ODDDZIAŁ POWIATOWY ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP W KOŚCIANIE
ul. MŁYŃSKA 15, 64-000 KOŚCIAN, tel. 697095392

REGULAMIN XVI EUROPEJSKICH i XIX KRAJOWYCH
ZAWODÓW SIKAWEK KONNYCH
Racot, 18 sierpnia 2019r.

1.

Celem organizacji zawodów jest kultywowanie tradycji straży pożarnych oraz ich historii, ochrona
i odtworzenie unikatowych egzemplarzy sikawek konnych, historycznego umundurowania oraz
innych elementów sprzętu pożarniczego. Pokaz zmian jakie przeszła straż pożarna na przestrzeni
lat zarówno w zakresie wyposażenia w sprzęt, umundurowania oraz prowadzonych działań. W
ramach szerokiej oferty edukacyjnej i prewencyjnej przygotowanej przez organizatorów zawody
mają na celu edukowanie społeczeństwa w zakresie najczęściej spotykanych zagrożeń. Zawody
mają także na celu budowanie społecznego zaufania i pozytywnego wizerunku całej formacji
straży pożarnej.

2.

Zawody odbędą się w miejscowości Racot, (gm. Kościan, powiat kościański, województwo
wielkopolskie) na Stadionie Hipicznym w Racocie. (GPS 52º 3' 3“N, 16º41'41“E)
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3.

Organizatorami zawodów są:
Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kościanie,
Gmina Kościan
Partnerzy w organizacji zawodów:
ZG ZOSP RP
OW ZOSP RP im. gen. Stanisława Taczaka w Poznaniu,
Powiat Kościański,
Gmina Czempiń,
Gmina Śmigiel,
Gmina Krzywiń,
Miasto Kościan
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie

4.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji Zawodów jest Wójt Gminy
Kościan.

5.

Sekcja startująca w zawodach składa się z 9 osób (dowódca + 8 strażaków).
W czasie zawodów członkowie sekcji są zdyscyplinowani, będąc w stanie psychofizycznym
umożliwiającym bezpieczne przeprowadzenie konkurencji i przebywanie w miejscu odbywania
zawodów. Uprawniony przedstawiciel organizatora podczas trwania zawodów ma prawo do
indywidualnej oceny stanu psychofizycznego. W przypadku negatywnej oceny stanu
psychofizycznego lub jego niezdyscyplinowania zawodnik może być usunięty poza miejsce
odbywania zawodów, a sekcja może zostać zdyskwalifikowana przez sędziego głównego.
Zawody Sikawek Konnych mają charakter szkolenia, co wiąże się z koniecznością posiadania
obowiązkowych badań lekarskich oraz ubezpieczenia uczestników.
W przypadku braku badań i ubezpieczenia niezbędna jest deklaracja, że uczestnik bierze
udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator nie ubezpiecza dodatkowo
uczestników.

6.

Uczestniczący w zawodach
elementami:
•
•
•

występują w umundurowaniu bojowym

wraz z następującymi

hełm,
pas bojowy z toporkiem i zatrzaśnikiem,
buty wysokie (powyżej kostki).

W punktacji preferowane jest umundurowanie historyczne.
UWAGA: nie dopuszcza się współczesnego umundurowania (ubranie specjalne strażaka,
mundury koszarowe, hełmy nowego typu, z przyłbicami itd.).
7.

Wyposażenie sekcji w sprzęt do ćwiczenia bojowego stanowi:
•
•
•
•

sikawka konna lub pompa niesiona /ciągnięta przez ludzi/,
węże ssawne umożliwiające pobór wody ze zbiornika wodnego wraz ze smokiem,
2 odcinki węża W-52 o łącznej długości minimum 40 m,
1 prądownica 52.

UWAGA: dopuszcza się także inne średnice węży tłocznych jednak klasyfikacje główne
(krajowa męska i żeńska) zawodów prowadzone są dla sekcji posiadających sikawki z
nasadami i wężami tłocznymi „52”.
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8.

