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ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Cel organizacji zawodów.
Zawody sportowo-pożarnicze są formą intensywnego szkolenia pożarniczego
niezbędnego w przygotowaniu do działań ratowniczych. Celem organizacji
zawodów dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych jest w szczególności:
- popularyzowanie wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej,
- kształtowanie świadomości ratowniczej wśród młodzieży,
- popularyzowanie wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej,
- mobilizowanie do stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu,
- ocena stanu wyszkolenia członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
- wyłonienie najlepszych drużyn.
2. Kwalifikowanie drużyn do zawodów Mistrzostwa MDP w Sporcie
Pożarniczym.
W zawodach do startu dopuszcza się wszystkich członków Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych przy Ochotniczych Strażach Pożarnych. Każda OSP ma
prawo wystawić 5 zawodników w każdej kategorii.
3. Zgłaszanie i start drużyn w zawodach.
3.1. Formę wstępnego zgłaszania drużyny do zawodów określa organizator
zawodów.
3.2. Przed przystąpieniem do startu (najpóźniej na 30 min przed startem) każda
drużyna (opiekun) przekazuje organizatorowi arkusz zgłoszenia drużyny, z
ostatecznym wykazem nazwisk zawodników (załącznik nr 1).
4. Oznakowanie zawodników i skład osobowy drużyn.
4.1. W zawodach biorą udział zespoły chłopców oraz zespoły dziewczyn (zespoły
mieszane zaliczane są do klasyfikacji kategorii chłopców). Klasyfikacja
drużyn: Szkoła Podstawowa Dziewczyny, Szkoła Podstawowa Chłopcy,
Gimnazjum Dziewczyny, Gimnazjum Chłopcy.
4.2. Drużyna przystępująca do zawodów, składa się z 5 osób (minimum 3 osoby).
W przypadku gdy dana MDP wystawi mniej niż 3 zawodników, wówczas
zawodnicy liczeni są wyłącznie do klasyfikacji indywidualnej.
4.3. W każdym przebiegu konkurencji zawodnik występuje z numerem, który
został wylosowany przed rozpoczęciem zawodów.
5. Wiek zawodników i podział na kategorie.
5.1. Prawo startu w zawodach przysługuje zawodnikom w wieku od 8 do 16 lat.
Oznacza to, że możliwość startu w zawodach ma zawodnik, który w danym
roku kalendarzowym kończy 8 lub 16 lat.
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5.2. Naliczenia wieku zawodnika dokonuje się na podstawie roku urodzenia.
5.3. Zawodnicy dzieleni są na kategorie:
- Szkoła Podstawowa Dziewczyny (8 – 12 lat)
- Szkoła Podstawowa Chłopcy (8 – 12 lat)
- Gimnazjum Dziewczyny (13 – 16 lat)
- Gimnazjum Chłopcy (13 – 16 lat)
6. Ubiór i umundurowanie drużyny.
6.1. Każda drużyna występuje w jednolitym ubiorze, tj. dresie sportowym lub
spodniach dresowych i podkoszulku oraz w hełmie.
6.2. Zawodnicy startują w obuwiu bez korków i kolców (na płaskiej podeszwie,
dopuszczona podeszwa turfowa).
7. Sprzęt stosowany w zawodach.
7.1. Sprzęt używany podczas zawodów musi odpowiadać wymogom niniejszego
regulaminu.
7.2. Podczas zawodów, uczestniczące w nich drużyny startują na sprzęcie
przygotowanym przez organizatora.
8. Plac zawodów.
8.1. Długość toru do zadania bojowego wynosi 12 m, a szerokość 10 m. Przed
linią startu należy zapewnić odcinek placu (1m), na którym zawodnik ma
możliwość przygotować się do startu. Schemat toru do zadania bojowego
przedstawia rys. 1.
8.2. Plac rozgrywania zawodów musi być odebrany przez komisję sędziowską
oraz kierownika turnieju. Ewentualne odstępstwa od regulaminu winny być
przedstawione przed rozpoczęciem turnieju.

