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Jeśli jesteś naprawdę twardy. Jeśli survival  

i prawdziwe wyzwania są Twoim żywiołem. Jeśli chcesz 

się sprawdzić jako kandydat na żołnierza zawodowego to 

zapraszamy na mistrzostwa sportowo – obronne do 

Giżycka.   

Departament Wychowania i Promocji Obronności MON 

zaprasza do udziału w mistrzostwach sportowo - 

obronnych młodzież zrzeszoną w organizacjach 

pozarządowych, zajmujących się szeroko pojmowaną 

obronnością, jak również inne organizacje i instytucje 

zainteresowane aktywną promocją tej formy edukacji pro obronnej. 

Jesteśmy otwarci na inicjatywy wszystkich, którym przyświeca wspólny cel – troska o młodego 

człowieka, o jego obywatelskie, patriotyczne i obronne wychowanie. 

To właśnie młodzi ludzie, reprezentując swoje organizacje, tradycyjnie co roku latem, 

uczestniczą w Mistrzostwach Sportowo - Obronnych Stowarzyszeń Młodzieżowych o Nagrodę 

Ministra Obrony Narodowej. 

Jednym z istotnych zadań Resortu Obrony Narodowej jest budowa i wspieranie 

obywatelskiego zaplecza Sił Zbrojnych RP oraz współudział w wychowaniu młodego pokolenia  

w duchu powinności obywatelskich, m.in. poprzez kształtowanie postaw patriotycznych i pro 

obronnych, organizowanie przedsięwzięć, których celem jest zdobywanie przez młodych ludzi 

umiejętności umożliwiających ochronę państwa, w tym likwidacji skutków klęsk żywiołowych.   

Bardzo ważnymi partnerami w wykonaniu tego zadania są organizacje pozarządowe. 

Mistrzostwa Sportowo – Obronne Stowarzyszeń Młodzieżowych to nie tylko sportowa 

rywalizacja  

i integracja różnych środowisk czy możliwość 

sprawdzenia umiejętności racjonalnego zachowania się  

w ekstremalnych sytuacjach (katastrofy, klęski, wypadki)  

i udzielania pomocy poszkodowanym. 

To także bardzo dobry sprawdzian wyników pracy 

stowarzyszeń młodzieżowych, których członkowie 

zdobywają i doskonalą umiejętności przydatne w służbie 

wojskowej, ratownictwie i innych formach działania na 

rzecz bezpieczeństwa i obronności kraju. 

 

Mistrzostwa służą: 

 
 

 

 

 promowaniu sportów obronnych; 

 sportowej rywalizacji stowarzyszeń młodzieżowych 

i ocenie prowadzonej działalności; 

 kształtowaniu u młodzieży odporności psychicznej, 

dyscypliny oraz umiejętności współdziałania  

i kierowania zespołem; 

 doskonaleniu i sprawdzeniu sprawności fizycznej, 

umiejętności specjalistycznych oraz predyspozycji 

do służby wojskowej; 

 

 zdobywaniu umiejętności racjonalnego zachowania w sytuacji zagrożenia; 

 przygotowaniu młodzieży do służby wojskowej oraz służby w innych formacjach 

mundurowych. 
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REGULAMIN 

 

MISTRZOSTW 

SPORTOWO - OBRONNYCH 

STOWARZYSZEŃ MŁODZIEŻOWYCH 

O NAGRODĘ 

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

 

1. W mistrzostwach uczestniczą pięcioosobowe zespoły, w tym pełnoletni kapitan zespołu.  

Jeżeli kapitan zespołu nie jest pełnoletni, to zespołowi powinien towarzyszyć pełnoletni opiekun. 

2. Wiek uczestników mistrzostw 16 - 21 lat (decyduje rok urodzenia). 

3. W mistrzostwach nie mogą brać udziału żołnierze służby zawodowej i żołnierze rezerwy. 

4. Kapitan zespołu (opiekun) odpowiada za znajomość przez członków zespołu: programu   

i regulaminu mistrzostw, zasad,  warunków bezpieczeństwa w czasie mistrzostw (zawodnicy muszą 

być przeszkoleni w zakresie posługiwania się bronią pneumatyczną i sportową (kbks). 

5. Organizator zapewnia nieodpłatne zakwaterowanie i wyżywienie tylko dla osób wymienionych  

w zgłoszeniu do mistrzostw. 