Na wynik końcowy zawodów składa się ocena następujących elementów:
•
prezentacja drużyny i sikawki - ocena wyglądu strażaków, elementów umundurowania,
sikawki wraz z osprzętem,
przeprowadzenie ćwiczenia bojowego wraz z torem przeszkód.
•
UWAGA: w przypadku startu w zawodach drużyny męskiej i kobiecej tej samej OSP,
drużyna kobieca otrzymuje punkty za prezentację dotyczące sikawki w takim samym
wymiarze jak drużyna męska.

9.

Zawody rozpoczynają się uroczystą zbiórką sekcji do przeglądu i raportu.

10. Na godzinę przed rozpoczęciem zawodów odbędzie się odprawa z dowódcami sekcji, podczas
której zostaną omówione sprawy regulaminowe i organizacyjne. Podczas odprawy zostaną
rozlosowane numery startowe.
11. Każda drużyna na zawodach musi być wyposażona w tablicę z nazwą drużyny.
12. Po zakończeniu ćwiczeń bojowych i ogłoszeniu wyników odbędzie się defilada sikawek konnych na płycie boiska przed trybuną honorową.

PRZEBIEG KONKURENCJI
I.

PREZENTACJA DRUŻYNY:

Sekcja podjeżdża lub podchodzi (w przypadku sikawek niesionych lub ciągniętych przez ludzi) w
wyznaczone przez organizatora miejsce i po zameldowaniu przez dowódcę sekcji gotowości startu
przedstawicielowi Komisji Sędziowskiej następuje ocena następujących elementów:
• członkowie sekcji (wygląd zewnętrzny, umundurowanie wraz z niezbędnymi elementami
wymienionymi w pkt.6, dyscyplina, drużyny itd.) od 0 do 10 pkt.
• wygląd sikawki konnej wraz z osprzętem (stan ogólny, autentyczność poszczególnych
elementów, konserwacja, wartość historyczna) od 0 do 20 pkt.
Organizator nie dopuszcza do zawodów sekcji bez własnej sikawki, jak również nie przewiduje
możliwości jej użyczenia od innych startujących drużyn.
Ocena:
W przypadku drużyn męskich sekcja może otrzymać od 0 do 30 pkt.
W przypadku drużyn kobiecych sekcja może otrzymać od 0 do 30 pkt. jeśli startuje jako jedyna sekcja
z danej jednostki OSP lub od 0 do 10 pkt jeśli z danej jednostki OSP staruje także sekcja męska plus
punkty jakie za prezentację sikawki otrzymała sekcja męska.
II.
1.
2.

3.

