REGULAMIN
„MUSZTRY”
konkurencji przeprowadzanej w trakcie
Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych grup A i C
o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w
Cieszynie

Przyjęty na podstawie
Uchwały Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Cieszynie
nr 25/10/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 roku

Zatwierdzam:
Prezes
ZOP ZOSP RP w Cieszynie
Dh Rafał Glajcar

I Cel
Na podstawie uchwały nr 24/09/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku Zarządu
Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej w Cieszynie wprowadza się od 2013 roku „Musztrę” jako odrębną
konkurencję w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych grup A i C. Oznacza
to, że o ostatecznym wyniku tych zawodów decydować będzie łączny wynik
uzyskany przez drużynę w konkurencjach „Ćwiczenie bojowe” i „Sztafeta
pożarnicza”. W odniesieniu do „Musztry” prowadzona będzie odrębna klasyfikacja.
Ze względu na ważny pod względem szkoleniowym aspekt tej konkurencji, biorą w
niej udział wszystkie drużyny uczestniczące w Powiatowych Zawodach SportowoPożarniczych grup A i C.
Wprowadzenie „Musztry” jako konkurencji w zawodach sportowo-pożarniczych
ma na celu przede wszystkim spowodowanie, by członkowie ochotniczych straży
pożarnych stale doskonalili swoje umiejętności w tym obszarze, a także by byli
przygotowani do udziału w apelach strażackich. Wszelkiego rodzaju uroczystości,
których integralną częścią jest apel, stanowią o wizerunku naszego środowiska.
Powszechnie wiadomo, że poziom uroczystości strażackich jest zróżnicowany. W
dobie, gdy przed ochotniczymi strażami pożarnymi stawiane są coraz większe
wymagania w kwestiach ratowniczych, na zaznajomienie się z „Ceremoniałem
pożarniczym”, a w konsekwencji ćwiczenie zachowania się w szyku często nie
starcza nam czasu. Nie można również zapominać o tym, że znaczna część druhów
nie ma obecnie możliwości zapoznania się z elementami musztry w trakcie służby
wojskowej.
Jako formacja mundurowa zobowiązani jesteśmy do tego, by realizować
postanowienia „Ceremoniału pożarniczego”. Zdając sobie z tego sprawę, Zarząd
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie opracował schemat konkurencji
„Musztra”, która nie tylko daje możliwość weryfikacji poprawności wydawania czy
wykonywania rozkazów, ale również pozostawia miejsce na indywidualizm i
kreatywność członków drużyny. Nie ma bowiem wątpliwości, że sposób wydawania
rozkazów, a także umiejętność odpowiedniego zachowania się w szyku i właściwość
postaw stanowią istotny aspekt strażackiej musztry. Dlatego konkurencja „Musztra”
polegać będzie na zaaranżowaniu apelu strażackiego.
Należy mieć nadzieję, że stałe doskonalenie podstawowych umiejętności z
musztry, wymuszone koniecznością przygotowywania się do zawodów sportowopożarniczych, w dłuższej perspektywie stanowić będzie cenne źródło doświadczeń,
które przyniosą pozytywne efekty w trakcie uroczystości strażackich. Jednocześnie
oddziały gminne (równorzędne) ZOSP RP powinny rozważyć wprowadzenie
„Musztry” jako konkurencji na zawodach sportowo-pożarniczych szczebla gminnego
(równorzędnego).
Reasumując, należy wyróżnić następujące cele przeprowadzania konkurencji
„Musztra” w trakcie zawodów sportowo-pożarniczych:
 mobilizowanie do stałego doskonalenia umiejętności z musztry,
 upowszechnianie „Ceremoniału pożarniczego” wśród członków ochotniczych
straży pożarnych,
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 przygotowanie do udziału w uroczystościach
patriotycznych itp.,
 ocena umiejętności w zakresie musztry strażackiej.

