
ZARZĄDZENIE NR W.0050.56.2021 

WÓJTA GMINY ZĘBOWICE 

z dnia 11 sierpnia 2021 r. 

w sprawie Organizacji Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych 

 Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1372)  oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 869) 

Z A R Z Ą D Z A M: 

§ 1. Przeprowadzić Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze na wyznaczonym terenie przez 

organizatora w miejscowości Knieja w dniu 19 września 2021 roku od godz. 13:45. 

§ 2. Zawody przeprowadzone będą w następujących konkurencjach: 

- ćwiczenia bojowe 

- bieg sztafetowy 

- musztra.    

§ 3. W zawodach biorą udział jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych typu “S” 

w następujących  grupach wiekowych: 

– MDP męska – 10 - 16 lat 

– MDP żeńska – 10 - 16 lat 

- Grupa „A” - męskie drużyny pożarnicze /dopuszcza się młodzież od 16 lat z wyjątkiem funkcji 

mechanika i dowódcy/ 

- Grupa „C” - kobiece drużyny pożarnicze /dopuszcza się młodzież od 16 lat z wyjątkiem funkcji 

mechanika i dowódcy/ 

- Od młodzieży do 18 – tego roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna. 

- Do punktacji w poszczególnych kategoriach uwzględniane  będą wyniki  tylko jednej drużyny 

z każdej jednostki OSP  zgłoszonej przed  rozpoczęciem zawodów.  

§ 4. Zawody przeprowadzić zgodnie z postanowieniami Regulaminu Komendanta Głównego 

Państwowej Straży Pożarnej i Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 10 lutego 2011 roku dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 

oraz Regulaminu Młodzieżowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych CTIF Warszawa 1/2010. 

Powyższy Regulamin  Naczelnicy OSP posiadają w macierzystych jednostkach.  

§ 5. Jednostki biorące udział w zawodach występują w ubraniach bojowych, koszarowych lub 

dresach, uzbrojeniu osobistym oraz ze swoim sprzętem pożarniczym. 

MDP, Grupa ,,C” startuje   w dowolnym obuwiu, (dopuszcza się obuwie sportowe na twardej 

podeszwie za wyjątkiem butów piłkarskich, korkotrampków, kolcy i tenisówek/obuwie z miękką 

podeszwą). 
Grupa ,,A” startuje w butach bojowych (typu saperki, opinacze,  Kadimex-y).  

     § 6. Zawody oceniać będzie zespół sędziowski, który ustalony będzie przed zawodami przez 

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie. 



Ponadto każda jednostka OSP biorąca udział w zawodach zabezpieczy po dwóch strażaków                           

w umundurowaniu wyjściowym lub koszarowym i ze znajomością regulaminu, celem sędziowania 

pomocniczego. 

Wykazy sędziów po czterech z poszczególnych jednostek OSP należy dostarczyć do Urzędu 

Gminy w Zębowicach do dnia 3 września 2021 roku. 
Za ustawienie sprzętu w dniu 15 września 2021 r., godz. 16:30 jest odpowiedzialna jednostka                         

OSP Knieja. 
Odprawa sędziowska odbędzie się dnia  15 września 2021  roku. o godz. 19:00 w OSP Knieja. 

W odprawie udział biorą naczelnicy, sędziowie oraz opiekunowie drużyn z listami startowymi                         

z wpisaną datą urodzenia  zawodnika. 

§ 7. Organizatorem zawodów jest Ochotnicza Straż Pożarna w Kniei przy współpracy 

pracowników merytorycznych Urzędu Gminy. Organizator zapewnia nagłośnienie na zawody. 

§ 8. Za należyte przygotowanie jednostek do zawodów oraz ich punktualne przybycie czynię 

odpowiedzialnych naczelników jednostek.         

§ 9. Zawody należy przeprowadzić zgodnie z zasadami BHP. 

§ 10. Zbiórka jednostek w dniu 19 września 2021 roku o godz. 13:30 na boisku w miejscowości 

Knieja.       

§ 11. Zawarte wytyczne w zarządzeniu należy bezwzględnie przestrzegać, bez możliwości ich 

zmiany. 

§ 12. Do dnia 31 sierpnia 2021 r.  należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Zębowicach wykaz 

drużyn biorących udział w zawodach, celem dokonania ubezpieczenia ich w czasie przygotowań do 

zawodów, treningów oraz w trakcie trwania zawodów. Wykaz uczestników ma zawierać nazwisko, 

imię, datę urodzenia,  imię ojca.     

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

            

                                                                                                        Wójt Gminy 

         Waldemar Czaja 


