XVI HALOWY TURNIEJ
MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH
POWIATU GOSTYŃSKIGO

07 października 2017 r.
w Gostyniu

Regulamin.
l. Cele turnieju.




Il. Organizator.

integracja, popularyzacja i krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży,
pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu pożarnictwa,
pogłębianie wiedzy dotyczącej otaczającej nas przyrody i jej bogactw,
pogłębianie wiedzy z zakresu ratownictwa medycznego.

 Starostwo Powiatowe w Gostyniu,
 Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu,
 Zarząd Oddziału Miejsko- Gminnego ZOSP RP w Gostyniu,
 Gmina Gostyń,
 Nadleśnictwo Piaski,
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu,
III. Termin i miejsce rozegrania turnieju.



Termin: 07 października 2017 rok.
Miejsce: Hala Sportowa ZSO w Gostyniu, ul. Wrocławska 10

IV. Czasowy przebieg turnieju.


Przyjazd wszystkich drużyn na miejsce turnieju.

- godzina 9.00 - 9.30



Część oficjalna.

- godzina 9.30 - 10.00



Odprawa techniczna dla opiekunów.

- godzina 10.00 - 10.30



Rywalizacja turniejowa.

- godzina 10.30 - 13.30



Oficjalne podsumowanie i zakończenie turnieju.

- godzina 13.30 - 14.00

V. Nagrody i wyróżnienia.
1. Organizator turnieju zapewnia:
1.1. Pamiątkowe puchary dla pierwszych trzech drużyn w kategorii żeńskiej i męskiej oraz dyplomy dla wszystkich
uczestniczących zespołów - klasyfikacja kobiet i klasyfikacja mężczyzn.
1.2. Pamiątkowe puchary dla trzech najlepszych reprezentacji gmin oraz dyplomy dla wszystkich uczestniczących zespołów klasyfikacja gmin.
1.3. Pamiątkowy puchar dla najlepszej drużyny w klasyfikacji - test wiedzowy z zakresu ekologii i leśnictwa.
1.4. Pamiątkowy puchar dla najlepszej drużyny w klasyfikacji - znajomość hymnu strażackiego.
1.5. Pamiątkowy puchar dla najlepszej drużyny w klasyfikacji - ratownictwo medyczne.
1.6. Pamiątkowy puchar dla najlepszej drużyny w klasyfikacji - tor CTiF.
1.7. Nagrody - gadżety dla wszystkich biorących udział w zawodach.

VI. Warunki uczestnictwa w turnieju.




Rywalizacja turniejowa przewidziana jest dla członków MDP, którzy w dniu rozgrywania turnieju nie ukończyli 16 roku życia oraz są
mieszkańcami gminy, którą reprezentują.
Sekcja, nie licząc zawodników rezerwowych może być reprezentowana maksymalnie przez pięć osób.
Każda zgłoszona do zawodów sekcja musi posiadać minimum jednego opiekuna /nazwisko i imię wpisane do karty zgłoszeniowej/.
Opiekunem sekcji może być osoba pełnoletnia.




Zgłoszenie potwierdzające udział drużyny w turnieju musi nastąpić do dnia 6 października 2017 roku, ponad to należy je wypełnić na
przygotowanej przez organizatora liście - załącznik numer 1. * adres e-mail: andrzejdorsz@gmail.com
Każdy uczestnik zawodów musi posiadać:
 Aktualną legitymacje szkolną na podstawie, której można będzie dokonać jednoznacznej, pozbawionej wątpliwości weryfikacji.
 Odpowiedni strój sportowy / zakaz używania obuwia typu "korki”/

VII. Pozostałe postanowienia regulaminowe.
1. Turniej przeprowadzany będzie w dwóch kategoriach.
 Sekcje żeńskie.
 Sekcje męskie.
2. W ramach rywalizacji turniejowej prowadzonych będzie siedem klasyfikacji.
2.1. Klasyfikacja sekcji żeńskich.
2.2. Klasyfikacja sekcji męskich.
2.3. Klasyfikacja gmin.
2.4. Klasyfikacja - sprawdzian wiedzy teoretycznej z zakresu ekologii i leśnictwa.
2.5. Klasyfikacja - sprawdzian wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu ratownictwa medycznego.
2.6. Klasyfikacja - znajomość hymnu strażackiego
2.7. Klasyfikacja - ćwiczenia bojowe wg regulaminu CTiF.
3. Rywalizacja turniejowa obejmuje współzawodnictwo w:
3.1. Pięć konkurencji sprawnościowych - patrz punkt VII. 6.-6.1.
3.2. Strzelanie z wiatrówki - patrz punkt VII. 6.-6.3.
3.2. Sprawdzian teoretyczno-praktyczny z zakresU ratownictwa medycznego - patrz punkt VII. 6.-6.2.
3.3. Sprawdzian wiedzy teoretycznej z zakresu ekologii i leśnictwa - patrz punkt VII. 6.-6.2.
3.4. Sprawdzian znajomości hymnu strażackiego - patrz punkt VII 6.-6.2.
3.5. Rywalizacja w ramach ćwiczenia bojowego zgodnie z regulaminem CTiF - patrz punkt VII 6.-6.1.
4. Zasady punktacji.