strażackich,

a

także

II Zasady ogólne
1. Po raz pierwszy niniejszy Regulamin będzie obowiązywał podczas
Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych grup A i C w 2013 roku.
2. W „Musztrze” biorą udział wszystkie drużyny uczestniczące w Powiatowych
Zawodach Sportowo-Pożarniczych grup A i C.
3. „Musztrę: należy przeprowadzić na podłożu równym, pozwalającym na
prawidłową ocenę jej wykonania. Dla przeprowadzenia konkurencji
organizator powinien zapewnić teren o wymiarach 30m x 15m.
4. Drużyna przystępuje do „Musztry” w dziewięcioosobowym składzie (tj.
dowódca i ośmiu członków).
5. Drużyny grup A i C oceniane są w jednej kategorii.
6. Umundurowanie członków drużyny obejmuje: hełm, ubranie koszarowe, pas
bojowy bez podpinki, zatrzaśnika i toporka, buty specjalne skórzane. W
przypadku drużyn grupy C dopuszcza się hełmy i pasy typu młodzieżowego.
7. Dowódca drużyny oraz dowódca pocztu flagowego wydają komendy z
pamięci.
8. Konkurencja „Musztra” składa się z czterech części, nawiązujących do
podstawowych elementów każdego apelu strażackiego: raportu, podniesienia
flagi państwowej na maszt, elementu dodatkowego związanego z musztrą lub
Ceremoniałem pożarniczym, defilady.
Trzy części (raport, podniesienie flagi państwowej na maszt, defilada) mają
charakter stały. Element dodatkowy ma charakter zmienny. Prezydium ZOP
ZOSP RP w Cieszynie najpóźniej do końca marca roku poprzedzającego ten,
w którym odbywają się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze grup A i C,
określa zakres zadań do wykonania w odniesieniu do elementu dodatkowego.
W 2013 roku termin ten nie obowiązuje, a odpowiednia informacja zostanie
przekazana wraz z całym Regulaminem.
Zasady przeprowadzenia konkurencji „Musztra” opisano w Załączniku nr 1.
9. W odniesieniu do zachowań członków drużyny nieuregulowanych w
niniejszym Regulaminie stosuje się obowiązujące, ogólne zasady musztry
strażackiej (np. rozpoczęcie marszu od lewej nogi itp.).
10. „Musztrę” ocenia dwuosobowy zespół sędziowski powoływany każdorazowo
przez Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP w Cieszynie.
11. Zasady oceniania konkurencji znajdują się w Załączniku nr 2.
12. Wzór protokołu sędziowskiego określa Załącznik nr 3.
13. Załącznik nr 4 określa skład komisji sędziowskiej powołanej przez Prezesa
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Cieszynie.
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14. Załącznik nr 5 przedstawia graficzne
poszczególnych częściach konkurencji.

ustawienie

pododdziału

w

III Nagrody
1. Nagrody funduje Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP w Cieszynie.
2. Nagrodami są puchary i dyplomy dla trzech najlepszych drużyn.
3. Na pucharach i dyplomach umieszczony będzie napis „Za zajęcie … miejsca
w Musztrze na Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych grup A i C”
oraz informacja o miejscu i dacie przeprowadzenia zawodów.
IV Postanowienia końcowe
1. Każdorazowa zmiana niniejszego Regulaminu wymaga akceptacji Prezydium
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie.
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Załącznik nr 1

Zasady przeprowadzenia konkurencji „Musztra” w 2013 roku
Rozpoczęcie konkurencji następuje w momencie, gdy drużyna ustawiona jest w
szyku (zgodnie z Rysunkiem 1) w miejscu oznaczonym jako START/META.
Dowódca uroczystości wydaje komendę: „Pododdział – ZA MNĄ MARSZ”

