
 

Scenariusz wraz z regulaminem zawodów organizowanych dla 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 

 
 w trakcie Międzynarodowych Targów Sprzętu i Wyposażenia Straży 

Pożarnej i Służb Ratowniczych  
KIELCE IFRE-EXPO 2017  

i Międzynarodowych Targów Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów 
Zabezpieczeń Przeciwpożarowych  

KIELCE WORK SAFETY-EXPO 
 

1. Cel zawodów: 

• Popularyzowanie sportu w Ochotniczych Strażach Pożarnych. 

• Wyłonienie zwycięzców  spośród startujących drużyn. 
 

2. Organizator: 

• Targi Kielce S.A. 
 

3. Termin i miejsce: 

• Termin zawodów: 10 czerwca 2017 roku, godz. 9.00. 

• Miejsce startu: wydzielony teren Targów Kielce S.A., ul. Zakładowa 1. 

• ilość startujących drużyn: organizatorzy przewidują start po 3 drużyny dwuosobowe 
z każdego województwa. 

• Termin zgłoszeń: od dnia 15 maja 2017 r. (od godziny 15.00) aż do wyczerpania 
miejsc startowych z danego województwa. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rozszerzenia ilości startujących drużyn               
z danego województwa w sytuacji, jeżeli brak będzie zgłoszeń ze wszystkich 16 
województw (max. 3 drużyny). 

• Zgłoszenia należy dokonywać poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na 
stronie Targów Kielce. Formularz aktywny od dnia 15 maja 2017 roku od godz. 15.00 na 
stronie Targów Kielce  www.ifre.pl 

• Lista drużyn zakwalifikowanych do udziału w zawodach zostanie opublikowana na 
stronie Targów Kielce  www.ifre.pl w dniu 1 czerwca 2017 r. 
 

4. Sposób rywalizacji: 

• W zawodach udział biorą dwuosobowe drużyny, składające się z czynnych druhów 
strażaków. 

• Start drużyn będzie przebiegał równocześnie na dwóch torach. 

• Losowanie kolejności startu wraz ze szczegółowym omówieniem regulaminu 
zawodów nastąpi w dniu 10 czerwca 2017 r., o godz. 9.00 na terenie rozgrywania 
zawodów (Teren Targów Kielce S.A.). 
 

5. Program zawodów: 
                                       10 czerwca 2017 roku (sobota) 

•  9.00 - odprawa z zawodnikami, losowanie miejsc startowych, szczegółowe 
omówienie regulaminu zawodów 

•  10.00 - uroczyste otwarcie zawodów 

•  10.05 – rozpoczęcie zawodów 

•  13.30 - 14.00 – zakończenie zawodów, wręczenie nagród 
 

http://www.ifre.pl/
http://www.ifre.pl/


6. Postanowienia końcowe: 

• W zawodach udział mogą brać czynni członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych, 
rocznik 1998 i starszy. 

• Zawodnicy muszą posiadać aktualną legitymację przynależności do Ochotniczej 
Straży Pożarnej wraz z dowodem tożsamości – do wglądu w trakcie odprawy przed 
zawodami i startem. 

• Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie, do wglądu w trakcie 
odprawy przed zawodami lub złożą pisemnie stosowne oświadczenie w dniu zawodów  . 

• Każda drużyna występuje w jednolitym ubiorze, tj. w kombinezonie lub w dresie 
sportowym (osłonięte ręce i nogi). Zawodnicy startują w obuwiu bez korków i kolców. 
Zawodnicy występują bez nakrycia głowy i uzbrojenia osobistego. 

• Komisję sędziowską wyznaczy organizator zawodów. 

• W zawodach mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy zgłoszeni na formularzu 
zgłoszeniowym przygotowanym przez Targi Kielce S.A. 

• Przyjazd zakwalifikowanych do zawodów drużyn na miejsce odprawy (teren Targów 
Kielce) do godziny 9.00 w dniu 10 czerwca 2017 r. Jeżeli drużyny nie będzie podczas 
odprawy zaplanowanej  na godz.9.00 w dniu 10 czerwca 2017 r. to drużyna zostanie 
zdyskwalifikowana bez możliwości wniesienia odwołania. 

