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 38/08/2019 z dnia 24 stycznia 2019 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 wprowadzono od 2013 roku „Musztrę” jako odrębną
konkurencję w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych grup A i C. Oznacza
to, że o ostatecznym wyniku tych zawodów decyduje łączny wynik uzyskany przez
drużynę w konkurencjach „Ćwiczenie bojowe” i „Sztafeta pożarnicza”. W odniesieniu
do „Musztry” prowadzono odrębną klasyfikacja. Ze względu na ważny pod względem
szkoleniowym aspekt tej konkurencji, biorą w niej udział obowiązkowo wszystkie
drużyny uczestniczące w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych grup
A i C. Niniejszy regulamin stanowi nowelizację regulaminu z 2013 roku w celu
możliwości przećwiczenia przez startujące drużyny kolejnego elementu ceremoniału
pożarniczego.
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,
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 upowszechnianie „Ceremoniału pożarniczego” wśród członków ochotniczych
straży pożarnych,
 przygotowanie do udziału w uroczystościach strażackich, a także
patriotycznych itp.,
 ocena umiejętności w zakresie musztry strażackiej.
II. Zasady ogólne
1. Po raz pierwszy nowelizacja niniejszego Regulaminu będzie obowiązywała
podczas Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych grup A i C w 2019
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 wydaje komendy z pamięci.
8. Konkurencja „Musztra” składa się z części, nawiązujących do ceremoniału
pożarniczego: meldunku, występowania do odbioru odznaczeń i wstępowania
do szyku, defilady.
W związku z faktem, iż poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych
uczestniczą w różnego rodzaju uroczystościach państwowych, kościelnych i
strażackich, a tym samym reprezentują wizerunek środowiska strażackiego
wprowadzono do konkurencji „Musztra” elementy zachowania się pocztu
sztandarowego.
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.
14. Załącznik nr 5 przedstawia graficzne ustawienie pododdziału w
poszczególnych częściach konkurencji.
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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” od 2019 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 na moją komendę BACZNOŚĆ – KIERUNEK 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. Wręczenie odznaczeń (występowanie i wstępowanie do szyku)
a. Sędzia nr 1 wskazuje dowolne dwie osoby z pierwszego szeregu do
odbioru odznaczenia „Srebrnego Medalu za Zasługi dla Ochrony
Przeciwpożarowej”
b. Dowódca uroczystości:
„Pododdział – BACZNOŚĆ”
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c.

d.
e.

f.

g.

h.

„Odznaczeni Srebrnym Medalem „Za
Zasługi dla Pożarnictwa” przed front
szyku - MARSZ”
Odznaczeni występują 5 kroków przed front szyku do odbioru
odznaczenia. Wręczającym odznaczenia jest sędzia nr 1, natomiast
asystującym sędzia nr 2. Odznaczony po odbiorze odznaczenia i gratulacji
od wręczającego i asystującego (w obu przypadkach) wypowiada słowa:
„KU CHWALE OJCZYZNY” i oddaje honor.
Dowódca uroczystości:
„Odznaczeni - do szyku – MARSZ,
Pododdział – SPOCZNIJ.”
Sędzia nr 1 wskazuje dowolną osobę z drugiego szeregu do odebrania
odznaczenia
„Brązowego
Medalu
za
Zasługi
dla
Ochrony
Przeciwpożarowej”
Dowódca uroczystości:
„Pododdział – BACZNOŚĆ”
„Odznaczony Brązowym Medalem „Za
Zasługi dla Pożarnictwa” przed front
szyku - MARSZ”
Odznaczony występuje 5 kroków przed front szyku do odbioru
odznaczenia. Wręczającym odznaczenia jest sędzia nr 1, natomiast
asystującym sędzia nr 2. Odznaczony po odbiorze odznaczenia i gratulacji
od wręczającego i asystującego (w obu przypadkach) wypowiada słowa:
„KU CHWALE OJCZYZNY” i oddaje honor.
Dowódca uroczystości:
„Odznaczony - do szyku – MARSZ,
Pododdział – SPOCZNIJ.”

