
REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWO – PO ŻARNICZYCH        
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych  

 
 

1. Podział uczestników zawodów na grupy: 
„ 
„I Dz”  – młodzieżowe drużyny dziewcząt  – wiek 12 – 15 lat   
„I Ch”  – młodzieżowe drużyny chłopców  – wiek 12 – 15 lat  

Grupa „IDz” i „ICh” - wykonują konkurencje sztafety i ćwiczenie bojowe zgodnie z regulaminem   
                                   zawodów sportowo pożarniczych  OSP  1/ 85 oraz zgodnie z poniższymi        
                                   ustaleniami./ zwycięzcy nie kwalifikują się do eliminacji wojewódzkich na 
których obowiązuje regulamin CTIF/ 

             
2. Startujące w zawodach drużyny Grupy „IDz” i „ICh” posiadają jednolite ubiory i uzbrojenie osobiste a 

mianowicie: 
- hełm MDP, 
- obuwie sportowe (trampki, adidasy), wyklucza się korkotrampki, 
- ubranie treningowe, długi rękaw,  
- pas bez toporka 

 
     3.1. ĆWICZENIE   BOJOWE (Grupy „IDz” i „ICh”) 

Jednostka, drużyna występuje w składzie ośmioosobowym. 
1. Ćwiczenie bojowe obejmują : 

- dobiegnięcie 10 m do linii ułożenia sprzętu /podestu/, 
- zbudowanie linii ssawnej - w grupie I linia ssawna jest zbudowana przed rozpoczęciem 
ćwiczenia i podłączona do motopompy, 

- zbudowanie linii głównej z dwóch odcinków W – 75, 
- zbudowanie dwóch linii gaśniczych po dwa odcinki W – 52 każda, 
- uruchomienie motopompy i zassanie wody przez mechanika z grupy „A”, 
- podanie dwóch prądów wody ze stanowisk gaśniczych celem wykonania zadania . 

 
2. Zasady ułożenia sprzętu na podeście : 

- sprzęt układa się na drewnianym  podeście w sposób dowolny, 
- węże muszą być zwinięte podwójnie w kręgi i nie połączone ze sobą, po starcie można połączyć 

na podeście i ciągnąć. 
- sprzęt nie może dotykać ziemi ani nie może być ze sobą połączony. Nie dotyczy to linii ssawnej 

w grupie I , która jest zbudowana przed rozpoczęciem ćwiczenia , podłączona do motopompy i 
ułożona na przedłużeniu nasady ssawnej , 

- nasady i zawory motopompy oraz rozdzielacza mogą być odkryte i otwarte , 
- z chwilą postawienia motopompy na podeście silnik musi być zgaszony i nie wolno go już 

uruchamiać do czasu rozpoczęcia konkurencji. 
 
 

3. Sposób wykonania ćwiczenia dla grupy „IDz” i „ICh” 
- sekcja w uzbrojeniu osobistym ustawia się na linii startu, (hełm, pas, bez toporka) 
- na znak /sygnał/ sędziego startowego sekcja, również obsługujący motopompę, przebiega 10 m 

do linii ułożenia sprzętu /podestu/ i sprawia go. Obsługujący motopompę /członek OSP lub 
funkcjonariusz pożarnictwa/ uruchamia ją , zasysa i podaje wodę. Nie może ponadto wykonywać 
innych czynności. Pomagać przy wrzuceniu linii ssawnej do zbiornika może mechanik – członek 
sekcji / dziecko / w grupie I 

- nie zwraca się uwagi kto wykonuje jakie zadania w sekcji ćwiczącej, 
- wykonane zadanie to złamanie tarczy i przewrócenie pachołków prądami wody – roty nie mogą 

sobie nawzajem pomagać w tym zadaniu, 



- głównym kryterium oceny jest czas wykonania ćwiczenia, zachowując warunki BHP, które 
muszą być bezwzględnie zachowane, 

- dodatkowo ustala się: -    5  pkt karnych za uruchomienie motopompy na podeście 
- 20 pkt. karnych za wzajemna pomoc prądowników w wykonaniu 

zadania, 
- 5  pkt. karnych za przekroczenie linii stanowisk prądowników w chwili 

przewrócenia tarczy i pachołków, 
 

     3.2. SZTAFETA 7X50 GRUPA I 
- konkurencję przeprowadza się na torze długości 50 m i szerokości 2 m 
- na linii startu staje 4 członków drużyny, na linii mety 3 członków drużyny – bieg jest 

przeprowadzany wahadłowo 
- pałeczką sztafetową jest prądownica o długości ca najmniej 25 cm zakończona nasadą „Storz”, 

przekazywanie prądownicy dokonywane jest poza linią mety i startu, 
- bieg sztafetowy rozpoczyna pierwszy zawodnik z linii startu na znak (sygnał) sędziego 

startowego. Biegnie pokonując kolejne trzy przeszkody: ma 6 m równoważnię o długości 4 m, 
wysokości 0,5 m i szerokości 0,2 m, na 28 metrze – ścianę o wysokości 1,3 m (dla dziewcząt 
płotek lekkoatletyczny), na 38 metrze – tunel do czołgania o długości 4 m, szerokości 1 m, i 
wysokości 0,5 m. Przy ścianie i tunelu do czołgania ułożone są odcinki węży W – 52 w ten 
sposób, że jeden koniec odcinka znajduje się przed przeszkoda a drugi za przeszkodą z 
przyłączoną prądownicą 

- zadaniem każdego zawodnika jest pokonanie przeszkód ustawionych na torze, a przed 
pokonaniem płotka i tunelu do czołgania, przy których ułożone są węże przyłączenie 
prądownicy do odcinka węża W – 52, pokonanie przeszkody, odłączenie prądownicy z drugiego 
końca tego odcinka węża (za przeszkodą) i kontynuowanie biegu, 

- po pokonaniu ostatniej przeszkody i dobiegnięciu do mety, zawodnik przekazuje trzymaną 
prądownicę zawodnikowi drugiemu stojącemu na linii mety. Z kolei zawodnik ten pokonuje tor 
przeszkód w kierunku przeciwnym, wykonując identyczne czynności jak zawodnik pierwszy, 

- po pokonaniu całego toru przeszkód przekazuje prądownicę następnemu zawodnikowi, pozostali 
zawodnicy pokonują tor w sposób identyczny jak zawodnik pierwszy i drugi 

- w przypadku zgubienia prądownicy zawodnik może ja podnieść i dalej kontynuować bieg 
- czas biegu sztafetowego mierzy się od chwili startu pierwszego zawodnika do chwili 

przekroczenia linii mety przez siódmego zawodnika, 
- dodatkowo ustala się 5 pkt. karnych za każdy przypadek nie podłączenia prądownicy do węża i 

20 pkt. karnych za ominięcie przeszkody lub niewykonanie zadania za każdy przypadek. 
 
 
 

 


