
Zarządzenie nr 11/W/2005 

Wójta Gminy Zębowice 

z dnia 20 kwietnia 2005 
  

w sprawie Organizacji Gminnych Zawodów Sportowo - Pożarniczych  

  

Na podstawie art.14 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej 

/Dz.U. Nr.81, poz.351 z późniejszymi zmianami/ zarządzam: 

  

§1 
Przeprowadzić Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze na boisku Ludowego Zespołu 

Sportowego  w Radawiu w dniu 21 maja 2005r. od  godz. 14.00 do godz. 16.00 systemem 

krajowym.                  

  

§2 
Zawody przeprowadzone będą w następujących konkurencjach: 

musztra 

bieg sztafetowy 

ćwiczenia bojowe.                                            

  

§3 
W zawodach biorą udział jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych typu „S” w 

następujących  wiekowych: 

Harcerska drużyna męska 

Harcerska drużyna żeńska 

Młodzieżowa drużyna męska 

Młodzieżowa drużyna żeńska 

Seniorów męska 

Seniorów żeńska 

po jednej z każdej kategorii wiekowej. 

Nie dopuszcza się do startu w zawodach dwóch drużyn z jednej jednostki OSP, w każdej 

kategorii wiekowej. 

  

§4 
Zawody przeprowadzić zgodnie z  postanowieniami regulaminu Komendanta Głównego 

Państwowej Straży Pożarnej i Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 09 marca 2000 roku dla jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych oraz musztrę zgodnie z regulaminem Nr.1/85 Komendanta Głównego Straży 

Pożarnych z dnia 10 maja 1995 roku dla jednostek OSP.  Regulaminy powyższe Naczelnicy 

OSP posiadają w macierzystych jednostkach. 

  

§5 
Jednostki biorące udział w zawodach występują w ubraniu bojowym, uzbrojeniu osobistym, 

dowolnym obuwiu /za wyjątkiem butów piłkarskich korkotrampków i kolcy/ oraz ze swoim 

sprzętem pożarniczym. 

  

§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 jednym strażaku w umundurowaniu 

wyjściowym lub bojowym i ze znajomością regulaminu,  celem sędziowania pomocniczego. 

Wykazy sędziów z poszczególnych jednostek OSP należy dostarczyć do Komendanta 

Gminnego Straży Pożarnych w Zębowicach do dnia 13  maja 2005 r.  

             

§7 
Organizatorem zawodów jest Ochotnicza Straż Pożarna  w Radawiu  przy współpracy 

Komendanta Gminnego. 

  

§8 
Na zawodach jednostka może zużyć maksymalnie 2 litry paliwa na drużynę. 

  

§9 
Za należyte przygotowanie jednostek do zawodów oraz ich punktualne przybycie czynię 

odpowiedzialnym Naczelników jednostek.                                            

                                                                        

§10 
Zawody należy przeprowadzić zgodnie z zasadami BHP. 

  

§ 11 
Zbiórka jednostek o godz.13,30 na boisku LZS w Radawiu. 

             

§12 
Od niniejszego zarządzenia nie ma odwołania i należy je bezwzględnie przestrzegać. 

  

§13 
Do dnia 8 maja 2005r. wszystkie jednostki podadzą Komendantowi Gminnemu wykaz 

Drużyn biorących udział w zawodach z wykazem imiennym harcerskich i  młodzieżowych 

męskich i żeńskich, celem dokonania ubezpieczenia ich w czasie przygotowań do zawodów 

\treningów\ oraz w trakcie trwania zawodów.      

  

§14 
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
 