ĆWICZENIE BOJOWE Z TOREM PRZESZKÓD
Ćwiczenie bojowe wykonuje drużyna w składzie 1 + 8.
Po ocenie prezentacji drużyny sekcja oczekuje na zezwolenie wjazdu na tor do rozegrania
konkurencji. Po zasygnalizowaniu przez członka Komisji Sędziowskiej możliwości wjazdu
następuje dojazd sikawką konną do zbiornika wodnego ustawionego na placu ćwiczeń.
Woźnica z jednym strażakiem dokonuje wyprzęgnięcia zaprzęgu wraz z dyszlem i zabezpieczają
zaprzęg w wyznaczonym miejscu. Jeśli sekcja wyposażona jest w sikawkę ze zdejmowaną pompą
po jej zdemontowaniu i ustawieniu na ziemi wóz z zaprzęgiem odjeżdża w wyznaczone miejsce,
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pozostając przy zaprzęgu do momentu ukończenia konkurencji (organizator zapewnia po 2
dodatkowych luzaków na każdym torze).
Pozostali członkowie sekcji przygotowują sikawkę do użycia (ustawienie, zahamowanie,
zamontowanie drążków na ramiona służące do pompowania itd.) – maksymalny czas
przygotowania sikawki - 1 min. od momentu wyprzęgnięcia zaprzęgu. Przed rozpoczęciem
ćwiczenia w korpusie pompy nie może znajdować się woda.
4. Po przygotowaniu sikawki siedmioosobowa sekcja niezwłocznie przechodzi na linię startu,
ustawia się a dowódca przez podniesienie ręki informuję o gotowości do startu.
5. Na znak sędziego rozpoczynają ćwiczenie.
6. Wszyscy po starcie pokonują tor przeszkód, na którym znajdują się następujące przeszkody:
opony, płot, tunel. Pokonując przeszkodę „opony” każdy strażak wkłada obie stopy do
wewnętrznej średnicy wszystkich opon stając na ziemi. Pokonując przeszkodę „płot” należy
przejść przez otwór w przeszkodzie po czym wszyscy przechodzą wewnątrz tunelu, pokonując go
w dowolny sposób. W przypadku nieprawidłowego pokonania przeszkody przez któregokolwiek
członka sekcji istnieje możliwość ponownego, poprawnego jej pokonania jednak powyższe nie
będzie wynikało z komendy członka Komisji Sędziowskiej. Następnie, pokonujący tor dobiegają
do ustawionej przy zbiorniku sikawki i sprawiają sprzęt w celu wykonania zadania – budowa linii
ssawnej, linii gaśniczej, równolegle wprawiając w ruch pompę sikawki.
Po zbudowaniu linii ssawnej zakończonej smokiem i linii gaśniczej z dwóch węży W-52
(równoważnie traktowane są inne średnice oraz inne możliwości budowy linii gaśniczej, które
wynikają z oryginalnego wyposażenia sikawki) zakończonej prądownicą, strażacy pompują wodę
do linii gaśniczej w celu strącenia ognika i przewrócenia pachołka, które ustawione są w linii w
odległości 43 metrów od środka zbiornika z którego czerpana jest woda. Na 38 m toru, mierząc jak
wyżej, na torze wyznaczona jest linia stanowiska pracy prądownika.
7. Kolejność wykonywania czynności i działań przez poszczególnych członków sekcji jest dowolna.
8. Czas wykonania ćwiczenia mierzony jest od momentu wydania komendy „start” aż do wykonania
zadania opisanego w pkt. 6. z dokładnością do 0,1 s.
9. Ćwiczenie bojowe może być przeprowadzane równolegle na dwóch torach z równoczesnego
startu.
10. Przed ćwiczeniem wszystkie w/w elementy są rozłączone – za wyjątkiem smoka, który może być
połączony odcinkiem węża ssawnego. Sprzęt niezbędny do wykonania ćwiczenia bojowego
znajduje się na sikawce.
11. Maksymalny czas wykonania ćwiczenia bojowego wynosi 180 s. W przypadku niewykonania
zadania w w/w czasie -następuje dyskwalifikacja drużyny.
TOR PRZESZKÓD
Załączniki graficzne znajdują się na końcu regulaminu
Załącznik 1 - Tor Przeszkód
Załącznik 2 - Przeszkoda nr 1
Załącznik 3 - Przeszkoda nr 2
Załącznik 4 – Przeszkoda nr 3

Ocena ćwiczenia bojowego z torem przeszkód:
1. podstawą oceny ćwiczenia bojowego jest czas wykonania zadania z dokładnością do 0,1 sekundy,
który przelicza się na punkty w stosunku 1s = 1 pkt.,
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2. punkty karne doliczane do uzyskanych punktów są za wykonanie zadania niezgodnie z
postanowieniami niniejszego regulaminu, a w szczególności za:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

woda w korpusie pompy przed startem
skład drużyny niezgodny z regulaminem
sprzęt połączony przed startem do ćwiczenia bojowego
(za wyjątkiem węża ssawnego i smoka) – za każdy przypadek
nieprawidłowe pokonanie przeszkód lub ominięcie przeszkody – za
każdy przypadek: strażak / przeszkoda
pozostawienie zaprzęgu bez nadzoru woźnicy i strażaka
złożenie sprzętu do wykonania ćwiczenia bojowego w miejscu
niezgodnym z regulaminem
dodatkowe zalewanie wodą sikawki podczas wykonywania ćwiczenia
przekroczenie linii stanowiska prądownika od momentu, gdy na
pyszczku prądownicy pokaże się woda
niezdyscyplinowanie strażaka/ sekcji

+ 5 pkt
+ 5 pkt
+ 10 pkt
+ 5 pkt
+ 20 pkt
+ 20 pkt
+ 20 pkt
+ 10 pkt
do + 20 pkt

OCENA ZAWODÓW
1.
2.

