
                                                                           Załącznik nr 1 

 

PROGRAM TURNIEJU 

 
Turniej  odbędzie się dnia 20 maja 2017 roku  w godzinach  od 9.00-16.00 na terenie  boisk sportowych 
Zespołu Szkół w Kostomłotach Drugich,  26-085 Miedziana Góra ul. Kielecka 9. 
Po wstępnym losowaniu kolejności drużyn odbędzie się pięć konkurencji; 
 
I KONKURENCJA-strzelanie sportowe dla jednoosobowego reprezentanta każdej z drużyn. 

 Maksymalna liczba punktów 3x10=30 punktów. 
 Zawodnik oddaje dwa strzały próbne oraz trzy strzały konkursowe. 

II KONKURENCJA- symulacja udzielenia pierwszej pomocy  przedmedycznej na fantomie. 

 Udział całej drużyny 
 Maksymalna ilość punktów 2x10=20 x 4 osoby = 80 punktów 
 Udział całej drużyny 
 Za pominięcie każdego  z etapów odejmowany jest 1 punkt ujemny. 
  Konkurencję poprzedza 5- minutowy instruktaż  na fantomie .  
 Drużyna dostaje 2 minuty na wykonanie zadania w dwóch cyklach . 
 Za każdy cykl drużyna otrzymuje  10 punktów. 
  W trakcie konkurencji oceniana jest prawidłowość przeprowadzenia kolejnych etapów udzielenia 

pierwszej pomocy tj. sprawdzenie świadomości, sprawdzenie zawartości jamy ustnej, i jej 
ewentualne udrożnienie, sprawdzenie prawidłowości oddechu, resuscytacja- 2 wdechy 30 uciśnięć. 

III KONKURENCJA -polega na rzucie do celu  rzutką rękawową . 
 Maksymalna ilość punktów 3x10=30 x 4osoby = 120 punktów 
 Udział całej drużyny 
 Każdy zawodnik wykonuje 3 rzuty na odległość 12 metrów  
 Przebieg konkurencji przedstawia rysunek nr 1- dostępny na stronie www.bilard.kielce.pl  

IV KONKURENCJA-sztafeta pożarnicza 
 Bieg sztafetowy czterech zawodników drużyny o długości 4x50m   
 Maksymalna ilość punktów uzależniona jest od czasu wykonania konkurencji przeliczonego na 

punkty  i odjętych  punktów karnych, 1 punkt równa się jednej sekundzie w konkurencji na czas. 
Rysunek  nr. 2 przedstawiający przebieg konkurencji dostępny na stronie internetowej 
www.bilard.kielce.pl  
 pierwszy zawodnik startuje z prądownicą( pałeczka sztafetowa) pokonuje rów z wodą   głębokości 

1,8 m. 
 drugi zawodnik pokonuje płotek lekkoatletyczny wysokości 0,6 m, 
 trzeci zawodnik pokonuje poprzeczkę  umieszczoną na wysokości 0,8 m 
 czwarty zawodnik łączy dwa węże W-52, podłącza do rozdzielacza, łączy prądownicę i przekracza 

linię mety 
 Ocena przebiegu konkurencji biegu sztafetowego 4x50 metrów. 



Punkty karne nalicza się za; 

1. Wpadnięcie do rowu , nadepnięcie na linię początkową lub końcową-5 pkt. 
2. Przewrócenie płotka lub ominięcie przeszkody-5 pkt. 
3. Zrzucenie tyczki lub ominięcie przeszkody-5 pkt. 
4. Niepodpięcie węży do rozdzielacza, niespięcie węży-5 pkt. 
5. Przekroczenie linii mety z niepodpiętą prądownicą- 10 pkt. 

V KONKURENCJA- test  z zakresu wiedzy historycznej, obronnej i przedmedycznej dla wyznaczonego 
reprezentanta każdej z drużyn składający się z 20 pytań  (czas trwania - 30 minut ) 

 Maksymalna ilość punktów przeliczona według ilości prawidłowych odpowiedzi na 20 pytań-20 
punktów w tym  

 z zakresu wiedzy historycznej z regionu województwa świętokrzyskiego -10 pytań 
 z zakresu wiedzy ratownictwa medycznego, spraw obronnych - 5 pytań 
 z wiedzy z  zakresu bezpieczeństwa p. powodziowego i  pożarowego - 5 pytań 

Z zakresu wiedzy historycznej regionu lista  polecanych lektur dostępna jest na stronie internetowej 
www.bilard.kielce.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


