
 

Regulamin zawodów organizowanych dla jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych 

 
w trakcie Międzynarodowych Targów Sprzętu i Wyposażenia Straży 

Pożarnej i Służb Ratowniczych  
KIELCE IFRE-EXPO 2019  

 

 

1. Cel zawodów: 
• Popularyzowanie sportu w Ochotniczych Strażach Pożarnych. 
• Wyłonienie zwycięskich  drużyn spośród startujących. 
 

2. Organizator: 
Targi Kielce S.A., ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce. 
 

3. Drużyny: 
Drużyny strażackie, w skład których wchodzą dwie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające 
pełną zdolność do czynności prawnych. 
 
• W zawodach udział mogą brać czynni członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych, 
rocznik 2000 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. 
• 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 8 czerwca 2019 r. Jeżeli drużyny nie będzie podczas odprawy 
zaplanowanej  na godz.9.00 w dniu 8 czerwca 2019 r. to drużyna zostanie zdyskwalifikowana 
bez możliwości wniesienia odwołania. 
 

4. Przetwarzanie danych osobowych: 
 

Dane uczestników zawodów będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych). 

Każdy uczestnik biorący udział w zawodach wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie i 
gromadzenie danych osobowych przez Organizatora (Targi Kielce S.A.) do celów związanych 
z organizacją  zawodów.  
Administratorem danych osobowych uczestników loterii są Targi Kielce S. A. ul. Zakładowa 1, 
25-672 Kielce. Klauzula informacyjna znajduje się pod adresem 
http://www.targikielce.pl/pl/rodo-klauzula-informacyjna,18198.htm . 
Uczestnicy podają swoje dane na zasadzie dobrowolności i przez cały okres zawodów mają 
prawo do ich wglądu i poprawiania. 
Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach 
organizacji zawodów, wyłonienia zwycięzcy, jednakże odwołanie zgody może skutkować 
wykluczeniem z zawodów. 

http://www.targikielce.pl/pl/rodo-klauzula-informacyjna,18198.htm


Uczestnicy zawodów, którzy nie wyrażą zgody na akceptację niniejszego regulaminu, będą 
uważane jakoby dokonały rezygnacji z udziału w zawodach, a ich zgłoszenia ulegną znisz-
czeniu komisyjnemu. 
 
 

5. Termin i miejsce: 
• Termin zawodów: 8 czerwca 2019 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. Jednostkę OSP może reprezentować 1 dwuosobowa drużyna. 
• Termin zgłoszeń: od dnia 16 maja 2019 r. (od godziny 15.00) aż do wyczerpania miejsc 
startowych z danego województwa. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany, w tym 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 16 maja 2019 roku od godz. 15.00 do dnia 
31 maja 2019 do godz. 24.00 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 3 czerwca 2019r. o godz. 15.00. 
Wręczenie nagród nastąpi w dniu 8 czerwca 2019r. godz. 14.00. 
W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Stanisław Woś – Przewodniczący Komisji Sędziow-
skiej, Janusz Tasak – Członek Komisji Sędziowskiej, Piotr Woś – Członek Komisji Sędziow-
skiej, Łukasz Grabarczyk  – Członek Komisji Sędziowskiej, Marcin Ptak – Członek Komisji 
Sędziowskiej, Marek Woś – Członek Komisji Sędziowskiej, Krzysztof Dudek– Członek Komisji 
Sędziowskiej, Katarzyna Kocuba – Sekretarz Komisji. 
 
6. Program zawodów: 
                                       8 czerwca 2019 roku (sobota) 
•  9.00 - odprawa z zawodnikami, ustalenie miejsc startowych, szczegółowe omówienie 
regulaminu zawodów 

•  10.00 - uroczyste otwarcie zawodów 

•  10.05 – rozpoczęcie zawodów 

•  13.30 - 14.00 – zakończenie zawodów, wręczenie nagród 

 
Rozgrywane konkurencje: 
 
1. Drużyna jest dwuosobowa, w skład której wchodzą 2 członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej,  
reprezentujący daną jednostkę. 
2. Startują równocześnie dwie drużyny, według ustalonej kolejności. 
3. Na sygnał sędziego głównego startuje jeden zawodnik z każdej drużyny, który ma za zadanie, 
przerzucić wokół własnej osi na odcinku  5 metrów oponę samochodu ciężarowego, 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. 
 
 
Przebieg konkurencji 
 
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 

http://www.ifre.pl/
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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 o wadze do 80kg, 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. 
 
 
Sposób rywalizacji: 
 - W zawodach udział biorą dwuosobowe drużyny, składające się z czynnych druhów strażaków. 
 - Start drużyn będzie przebiegał równocześnie na dwóch torach. 
 - Ustalenie kolejności startu wraz ze szczegółowym omówieniem regulaminu zawodów nastąpi w dniu 
8 czerwca 2019 r., o godz. 9.00 na terenie rozgrywania zawodów (Teren Targów Kielce S.A.) 
 
