VII ZJAZD SĄDECZAN

Regulamin zawodów
Ochotniczych Straży Pożarnych
Stary Sącz, 19 maja 2019 r.
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Stary Sącz, 19 maja 2019 r.
1. CEL ORGANIZACJI ZAWODÓW STRAŻACKICH
Zawody są formą strażackiej rekreacji jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Sądecczyzny.
Konkursowy charakter zawodów sprzyja mobilizowaniu strażaków do stałego doskonalenia
umiejętności niezbędnych w działaniach ratowniczych. Drugim celem zawodów strażackich jest
popularyzacja zagadnień ochrony przeciwpożarowej wśród lokalnego społeczeństwa.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Sposób kwalifikowania zespołów do zawodów:
Zespoły OSP z terenu Sądecczyzny kwalifikują się do zawodów poprzez dobrowolne zgłoszenie
i przesłanie na adres organizatora formularza zgłoszeniowego – zał. nr 1. Zakończenie
przyjmowania zgłoszeń następuje tydzień przed planowanym terminem zawodów.
2.2 Zgłoszeń należy dokonać do 8 maja br. Podpisany formularz należy dostarczyć do biura SKT
„Sądeczanin (ul. Barbackiego 57, 33-300 Nowy Sącz) lub przesłać drogą mailową na adres
sekretariat@sadeczanin.info z zastrzeżeniem, że dokumentacja w formie podpisanego zgłoszenia
będzie dostarczona Organizatorowi najpóźniej 2 godziny przed rozpoczęciem zawodów
2.3 Przystąpienie do zawodów:
Do zawodów przystępują 4-osobowe drużyny, zgodnie z przysłanym formularzem zgłoszeniowym.
Zmiany składu drużyny można dokonać najpóźniej 2 godziny przed rozpoczęciem zawodów.
2.4 Ubiór zawodników i sprzęt stosowany w zawodach:
- ubranie koszarowe,
- hełm (drużyny kobiece - hełm MDP)
- buty na twardej podeszwie z cholewką powyżej kostki
- nie dopuszcza się obuwia sportowego
- pas bojowy (kobiety – pas MDP)
- Sprzęt do ćwiczeń zapewnia organizator.

3. PRZEBIEG ZAWODÓW
Ćwiczenie z elementami zawodów strażackich wykonują czteroosobowe drużyny. Regulamin
konkurencji strażackich stanowi załącznik do Regulaminu Zawodów. Wykonanie ćwiczenia
podlega punktacji ustalonej uprzednio przez sędziów. O kolejności startów decyduje losowanie,
a o kolejności zajętych miejsc decyduje czas wykonania zadania i uzyskane ewentualnie punkty
karne za nieregulaminowe wykonanie konkurencji.
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4. KLASYFIKACJA KOŃCOWA ZAWODÓW
Końcową klasyfikację drużyn w zawodach ustala się na podstawie sumy punktów uzyskanych przez
drużynę: czas wykonania plus punkty karne. Zwycięża drużyna, która uzyskała najmniejszą liczbę
punktów (czas plus punkty karne). W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej drużyn
jednakowej sumy punktów o ostatecznej klasyfikacji decyduje mniejsza ilość uzyskanych punktów
karnych.

5. KOMISJA SĘDZIOWSKA (JURY)
W skład komisji sędziowskiej wchodzą 3 osoby. Kierownikiem zespołu sędziowskiego oceniającym
i nadzorującym całość zawodów jest sędzia główny zawodów. Komisję sędziowską deleguje na
prośbę organizatora Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.

6. ORGANIZATOR
Organizatorem zawodów strażackich jest:
Społeczno – Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin”
33-300 Nowy Sącz, ul. Barbackiego 57
tel: 18 475 16 20
mail: sekretariat@sadeczanin.info
strona www: www.sadeczanin.info

7. DOKUMENTACJA ZAWODÓW SPORTOWO-POŻARNICZYCH
Dokumentację zawodów stanowią:
• zgłoszenie drużyny do zawodów strażackich (załącznik nr 1)
• protokół losowania kolejności startów
• protokół sędziego głównego zawodów

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Na zakończenie zawodów wszystkie drużyny otrzymują dyplomy za udział w zawodach.
Nagrody główne funduje Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu.
Nagrodą za I Miejsce jest nagroda pieniężna w wysokości 2500 zł.
Nagrodą za II Miejsce jest nagroda pieniężna w wysokości 1500 zł.
Nagrodą za III Miejsce jest nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł.
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