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 ROZDZIAŁ I  

 POSTANOWIENIA OGÓLNE .  

1 .  Organizator: 

Ochotnicza Straż Pożarna w Sędziszowie 

Ul. Jędrzejowska 10 , 28-340 Sędziszów 

Termin: 

09 września 2018 r. Sędziszów godz. 11.00. 

1). Cel organizacji zawodów MDP Cross Challenge.  

a) Zawody typu cross challenge są formą szkolenia pożarniczego niezbędnego  

w przygotowaniu do działań ratowniczych a zarazem są formą szkolenia  

z innych dziedzin nierozerwalnie związanych z pożarnictwem  

i bezpieczeństwem. Celem organizacji zawodów dla Młodzieżowych Drużyn 

Pożarniczych jest w szczególności: 

 popularyzowanie wśród młodzieży zagadnień ochrony przeciwpożarowej, 

 kształtowanie świadomości ratowniczej wśród młodzieży,  

 zachęta do ciągłego doskonalenia własnych umiejętności z różnych dziedzin, 

 podnoszenie swojej sprawności fizycznej, 

 kształtowanie postaw patriotycznych, 

 przełamywanie własnych słabości, 

 doskonalenie przewodnictwa w grupie, szkolenie liderów. 

 

2). Szczeble rozgrywania zawodów.  

a) Ze względu na nowatorski pomysł organizacji MDP Cross Challenge ilość 

drużyn jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.  

b) W tegorocznych zawodach organizatorzy przewidują udział max. pięciu 

drużyn.  

c) W kolejnych latach wraz ze wzrostem zainteresowania zakres organizacyjny 

może zostać zmieniony.  
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3). Kwalifikacje do udziału w MDP Cross Challenge. 

a) Do udziału  MDP Cross Challenge dopuszcza się Młodzieżowe Drużyny 

Pożarnicze oficjalnie istniejące oraz wykazywane w corocznych 

sprawozdaniach OSP. 

 

4). Zgłaszanie drużyn do zawodów i startu.  

a) Formę zgłoszenia drużyny do zawodów stanowi załącznik nr. 1. 

b)  Zgłoszenie do zawodów musi nastąpić najpóźniej do 30 czerwca br. 

c) Zgłoszenie należy wysyłać na adres mailowy; 

damian_kosinski@wp.pl wpisując w temacie maila „MDP zgłoszenie’’ 

d) Każda drużyna zobowiązana jest do wniesienia opłaty startowej w wysokości   

50 zł. najpóźniej do 30 czerwca br.  

e) Wpłaty należy dokonać na konto : 

OSP Sędziszów 76 8513 0001 2001 0000 4385 0001 z dopiskiem CROSS 

nazwa jednostki (np. CROSS Sędziszów ) 

f) Za potwierdzenie uczestnictwa w zawodach uznaje się prawidłowo wypełniony 

arkusz zgłoszenia zgodnie z (załącznik nr. 1) oraz uiszczoną opłatę.  

 

5). Skład osobowy osób biorących udział w MDP Cross Challenge oraz osób 

towarzyszących i oznakowanie.  

a) W zawodach biorą udział zespoły  

 dziewcząt,  

 chłopców,  

 zespoły mieszane (dziewczęta i chłopcy).  

b) Drużyna przystępująca do zawodów składa się z 8 (ośmiu) zawodników 

startujących i 1 (jednego) zawodnika rezerwowego.  

c) Zawodnik rezerwowy może zmienić zawodnika ze składu podstawowego tylko 

w przypadku jego kontuzji lub innej niedyspozycji. Decyzję podejmuje 

organizator. 

d) W każdej konkurencji startuje 8 zawodników, oznaczonych odpowiednio 

numerami od 1 do 8.  

e) Numery startowe zawodnicy otrzymają przed zawodami.  

mailto:damian_kosinski@wp.pl
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f) Każda drużyna może posiadać maksymalnie trzy osoby towarzyszące ( osoby 

pełnoletnie ) w czasie zawodów ( osoby towarzyszące nie mogą przekraczać 

linii startu i nie mogą przemieszczać się z drużynami pomiędzy punktami 

kontrolnymi, nie mogą podczas zawodów w żaden sposób pomagać 

zawodnikom, bezpośrednio lub przez środki łączności pod groźbą 

dyskwalifikacji całej drużyny). 

g) Osoby towarzyszące również otrzymają odpowiednie oznaczenie . 

h) Numery startowe oraz oznaczenia dla osób towarzyszących zapewnia 

organizator.  