6. Wyposażenie uczestników:  

- ubiór typu wojskowego;  

- buty typu wojskowego;  

 

 

 

 

8. Nieprzestrzeganie zasad dotyczących ubioru określonych  w regulaminie, może spowodować 

dyskwalifikację zespołu lub zawodnika. 

9. Każdy zawodnik jest zobowiązany do posiadania: legitymacji członkowskiej stowarzyszenia lub 

potwierdzonej przez władze stowarzyszenia przynależności, aktualnego ubezpieczenia NW, 

zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w mistrzostwach sportowo - obronnych 

oraz: 

a) osoby niepełnoletnie - legitymacji szkolnej i pisemnej zgody rodziców do udziału w mistrzostwach 

sportowo - obronnych; 

b) osoby pełnoletnie – dowód tożsamości ze zdjęciem; 

c) kapitan zespołu - aktualnego ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej. 

10. Zawodnicy, którzy nie spełniają powyższych warunków, nie zostaną dopuszczeni do udziału                

w mistrzostwach. 

11. Organizator mistrzostw nie ponosi odpowiedzialności za skutki następstw nieszczęśliwych 

wypadków podczas  mistrzostw. 
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PRZEBIEG  MISTRZOSTW 

 

   Mistrzostwa przeprowadzone zostaną  w dniu 24.08.2012r. 

Losowanie kolejności startu zespołów odbywa się podczas odprawy technicznej dla kapitanów 

zespołów uczestniczących  w mistrzostwach.  Losowanie odbywać się będzie z uwzględniłem podziału 

na zespoły chłopców i oddzielnie dziewcząt.  

 

 

MARSZOBIEG  ZESPOŁOWY 

 

Polega na pokonaniu przez zespół marszobiegiem trasy o długości ok. 28 km w tym 10 km  

w pojazdach  i godzinną przerwą na posiłek w możliwie najkrótszym czasie oraz zaliczeniu wszystkich  

punktów kontrolnych.  

Na trasie rozmieszczonych jest 9 punktów kontrolnych (PK), na których zespół wykonuje niżej 

wymienione konkurencje na zaliczenie. 

 

Zespół  otrzymuje: 

1. Kartę startową, na której sędziowie z poszczególnych PK 

wpisują ilość sekund karnych i ewentualny czas przerwy 

spowodowany zajęciem danego PK przez inny zespół.  

W wypadku przybycia zespołu na PK, na którym znajduje się 

już inny zespół wykonujący zadanie, sędzia decyduje  

o zatrzymaniu czasu marszobiegu przybyłego zespołu  

i kieruje zespół do rejonu wyczekiwania, dokonują wpisu w karcie zespołu. Identyczny wpis potwierdza 

kapitan zespołu na karcie pracy sędziego - czas ten odliczany jest od czasu marszobiegu. Przerwa 

liczy się od przybycia ostatniego zawodnika z zespołu na PK, do komendy START podanej przez 

sędziego. 

 

 

PUNKTY  KONTROLNE  MARSZOBIEGU 

 

   W klasyfikacji ogólnej  zespół, który pokona trasę w najkrótszym czasie  

(po odliczeniu przerw czasu oczekiwania oraz doliczeniu otrzymanych sekund karnych ), wykona  

zadania na wszystkich punktach sprawnościowo – zręcznościowych (PK)  w kolejności oznaczonej na 

mapie to zdobędzie I miejsce.  W przypadku uzyskania przez dwa zespoły jednakowego czasu, o 

zajętym miejscu zespołu decydować będzie suma punktów zawodników ze strzelania  

z pistoletu pneumatycznego. Pominięcie któregokolwiek z PK powoduje dyskwalifikacje zespołu  

z mistrzostw. 
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STRZELANIE SPORTOWE  - PK nr  1 

/kbks/ 

Konkurencja polega na wykonaniu strzelania z karabinka sportowego wg poniższych 

warunków na zaliczenie: 

Warunki strzelania: 

1. Odległość strzelania: 50 - 60 m; 

2. Cel – figura bojowa nr 23;                                                               fig. nr 23 

3. Liczba nabojów dla każdego zawodnika: 3 szt.;  

4. Czas strzelania – nieograniczony; 

5. Postawa strzelecka:  leżąca z wykorzystaniem podpórki. 

 

Klasyfikacja:  

Zawodnik na komendę kierownika strzelania „NAPRZÓD”, 

zajmuje stanowisko ogniowe i przygotowuje się do 

strzelania,  przyjmując postawę strzelecką leżąc  

z wykorzystaniem podpórki. Po wykryciu celu prowadzi ogień bez komendy.   

