
Uwagi organizacyjne dot. X Turnieju Halowego MDP „Jordanów 2016” 
 
1. Opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo podwładnych w obiekcie hali, porządek  

w przydzielonych pomieszczeniach do odpoczynku oraz zmiany ubrań oraz zwrot przyznanych 
numerów startowych. 

 
2. Kategorie wiekowe zawodników: 

a/ gimnazjum chłopcy – młodzież urodzona w latach 2000, 2001, 2002, 
b/ szkoła podstawowa chłopcy – młodzież urodzona w latach 2003, 2004, 2005, 2006, 
c/ organizator ustalił jedną grupę dla dziewcząt – urodzone w latach 2000, 2001 i później 
d/ aby drużyna dziewcząt była sklasyfikowana w tej grupie musi się składać z 5 zawodniczek,  
e/ drużyny mieszane klasyfikowane są jako drużyny chłopców, 
f/ zawodniczka startująca w drużynie chłopców gimnazjum będzie w klasyfikowana indywidualnie  

w grupie dziewcząt.  
 
3. Losowanie numerów startowych odbędzie się w siedzibie KP PSP w Suchej Beskidzkiej w dniu  

8 lutego br. które przeprowadzą sędzia główny oraz koordynator turnieju. Wykaz numerów 
startowych będzie na stronie KP PSP Sucha Beskidzka oraz OSP Jordanów. 

 
4. Zgłoszenia imienne wg załączonego druku do dnia 12 lutego br. (piątek) na e-maila: 

agwiazdonik@wp.pl. Ewentualne zmiany w dniu zawodów do godz. 10.00. 
 
5. Drużyny mogą (wskazane) posiadać własne tabliczki z nazwą OSP. 
 
6. Zawodnicy startują na sprzęcie przygotowanym przez organizatora. Obowiązkiem zawodnika jest 

posiadać ubranie zgodnie z regulaminem (dres lub kombinezon MDP z długimi rękawami oraz 
długimi nogawkami), obuwie halowe, hełm strażacki lub MDP, pas MDP. 

 
7. Przypominamy o zmianie w regulaminie turnieju w odniesieniu do poprzednich lat: na ostatni odcinku 

po lewej stronie rozdzielacza ułożone są dwa odcinki węża W-52, łącznikami w kierunku biegu. 
Kolejność łączenia dowolna oraz do lewej nasady rozdzielacza. 

 
8. Zawodnik przed startem zgłasza się do Sekretariatu A do weryfikacji z dokumentem tożsamości 

(legitymacja szkolna, dowód osobisty, paszport), następnie zwija odcinek węża W-52 (w grupie 
gimnazjum sam, w grupie szkoła podstawowa może pomagać opiekun), przygotowuje sprzęt do 
startu. Po ukończonym starcie pozostawia sprzęt i zgłasza się do sędziego kierownika toru w celu 
uzyskania oceny wykonania zadania. 

 
9. Z uwagi na ilość zgłoszonych drużyn do turnieju, zawodnik wykonywał będzie jeden bieg, który 

zaliczany będzie do klasyfikacji drużynowej. W drugim biegu wstąpi 20% najlepszych zawodników  
z każdej grupy i wynik z tego biegu (jeżeli będzie lepszy niż z biegu pierwszego) zaliczony będzie 
tylko do klasyfikacji indywidualnej. Dokłada ilość zawodników dopuszczonych do drugiego biegu 
będzie ogłoszona w trakcie otwarcia turnieju. 

 
10. Od godziny 1200 będzie wydawany posiłek ciepły. 
 
11. Wpłata za udział – przy odbiorze bloczków żywnościowych. 
 
12. Informacji w wszelkich sprawach organizacyjnych udziela Andrzej Gwiazdonik tel. 698-621-446 lub 

e-mail agwiazdonik@wp.pl. 