 

6). Wiek zawodników.  

a) Prawo do uczestnictwa  w zawodach przysługuje zawodnikom w wieku od 12 

do 16 lat.  

b) Naliczanie wieku zawodników (w tym również zawodnika rezerwowego), na 

podstawie daty urodzenia, dokonuje się na dzień przeprowadzenia zawodów. 

Załącznik nr 1 (karta zgłoszenia).  

 

7). Ubiór podczas zawodów. 

a) Każda drużyna występuje w jednolitym ubiorze, tj. kombinezonie, koszarówce 

lub dresie sportowym (długie rękawy i długie spodnie).  

b) Zawodnicy startują w obuwiu sportowym.  

 

8). Sprzęt i wyposażenie używane podczas zawodów.  

a) Sprzęt używany podczas zawodów zabezpiecza organizator.  

b) Podczas zawodów, uczestniczące w nich drużyny startują na sprzęcie 

przygotowanym przez organizatora. 

 

 ROZDZIAŁ II  

KONKURENCJE ZAWODOW. (PUNKTY ZADANIOWE), PRZEBIEG (sposób 

wykonania) NA POSZCZEGÓLNYCH PUNKTACH. 

1 Prezentacja drużyny ( nie punktowana) – krótka prezentacja drużyny ok. 5 min w 

dowolnej formie ( skecz, kabaret, piosenka itp.) 
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1). Konkurencje podczas zawodów.  

a) Test wiedzy ogólnej z zakresu wiedzy pożarniczej i pierwszej pomocy. 

b) Praktyczne sprawdzenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy w terenie. 

c) Praktyczne sprawdzenie z zakresu wiązania węzłów alpinistycznych oraz 

ratunkowych. 

d) Tor przeszkód.  

e) Praktyczne sprawdzenie z zakresu budowania linii gaśniczej.  

 

2). Czynności po dotarciu na punkty zadaniowe (miejsce wykonywania 

konkurencji) 

a) Punkty zadaniowe są oznaczone na mapie którą otrzyma każda z drużyn.  

b) Po dobiegnięciu na każdy punkt zadaniowy Dowódca ustawia drużynę w 

szyku „szereg".  

c) Pomiędzy czerwonymi chorągiewkami. Twarzą do sędziego. 

d) Po ustawieniu drużyny podchodzi do sędziego w celu wylosowania zadania 

lub w celu otrzymania wskazówek. 

e) Po wylosowaniu zadania lub otrzymaniu wskazówek Dowódca udaje się do 

drużyny stawia zadania i jak najszybciej przystępuje do realizacji zadania.  

 

3). Punkty zadaniowe. 

a) Test z zakresu wiedzy pożarniczej i pierwszej pomocy. 

 Test odbędzie się w warunkach polowych w miejscu oznaczonym na mapie 

organizacyjnej jako „TEST" 

 Test otrzymuje każda drużyna. 

 Drużyna otrzymuje i  wypełnia jeden test.  

 Test oceniany będzie zgodnie z tabela ocen podaną w kolejnym rozdziale. 

 Zakres wiedzy określa „Wzorcowy Regulamin Młodzieżowych Drużyn 

Pożarniczych’’ 

 Test zawierać będzie 15 pytań. 

 Forma testu w postaci zadań zamkniętych, odpowiedzi A,B,C. 

 Każdy punkt w teście zawiera jedną prawidłową odpowiedź. 
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 Prawidłowe wskazanie odpowiedzi na zadane pytanie następuje poprzez 

postawienie znaku X w kratce obok pytania. 