ROZDZIAŁ II
KONKURENCJE: PRZESZKODY, PRZEBIEG KONKURENCJI, OCENA
9. Zadanie bojowe – przeszkody i sprzęt
9.1. Pierwszy odcinek toru.
Na odcinku tym znajdują się dwa węże W-52 (szkoła podstawowa) lub W-75
(gimnazjum) spięte noszakiem każdy w odległości 2 m od linii startu. Na 6 m
od linii startu znajduje się ściana o wymiarach 0,7 x 2m.
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9.2. Drugi odcinek toru.
Na początku tego odcinka toru znajduje się skrzynka na węże w środkowej
części tego odcinka. W odległości 6 m od linii początkowej odcinka drugiego
ustawiona jest ściana drabiniasta o wymiarach 2 x 1,2m. Na 12 m od linii
początkowej odcinka drugiego znajduje się stanowisko, gdzie zawodnik ma
za zadanie uderzeniami młota przesunąć na odległość 1m obciążenie po
wyznaczonym poziomym torze.
9.3. Trzeci odcinek toru.
Na trzecim odcinku toru znajduje się zbiornik wodny ustawiony w odległości
11m od linii początkowej toru. Na 7 m od linii początkowej odcinka drugiego
znajduje się kładka o wymiarach 2 x 0,2 x 0,35m. Na końcu odcinka (linia
mety), centralnie pośrodku znajduje się pusty zbiornik o pojemności 12 litrów
a obok niego znajduje się wiaderko o pojemności 5 litrów..
9.4. Czwarty odcinek toru.
Na czwartym odcinku toru znajdują się ustawione pośrodku 3 tyczki, pierwsza
w odległości 5 m od linii początkowej toru odcinka trzeciego, pozostałe w
odległości 1 m od kolejnej tyczki. Na końcu odcinka (linia mety), centralnie
pośrodku znajduje się motopompa z wkręconą prądownicą do jednej z nasad
tłocznych (1 prądownica). Wykręcony pyszczek prądownicy znajduje się na
pokrywie motopompy.
9.5. Piąty odcinek toru.
Na piątym odcinku na linii końcowej toru ustawiona jest prądownica, a na 2 m
od linii początkowej pośrodku toru stoi rozdzielacz nasadą wylotową W-75 w
kierunku biegu. Obok po lewej stronie rozdzielacza stoi pionowo podwójnie
zwinięty wąż W-52 łącznikami w kierunku biegu.
10. Przebieg konkurencji.
10.1.Odcinek pierwszy
Na sygnał sędziego startowego zawodnik rozpoczyna bieg i biegnie do
ustawionych węży (2 m), z którymi przebiega przez ścianę (6m). Następnie
biegnie na drugi odcinek toru.
10.2.Odcinek drugi
Na odcinku drugim zawodnik podbiega z wężami do skrzyni i umieszcza je w
niej. Następnie zawodnik pokonuje ścianę drabiniastą (6m) – rękami
chwytając nachwytem kolejno za 3 i 4 szczebel, a nogami następując
kolejno na górną krawędź 1 i 2 szczebla oraz tak samo schodząc tj.
chwytając rękami za 4 i 3 szczebel, a nogami następując na górną krawędź
2 i 1 szczebla. Kontakt z innymi szczeblami nie jest błędem. Następnie
zawodnik biegnie do stanowiska, gdzie ma za zadanie uderzeniami młota
przesunąć na odległość 1m obciążenie po wyznaczonym poziomym torze.
Niedozwolone jest przesuwanie ciężaru w inny sposób (przesuwanie,
przeciąganie, pchanie) niż przez uderzenia młota. Zawodnik może uderzać
tylko w przednią część obciążenia. Błędem jest, jeżeli zawodnik zakończy
konkurencje zanim obciążenie dotrze do końca toru. Po zakończeniu
konkurencji młot musi zostać odłożony na wyznaczone miejsce.
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10.3.Odcinek trzeci
Zawodnik po pokonaniu drugiego odcinka zabiera wiaderko 5 – litrowe
znajdujące się obok zbiornika 12 – litrowego, następnie biegnie przez kładkę
(6m) w stronę zbiornika wodnego, napełnia wiaderko 5 – litrowe, po czym
znowu pokonuje kładkę. Zawodnik powtarza tę czynność do momentu
napełnienia zbiornika do pojemności 10 litrów. Po napełnieniu zbiornika
odkłada wiaderko 5 – litrowe w miejsce, z którego zostało pierwotnie
zabrane. Następnie biegnie na czwarty odcinek.
10.4.Odcinek czwarty
Zawodnik po pokonaniu trzeciego odcinka biegnie pomiędzy tyczkami do
motopompy (przyległa do linii toru) z prądownicą wkręconą do jej nasady
tłocznej. Zadaniem zawodnika jest przykręcenie pyszczka prądownicy (do
oporu), który ustawiony jest na pokrywie pompy. Następnie biegnie na piąty
odcinek.
10.5.Odcinek piąty
Zawodnik na piątym odcinku dobiega do ułożonej prądownicy, a następnie
dokonuje połączeń w dowolnej kolejności pomiędzy rozdzielaczem, wężem
i prądownicą. Po wykonaniu połączeń biegnąc rozwija linię gaśniczą z
podłączoną prądownicą w kierunku linii mety. Nie jest błędem, jeżeli linia
gaśnicza rozwinęła się poza tor, jak również zawodnik podłącza prądownicą
do węża w czasie biegu. Połączona linia gaśnicza nie może w czasie
konkurencji ulec rozłączeniu, a zawodnik musi przekroczyć linie mety
trzymając linię gaśniczą za prądownicę lub węża, nie zakrywając łącznika.
10.6.Zadanie bojowe zostaje zakończone, gdy zawodnik przekroczy linię mety.
10.7.Po wykonaniu czynności przewidzianych regulaminem sędziowie mierzący
czas zatrzymują pomiar czasu, kiedy zawodnik przekroczył linię mety. Do
momentu przekroczenia linii mety zawodnik ma prawo poprawić każdy błąd
wykonany w czasie ćwiczenia w dowolnym momencie.
10.8.Zawodnik po wykonaniu zadania może opuścić miejsce zawodów tylko po
zezwoleniu sędziego głównego toru.