• Każdy uczestnik biorący udział w zawodach wyraża zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych przez organizatora (Targi Kielce S.A.) celem zgłoszenia do imprezy                  
i podania wyników do ogólnej wiadomości (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o 
Ochronie Danych Osobowych (tj. Dz.U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

• Akceptując regulamin każdy zawodnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe 
oraz wywiady z jego osobą a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być 
wykorzystane przez prasę, radio, telewizję oraz na portalach internetowych a także w 
celach marketingowych Organizatora i sponsorów. 

• Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. 
  
7. Nagrody 

• Zwycięzcy z miejsc 1 – 3 otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 
 

Organizator przewiduje następujące nagrody rzeczowe: 
 

I miejsce: dwa komplety umundurowania strażaka, w tym: dwa ubrania specjalne,       
dwa komplety ubrań koszarowych, dwie kominiarki, dwie pary rękawic specjalnych i dwie 
pary butów specjalnych. 
II miejsce: dwa detektory PS 200, wersja czterogazowa i dwugazowa. 
III miejsce: dwie latarki ratownicze ADALIT L-3000 z ładowarką 230V. 
 

 Drużyny, które otrzymają nagrody rzeczowe muszą pisemnie potwierdzić fakt 
 odbioru nagród. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozgrywane konkurencje: 
 

1. Drużyna jest dwuosobowa. 
2. Startują równocześnie dwie drużyny, według wylosowanej kolejności. 
3. Na sygnał sędziego głównego startuje jeden zawodnik z każdej drużyny, który ma 
za zadanie, przetoczyć na odcinku  5 metrów oponę ciągnikową, rozwinąć wąż gaśniczy 
W-52 i podpiąć do niego prądownicę i wspólnie z drugim zawodnikiem, który stoi przy 
hydronetce na 50 m toru napełnić 5 litrowy zbiornik na wodę za pomocą węża hydronetki, 
którego długość wynosi 3 m. Po napełnieniu zbiornika drugi zawodnik (ten, który czekał 
przy hydronetce) ma za zadanie przeniesienie manekina na odcinku 10 m, przebiegnięcie 
po równoważni. 
4. Po zakończeniu konkurencji i przekroczeniu linii mety czas zostaje zatrzymany. 
5. Decyduje czas w jakim zostaną ukończone konkurencje z uwzględnieniem pkt. 
Karnych. 
 
 

REGULAMIN  ZAWODÓW 
 

1. Przewidziano dwa tory startowe o długości 55 m i szerokości 10 m każdy, które 
zostały podzielone następnie na dwa tory o szerokości 5 m każdy. 
2. Równocześnie starują dwaj zawodnicy z różnych drużyn, według wylosowanych 
miejsc startowych. Jest tylko jedna próba, jeden start każdej drużyny! 
Zadaniem każdego zawodnika jest dobiegnięcie do opony samochodu ciężarowego, która 
leży w odległości 5 m od linii startowej i przerzucić ją wokół osi opony na odległość 5 m. 
W odległości 15 metrów od linii startowej ułożony jest wąż gaśniczy W 52 i prądownica. 
Zadaniem każdego zawodnika jest rozwinięcie węża gaśniczego na całą jego długość (ok. 
20 m) i podpięcie do niego „na dwa kły” prądownicy i położenie lub rzucenie jej na ziemię 
w taki sposób, żeby nie odłączyła się od węża i była zapięta na dwa kły. 
Następnie w odległości 50 m od linii startowej znajduje się hydronetka wodna napełniona 
wodą (10 litrów wody), na tej odległości czeka drugi zawodnik z każdej występującej 
drużyny. Zadaniem zawodników jest napełnienie zbiornika wodnego z urządzeniem 
pomiarowym, wyskalowanym na 5 litrów wody. Zbiornik oddalony jest od linii prądowników 
o 2 m. Linie prądowników znajdują się na 53 m toru i są trwale i czytelnie oznakowane. 
Tarcze nalewowe mają średnicę 0,1 m. Z chwilą zapalenia się sygnalizatora świetlnego 
informującego o wykonaniu zadania zawodnik, który czekał przy linii hydronetki (drugi 
zawodnik) biegnie po drugiej części toru o szerokości 5 metrów i ma za zadanie przenieść, 
przeciągnąć  manekina, który znajduje się w odległości 15 m od linii końcowej toru na 
odległość 10 metrów. 
Następnie w odległości 40 metrów od linii końcowej toru znajduje się równoważnia o 
długości 6 m, szerokości 20 cm i wysokości 60 cm. Zadaniem zawodnika jest 
przebiegnięcie po niej. Z chwilą przekroczenia linii końcowej równoważni zawodnik biegnie 
do linii mety. Gdy przekroczy linię mety czas zostaje zatrzymany. Jest to czas w jakim 
wykonano konkurencję do którego doliczone zostaną ewentualne pkt. karne. 
Uwaga. 
Linia końcowa toru - miejsce ustawienia urządzeń pomiarowych do nalewania wody z 
hydronetek. 
Obok hydronetek będą znajdowały się wiadra z wodą, które mogą być użyte do 
uzupełnienia wody w hydronetkach w trakcie wykonywania konkurencji. 
 