3. Zwroty w pododdziale
a. Dowódca uroczystości:
„Pododdział – BACZNOŚĆ”
„Pododdział – RÓWNAJ W PRAWO”
„Pododdział – BACZNOŚĆ”
„Pododdział – SPOCZNIJ”
„Pododdział – BACZNOŚĆ”
„W Prawo – ZWROT”
„W Prawo – ZWROT”
„W Lewo – ZWROT”
„W Lewo – ZWROT”
„Pododdział – SPOCZNIJ”

4. Defilada
a. Dowódca uroczystości:

„Pododdział – BACZNOŚĆ”
„Pododdział – W PRAWO ZWROT”
b. Dowódca uroczystości przechodzi przed front pododdziału i wydaje
komendę:
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„Za mną – MARSZ”
c. Po przejściu ok. 10-15 kroków, pododdział zawraca (Rysunek 4).
d. Dowódca uroczystości ok. 5 kroków przed trybuną honorową (komisją
sędziowską) wydaje komendę:„Pododdział – BACZNOŚĆ”
„Pododdział – NA PRAWO PATRZ”
e. Dowódca salutuje.
f. Po przejściu przed komisją sędziowską, gdy ostatnia dwójka minie ją o
kilka kroków, dowódca przestaje salutować i podaje komendy:
"Pododdział – BACZNOŚĆ"
"Pododdział – SPOCZNIJ"
5. 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 zachowania pocztu sztandarowego (zwroty, równanie w szyku,
chwyty sztandarem),
d. sposób wykonania zadań podczas występowania:
 podczas występowania osoby z pierwszego szeregu miejsce po
niej jest zajmowane przez osobę z drugiego szeregu,
 podczas występowania odznaczonego z drugiego szeregu
wykonuje on wykrok lewą nogą i dotyka lewą ręką lewego
ramienia osoby z pierwszego szeregu, która wykonuje krok
w prawo w skos do przodu i robi miejsce dla występującego,
 czynności wykonywane podczas powrotu do szyku.
e. poprawność wykonania dojścia do miejsca wykonania zadań,
zatrzymania i defilady.
5. Sędziowie w ramach poszczególnych kryteriów przyznają oceny w skali od 0
do 5, przy czym:
a. 5 oznacza ocenę celującą
b. 4 oznacza ocenę bardzo dobrą,
c. 3 oznacza ocenę dobrą,
d. 2 oznacza ocenę dostateczną,
e. 1 oznacza ocenę dopuszczającą
f. 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

4

5

wyraźność wydawanych komend

0

1

2

3

4

5

odpowiednia modulacja głosu

0

1

2

3

4

5

umundurowanie

0

1

2

3

4

5

RAZEM
Sędzia nr

2

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

Ocena

postawa w szyku

0

1

2

3

4

5

sposób przywitania

0

1

2

3

4

5

sposób zachowania pocztu sztandarowego

0

1

2

3

4

5

sposób wykonania zadań podczas występowania i
wstępowania do szyku przez odznaczonych oraz
osób pozostających w szyku

0

1

2

3

4

5

zachowanie podczas odbioru odznaczenia

0

1

2

3

4

5

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

0

1

2

3

4

5

RAZEM

Wynik końcowy
Sędzia nr 1

Miejsce ……………..

Sędzia nr 2

Podpisy sędziów

Łącznie punktów

1.

2.
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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
Rysunek 3.

5 kroków
DU

TRYBUNA – sędziowie
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Rysunek 4.

DU

TRYBUNA – sędziowie
Rysunek 5.

DU

TRYBUNA – sędziowie
Rysunek 6.

DU

TRYBUNA – sędziowie
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START/META

Zasady postępowania ze sztandarem:
Wyciąg z regulaminu umundurowania:
2.6. Ubiór galowy dla pocztów sztandarowych i flagowych, w
którego uzupełniające wyposażenie wchodzi:
a) rękawiczki białe.
b) pas główny koloru czarnego, do ubioru galowego z pasem
głównym stosuje się obuwie typu „skutery” (nogawki spodni
wpuszczane w cholewki butów). Dopuszcza się noszenie spodni
bryczesów do butów wysokich typu „oficerski”, a także nakrycie
głowy w postaci hełmu ozdobnego bądź hełmu bojowego łącznie z
pasem bojowym z przypiętym toporkiem.
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1. Postawa zasadnicza ze sztandarem.

W postawie zasadniczej sztandarowy trzyma sztandar postawiony na trzewiku drzewca
przy prawej nodze na linii czubka buta. Drzewce przytrzymuje prawą ręką powyżej pasa
głównego, łokied prawej ręki lekko przyciska do ciała.
W postawie swobodnej również trzyma sztandar przy prawej nodze.
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2. Postawa ze sztandarem na ramieniu.