 

Ocena wykonania zadania:  

Trafienie w cel trzykrotnie powoduje zaliczenie konkurencji  przez zawodnika. Nie trafienie 

celu skutkuje dodaniem czasu karnego (120s) do czasu ogólnego. Czas konkurencji nieograniczony, 

wliczony do czasu marszobiegu. 

 

KONKURENCJA STRAŻACKA - ROZWINIĘCIE LINII GAŚNICZEJ - PK nr 2 

 

Konkurencja polega na rozwinięciu linii gaśniczej złożonej z trzech odcinków węża tłocznego 

W- 52 podłączonego do motopompy pływającej ,,NIAGARA”. 

Linia gaśnicza zakończona prądownicą turbo – mac 52.  

Wyposażenie punktu startowego :   

- Motopompa pływająca Niagara; 

- Trzy odcinki węża tłocznego W – 52; 

- Prądownica turbo – mac 52. 

Na komendę sędziego należy motopompę donieść do zbiornika wodnego  

i położyć ją na lustrze wody (wykonuje dwóch zawodników w obuwiu gumowym ochronnym). Pozostali 

zawodnicy łączą 3 odcinki węża tłocznego W – 52 z prądownicą. Zawodnik obsługujący motopompę 

łączy całość węża tłocznego W – 52 z motopompą drugi zaś uruchamia  ją i śle wodę do osoby 

stojącej na końcu linii gaśniczej z podłączoną prądownicą.  

Dotarcie strumienia wody do prądownicy i trafienie strumieniem w ruchomą tarcze oraz położenie 

trzech pachołków sygnalizuje zakończenie konkurencji.  

 

Czas konkurencji nieograniczony, wliczony do czasu marszobiegu. 

Czas karny: 

1. Nietrafienie w tarcze    – 40s 
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2. Nietrafienie w pachołki   – 40s 

3. Rozpięcie się węży lub prądownicy – 40s 

 

KONKURENCJA MEDYCZNA   

 PK nr 3 

 

Cały zespół wchodzi na punkt znajdujący się na drodze, ogólnodostępnej. Przed nimi stoi 

samochód w przydrożnym rowie. Przy samochodzie leży ranny kierowca. Prawdopodobnie wypadł 

przez przednią szybę. Zdarzenie miało miejsce przed chwilą. Zszokowany kierowca powtarza, że nie 

wie jak to się stało, jest pobudzony.  

Zadaniem zespołu jest: 

1. Zadbanie o bezpieczeństwo własne;  

2. Zabezpieczenie miejsca wypadku; 

3. Ocena stanu poszkodowanego – adekwatnie do sytuacji 

udzielenie pierwszej pomocy; 

4. Wezwanie pomocy specjalistycznej. 

 

Ocena wykonania zadania:  

Wykonanie poprawnie czterech zadań powoduje zaliczenie 

konkurencji  przez drużynę. Nie wykonanie któregoś z zadań skutkuje dodaniem czasu karnego (30s) 

za każde zadanie do czasu ogólnego. Czas konkurencji nieograniczony, wliczony do czasu 

marszobiegu. 

 

 

TRANSPORT AMUNICJI NA POLU WALKI  - PK nr 4 

 

Zespół po dotarciu do PK przygotowuje się do wykonania zadania. Konkurencja polega na 

przetransportowaniu przez każdego zawodnika skrzynki amunicyjnej (o wadze ok. 15 kg), czołgając 

się na boku, na odcinku 20 m pod zasiekami. Zawodnik po pokonaniu 

zasieków wraca na ich początek i podaje skrzynkę kolejnemu zawodnikowi 

z zespołu.  Zadanie uznaje się za ukończone, jeśli wszyscy członkowie 

zespołu przeczołgają się pod zasiekami i przetransportują skrzynkę nie 

dotykając zasieków.  

 

Czas konkurencji nieograniczony, wliczony do czasu marszobiegu. 

