REGULAMIN
I POWIATOWEJ SPARTAKIADY
DLA MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH
POWIATU CIESZYŃSKIEGO
„SPORT

- UŚMIECH - ZABAWA 2018”

I.

CEL:
integracja i aktywizacja Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Związku OSP RP do



wspólnego uczestnictwa w imprezach sportowo -rekreacyjnych,
 popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów oraz
drużyn MDP
 krzewienie w śród dzieci i młodzieży idei sportowej oraz pogłębianie wiedzy na temat
działalności statutowej ZOSP RP

II.

ORGANIZATOR:



Zarząd OP ZOSP RP w Cieszynie,



Komisja ds. dzieci i młodzieży przy ZOP ZOSP w Cieszynie,



Zarząd OG ZOSP RP w Hażlachu,



Zarząd OSP w Hażlachu

III.

TERMIN I MIEJSCE:

8 lipiec 2018 roku, o godz. 14.00 na boisku sportowym
Boisko sportowe LKS Viktoria Hażlach ul. Główna 37 w Hażlachu
Przyjazd i rejestracja drużyn do godz. 1312.3045-13.45

IV.

UCZESTNICTWO

1. W Spartakiadzie mają prawo wziąć udział drużyny MDP działające przy Ochotniczych
Strażach Pożarnych z powiatu cieszyńskiego.
2. Uczestnikiem spartakiady może być członek MDP w wieku od 8 do 16 lat.
3. Opiekun może zgłosić dowolną ilość osób. W przypadku większej ilość zgłoszeń
należy wykorzystać dodatkową ilość formularzy zgłoszeniowych (załącznik nr 2 do
regulaminu)
4. Uczestnicy spartakiady będą podzieleni na 5-cio lub 6-cio osobowe drużyny, w
zależności od ilości uczestników.
5. Za udział w zawodach organizator pobiera opłatę startową w wysokości 10 zł od
osoby.
6. Opłatę należy uiścić gotówką 29.06.2018 na posiedzeniu Zarządu Powiatowego
ZOSP RP przez przedstawicieli gmin.
7. Organizator zapewnia posiłek i napoje dla uczestników spartakiady
8. Organizator udostępnia do pobrania wzór zgody uczestnictwa dziecka
w spartakiadzie, które podpisuje rodzic (załącznik nr 1 niniejszego regulaminu)
9. Nad bezpieczeństwem drużyny w czasie spartakiady czuwa jej opiekun.

10. Organizator zapewni opiekę medyczną, obsługę sędziowską i techniczną.
11. Organizator nie zapewnia transportu uczestników spartakiady.
12. Szczegółowy sposób przeprowadzenia poszczególnych konkurencji przedstawiony
będzie przez sędziego głównego spartakiady w dniu rozgrywek.
13. Zawodników obowiązuje ubiór oraz obuwie sportowe dostosowane do warunków
atmosferycznych i komfortu uczestnika.
14. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo ewentualnych
zmian w regulaminie.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia z powodu złych
warunków atmosferycznych lub niewystarczającej ilości zgłoszeń uczestników.
Wszelkie wpłacone środki będą wówczas zwrócone do dnia 15 lipca 2018 roku.

V.

ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenie drużyn odbywa się drogą mailową na adres zopzosprpcieszyn@wp.pl
za pomocą formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu.
2. Zgłoszenia przyjmowane do 27 czerwca 2018 roku. Po tym terminie zgłoszenia nie
będą przyjmowane.
3. W dniu spartakiady obowiązuje rejestracja uczestników w wyznaczonym miejscu.
4. Podczas rejestracji opiekunowie drużyn weryfikują dokumenty, składają zgody
uczestnictwa (załącznik nr 1) oraz otrzymują pakiety startowe dla uczestników
drużyn.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy startujących w
przypadku nie dostarczenia załącznika nr 1 (zgody od rodziców)

VI.

PROGRAM SPARTAKIADY

1312.4510 – 13.45 Rejestracja uczestników i odbiór pakietu startowego przez opiekuna
13.45 – 14.00 Przygotowanie do zbiórki
14.00 – 14.10 Uroczyste otwarcie
14.10 – 14.20 Utworzenie drużyn i rozpoczęcie konkurencji
Spartakiada rozegrana zostanie w następujących konkurencjach sportowo –
rekreacyjnych:
1. „sztafeta z przeszkodami na czas”,
2. „przewlekanie piłeczek przez wąż strażacki na czas”,
3. „zawirowany strzał na bramkę”,
4. „slalom z jajkiem na czas”,

5. „napełnianie naczynia wodą na czas”,
6. „hydronetka na czas”,
7. „narty na czas” ,
8. „konkurs wiedzy o Ochotniczych Strażach Pożarnych”
Po podliczeniu wyników, przewidywana jest dodatkowa konkurencja, która wyłoni zwycięzcę
spartakiady.
16.15 – 16.30 Przygotowanie do zbiórki
16.30 Uroczyste zakończenie i wręczenie nagród
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny zakończenia rozgrywek.

VII.

NAGRODY

1. Wszyscy uczestnicy Spartakiady otrzymują dyplomy oraz gadżety zamieszczone w
pakiecie startowym.
2. Zwycięzcy spartakiady otrzymają nagrody rzeczowe

VIII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nie zapisanych w regulaminie ostateczne decyzje podejmuje
organizator.
2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2) jest równoznaczne z
zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Wyniki I Powiatowej Spartakiady dostępne będą na stronie
www.opzosprpcieszyn.webnode.com po zakończeniu zawodów.
4. Organizator ustala limit zgłoszeń na 120 osób.
5. O przyjęciu decyduje kolejność przesłania zgłoszeń.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca rozgrywek. O zmianie tej
zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników Spartakiady.

