REGULAMIN
III Zawodów sportowych klas mundurowych
"Sprawni jak policjanci"
§ 1.
Podstawa prawna i cel
1. Zawody sportowe "Sprawni jak policjanci", zwane dalej „Zawodami”, organizowane są
na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29
stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów,
turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2012 r. Nr 13, poz.125 z późn. zm.).
2. Celem Zawodów jest propagowanie zawodu policjanta wśród uczniów klas mundurowych
szkół ponadgimnazjalnych, doskonalenie umiejętności i sprawności fizycznych uczniów
oraz roli i zadaniach Policji jako organu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo.
3. Organizatorem Zawodów jest Zespół Szkół Zawodowych w Ostródzie im. Sandora Petöfi.
Olimpiadą kieruje Zespół powołany przez Dyrektora szkoły.
§ 2.
TERMIN ZAWODÓW
Zawody zostaną przeprowadzone w dniu 12 kwietnia 2018 roku w godz. 9.00 - 14.00 na
terenie Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie ul. Sportowa 1, bądź w
miejscach wyznaczonych przez Organizatora.
§3
Organizacja Zawodów
1. Uczestnikami Zawodów mogą być uczniowie klas mundurowych szkół
ponadgimnazjalnych.
2. W skład Zespołu organizacyjnego wchodzą nauczyciele i pracownicy Szkoły wyznaczeni
przez Dyrektora szkoły. Spośród członków Zespołu wyznacza się sędziów
poszczególnych konkurencji.
3. W zawodach uczestniczą reprezentacje klas mundurowych Zespołu Szkół Zawodowych
im. Sandora Petöfi oraz uczniowie zaproszonych do rywalizacji Szkół.
4. Każda reprezentacja składa się z 12-to osobowej drużyny (6 chłopców i 6 dziewcząt) oraz
opiekuna - kierownika drużyny.
5. Zawody polegają na rywalizacji drużynowej i składają się z trzech konkurencji
sprawnościowych. Pierwsza konkurencja polega na pokonaniu toru przeszkód i odbywa
się na hali MOS Ostróda przy ul. Piłsudskiego, druga konkurencja - pierwsza pomoc
przedmedyczna odbywa się na terenie tut. szkoły przy ul. Sportowej, trzecia - strzelanie
dynamiczne odbywa się na terenie strzelnicy klubu sportowego "Garda" w Kaczorach.
Szczegółowe zasady każdej konkurencji opisane są w § 3 - 5 niniejszego Regulaminu.
6. W każdej konkurencji biorą udział zespoły mieszane. Uczniowie którzy biorą udział w
pierwszej konkurencji, nie biorą udziału w pozostałych konkurencjach.
7. Zawody polegają na zgromadzeniu największej ilości punktów we wszystkich
konkurencjach.
8. Sytuacje sporne, zastrzeżenia i uwagi co do przebiegu konkurencji rozpatrują członkowie
Zespołu organizacyjnego wspólnie z kierownikami drużyn.

9. Przed rozpoczęciem Zawodów odbędzie się losowanie kolejności drużyn przystępujących
do konkurencji.
10. Punktacja: za zajęcie poszczególnych miejsc w konkurencjach drużyna otrzymuje
odpowiednią ilość punktów. W przypadku remisu po trzech konkurencjach liczą się
wyższe miejsca w konkurencjach a w dalszej kolejności wyższe miejsce w torze
przeszkód jako dyscyplinie, która jest istotna w procesie rekrutacji. Kwestie sporne
rozstrzygane są przez sędziów głównych poszczególnych konkurencji.
§ 4.
Pierwsza konkurencja - tor przeszkód
1. Konkurencja przeprowadzana jest na sali sportowej tut. Szkoły.
2. W torze przeszkód bierze udział po czterech zawodników każdej reprezentacji (skład
mieszany po 2 chłopców i dziewcząt).
3. Konkurencja ta przeprowadzona jest zgodnie z przepisami dotyczącymi organizacji testu
sprawności fizycznej dla kandydatów na policjantów.
4. Sposób przeprowadzenia konkurencji określony został w załączniku nr 1.
5. Czasy uzyskane przez zawodników drużyny sumuje się.
6. Drużyny startują według kolejności losowania, natomiast zawodnicy tych drużyn w
dowolnej kolejności.
§5
Druga konkurencja - pierwsza pomoc przedmedyczna
1.
2.
3.
4.
5.

Konkurencja przeprowadzana jest w sali lekcyjnej tut. Szkoły.
W konkurencji bierze udział 4 zawodników (skład mieszany po 2 chłopców i
dziewcząt).
Zadanie obejmuje wymogi i wiedzę zgodnie z zakresem podstawowego kursu pierwszej
pomocy prowadzonego przez Polski Czerwony Krzyż.
Drużyny startują według kolejności losowania.
Sposób przeprowadzenia konkurencji określony został w załączniku nr 3.
§6
Trzecia konkurencja - strzelanie dynamiczne

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Konkurencja przeprowadzana jest na terenie strzelnicy.
W strzelaniu bierze udział po 4 zawodników każdego Zespołu (skład mieszany po 2
chłopców i dziewcząt).
Przed rozpoczęciem konkurencji drużyny zapoznają się z Regulaminem strzelnicy oraz
warunkami bezpieczeństwa.
Strzelanie odbywa się pod nadzorem Instruktora Wyszkolenia Strzeleckiego.
Sposób przeprowadzenia konkurencji określony został w załączniku nr 2.
Czasy uzyskane przez zawodników drużyny oraz punkty za trafienia do tarcz sumuje się.
Drużyny startują według kolejności losowania, natomiast zawodnicy tych drużyn w
dowolnej kolejności.

§7
Nagrody
1. W Zawodach zwycięża drużyna, której zawodnicy startując indywidualnie uzyskali
łącznie najwyższą ilość punktów za obydwie konkurencje.
2. Dla zwycięskich ekip przewidziane będą nagrody ufundowane przez sponsorów.
§8
Postanowienia końcowe
1.
2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Zespół
Organizacyjny.
Organizator zawodów zapewnia transport na strzelnicę dla zawodników.