 
 
 



8. Sposób oceny i punkty karne: 
 
 Do osiągniętego czasu wykonania konkurencji dolicza się punkty karne, 
 zgodnie z poniższym wykazem - 10 pkt. karnych jest równe 10 sekund. 
 

➢ nieodłożenie opony (całym obwodem)  za linią wyznaczającą – dyskwalifikacja 

➢ niewłaściwe przerzucanie opony (np. toczenie) – 25 pkt. 

➢ podłączanie prądownicy do węża za linią wyznaczającą – 10 pkt. 
     odłączenie się prądownicy od węża lub zapięcie prądownicy na jeden kieł – 10 pkt. 

➢ przekroczenie linii prądowników przez zawodnika, podczas nalewania wody do     
nalewaka - 10 pkt. 

➢ nienapełnienie odpowiedniej ilości wody do nalewaka (brak zadziałania optyczno - 
akustycznego nalewaka) - dyskwalifikacja 

➢ nieodłożenie manekina całym obwodem za linią wyznaczającą - dyskwalifikacja 

➢ niewłaściwe pokonanie równoważni (nastąpienie lub zeskok przed linią końcową 
równoważni)  – 10 pkt. 

➢  wykonywanie czynności przez innych zawodników, niż zgłoszeni do udziału  
w zawodach na formularzu zgłoszeniowym Targów Kielce oraz wzajemna pomoc 
startujących zawodników - dyskwalifikacja   

➢ niesportowe zachowanie zawodnika podczas trwania zawodów – dyskwalifikacja. 
 
9. Odwołania i protesty. 
 Organizator zawodów przewiduje możliwość wnoszenia odwołań i protestów przez 
startujących zawodników w odniesieniu do swojego startu. Protest, odwołanie musi być 
wniesione na piśmie do sędziego głównego zawodów. Rozpatrzenie wniesionych 
protestów, odwołań nastąpi po zakończeniu startu przez wszystkie uczestniczące drużyny. 
 
10. Postanowienia końcowe. 
1. Wszystkie sprawy sporne i nieujęte w regulaminie rozstrzyga sędzia główny 
 i organizator zawodów. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki i kradzieże 
zaistniałe w czasie trwania zawodów. 
3.  Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach, startują na własną odpowiedzialność  
i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora w razie zaistnienia 
zdarzeń losowych podczas trwania imprezy. 
4.  Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i do jego 
przestrzegania. 
5.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w zawodach osób 
chorych i wynikające z tego wypadki oraz za skutki wypadków podczas zawodów  
i odszkodowania z tym związane. 
6.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. 
 
Uwaga. 
Ewentualne pytania dot. zawodów proszę kierować na adres: wos.stanislaw@targikielce.pl 
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