
Plan  
gminnych zawodów sportowo-po żarniczych 

1 lipca 2012r. (niedziela) stadion OSiR  
 

Cel:  
 
Zawody sportowo-pożarnicze są formą intensywnego szkolenia pożarniczego niezbędnego w przygotowaniu 
do działań ratowniczych i mają na celu:  
 

1. mobilizowanie do stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu, 
2. ocenę stanu wyszkolenia pożarniczego, 
3. popularyzację wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej 
4. kształtowanie świadomości ratowniczej wśród młodzieży, 
5. wyłonienia najlepszych drużyn. 

 
Uczestnicy:  
 
W zawodach wezmą udział następujące drużyny pożarnicze ochotniczych straży pożarnych: 
 

1. męskie (powyżej 16 lat) 
2. kobiece (powyżej 16 lat) 
3. młodzieżowe chłopców (od 10 do 16 lat) 
4. młodzieżowe dziewcząt (od 10 do 16 lat). 

 
Organizatorzy:  
 

1. Oddział Miejsko-Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP we Włoszczowie. 
2. Urząd Gminy Włoszczowa. 

 
Współorganizatorzy:  
 

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie. 
2. Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie. 

 
Konkurencje:  
 
Zawody dla męskich i kobiecych drużyn pożarniczych rozgrywane są w 2 konkurencjach:  
 

− ćwiczenie bojowe i sztafeta pożarnicza (7 x 50 m z przeszkodami). 
 
Natomiast dla młodzieżowych drużyn pożarniczych konkurencję zawodów stanowią:  
 

− rozwinięcie bojowe i bieg sztafetowy 400 m z przeszkodami. 
 
Atrakcje dla widzów:  
 

1. występ orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej z Konieczna, 
2. mała gastronomia (grille, wata cukrowa, popcorn), 
3. park rozrywki dla dzieci. 

 
Plan imprezy:  
 

− godz. 13.15 – wejście kolumny strażaków na stadion 
− godz. 13.20 – powitanie zawodników przez Burmistrza 
− godz. 13.25 – odprawa z dowódcami drużyn 
− godz. 13.30 – rozpoczęcie konkurencji 
− ok. godz. 17.00 – zakończenie, rozdanie nagród zwycięskim drużynom. 

 
 
 



Nagrody:  
 

− dyplomy, puchary, nagrody rzeczowe w postaci sprzętu ppoż., 
− dla widzów rozlosowane zostaną nagrody niespodzianki, 

 
 
 
Zawody sportowo-pożarnicze są formą intensywnego szkolenia pożarniczego niezbędnego w przygotowaniu 
do działań ratowniczych. Celem organizacji zawodów męskich i kobiecych drużyn jest w szczególności: 
 

− mobilizowanie do stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu, 
− ocena stanu wyszkolenia pożarniczego, 
− popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej. 

 
Zawody rozgrywane są w 2 konkurencjach: ćwiczenie bojowe i sztafeta pożarnicza (7 x 50 m z 
przeszkodami). Natomiast zawody dla młodzieżowych drużyn pożarniczych organizuje się m.in. w celu: 
 

− kształtowania świadomości ratowniczej wśród młodzieży, 
− mobilizowania do stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu, 
− wyłonienia najlepszych drużyn. 

Konkurencję zawodów stanowią: rozwinięcie bojowe i bieg sztafetowy 400 m z przeszkodami. 
 

 
Postanowienia ko ńcowe:  
 

1. Szczegółowe informacje dotyczące imprezy udziela: 
• Marek Prokop - 41-394-26-69 w.145, m.prokop@gmina-wloszczowa.pl 

 
 

 