1. Raport
a. Gdy drużyna znajduje się ok. 3 do 5 kroków przed Komisją sędziowską,
Dowódca uroczystości podaje komendę: „Pododdział – STÓJ”
b. Po zatrzymaniu Dowódca uroczystości staje przed pododdziałem i podaje
komendę:
„Pododdział – W LEWO ZWROT”
Pododdział ustawia się zgodnie z Rysunkiem 2.
Dowódca uroczystości:
„Pododdział – SPOCZNIJ”
„Pododdział – BACZNOŚĆ”
„Pododdział – RÓWNAJ W PRAWO”
„Pododdział – BACZNOŚĆ”
„Pododdział – SPOCZNIJ”
„Pododdział – BACZNOŚĆ”
„Pododdział – NA PRAWO PATRZ”
c. Dowódca wykonuje zwrot, podchodzi w kierunku jednego z sędziów,
zatrzymuje się ok. 3 kroków przed nim, salutuje i składa meldunek:
„Druhu Prezesie, dowódca uroczystości (pełniona funkcja imię i
nazwisko) melduje Ochotnicze Straże Pożarne Gminy (właściwej dla
drużyny wykonującej zadanie) do uroczystego apelu z okazji Dnia
Strażaka”, po czym salutuje.
d. Przyjmujący meldunek podchodzi do składającego, podaje prawą dłoń do
przywitania, oddają sobie honory, po czym dowódca uroczystości robi
zwrot w kierunku pododdziału i staje po lewej stronie przyjmującego.
e. Przyjmujący meldunek:
„CZOŁEM DRUHOWIE (DRUHNY)”.
f. Pododdział:
„CZOŁEM DRUHU PREZESIE”
g. Dowódca uroczystości:
„Pododdział – BACZNOŚĆ”
„Pododdział – SPOCZNIJ”

2. Podniesienie flagi państwowej na maszt
a. Dowódca uroczystości:

„Pododdział – BACZNOŚĆ”
„Poczet flagowy do podniesienia flagi
państwowej – MARSZ”
b. Poczet flagowy udaje się krokiem defiladowym w miejsce usytuowania
masztu (Rysunek 2). Flagowy nie niesie flagi, tylko przyjmuje postawę jak
dwaj pozostali członkowie pocztu flagowego.
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c. Poczet flagowy zatrzymuje się jeden krok przed masztem, a następnie
wszyscy jego członkowie salutują.
d. Dowódca uroczystości:
„Pododdział – SPOCZNIJ”
(poczet flagowy przestaje salutować)
e. Dowódca pocztu flagowego: „W tył – ZWROT”
f. Poczet flagowy wykonuje rozkaz.
3. Przegrupowanie i ustawienie drużyny według Rysunku 3. Członkowie pocztu
flagowego w dalszej części konkurencji przyjmują dowolne pozycje w
pododdziale.
a. Dowódca uroczystości:
„Poczet flagowy, do szyku – MARSZ”
b. Poczet flagowy wykonuje rozkaz.

4. Zwroty w pododdziale
a. Dowódca uroczystości:
„Pododdział – BACZNOŚĆ”
„Pododdział – RÓWNAJ W PRAWO”
„Pododdział – BACZNOŚĆ”
„Pododdział – SPOCZNIJ”
„Pododdział – BACZNOŚĆ”
„W Prawo – ZWROT”
„ W tył – ZWROT”
„ W lewo – ZWROT”
„ W tył – ZWROT”
„Pododdział – SPOCZNIJ”

5. Defilada
a. Dowódca uroczystości:
b.

c.
d.

e.
f.

„Pododdział – BACZNOŚĆ”
„Pododdział – W PRAWO ZWROT”
Dowódca uroczystości przechodzi przed front pododdziału i wydaje
komendę:
„Za mną – MARSZ”
Po przejściu ok. 10-15 kroków, pododdział zawraca (Rysunek 4).
Dowódca uroczystości ok. 5 kroków przed trybuną honorową (komisją
sędziowską) wydaje komendę:„Pododdział – BACZNOŚĆ”
„Pododdział – NA PRAWO PATRZ”
Dowódca salutuje.
Po przejściu przed komisją sędziowską, gdy ostatnia dwójka minie ją o
kilka kroków, dowódca przestaje salutować i podaje komendy:
"Pododdział – BACZNOŚĆ"
"Pododdział – SPOCZNIJ"