W każdej konkurencji sekcja może zdobyć od 1 do 7 punktów gdzie ilość przyznanych punktów równa jest zajętemu miejscu /np. 1 miejsce = 1
punkt, 2 miejsce = 2punkty, itd./.
 Przy równych wynikach w danej konkurencji, ilość przyznanych sekcji punktów, wynika ze średniej arytmetycznej sumy punktów
przydzielanych za miejsca zajęte przez zainteresowane strony.
 Na końcowy wynik, a tym samym miejsce sekcji w klasyfikacji końcowej żeńskiej lub męskiej składa się suma punktów uzyskana przez nią we
wszystkich przewidzianych regulaminem konkurencjach - im będzie ona mniejsza tym wyższe miejsce. W przypadku równości, o wyższym
miejscu w klasyfikacji, w pierwszej kolejności decyduje wartościowość zajętych miejsc we wszystkich konkurencjach a następnie wyższe
miejsce w strażackim torze przeszkód.
 Na końcowy wynik, a tym samym miejsce gminy w klasyfikacji końcowej gmin, składa się łączny wynik reprezentujących ją sekcji żeńskiej i
męskiej, który wynika z sumy miejsc końcowych zajętych przez nie w swoich klasyfikacjach - im będzie ona mniejsza tym wyższe miejsce. W
przypadku równości, o wyższym miejscu w klasyfikacji końcowej decyduje wartościowość zajętych miejsc we wszystkich konkurencjach
zarówno w kategorii żeńskiej jak i męskiej.
 Klasyfikacje:
 test wiedzowy z zakresu ekologii i leśnictwa,
 znajomość hymnu strażackiego,
 ratownictwo medyczne,
 tor CTiF,
dotyczą rywalizacji wszystkich sekcji, zarówno żeńskich jak i męskich. W sytuacji niemożności wyłonienia jednego Zwycięzcy /
równa ilość zdobytych punktów przez dwie lub więcej sekcji/ , a tym samym przyznania pucharu, decyduje wyższe miejsce w
odpowiedniej klasyfikacji końcowej.
5. Prawa i obowiązki opiekuna drużyny:
5.1. Opiekun odpowiedzialny jest zachowanie swoich podopiecznych w trakcie trwania całej imprezy.
5.2.

Sprawne doprowadzanie zawodników swojej sekcji do miejsc rozgrywania poszczególnych konkurencji, zgodnie z karta pilotażową oraz
komendami informującymi o zmianie miejsca podejmowania konkurencji.

5.3.

Zgłaszanie do sędziego głównego wszelkich wątpliwości, uwag i ewentualnych protestów.

5.4.

Posiadanie obuwia sportowego z płaską podeszwą / brak obuwia spowoduje niedopuszczenie do turnieju/.

6. Opis konkurencji turniejowych.
6.1. Konkurencje sprawnościowe:



Rzut piłką do kosza - wynik zaliczany do klasyfikacji końcowej.

Zadaniem zawodnika jest trafić piłką do kosza. Rzucają wszyscy członkowie drużyny - bez opiekuna. Każdy zawodnik rzuca samodzielnie.
Sposób jak i miejsce /odległość od kosza/ wykonywania rzutu są dowolne. Warunkiem podjęcia próby przez drugiego i kolejnego członka
zespołu jest trafienie piłką do kosza oraz przekroczenie linii „start - meta” przez jego poprzednika /rzucamy do skutku/ , po zakończeniu
próby piłkę każdorazowo należy odłożyć w miejsce, w którym znajdowała się ona przed jej rozpoczęciem. O zajętym przez drużynę miejscu a
tym samym o ilości zdobytych punktów decyduje czas w jakim wykonała ona zadanie. Każdy zespół ma dwie próby.
Do klasyfikacji brany jest lepszy wynik.