11. Ocena zadania bojowego.
11.1.Każdy zawodnik ma prawo do jednej próby.
11.2.Na podstawie uzyskanego wyniku utworzona zostanie klasyfikacja
indywidualna i drużynowa.
11.3.Zawodnicy, którzy zajmą miejsca od 1 do 30% x liczba zawodników w
kategorii szkoła podstawowa/ gimnazjum mają prawo do drugiego biegu.
11.4.Wynik biegu, po którym zawodnik uzyskał lepszy wynik jest brany pod
uwagę do klasyfikacji końcowej indywidualnej i drużynowej.
11.5.Zmierzony czas w sekundach i dziesiętnych częściach sekundy przelicza się
na punkty, w przeliczeniu 1 pkt = 1 s.
11.6.Ocena biegu wykonania zadania bojowego składa się z sumy czasu oraz
przyznanych punktów karnych.
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11.7.Punkty karne przyznawane są za:
- drugi falstart – 5 pkt
- korzystanie z podpór ściany przy pokonywaniu – 5 pkt
- błędne ułożenie węży w skrzynce – 5 pkt
- błędne pokonanie ściany drabiniastej – 5 pkt
- nie przemieszczenie obciążenia na odległość 1m – 5 pkt
- nie napełnienie zbiornika do wartości 10 litrów – 30 pkt
- przewrócenie tyczki – za każdą tyczkę – 3 pkt
- nie dokręcenie pyszczka prądownicy (do oporu) – 5 pkt
- nie prawidłowo podłączony wąż do rozdzielacza – 5 pkt
- przekroczenie linii mety z nieprawidłowo podłączoną prądownicą – 5 pkt
- wyjście dwoma stopami poza wyznaczony tor podczas ćwiczenia – 5 pkt
- nie odłożenie młota/wiaderka po wykonaniu zadania – 3 pkt
- niesportowe zachowanie zawodnika bądź opiekuna danej MDP – 10 pkt
11.8.Dyskwalifikacja zawodnika w zadaniu bojowym następuje, gdy:
- brak zawodnika na linii mety,
- zawodnik popełni trzykrotny falstart,
- ominięcie przeszkody,
- zawodnik nie ukończy konkurencji (nie dobiegnie do linii mety),
- prądownica nie zostanie przeniesiona całą długością za linię mety.
ROZDZIAŁ III
KLASYFIKACJA KOŃCOWA ZAWODÓW
12. Klasyfikacja.
12.1.Dla każdej kategorii prowadzona jest klasyfikacja indywidualna i drużynowa.
12.2.W klasyfikacji indywidualnej na ostateczny wynik zawodnika składa się ilość
punktów uzyskanych w lepszej próbie.
12.3.Zawodnik zdyskwalifikowany nie podlega klasyfikacji.
12.4.Na końcowy wynik drużyny w klasyfikacji końcowej składa się ilość punktów
uzyskanych przez 3 najlepszych zawodników drużyny w konkurencji zadania
bojowego.
12.5.W przypadku uzyskania jednakowej ilości punków o zajęciu wyższego
miejsca drużyny decyduje w kolejności:
- wynik uzyskany przez 4 i kolejno 5 zawodnika,
12.6.Drużyna aby zostać sklasyfikowana, musi mieć zaliczone biegi minimum 3
zawodników.
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ROZDZIAŁ IV
SĘDZIOWANIE ZAWODÓW
13. Komisja sędziowska.
13.1.Sędziego głównego powołuje organizator zawodów Mistrzostwa MDP w
Sporcie Pożarniczym.
13.2.Komisja sędziowska występuje w umundurowaniu koszarowym z
odpowiednimi co do swojej funkcji identyfikatorami.
13.3.Skład komisji sędziowskiej i jej zadania.
1/ Sędzia startowy - kontroluje prawidłowość zajętych przez zawodników
miejsc startowych, sygnalizuje falstart, daje sygnał zawodnikom do startu.
2/ Sędzia Toru – kontroluje prawidłową pracę sędziów na poszczególnych
odcinkach, ustala ostateczny wynik (czas oraz punkty karne) na karcie
oceny zawodnika.
3/ Sędzia nr 1 – ocenia prawidłowość wykonania zadań na I, II i III odcinku
zadania bojowego.
4/ Sędzia nr 2 – ocenia prawidłowość wykonania zadań na IV i V odcinku
zadania bojowego, wykonuje drugi pomiar czasu na torze.
5/ Przewodniczący sekretariatu A - przygotowuje listy startowe,
wprowadza zawodników na listę startową, sprawdza zgodność arkusza
zgłoszenia drużyny z legitymacjami szkolnymi zawodników .
6/ Przewodniczący sekretariatu B – prowadzi dokumentację zawodów,
sporządza klasyfikacje zawodów indywidualną i drużynową, przyjmuje
protesty i odwołania oraz przekazuje je sędziemu głównemu.
13.4.Pomiar czasu dokonuje sędzia toru oraz sędzia nr 2.
13.5.Decyzje sędziów są jednoznaczne i ostateczne.
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Załącznik nr 1

