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§1
pkt.1 Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do korygowania kolejności startów
zawodników. Przydział torów (1, 2) jest losowy i nie podlega zmianie ze względu na
preferencje bądź prośby zawodników. Zawodnikom zostaną przydzielone numery startowe,
według których będą podchodzić do biegu zgodnie z ogłoszonym rozkładem. Następny w
kolejności zawodnik jest zobowiązany do stawienia się  w wyznaczonej strefie
przedstartowej, w momencie, gdy poprzedzający go zawodnik znajduje się na linii startu.
pkt.2
Zawodnicy, którzy w wyznaczonym czasie nie stawią się w strefie przedstartowej, zostaną
zdyskwalifikowani. Pytania dotyczące przebiegu konkurencji należy składać do Sędziego
Głównego zawodów przed rozpoczęciem biegu. Protesty dot. przebiegu rywalizacji należy
składać w formie pisemnej do biura zawodów  w czasie nieprzekraczającym 10 minut od
czasu ukończenia konkurencji.

§2
pkt.1
Klasyfikacja open oraz kat. wiekowe będzie prowadzona wg następujących zasad:
a) pierwsze miejsce zajmie osoba, która wykona zadanie w najkrótszym czasie
uwzględniając doliczone punkty karne,
b) kolejne miejsca będą zajmowały osoby z kolejnymi czasami uwzględniając doliczone
punkty karne.
Podział na kategorie Kategorie indywidualne
1. Kat „Chłopcy” rocznik urodzenia (2016-2017)
2. Kat “Dziewczęta”  rocznik urodzenia (2016-2017)
3. Kat “Chłopcy” rocznik urodzenia (2013-2015)
4. Kat “Dziewczęta” rocznik urodzenia (2013-2015)
5. Kat “Chłopcy” rocznik urodzenia (2010-2012)
6. Kat “Dziewczęta” rocznik urodzenia (2010-2012)
7. Kat “Chłopcy” rocznik urodzenia (2007-2009)
8. Kat “Dziewczęta” rocznik urodzenia (2007-2009)

§3
pkt.1
Szczegółowy opis konkurencji indywidualnej z podziałem na etapy:

Rozpoczęcie zadania - Start. Przed startem sędzia wydaje komendę „Na miejsca”.
Następnie sygnał dźwiękowy rozpoczyna bieg. Zawodnicy niestosujący się do
komend sędziego startowego mogą zostać zdyskwalifikowani. Dopuszczalny jest
jeden falstart. Drugi falstart wykonany przez tego samego zawodnika jest
równoznaczny z jego dyskwalifikacją.



Etap 1: Przyciągnięcie wózka jezdnego przy pomocy sznura. Wózek obciążony wężem
strażackim odpowiednim dla danej grupy wiekowej.

Etap 2: Slalom z wężem wyjętym z wózka  pomiędzy pachołkami, odłożenie węża  w
miejscu wyznaczonym.
Odcinek może być niesiony przez zawodnika w dowolny sposób aby żaden z elementów
węża nie dotykał ziemi. Należy umieścić go w wyznaczonym miejscu zgodnie z kolorystyką
toru zawodnika.

Etap 3: Przesunięcie drewnianego klocka za pomocą młotka przez ławkę.
(Młot Podczas tego etapu wykorzystane jest specjalnie przygotowane urządzenie „Kaiser”
symulujący rozbijanie młotem. Podczas konkurencji zawodnik ma za zadanie uderzeniami
młota przesunąć obciążenie po wyznaczonym poziomym torze. Podczas wykonywania
konkurencji zawodnik musi mieć postawione obie nogi na dwóch podestach. Niedozwolone
jest przesuwanie ciężaru w inny sposób (przesuwanie, przeciąganie, pchanie) niż przez
uderzenia młota. Zawodnik może uderzać tylko w przednią część obciążenia.
Po zakończeniu konkurencji młot musi zostać odłożony do wyznaczonego pojemnika.
Za położenie młota poza pojemnikiem przyznawana jest 5  sekundowa kara.