Czas karny: 

 otwarcie się skrzynki  podczas transportu    - 40 sek. 
 Każdorazowe dotknięcie zasieków przez zawodnika  - 10 sek. 
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RZUT GRANATEM NA CELNOŚĆ I CELNOŚĆ - PK nr 5 

 

 

Do wykonania zadania każdy zawodnik otrzymuje  

4 granaty. Rzuty wykonywane są pojedynczo do pierwszego 

trafienia. (Figura bojowa Nr 40 zamontowana na podnośniku 

lekkich figur bojowych z odległości 20m.) i (Figura bojowa Nr 23p 

zamontowana na podnośniku lekkich figur bojowych z odległości 

15m).  

      

Ocena wykonania zadania:  

Trafienie  w figurę bojową powoduje położenie się celu, co wiąże się z zaliczeniem konkurencji  

przez zawodnika. Zawodnicy kolejno przystępują do zadania. Nie trafienie celów przez zawodnika 

skutkuje dodaniem czasu karnego (Cel 1 30s + Cel 2 30s) do czasu ogólnego. Czas konkurencji 

nieograniczony wliczony do czasu marszobiegu. 

 

 

POKONANIE PRZESZKODY WODNEJ  - PK nr 6 

 

           Konkurencja polega na pokonaniu przeszkody                 

terenowej (rowu) z wykorzystaniem liny rozwieszonej 

pomiędzy dwoma brzegami metodą przesuwania się 

wzdłuż liny  w zawisie na podkolanach. 

Zawodnik po założeniu uprzęży asekuracyjnej  

i podpięciu jej do liny przeprawowej, zawisa na linie 

asekuracyjnej oburącz i obunóż napodkolanach. W tej 

pozycji pokonuje przeszkodę terenową - przesuwając się 

wzdłuż liny. Upadek lub nieukończenie konkurencji przez zawodnika skutkować będzie dodaniem 

czasu karnego (120s) do czasu ogólnego. 

Czas konkurencji nieograniczony, wliczony do czasu marszobiegu. 
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POKONANIE ODCINKA WODNEGO PONTONEM  - PK Nr 7 

Konkurencja polega na przepłynięciu przez zawodników na pontonie odcinka  

o odległości ok. 900 m od linii startu, do pomostu OSW wzdłuż brzegu w jak najkrótszym 

czasie. Zawodnicy po przybyciu na PK zakładają kamizelki ratunkowe, przygotowują wiosła  

i zajmują miejsce na pontonie. Całym zespołem pokonują wyznaczoną trasę. Czas konkurencji 

nieograniczony wliczony do czasu marszobiegu. 

Czas karny dla zespołu: 

1. Zagubienie wiosła podczas wykonywania konkurencji 
 – 30s 

2. Wypadnięcie zawodnika z pontonu   
 – 30s 

 

 

STRZELANIE Z BRONI PNEUMATYCZNEJ - PK nr 8 

 

Konkurencja polega na wykonaniu strzelania na celność z borni pneumatycznej (pistolet )  

wg poniższych warunków.  

Warunki strzelania: 

1. Odległość strzelania: 8 - 10 m; 

2. Cel – Tarcza sportowa TS-1; 

3. Liczba nabojów dla każdego zawodnika  - 5 szt; 

4. Czas strzelania – nieograniczony; 

5. Postawa strzelecka:  stojąca z jednej ręki lub oburącz. 

Klasyfikacja:  

Zawodnik na komendę ustawia się na wskazanej linii przez sędziego i przygotowuje się do 

strzelania. Po otrzymaniu i załadowaniu amunicji przyjmuje postawę strzelecką stojąc i prowadzi ogień 

do tarczy na komendę sędziego.  

 

Ocena wykonania zadania:  

Trafienie w cel 5 – cioma nabojami powoduje zaliczenie 

konkurencji  przez zawodnika. Nie trafienie celu 5 – cioma nabojami 

skutkuje dodaniem czasu karnego (60s) do czasu ogólnego. Czas 

konkurencji nieograniczony, wliczony do czasu marszobiegu. 
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Pokonanie przeszkody terenowej - PK Nr 9 

 

 

          Konkurencja polega na pokonaniu pięciometrowej przeszkody terenowej rozwieszonej 

pomiędzy dwoma drzewami na linie  stalowej, na której zawieszone są liny pomocnicze zakończone 

pętlą( otwór na stopę). Zadaniem każdego zawodnika jest pokonanie w/w przeszkody na linach 

pomocniczych nie dotykając ziemi. Zadanie uznaje się za ukończone, jeśli wszyscy członkowie 

zespołu pokonają przeszkodę terenową. 

