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REGULAMIN 
II  BARBÓRKOWEGO TURNIEJU STRAŻAKÓW I  RATOWNIKÓW 

„KOPALNIA SOLI WIELICZKA 2010" 
 
 
 

1. CEL ZAWODÓW: 
 

a. popularyzacja aktywnych form treningu z użyciem sprzętu ochrony dróg 
oddechowych, 

b. współzawodnictwo ratownicze, 
c. ukazanie trudności w realizacji zadań ratowniczo - gaśniczych w budynkach wysokich 

i  wysokościowych, piwnicach, tunelach, itp.,  
d. podnoszenie sprawności poprzez rywalizację sportową, 
e. integracja środowiska ratowniczego  na płaszczyźnie problematyki ratowniczej, 
f. promocja państwowej i społecznej służby ratowniczej w kraju i zagranicą. 

 
2. ORGANIZATOR: 

Organizatorem zawodów są :  
 

a. Komenda Powiatowa PSP w Wieliczce,  
b. Kopalnia Soli w Wieliczce, 

 
przy współudziale  

a. Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie, 
b. Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, 
c. Komendy Miejskiej PSP w Krakowie, 
d. Małopolskiej Organizacji SITP w Krakowie.   

 
 
 
3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 
 
Zawody odbędą się 11.12.2010 r. w  Kopalni Soli w Wieliczce - SZYB DANIŁOWICZA 
 
Godz. rozpoczęcia zawodów –  9.00 
 
Planowana godz. zakończenia zawodów – 16.00. 
 

4. ZASADY UCZESTNICTWA I WARUNKI ZGŁOSZENIA DRUŻYN: 
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a.  w zawodach mają prawo startu drużyny strażaków z jednostek Państwowej Straży 
Pożarnej (KG PSP, KW PSP, KM/KP PSP, szkoły i ośrodki szkolenia PSP), 
Ochotniczych Straży Pożarnych, innych jednostek ochrony przeciwpożarowej, oraz 
drużyny ze straży pożarnych z zagranicy, a także ratownicy z innych formacji 
korzystający ze sprzętu Ochrony Dróg Oddechowych, w skrócie ODO, 

 
b. w zawodach mogą wziąć udział strażacy PSP, OSP oraz inne osoby posiadające: 

 ważne badania lekarskie – okresowe, potwierdzony odpis należy złożyć w 
sekretariacie zawodów,  

 zaświadczenie lekarskie dopuszczające do zawodów – dokument należy złożyć 
w sekretariacie zawodów,  

 legitymacje służbowe -  tylko PSP, pozostali DOWÓD OSOBISTY. 
 sprawny sprzęt ODO – potwierdzony odpis dokumentu należy złożyć w 

sekretariacie zawodów, (butle powietrzne z widocznym terminem badań).  
 zgłoszenia drużyn należy przesyłać na druku zgłoszeniowym (dostępnym na 

stronie internetowej KW Kraków - www.straz.krakow.pl.)  na nr fax. - 012 278 
15 22,  

 wpłacenie opłaty startowej w wysokości 150 zł, płatne do 30 września 2010r. 
na rachunek: 

 

Komenda Powiatowa PSP  

ul. Park Kingi 4, 32-020 Wieliczka 

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce 

32 8619 0006 0010 0200 5845 0002 

z dopiskiem „Kopalnia 2010 – oraz nazwa drużyny” 

 

Uwaga - W przypadku nie złożenia wymaganych dokumentów, drużyna nie zostanie 
dopuszczona do zawodów. 

 

Drużyna startująca w zawodach składa się  z  3 zawodników. 
 
Drużyny, które nie zgłoszą udziału do dnia 30 września 2010r. nie będą mogły wziąć udziału 
w zawodach.  

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów z przyczyn niezależnych od niego.  

Najpóźniej do 15 listopada 2010 r. na stronie internetowej: www.straz.krakow.pl. zostanie 
zamieszczona lista zakwalifikowanych drużyn lub informacja o odwołaniu zawodów. 
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5. OPIS KONKURENCJI I SPRZĘTU 

Drużyna osiąga gotowość startową po pozytywnym wyniku odprawy technicznej  
w momencie założenia aparatów powietrznych i masek (oddychanie z aparatu).  

Start 3 osobowej drużyny - zastępu następuje z poziomu 110 m szybu.  