 W przypadku pomyłki i zmiany decyzji dotyczącej prawidłowej odpowiedzi 

należy postawić nowy znak X w odpowiedniej kratce natomiast omyłkowy znak 

otoczyć kółkiem. 

 

b) „Praktyczne sprawdzenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy w 

terenie" 

- Zadanie odbędzie się w warunkach polowych w miejscu oznaczonym na 

mapie organizacyjnej jako „PUNKT 2" 

- Do wylosowania jest pięć zadań z zakresu udzielania pierwszej pomocy.  

- Zadania mają kryptonimy: 

- „CISZA” 

- ,,WYGODNIŚ” 

- ,,FONTANNA” 

- ,,GAŁĄZKA” 

- ,,HERBATKA” 

- ,,CUKIEREK” 

- Dowódca losuje tylko jedno zadanie ( jedna kartę). 

- Drużyna wykonuje zadanie zgodnie ze wskazówkami zawartymi na karcie 

zadania. 

- Zadanie oceniane będzie zgodnie z tabelą ocen podaną w kolejnym 

rozdziale. 

- Zakres wiedzy określa załącznik nr 2. 

 

c) Praktyczne sprawdzenie z zakresu wiązania węzłów alpinistycznych oraz 

ratunkowych. 

- Zadanie odbędzie się w warunkach polowych w miejscu oznaczonym na 

mapie organizacyjnej jako „PUNKT 3" 

- Do wylosowania jest pięć zadań polegających na sprawdzeniu 

umiejętności wiązania węzłów alpinistycznych i ratunkowych.  

- Każda karta z zadaniem zawiera 5 węzłów do wykonania.  

- Dowódca losuje tylko jedno zadanie (jedną kartę). 
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- Drużyna wykonuje zadanie zgodnie ze wskazówkami zawartymi na karcie 

zadania. 

- Zadanie oceniane będzie zgodnie z tabelą ocen podaną w kolejnym 

rozdziale. 

- Zakres wiedzy określa załącznik nr 3. 

d) Tor przeszkód.  

- Zadanie odbędzie się w warunkach polowych w miejscu oznaczonym na 

mapie organizacyjnej jako „PUNKT 4" 

- Drużyna wykonuje jedno zadanie polegające na pokonaniu toru 

przeszkód oraz transporcie pewnych elementów.  

- Każdy z zawodników musi pokonać tor przeszkód. 

- Szczegóły pokonania toru przedstawi sędzia przed rozpoczęciem 

zawodów.  

- Na tym punkcie liczy się spryt i zwinność. 

 

e) Praktyczne sprawdzenie z zakresu budowania linii gaśniczej.  

- Zadanie odbędzie się w warunkach polowych w miejscu oznaczonym na 

mapie organizacyjnej jako „PUNKT 5" 

- Drużyna wykonuje jedno zadanie polegające na zbudowaniu linii 

gaśniczej.  

- Zadanie wykonują wszyscy zawodnicy drużyny. 

 

 

 ROZDZIAŁ III 

 PUNKTACJA 

a) Każda z konkurencji będzie posiadać określoną ilość punktów , ocenianą na 

podstawie karty oceny przez sędziego danego punktu. 

b) Dodatkowym  punktowanym elementem turnieju będzie pomiar czasu 

wykonania wszystkich zadań turnieju (liczony od STARTU do METY).  

c) Największa ilość punktów zdobyta podczas wykonania danego zadania oraz 

najkrótszy czas wykonania całego turnieju (liczony od Startu do Mety) będzie 

dawał pierwsze miejsce w Turnieju. Kolejne miejsca będą przyznawane 

adekwatnie do ilości punktów i czasu pokonania toru. 
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ROZDZIAŁ IV 

NAGRODY 

a) W zawodach przewidziano trzy miejsca zwycięskie I,II,III miejsce. 

b) Za zajęcie miejsc na podium (I,II,III) organizatorzy przewidzieli atrakcyjne 

nagrody.  

c) Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają pamiątkowy medal oraz dyplom.  

d) Dla wszystkich uczestników po ukończeniu zawodów przewidziano 

poczęstunek.  