Czas konkurencji nieograniczony, wliczony do czasu marszobiegu. 
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KLASYFIKACJA GENERALNA 

 

1. Główna Komisja Sędziowska odpowiada za właściwy 

przebieg poszczególnych konkurencji rozgrywanych 

podczas mistrzostw oraz rzetelną punktację. 

2. W przypadku uzyskania identycznego czasu końcowego 

przez zespoły o miejscu w klasyfikacji generalnej 

decyduje suma trafień podczas strzelania z pistoletu 

pneumatycznego 

3. Zasady punktacji każdej konkurencji są zgodne z zasadami określonymi w regulaminie mistrzostw.  

4. Zgłoszony skład zespołu w dniu rozpoczęcia mistrzostw jest składem obowiązującym do końca 

trwania mistrzostw. 

5. Organizator dopuszcza zmianę zawodnika na rezerwowego, ale tylko przed rozpoczęciem przez 

zespół mistrzostw, jedynie w przypadku decyzji lekarza dyżurnego mistrzostw  

o wycofaniu zawodnika, wykluczającego dalszy jego udział w mistrzostwach. W przypadku 

zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej zespołowi 

ukończenie mistrzostw w pełnym składzie osobowym, 

pozostali zawodnicy powinni kontynuować konkurencje. 

O zaistnieniu przyczyny wycofania zawodnika  

i koniecznej konsultacji lekarskiej kapitan zespołu ma 

obowiązek powiadomić sędziego na najbliższym od 

miejsca zdarzenia punkcie kontrolnym. 

6. Komitet Organizacyjny Mistrzostw przewiduje uhonorować pucharem i nagrodami rzeczowymi: 

- trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji zespołów żeńskich; 

- trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji zespołów męskich 
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UWAGI KOŃCOWE 

1. W dniu rozpoczęcia mistrzostw zostanie ogłoszony komunikat organizacyjny, który będzie zawierał 

szczegółowy program mistrzostw, ewentualne zmiany w punktacji, limity czasów, tam gdzie nie 

zostały określone, miejsce weryfikacji zawodników, składy osobowe i zasady działania komisji 

sędziowskiej  i odwoławczej. 

2. Każde stowarzyszenie biorące udział w mistrzostwach ma obowiązek zgłosić swojego 

przedstawiciela do pracy w komisji odwoławczej (opiekun drużyny). 

3. Protest może być złożony wyłącznie w formie pisemnej przez kapitana (opiekuna) zespołu 

sędziemu głównemu mistrzostw w ciągu 30 min. od ogłoszenia wstępnego komunikatu                         

o wynikach mistrzostw. Zespół który chce złożyć odwołanie wpłaca wadium  

w wysokości 300 zł. 

4. Zespół lub zawodnik podlega (decyzją komisji głównej) dyskwalifikacji  jeżeli: 

- nie przestrzega regulaminu mistrzostw; 

- nie podporządkowuje się instrukcjom lub poleceniom sędziego; 

- nie przestrzega instrukcji strzelania lub zasad bezpieczeństwa; 

- nie przestrzega przepisów dotyczących stroju - określonych  w regulaminie mistrzostw; 

- nie ukończył marszobiegu, wieloboju  w pełnym składzie osobowym. 

5. W mistrzostwach obowiązuje zakaz korzystania z prywatnych pojazdów mechanicznych na trasie 

drużyny. Używanie jakiegokolwiek pojazdów prywatnych przez zawodników lub opiekunów 

powoduje dyskwalifikację.  

6. Organizator zezwala na posiadanie telefonu dla kapitana drużyny w celu zapewnienia łączności  

z sędzią technicznym i lekarzem w razie zaistnienia sytuacji wymagającej udzielenia pomocy 

drużynie.(numery telefonów podane będą na odprawie technicznej. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie. Ostateczne rozstrzygnięcia 

muszą zostać podane jednak najpóźniej w komunikacie organizacyjnym mistrzostw. 

8. Organizator w przypadku zbyt wielu zgłoszeń zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości 

startujących zespołów (organizacja może zgłosić maksymalnie 2 zespoły). 

9. O zakwalifikowaniu zespołu do udziału w mistrzostwach organizator powiadamia zgłaszających  

w terminie do 27 lipca 2012r. 

10. Zarządy główne uczestniczących stowarzyszeń w terminie do 15 lipca 2012 r. powinny dokonać 

imiennego zgłoszenia drużyn. 
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