Oceny zawodów dokonuje Komisja Sędziowska powołana przez organizatora.
Podstawą oceny są wyniki uzyskane podczas prezentacji drużyny oraz ćwiczenia bojowego wraz z
torem przeszkód.
3. Czas ćwiczenia bojowego wraz z torem przeszkód równoważnie zamienia się na punkty 1 s = 1
pkt., dodając do wyniku ewentualne punkty karne uzyskane przez sekcję.
4. Ilość punktów uzyskanych za prezentację drużyny odejmuje się od wyniku uzyskanego podczas
ćwiczenia bojowego z torem przeszkód.
5. Łączna ocena za przegląd i wykonane ćwiczenie z torem przeszkód stanowić będzie końcową
klasyfikację zawodów – im niższa ocena łączna tym wyższe miejsce w klasyfikacji.
6. W przypadku drużyn o równej łącznej ocenie, o wyższym miejscu w końcowej klasyfikacji
decyduje wynik ćwiczenia bojowego z torem przeszkód. Natomiast w przypadku, gdy wynik
ćwiczenia bojowego wraz z torem przeszkód również będzie taki sam Komisja Sędziowska
zarządzi dodatkowe ćwiczenie bojowe z torem przeszkód rozgrywane zgodnie z regulaminem.
Powyższe dotyczy tylko miejsc 1-3 w klasyfikacjach głównych drużyn męskich i żeńskich.
Pozostałe drużyny w przypadku równej oceny łącznej zajmują pozycje „ex aequo”.
7. Prawo powtórzenia konkurencji – ćwiczenie bojowe wraz z torem przeszkód - przysługuje
drużynie w przypadku niesprawności urządzeń boiskowych, awarii urządzeń pomiarowych,
niesprawności sprzętu dostarczonego przez organizatora, innych ewidentnych, np. losowych
utrudnień. Decyzję o powtórzeniu wydaje Sędzia Główny.
8. Regulamin nie przewiduje możliwości powtórzenia prezentacji drużyny.
9. Odwołanie od oceny Komisji Sędziowskiej ćwiczenia bojowego wraz z torem przeszkód może być
wnoszone do Sędziego Głównego przez dowódcę odwołującej się drużyny tylko na piśmie, w
czasie do 15 minut od zakończenia konkurencji. Odwołanie składane przez dowódcę dotyczyć
może tylko sekcji, która mu podlega.
10. Sędzia Główny rozpatruje odwołanie i informuję wnoszącego o sposobie jego rozpatrzenia przed
ogłoszeniem oficjalnych wyników zawodów.
11. Orzeczenia Komisji Sędziowskiej są ostateczne.
12. Ocena zawodów prowadzona będzie w następujących kategoriach:
• klasyfikacja generalna drużyn krajowych (obejmuje wszystkie drużyny krajowe męskie i
kobiece),
• klasyfikacja generalna drużyn zagranicznych,
• sikawki konne z nasadą „52” – drużyny męskie,
• sikawki konne z nasadą „52” – drużyny kobiece,
• inne (np. ciągnięte przez ludzi, z innymi średnicami itd.).
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13. Ponadto organizator przewiduje możliwość przyznania nagród specjalnych według uznania
fundatorów.
GRAND PRIX XVI Europejskich i XIX Krajowych Zawodów Sikawek Konnych:
1. Organizator przewiduje przyznanie nagrody Grand Prix Zawodów.
2. Do rywalizacji kwalifikują się:
• najlepsza drużyna krajowa w klasyfikacji generalnej,
• najlepsza drużyna zagraniczna w klasyfikacji generalnej drużyn zagranicznych.
3. Obie drużyny rywalizują równocześnie wykonując regulaminowo ćwiczenie bojowe wraz z torem
przeszkód, na torach wcześniej rozlosowanych przez Sędziego Głównego.
4. Zwycięzcą zostaje drużyna, która w wyniku oceny dokonanej przez Komisję Sędziowską uzyska
niższy wynik łączny (czas wykonania zadanie + punkty karne).
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Załącznik nr 1 – Tor przeszkód
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Załącznik nr 2 – Przeszkoda nr 1
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Załącznik nr 3 – Przeszkoda nr 2
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Załącznik nr 4 – Przeszkoda nr 3

Strona 10 z 10