6. Drużyna mija linię START/META i konkurencję uznaje się za zakończoną.
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Załącznik nr 2

Zasady oceniania konkurencji „Musztra”
1. Sędzia nr 1 ocenia poprawność złożenia meldunku zgodnie z regulaminem,
kolejność oraz sposób wydawania komend (powinny być wydawane równo,
głośno i wyraźnie – istotna jest właściwa modulacja głosu),a także
umundurowanie członków drużyny.
2. Sędzia nr 1 ocenia wykonanie zadania według czterech kryteriów:
a. poprawności meldunku i wydawanych komend,
b. wyraźności wydawanych komend,
c. odpowiedniej modulacji głosu,
d. właściwego umundurowania.
3. Sędzia nr 2 ocenia sposób i poprawność wykonania komend.
4. Sędzia nr 2 ocenia wykonanie zadania według sześciu kryteriów:
a. postawa w szyku,
b. odpowiedni sposób przywitania – „CZOŁEM DRUHU PREZESIE”,
c. sposób przejścia i zachowania się pocztu flagowego,
d. sposób wykonania zadań w ramach elementu dodatkowego,
e. poprawność wykonania komend,
f. poprawność wykonania dojścia do miejsca wykonania zadań,
zatrzymania i defilady.
5. Sędziowie w ramach poszczególnych kryteriów przyznają oceny w skali od 0
do 3, przy czym:
a. 3 oznacza ocenę bardzo dobrą,
b. 2 oznacza ocenę dobrą,
c. 1 oznacza ocenę dostateczną,
d. 0 oznacza ocenę niedostateczną
6. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o
kolejności miejsc decyduje lepszy łączny wynik uzyskany za kryteria oceniane
przez sędziego nr 2.
7. Jeśli zasady opisane w pkt. 5 i 6 nie przyniosą rozstrzygnięcia, wówczas o
kolejności miejsc decyduje komisja sędziowska.
8. Decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne.
9. Nie przewiduje się odwołań od decyzji podjętych przez komisję sędziowską.
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Załącznik nr 3
Protokół sędziowski
OSP …………………………………………………………………….
Sędzia nr 1

Imię i Nazwisko ……………..…………………………………
Kryterium

Ocena

poprawność meldunku i wydawanych komend

0

1

2

3

wyraźność wydawanych komend

0

1

2

3

odpowiednia modulacja głosu

0

1

2

3

umundurowanie

0

1

2

3

RAZEM

0

Sędzia nr 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Imię i Nazwisko ……………..…………………………………
Kryterium

Ocena

postawa w szyku

0

1

2

3

sposób przywitania

0

1

2

3

sposób przejścia i zachowania się pocztu flagowego

0

1

2

3

sposób wykonania zadań w ramach elementu
dodatkowego

0

1

2

3

poprawność wykonania komend

0

1

2

3

poprawność wykonania: dojścia do miejsca wykonania
zadań, zatrzymania i defilady

0

1

2

3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

RAZEM

Wynik końcowy
Sędzia nr 1

Miejsce ……………..

Sędzia nr 2

Podpisy sędziów

Łącznie punktów
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Załącznik nr 4

Skład Komisji Sędziowskiej
Decyzją Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP w Cieszynie do Komisji sędziowskiej powołani zostali:
Sędzia nr 1: Dh ……………………………………………………………
Sędzia nr 2: Dh ……………………………………………………………
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Załącznik nr 5

Ustawienie pododdziału w poszczególnych częściach konkurencji
Rysunek 1.

DU

TRYBUNA – sędziowie

START/META

Rysunek 2.

DU

TRYBUNA – sędziowie

MASZT

Rysunek 3.

DU

TRYBUNA - sędziowie
Rysunek 4.

DU

TRYBUNA – sędziowie
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START/META