Rzut piłką do ruchomej tarczy - wynik zaliczany do klasyfikacji końcowej.

Zadaniem zawodnika jest trafić do ruchomej tarczy tak, aby jej ruchoma część opadła w dół. Rzucają wszyscy członkowie
danego zespołu - bez opiekuna. Każdy zawodnik rzuca piłką samodzielnie. Sposób wykonania rzutu jest dowolny. Rzut
wykonujemy z odległości 5 m od tarczy /wyznaczona linia/. Warunkiem podjęcia próby przez drugiego i kolejnego członka
drużyny jest jej zakończenie przez poprzednika.
Próbę uważa się za zakończoną w momencie, gdy zawodnik spełnił warunek, o którym mowa wyżej, tzn. strącił ruchomą część
tarczy oraz przekroczył linię „strat - meta”. Po zakończeniu próby, każdorazowo piłkę należy odłożyć w miejsce, w którym
znajdowała się ona przed jej rozpoczęciem. O zajętym przez drużynę miejscu, a tym samym o ilości zdobytych
punktów decyduje czas, w jakim drużyna wykonała zadanie. Każdy zespół ma dwie próby.
Do klasyfikacji brany jest lepszy wynik.


Wyścig w workach - wynik zaliczany do klasyfikacji końcowej.

Zadaniem zawodnika jest pokonanie w worku jutowym odcinka 10 m z jednoczesnym „obskoczeniem” pachołka znajdującego
się w odległości 5 m od linii „start - meta”. Startują pięcioosobowe drużyny. Każdy zawodnik pokonuje wyznaczony dystans
samodzielnie. Drużyna korzysta z jednego przydzielonego worka. Przekazanie worka kolejnemu ćwiczącemu musi mieć miejsce
za
linią „start - meta”. Zawodnik po zakończeniu próby musi samodzielnie zdjąć worek i przekazać go partnerowi drużyny, który
również samodzielnie
musi go założyć i podjąć próbę. Konkurencję uważa się za zakończoną, gdy ostatni zawodnik sekcji
przekroczy linię „start - meta”. O
zajętym przez drużynę miejscu, a tym samym o ilości zdobytych przez nią punktów decyduje
czas, w jakim zespół wykonał zadanie. Każdy
zespół ma dwie próby.
Do klasyfikacji brany jest lepszy wynik.


Dart - wynik zaliczany do klasyfikacji końcowej.

W konkurencji bierze udział Pięciu zawodników. Każdy zawodnik oddaje 2 rzuty do tarczy. O zajętym przez drużynę
miejscu decyduje łączna ilość zdobytych punktów. Każdy zespół ma dwie próby.
Do klasyfikacji brany jest lepszy wynik.


Strażacki tor przeszkód - wynik zaliczany do klasyfikacji końcowej.

Szczegóły wraz z pokazem z ostaną przedstawion e w trakcie trwania turnieju. Każdy zespół ma jedną próbę.

Ćwiczenie bojowe zgodnie z regulaminem CTiF.
Stanowi odrębną konkurencję a uzyskany wynik nie jest uwzględniany w klasyfikacji końcowej.Reprezentację gminy stanowi
pięcioosobowa sekcja żeńska i pięcioosobowa sekcja męska. Każdy zespół ma jedną próbę.

6.2. Konkurencje 'teoretyczno - praktyczne.


Sprawdzian wiedzy teoretycznej z zakresu ekologii i leśnictwa.

Sprawdzian przeprowadzany będzie w formie pisemnej - testowej. Test, o którym mowa, składa się z pytań
związanych tematycznie z ekologią i leśnictwem Przed przystąpieniem do próby teoretycznej wszyscy startujący
uczestniczyć w pogadance dotyczącej w/ w zakresów wiedzy. Wynik zaliczany do klasyfikacji końcowej.


będą

Sprawdzian znajomości hymnu strażackiego.

Sprawdzian przeprowadzany będzie w formie pisemnej. Zadaniem każdej sekcji będzie wychwycenie błędów w przedstawionym tekście
hymnu strażackiego. Wynik zaliczany do klasyfikacji końcowej.



Sprawdzian wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu ratownictwa medycznego.

Każda sekcja losuje zestaw z trzema zadaniami do wykonania. Wylosowane zestawy po wykonaniu zadania wracają do koszyka i ponownie
będą brały udział w losowaniu przez kolejne drużyny. O zajętym przez drużynę miejscu, a tym samym o ilości przyznanych jej punktów
decyduje zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz dokładność wykonania zadania w możliwie najkrótszym czasie. zakres materiału
podlegający weryfikacji znajduje się w niniejszym opracowaniu - załącznik numer 2. Wynik zaliczany do klasyfikacji końcowej.