Po sygnale sędziego startowego, zawodnicy pokonują schody przy szybie,  następnie 
po drabinie kierują się na klatkę schodową, którą mają do pokonania (różnica poziomów 
110m), oraz korytarz na którego końcu znajduje się meta.  
 

 
Na wyposażenie zawodnika składają się:  
 

a. dla strażaków 
 ubranie specjalne strażaka dopuszczone do stosowania w ochronie przeciwpożarowej, 

typu: kurtka ¾ (w przypadku odpinanej podpinki musi ona być dopięta do kurtki )  
i spodnie (w przypadku odpinanej podpinki musi ona być dopięta do spodni),  

 buty bojowe certyfikowane do działań ratowniczo- gaśniczych,  
 hełm strażacki certyfikowany do działań ratowniczo-gaśniczych, 
 aparat powietrzny z maską, 
 rękawice dopuszczone do stosowania w ochronie przeciwpożarowej, 
 latarka w wykonaniu Ex. 

 
 Aparaty powietrzne każda drużyna zabezpiecza we własnym zakresie (dopuszczany 
będzie każdy aparat powietrzny nadciśnieniowy z butlą min. 6 litrów, 300 bar). 
 

b. inne formacje ratownicze  
 ubranie ochronne stosowane przez daną formację w działaniach ratowniczych, 
 obuwie ochronne stosowane przez daną formację w działaniach ratowniczych, 
 hełm/kask ochronny, 
 sprzęt ODO z maską, 
 rękawice ochronne stosowane przez daną formację w działaniach ratowniczych, 
 latarka w wykonaniu Ex, 

Aparaty ODO każda drużyna zabezpiecza we własnym zakresie.  

 

6. DYSKWALIFIKACJA: 
Dyskwalifikacja drużyny grozi za: 

a. nie stawienie się drużyny na czas na linii startu, 
b. w przypadku, gdy drużyna na linii startu nie będzie w pełni umundurowana, 
c. stosowanie powietrza w butlach z zawartością tlenu powyżej 22% i innych niż 

naturalna mieszanka powietrza, 



____________________________________________________________II BARBÓRKOWY TURNIEJ STRAŻAKÓW I RATOWNIKÓW 
________________________________________________________________________________„KOPALNIA SOLI WIELICZKA 2010” 
__________________________________________________________________________________________________11 grudnia 2010r. 
 

 4 

d. nieprzestrzeganie zasady oddychania z aparatu, 
e. nieukończenie konkurencji przez wszystkich zawodników danej drużyny, 
f. w przypadku, gdy odległość między pierwszym a trzecim ratownikiem w zastępie 

wyniesie więcej niż 3 podesty. 
 

7. KLASYFIKACJA: 

Czynnikiem decydującym o zajętym miejscu będzie czas mierzony od startu do prze-
kroczenia linii mety przez ostatniego ratownika roty specjalistycznej. W przypadku uzyskania 
tych samych czasów przez różne drużyny wyższe miejsce zajmuje starsza drużyna (decyduje 
suma wieku zawodników wg daty urodzenia). 

 

8. KATEGORIE 

Zawody zostaną rozegrane w kategoriach:  

I – ogólnej jednostek ochrony przeciwpożarowej, oraz drużyny ze straży pożarnych z 
zagranicy,  

II – PSP  

III - OSP 

IV - ratownicy z innych formacji ratowniczych 

Organizator zastrzega sobie prawo do tworzenia innych dodatkowych kategorii.  

9. NAGRODY: 

Organizator przewiduje nagrody dla pierwszych trzech drużyn, oraz  nagrody 
specjalne. 

 

10.  ZASADY FINANSOWANIA: 

Wyżywienie i nocleg we własnym zakresie. Organizator przedstawi listę hoteli w 
Wieliczce (ceny są negocjowane i nie przekroczą kosztów delegacji). 
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11.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne oraz ubezpieczenie zawodów.  
Wszelkie protesty, skargi i wnioski złożone na piśmie w ciągu 15 minut po ukończeniu 
konkurencji rozpatruje sędzia główny zawodów. 

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje organizator. 

 

W sprawach organizacyjnych informacje można uzyskać pod nr tel. 012 289 49 39, lub 22 

UWAGA ! 

Za przygotowanie (w sensie odpowiedniego przeszkolenia do pracy w aparatach ochrony 
górnych dróg oddechowych) odpowiada kierownik drużyny. 

Do obsługi informacji o zawodach w formie elektronicznej służy adres:  
kopalnia2010@tlen.pl  