Etap 4: Przeciąganie   węża z wodą z przejściem przez drzwi oraz i strącenie celu za
pomocą użycia prądu wody z prądownicy wodnej tak aby cel wykonał przynajmniej jeden
obrót wokół własnej osi (koło). ( Zawodnik ma za zadanie podejście do leżącego węża
Następnie zawodnik podnosi napełnioną linię gaśniczą i ciągnie ją. W momencie, gdy
prądownica przekroczy drzwi wahadłowe, zawodnik może podać prąd wody w wyznaczony
do strącenia cel. Następnie zamyka prądownicę i odkłada prądownice na ziemię.
Kary: • niedociągnięcie linii na wyznaczoną odległość skutkuje przyznaniem 5 sekund •
podanie prądu wody zanim prądownica przekroczy drzwi wahadłowe 5 sekund • nie
strącenie wyznaczonego celu 5 sekund • jeżeli zawodnik nie zamknie prądownicy po
wykonaniu zadania musi wrócić i ją zamknąć, jeżeli obsługa będzie zmuszona zatrzymania
wody – 5 sekund kary Jeżeli prądownica zostanie poprawnie zamknięta a jej otwarcie
nastąpi po odłożeniu żadna kara nie zostanie przyznana i zawodnik może przejść do
następnej konkurencji)

Etap 5: Transport “ poszkodowanego “ do miejsca wyznaczonego.
(Manekin - zawodnik ma za zadanie uniesienie “ poszkodowanego” oburącz trzymając
manekina pod ramionami i przeciągnięcie go do wyznaczonego miejsca. Zawodnik porusza
się tyłem w kierunku mety na dystansie ok 10 m. Nie jest dozwolone niesienie manekina.
Zawodnik nie może ciągnąć manekina za jego ubranie. Zawodnik może przystąpić do
kolejnego etapu w momencie odłożenia poszkodowanego w miejsce wyznaczone.
( na macie) .
Zabronione jest rzucanie manekinem .
Kary: • przekroczenie wyznaczonego toru – 5 sekund •
jakikolwiek kontakt z innym zawodnikiem skutkuje dyskwalifikacją
• niedopuszczalne rzucanie manekina – dyskwalifikacja.



Etap 6: Pokonanie tunelu. Należy wejść do środka tunelu i wyjść na jego końcu.

Etap 7: Przejście 30 metrowego toru przeszkód.

Etap 8: Przekroczenie linii mety ( zawodnik ma za zadanie przekroczenie linii mety -
zatrzymanie czasu konkurencji.)

§4
pkt.1
Nagrody:
Zawodnicy i zawodniczki  zajmujący pierwsze miejsca w każdej kategori zostaną
uhonorowani pamiątkowymi pucharami, medalami i dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.
Uczestnicy zajmujący  „miejsca pozostałe” otrzymają dyplomy, medale oraz nagrody
rzeczowe. Poszczególne kategorie wiekowe będą klasyfikowane jeśli do dnia 23 sierpnia
zgłosi się min. 4 zawodników w danej kategorii. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby
zawodników z danej kategorii wiekowej organizator zastrzega sobie prawo do połączenia
sąsiednich kategorii.

§5

Postanowienia końcowe:
pkt .1
Sędzia Główny ma możliwość przerwania konkurencji, jeżeli uzna, że stan zawodnika nie
pozwala mu na bezpieczne kontynuowanie konkurencji.
pkt. 2
Każdy z zawodników jest osobiście odpowiedzialny za ukończenie zadania. Nikt poza sędzią
nie ma prawa instruowania zawodnika, co do przebiegu konkurencji podczas ich trwania.
pkt.3
Dopuszczalny jest głośny doping.

pkt.4
W rzadkich przypadkach, gdy z powodu niepotrzebnej interwencji sędziów, możliwe będzie
odliczenie straconego w ten sposób czasu bądź umożliwienie zawodnikowi powtórnego
podejścia do biegu.
pkt.5
Za każdy błąd zawodnika podczas startu skutkuję 5 sekundową karą wliczaną do
końcowego wyniku zawodnika.Jest możliwe przyznanie przez sędziego głównego
dodatkowej kary czasowej.
pkt.6
Wypadki losowe - organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki,
kontuzje spowodowane udziałem w zawodach.
pkt.7



Start w zawodach jest dobrowolny , osoba zgłaszająca uczestnika akceptuje regulamin
zawodów.
Udział w zawodach może wziąć osoba której prawny opiekun wyrazi na to pisemną zgodę.
pkt.8
Każdy zawodnik podczas startu musi posiadać przytwierdzony numer startowy na przedniej
części koszulki.
pkt.9
Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zawodów oraz jego
regulaminu.