 

 

ROZDZIAŁ V 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

a) Nie zapewnia się Uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, 

zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, 

odniesienia obrażeń, śmierci, szkód, jakie mogą wystąpić w związku z 

obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi się 

odpowiedzialności z tego tytułu. 

b) W sprawach spornych decyzje podejmuje Organizator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 Załącznik nr 1 

ZGŁOSZENIE 

MŁODZIERZOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ 

................................................................................ 
(nazwa – miejscowość) 

 
 

do zawodów MDP CROSS CHALLANGE  

Sędziszów 2018 

 

Wykaz zawodników 

L.p
. 

Imię Nazwisko 
Data urodzenia 

Wiek Inne 
Dzień Miesiąc Rok 

1)       Dowódca 

2)       Zawodnik 

3)       Zawodnik 

4)       Zawodnik 

5)       Zawodnik 

6)       Zawodnik 

7)       Zawodnik 

8)       Zawodnik 

9)  
     Zawodnik 

rezerwowy 

 

Opiekun drużyny    ................................................... 

                                  ………………………………………………... 

                                  ………………………………………………… 

/st. nazwisko, imię/ 

Naczelnik (kierownik) jednostki ........................... 

/pieczęć imienna, podpis/ 
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 Załącznik nr. 2 

KONKURENCJE: 

1) „CISZA” – nagłe zatrzymanie krążenia i oddechu –zespół po ocenie 

wstępnej poszkodowanego (przytomność, drożność dróg oddechowych, 

ocena oddechu, wezwanie pomocy medycznej 999 lub 112) musi wykonać 

RKO (resuscytację krążeniowo – oddechową ) na fantomie z zastosowanie 

maseczki jednorazowego użytku do sztucznego oddechu u osoby dorosłej 

2) ,,WYGODNIS” – osoba nieprzytomna z zachowanym oddechem – 

zespół po ocenie wstępnej poszkodowanego (przytomność, drożność dróg 

oddechowych, ocena oddechu, wezwanie pomocy medycznej 999 lub 112) 

musi wykonać ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej – 

bezpieczne, po ułożeniu sprawdzić oddech  i okryć  poszkodowanego kocem 

termicznym 

3) ,,FONTANNA” – osoba przytomna, leżąca na plecach, blada, słaba, 

widoczny masywny krwotok z prawego uda – zespół musi jak najszybciej 

zatamować krwotok stosując opatrunek uciskowy na ranę i ewent. w 

ostateczności założyć opaskę uciskową na tętnicę udową, okryć kocem, 

wezwać pomoc medyczną 999 lub 112 

4) ,,GAŁĄZKA” – osoba przytomna, siedząca, ból przedramienia lewego, 

zasinienie, ograniczona ruchomość – zespół musi unieruchomić przedramię 

lewe z zastosowaniem dostępnych materiałów – listewka, szyna Kramera, 

samsplit (do wyboru) – zgodnie z zasadą Potta, wezwać pomoc medyczną 

999 lub 112, okryć kocem termicznym 

5) ,,HERBATKA” –osoba przytomna, krzycząca z bólu, leżąca na plecach, 

widoczne poparzenie I stopnia na wysokości klatki piersiowej, osoba 

przekazuje iż wylała na siebie gorącą herbatę – zespół musi zaopatrzyć uraz 

stosując opatrunki hydrożelowe lub zasadę 15 – polewać oparzoną 

powierzchnię wodą o temperaturze 15 stopni, przez czas 125 min, z 

wysokości ok.15 cm ruchami okrężnymi, okryć kocem termicznym, wezwać 

pomoc medyczną 999 lub 112 



11 
 

6) ,,CUKIEREK” – osoba dorosła, dławiąca się landrynką, kolega 

przekazuje, że miał w ustach cukierka i nagle zaczął kaszleć –zespół musi 

wykonać czynności ratujące w zadławieniu – nakłanianie do kaszlu, uderzenia 

między łopatki x 5, uciski nadbrzusza x 5, wezwać pomoc medyczną 999 lub 

112 
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 Załacznik nr. 3  

Zakres wiedzy o węzłach.  
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