ZGŁOSZENIE
MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ
____________________________________________________________
(nazwa – miejscowość)

do zawodów
Mistrzostwa MDP w Sporcie Pożarniczym
(rodzaj zawodów)

WYKAZ ZAWODNIKÓW
Kategoria: ___________________________________
Lp.

Nazwisko i imię

Data urodzenia

Wiek

1

2

3

4

5

* Za autentyczność danych, badania lekarskie, ubezpieczenie odpowiada naczelnik

zgłaszającej

OSP.

______________________________
(podpis Naczelnika OSP)

______________________________
(podpis opiekuna)
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Załącznik nr 2

KARTA OCENY ZAWODNIKA

WIEK:
Bieg
Nr 1

Czas wykonania zadania bojowego
Czynności punktowane ujemnie

sek. = pkt
Punkty karne

Drugi falstart

5 pkt

Korzystanie z podpór ściany

5 pkt

Błędne ułożenie węży w skrzynce (wystające łączniki)

5 pkt

Błędne pokonanie ściany drabiniastej

5 pkt

Nie przemieszczenie obciążenia na odległość 1m

5 pkt

Nie napełnienie zbiornika do wartości 10 litrów

30 pkt

Przewrócenie tyczki – za każdą tyczkę

3 pkt

Niewłaściwe dokręcenie pyszczka prądownicy

5 pkt

Nieprawidłowo podłączony wąż W-52 do rozdzielacza

5 pkt

Przekroczenie linii mety z nieprawidłowo podłączoną
prądownicą
Wyjście dwoma stopami poza wyznaczony tor podczas
ćwiczeń, za każdy przypadek
Nie odłożenie młota/wiaderka po wykonaniu zadania
Niesportowe zachowanie zawodnika / opiekuna MDP

5 pkt
5 pkt
5 pkt
10 pkt

Dyskwalifikacja
Brak zawodnika na linii startu
Zawodnik popełni trzykrotny falstart

-

Ominięcie przeszkody

-

Zawodnik nie ukończy konkurencji (nie dobiegnie do mety)

-

Prądownica z podłączonym wężem nie została przeniesiona
całą długością za linię mety
Wynik łączny (czas + punkty karne)

Sędzia Kierownik toru __________________________

-

Nr 2

Czas
zaliczony
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Rysunek nr 1
Szkic placu zawodów

Objaśnienia:
1. 2x W52/W75
2. Ściana
3. Skrzynka na węże
4. Ściana drabiniasta
5. Stanowisko do przemieszczania obciążenia
6. Zbiornik 12 litrów
7. Wiaderko 5 litrów

8. Kładka
9. Zbiornik wodny
10. Tyczki
11. Pyszczek do wkręcenia
12. Prądownica prosta 52
13. Rozdzielacz i wąż W-52