Wykonując chwyt „na ramię” (fot. sztandarowy kładzie drzewce sztandaru prawą ręką
(pomagając sobie lewą) na prawe ramię i trzyma pod kątem 45º. Płat sztandaru jest
oddalony od barku około 30 cm.
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3. Postawa ze sztandarem na komendę baczność.

Wykonując chwyt „prezentuj” na komendę dowódcy „Na prawo - patrz” z położenia „do
nogi” sztandarowy podnosi sztandar prawą ręką i ustawia w położeniu pionowym, przy
prawym ramieniu (dłoo prawej ręki znajduje się na wysokości barku), następnie lewą ręką
chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą, po czym opuszcza prawą rękę na całą długośd
obejmując nią dolną częśd drzewca. Wykonując chwyt „do nogi” z
położenia „prezentuj” lub z położenia „na ramię” przenosi sztandar prawą ręką (pomagając
sobie lewą) do nogi.
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4. Salutowanie sztandarem w miejscu przez pochylenie.

Pochylenie sztandaru (salutowanie) wykonywane jest samorzutnie bez komend
z pozycji „Na prawo - patrz”(prezentuj).
Osoba trzymająca sztandar, prezes, naczelnik OSP lub sztandarowy robi zwrot
w prawo w skos z jednoczesnym wysunięciem lewej nogi o pół kroku do przodu.
Lewą ręką chwyta drzewce 10 cm poniżej płatu sztandaru, prawą ręką w dolnej
części drzewca i unosi na wysokość barku a następnie pochyla sztandar w przód
pod kątem 45º, prostopadle do szyku pododdziałów. Ciężar ciała spoczywa
równomiernie na dwóch nogach. Powrót do pozycji „na prawo
patrz” (prezentuj) następuje w kolejności odwrotnej.
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5. Prezentacja sztandaru podczas marszu.

Sztandarowy pocztu podczas prezentacji sztandaru (fot. nr 5), maszerując od
lewego skrzydła pododdziałów, pochyla sztandar aż do momentu zajęcia
miejsca w szyku. Sztandar prezentuje w odległości 5 metrów od pododdziałów.
Sztandar pochylają:
1) Wręczający - przed naczelnikiem lub prezesem w czasie jego wręczania
2) Naczelnik OSP - przed sztandarowym pocztu na moment jego wręczania
3) Sztandarowy pocztu podczas:
a) prezentacji sztandaru (fot. nr 5), maszerując od lewego skrzydła
pododdziałów, pochyla sztandar aż do momentu zajęcia miejsca w szyku.
Sztandar prezentuje w odległości 5 metrów od pododdziałów
b) dekoracji sztandaru odznaczeniem
c) prezentacji pododdziałom odznaczenia
d) prowadzenia przeglądu pododdziałów przez gości honorowych. Sztandar
pochyla się gdy osoba odbierająca honory znajduje się 5 kroków przed pocztem
a powraca do postawy zasadniczej, gdy ta osoba przejdzie 1 krok za sztandar.
e) prowadzonej defilady po komendzie „Baczność”, „Na prawo - patrz” na 6
kroków przed trybuną, a po jej minięciu o 3 kroki sztandar powraca na ramię.
f) ślubowania, po wystąpieniu przed front szyku i po komendzie „Do
ślubowania”. Sztandar powraca w pierwotne położenie po komendzie „Po
ślubowaniu”
g) pożegnania sztandaru, po wystąpieniu przed front szyku przez poczet
sztandarowy wykonuje się chwyty jak na komendę: „Na prawo - Patrz”
(prezentuj). Dowódca uroczystości podaje komendy do wystąpienia osoby lub
osób żegnających sztandar. Maszerują one do sztandaru i zatrzymują się na 3
kroki przed nim. Sztandarowy w tym momencie salutuje sztandarem pochylając
go tak, by osoba dokonująca wykroku i
przyklęku na prawe kolano, mogła podnieść płat sztandaru do ust. Po
wykonaniu tych czynności osoba żegnająca wstaje a sztandarowy podnosi
sztandar do pozycji jak na komendę „Na prawo - patrz” (prezentuj). Dowódca
uroczystości podaje komendy do wstąpienia delegacji do szyku. Delegacja może
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występować w składzie 3- osobowym, wówczas klękają wszyscy a płat sztandaru
całuje osoba znajdująca się w środku delegacji
h) uroczystości kościelnych w czasie:
- przeistoczenia
- przy komunii św. od słów „Oto Baranek Boży ...” do „...uzdrowiona dusza
moja”.
- błogosławienia św. sakramentem
- poświęcenia sztandaru w kościele
- po wejściu i przy wyjściu z kościoła przed ołtarzem
i) uroczystości pogrzebowych:
- po komendzie „Baczność” , „Na prawo - patrz”na sam moment
wyprowadzenia zwłok z kaplicy cmentarnej
- po przemówieniach, w czasie składania trumny do grobu, kiedy trębacz
wykonuje trzykrotnie hasło Wojska Polskiego a dowódca kompanii honorowej
podaje komendę: „Baczność”, „Naprawo - Patrz”
j) defilady samochodowej, sztandar przewożony jest samochodem,
sztandarowy salutuje sztandarem wykonując chwyt „prezentuj”, funkcyjni
pocztu siedzą na siedzeniach w samochodzie. odległości 5 metrów od
pododdziałów

