
REGULAMIN 

I  Turnieju  Sportów Obronnych o Puchar Przechodni  Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. 
 

1. Celem zawodów jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, integracja środowisk 
związanych z polityką bezpieczeństwa, sprawdzenie umiejętności podczas sportowej rywalizacji  
i podniesienie świadomości  z zakresu wiedzy historycznej regionu świętokrzyskiego. 

2. Organizatorem Turnieju jest Świętokrzyskie  Stowarzyszenie Sportowe z siedzibą w Kielcach,  
Plac Moniuszki 2B.  
Patronem Turnieju  jest Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. 

3.  Turniej-zawody sportowe organizowane są zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 29 styczna 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu 
przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2012 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) 

TERMIN TURNIEJU 

Turniej zostanie przeprowadzony w dniu 20 maja 2017 roku w godzinach od 9.00 do 16.00 
na terenie  boisk sportowych Zespołu Szkół w Kostomłotach Drugich   26-085,  Miedziana Góra ul. 
Kielecka 9. 

                                 ORGANIZACJA TURNIEJU 

1. Uczestnikami turnieju mogą być uczniowie klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych i 
młodzież powyżej lat 14 – członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest 
 zgłoszenie jednej czteroosobowej drużyny w terminie do dnia 10 maja 2017 roku. 

Zgłoszenie następuje poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego załączonego do 
Regulaminu Turnieju na adres: Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe, Plac Moniuszki 2B, 25-
334 Kielce lub na adres mailowy organizatora imprezy@tvsports.pl  W związku z ograniczoną ilością 
miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. 

 dostarczenie organizatorom w dniu zawodów zaświadczeń lekarskich oraz oświadczeń rodziców 
uczestników turnieju 

 posiadanie legitymacji szkolnej 
3. Każda reprezentacja składa się z 4 osobowej drużyny, po jednej ze szkół oraz opiekuna- 

kierownika drużyny. 
4. Zawody polegają na rywalizacji drużynowej i składają się z pięciu konkurencji; 

I - konkurs strzelniczy dla jednoosobowego reprezentanta każdej z drużyn,  
II – pierwsza pomoc przedmedyczna -fantom,  
III- rzutki do celu  
IV– sztafeta z wykorzystaniem sprzętu pożarniczego( węże, pompy, złączki)  
V- test  z zakresu wiedzy historycznej, obronnej i przedmedycznej dla wyznaczonego 
reprezentanta każdej z drużyn. 
Szczegółowe zasady każdej konkurencji opisane są w załączniku nr 1 do Regulaminu- Program 
zawodów. 

5. O zwycięstwie  decyduje suma  punktów zgromadzona we wszystkich konkurencjach przez 
drużynę. 



6. Sytuacje sporne, zastrzeżenia i uwagi co do przebiegu konkurencji rozpatruje przedstawiciel 
Organizatora. 

7. Przed rozpoczęciem zawodów odbędzie się losowanie kolejności drużyn przystępujących do 
konkurencji. 

8. Wyposażenie zawodników: ubiór sportowy (dres i obuwie sportowe) 
 Wymagana dokumentacja 

 Aktualna legitymacja szkolna;         

 Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach     sportowych, 

 Zgoda rodziców lub opiekunów na udzielenie ewentualnej pomocy ambulatoryjnej. 

 Komplet w/w dokumentów przedkłada Komisji opiekun drużyny w dniu zawodów. 

Uwaga: Brak w/w dokumentów dyskwalifikuje drużynę. 

 

 
OBOWIĄZKI  ORGANIZATORA 

1.Zapewnienie  sprzętu i przeszkód oraz całość spraw związanych z powołaniem członków komisji 
sędziowskiej oraz jej pracą. 
2. Zabezpieczenie jednakowych warunków uczestnictwa dla zawodników i drużyn biorących udział w 
zawodach. 
3. Zapewnienie pomocy medyczno- sanitarnej. 
4.Utrzymanie ładu i porządku podczas turnieju. 
5. Zapewnienie wody, herbaty oraz suchego prowiantu dla drużyn oraz zespołu sędziowskiego. 
6.Ubezpieczenie zawodników. 
 

NAGRODY 
 W zawodach zwycięża drużyna której zawodnicy ocenieni indywidualnie uzyskali najwyższą ilość 

punktów za  wszystkie konkurencje. 
 Dla zwycięskich drużyn przewidziane są nagrody ufundowane przez organizatorów i patrona 

turnieju w postaci sprzętu elektronicznego, pucharów i dyplomów. 
 Każdy z uczestników dodatkowo  otrzymuje dyplom uczestnika Turnieju.  

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje przedstawiciel  Organizatora. 
 
Załączniki: 

1)Program Turnieju 

2)Karta zgłoszenia 

3)Rysunki dotyczące konkurencji II i IV dostępne są na stronie internetowej 

 

 

 