6.3. Strzelanie z wiatrówki - wynik zaliczany do klasyfikacji końcowej.

W konkurencji bierze udział cała sekcja /pięć osób/• Każdy z zawodników, z odległości 10 metrów oddaje dwa strzały do tarczy. Broń
przeładowuje komisja sędziowska. O zajętym przez drużynę miejscu, a tym samym o ilości przyznanych jej punktów decyduje suma
wszystkich punktów uzyskanych przez poszczególnych• członków sekcji. Każdy zespół ma jedną próbę. Przy jednakowych wynikach
decyduje wartościowość.

7. Postanowienia końcowe.
7.1. Organizator zapewnia:
 Sprzęt niezbędny do przeprowadzenia konkurencji.
 Poczęstunek dla wszystkich zawodników i opiekunów danej drużyny.
7.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności .za udział w zawodach zawodników z przeciwwskazaniami zdrowotnymi.
7.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odzież i rzeczy prywatne uczestników turnieju.
7.4. Ewentualna weryfikacja zawodnika/ów może mieć miejsce po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu przez opiekuna sędziemu głównemu.
7.5. W trakcie rywalizacji drużyny nie biorące aktualnie w niej udziału, przebywają wraz z opiekunami na widowni.
7.6. Konkurencje sprawnościowe za wyjątkiem toru CTiF odbywać się będą na hali sportowej.
7.7. Sprawdzian teoretyczny przeprowadz0ny będzie w pomieszczeniu gwarantującym spokój.

Wszystkie sekcje odpowiadają jednocześnie' łzachowaniem podziału na kategorie.
7.8. Przystępowanie do poszczególnych konkurencji odbywa się zgodnie z karta pilotażową i komendami informującymi o zmianie miejsca
Podejmowania konkurencji.
7.9. Maksymalny czas oczekiwania na stawienie się sekcji na start w celu podjęcia konkurencji wynosi 2 minuty. Po jego upływie sekcja zostanie
wykluczona, co równoznaczne jest z przyznaniem jej zero punktów.
7.10. Materiały opatrunkowe, oraz inny sprzęt niezbędny do podjęcia konkurencji z ratownictwa medycznego, każda sekcja zabezpiecza
własnym zakresie.

we

7.11. W przypadku niestosowania się do POWYŻszego regulaminu, w odniesieniu do poszczególnych konkurencji, drużyny będą podlegały karze
Przyznania im 0 pkt.
7.12. Za sprawne przeprowadzenie turnieju Od P0wiada komisja sędziowska. Komisja, o której mowa rozstrzyga wszelkie, ewentualne wątpliwości i
sytuacje sporne zaistniałe w trakcie trwania rywalizacji - jej opinia jest niepodważalna i nieodwołalna.

7.13. W przypadku stwierdzenia zachowań niezgodnych z duchem fair-play oraz postanowieniami niniejszego opracowania, organizator przewiduje
również całkowite wykluczenie z zawodów:


sekcji,

 całej reprezentacji gminy.
Zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku decydujący i ostateczny głos ma komisja składająca się z sędziego głównego oraz
przedstawicieli pozostałych reprezentacji /jedna osoba - opiekun jednej z sekcji/ biorących udział w zawodach.
7.14. Organizator ma prawo do ewentualnych zmian w odniesieniu do niniejszego regulaminu.
7.15. W przypadku wystąpienia ewentualnych wątpliwości, co do interpretacji postanowień
telefoniczny pod numerami:


600 564 131 - sprawy organizacyjne. Dr. Andrzej Dorsz

niniejszego regulaminu prosimy o

kontakt

Ze strażackim pozdrowieniem
ORGANIZATOR

Załącznik numer 1.
XV Halowy Turniej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Borek Wielkopolski 22 października 2016 rok.

Lista zgłoszeniowa

Gmina: .......................................

- Miejscowość: .......................................

Lp.

Dziewczęta

Lp.

Chłopcy

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................
.......................................

.......................................
.......................................

Opiekun: .......................................

Opiekun: .......................................

Reprezentacja Gminy spełnia wymogi zawarte w regulaminie nie ma żadnych przeciwwskazań do podjęcia rywalizacji w
ramach XV Halowego Turnieju Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