ZASADY WYSTĘPOWANIA ZE SZTANDAREM :
1. Sztandarowi z rozwiniętym płatem zawsze towarzyszy poczet sztandarowy.
2. Poczet sztandarowy tworzą pełnoletni strażacy (mających złożone ślubowania i ukończone
przeszkolenie podstawowe. Skład pocztu może być mieszany (mężczyźni i kobiety).
3. Skład pocztu sztandarowego stanowią: dowódca pocztu sztandarowego, chorąży (przenoszący
sztandar), asystujący.
4. Dowódca pocztu sztandarowego staje z prawej strony, a asystujący z lewej strony chorążego
5. Chorąży jako jedyny w składzie pocztu sztandarowego nosi szarfę lub bandolier w barwach
związkowych (czerwono-niebiesko–biało-czerwono-biało–niebiesko-czerwonych) szerokości 9,5 cm.
(Załącznik nr 13 i 14).
6. Rozmieszczenie kolorów na szarfie i bandolierze określa Załącznik nr 15 regulaminu. Szarfa
zakończona jest złotymi frędzlami długości 5 cm. Części zewnętrzna i wewnętrzna szarfy obszyte są
jednakowo. Bandolier ozdobiony jest srebrnymi: klamrą i językiem. Część wewnętrzna bandoliera
podszyta jest skórą koloru czarnego. Szarfa lub bandolier noszone są przez prawe ramię (włożone pod
naramiennik kurtki), a następnie poprowadzone skośnie z przodu i z tyłu tułowia na lewy bok ciała.
Sposób noszenia szarfy i bandoliera określa Załącznik nr 16 do regulaminu.
2. Szarfę oraz bandolier podczas uroczystości żałobnych nie wolno odwracać na lewą stronę
(podszewką lub skórzanym podszyciem).
3. Chorąży zawsze trzyma sztandar w prawej ręce i przenosi go na prawym ramieniu. Lewa ręka służy
wyłącznie do podtrzymywania drzewca przy podnoszeniu, salutowaniu i opuszczaniu sztandaru. Chwyty
ze sztandarem określa Ceremoniał OSP.
4. pkt.55. Ubiór pocztu sztandarowego określa regulamin umundurowania Związku OSP RP.
5. pkt.56. Przyjmując obowiązującą zasadę jednolitości ubioru pocztu sztandarowego i kompanii
honorowej (lub plutonu honorowego) dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach możliwość ich
wystąpienia w odzieży specjalnej z hełmami.
6. Stosowanie innych ubiorów niż wskazane w pkt. 55 i 56 jest niewłaściwe i powszechnie uznawane
jako przykład braku poszanowania należnego sztandarowi.
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7. -Sztandar należy wyprowadzać z miejsca jego przechowywania w sposób uroczysty, wskazany w
Ceremoniale OSP.
8. Sztandar należy przewozić złożony (płat zwinięty w rulon na górnej części drzewca) i umieszczony w
pokrowcu.
9. Od momentu rozwinięcia sztandaru (wyjęcie z pokrowca, połączenie dwóch części drzewca i
rozwinięcie płata sztandaru), sztandarowi towarzyszy poczet sztandarowy i stosowane są zasady
ceremonialne, obowiązujące przy występowaniu ze sztandarem.
Opracowano na podstawie:
- Regulaminu umundurowania OSP
- Regulaminu sztandarów OSP
- Ceremoniału OSP, załącznik nr 2 „Chwyty sztandarem” i załącznik nr 3 „Salutowanie sztandarem”
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