 
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) – 100 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. 
 

  

7. Nagrody 

Zwycięzcą jest drużyna dwuosobowa. Zwycięzcy za zajęcie miejsca 1, 2 oraz  3 otrzymają 
dyplomy i nagrody rzeczowe. 
 

Organizator przewiduje następujące nagrody rzeczowe: 
 

I miejsce: Jednostka OSP otrzyma nagrodę za najlepszy czas wykonania konkurencji: dwa 
komplety umundurowania strażaka, w tym: dwa ubrania specjalne, dwa komplety ubrań 
koszarowych, dwie kominiarki, dwie pary rękawic specjalnych, dwie koszulki krótki rękaw. Dla 
jednostki OSP, która zajęła I miejsce przypada dwa komplety umundurowania strażaka o 
wartości brutto 4 993,80 zł.    
 



II miejsce: Jednostka OSP otrzyma nagrodę za drugi najlepszy czas wykonania konkurencji: 
skaner termiczny RedHawk 955 L. Dla jednostki OSP, która zajęła II miejsce przypada jeden 
skaner termiczny RedHawk 955 L, o wartości brutto 3 977,50 zł.    
 
 
III miejsce: Jednostka OSP otrzyma nagrodę za trzeci najlepszy czas wykonania konkurencji:  
detektor wielogazowy PS 200 (LEL/O2/H2S/CO). Dla jednostki OSP, która zajęła III miejsce 
przypada jeden detektor wielogazowy PS 200 (LEL/O2/H2S/CO) o wartości brutto 2 995,05 zł. 
 

Przyznanie nagród oraz ogłoszenie wyników przez Komisję, wyznaczoną przez Organizatora 
zawodów nastąpi w dn. 8 czerwca 2019 r. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Stanisław 
Woś – Przewodniczący Komisji Sędziowskiej, Janusz Tasak – Członek Komisji Sędziowskiej, 
Piotr Woś – Członek Komisji Sędziowskiej, Łukasz Grabarczyk  – Członek Komisji Sędziow-
skiej, Marcin Ptak – Członek Komisji Sędziowskiej, Marek Woś – Członek Komisji Sędziow-
skiej, Krzysztof Dudek– Członek Komisji Sędziowskiej, Katarzyna Kocuba – Sekretarz Komi-
sji. 
Wyniki zawodów zostaną  ogłoszone  bezpośrednio po rozstrzygnięciu zawodów  8 czerwca 
2019 r.  oraz zostaną zamieszczone na www.ifre.pl w terminie 10 czerwca 2019 r.  
 

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

 
8. Reklamacje 
Organizator zawodów przewiduje możliwość wnoszenia reklamacji. Reklamacja, zawierająca 
datę reklamacji, pełną nazwę jednostki, dane uczestnika (imię, nazwisko) powinna być 
wniesiona na piśmie  (listem poleconym) na adres Organizatora zawodów lub emailem na 
adres: kocuba.katarzyna@targikielce.pl, w terminie do 18 czerwca 2019 roku.  Organizator 
odpowie  w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji. 
Wszelkie spory, które nie zostaną rozwiązane w sposób polubowny, rozstrzyga właściwy sąd. 
 
 
9. Postanowienia końcowe. 
1. Uczestnikom zawodów zaleca się ubezpieczenie we własnym zakresie (ubezpieczenie 
NNW i OC). 
2. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. 
3. Organizator ma prawo do wycofania uczestnika z uczestnictwa w  zawodach, jeżeli 
obsługa medyczna stwierdzi niezdolność do kontynuowania wysiłku fizycznego oraz w 

przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu. 

4. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie 
szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim. 
5. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia 
związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za 
szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po 
zawodach. 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki na zawodach 
spowodowanych z winy uczestnika. Za ewentualne wypadki spowodowane z winy uczestnika, 
odpowiedzialność będzie ponosił uczestnik. 
7. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą 
występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w 
jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją 
zawodów. 
8. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu 
zdrowia wpisane przez nich do formularzy zawodów przestrzegania zarządzeń i poleceń ze 
strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania zawodów. 
9. Uczestnicy zawodów odpowiadają majątkowo za szkody wyrządzone Organizatorowi 
albo innym uczestnikom podczas zawodów. 

http://www.ifre.pl/
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10. Organizator dołoży należytej staranności do wykonania prawidłowego zabezpieczenia 
zawodów. 
11. Regulamin zawodów znajduje się na stronie internetowej zawodów: www.ifre.pl 
 
Uwaga. 
Ewentualne pytania dot. zawodów proszę kierować na adres: wos.stanislaw@targikielce.pl 
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