REGULAMIN XVI ZAWODÓW SPORTOWO–OBRONNYCH
SPRAWNI JAK KADECI 26.05.2017 r.
1. Celem zawodów jest uczciwe współzawodnictwo, wymiana doświadczeń, integracja grup
rówieśniczych oraz dobra zabawa.
2. Planowane konkurencje są sprawdzianem umiejętności motoryczno-ruchowych oraz pracy
zespołowej:
- tor przeszkód „OSF”,
- rzut „granatem” do celu,
- strzelanie z broni sportowej,
- pierwsza pomoc przedmedyczna.
3. Sędziowie oraz Jury zawodów powołane przez organizatora oceniać będą sprawność fizyczną,
umiejętność współpracy w zespole, celność rzutów, strzałów, czas oraz dokładność
wykonywanych ćwiczeń.
4. Gimnazjum chcące wziąć udział w zawodach deklaruje jedną lub dwie drużyny trzyosobowe
(drużyna może być mieszana – dziewczyny i chłopcy).
5. Gimnazjum przesyła czytelnie wypełnioną kartę uczestnictwa do organizatora zawodów
mailem lub pocztą tradycyjną do dnia 23.05.2017r. na adres: Stowarzyszenie Polska – Świat,
ul. Legionów 30, 43-300 Bielsko-Biała, mail: stowarzyszenie@polska-swiat.org.pl
6. Zmiany dotyczące składu zespołu można będzie dokonywać 40 min. przed rozpoczęciem
zawodów.
7. Wszystkie materiały dotyczące zawodów m.in. wzór zgłoszenia, regulamin dostępne
są na stronie internetowej www.sprawni-jak-kadeci.pl.
8. Uczestnictwo w zawodach jest bezpłatne.
9. Zespoły docierają do miejsca zawodów na koszt własny.
10. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności materialnej z tytułu wydatków i szkód
w mieniu podczas trwania zawodów.
11. Każdy zespół przebywa pod opieką nauczyciela, opiekuna, który jest odpowiedzialny
za dyscyplinę wewnątrz grupy oraz za wszystkie ew. szkody wyrządzone przez członków
zespołu zadeklarowanej grupy.
11.Uczestnika zawodów obowiązuje strój sportowy.
12.Organizator zapewnia uczestnikom opiekę medyczną podczas trwania zawodów.
13.Biuro organizatora rozpatruje wszelkie protesty w czasie trwania zawodów.
14.Wszystkich uczestników obowiązują przepisy niniejszego regulaminu, postanowienia sędziów
oraz organizatora zawodów, który w przypadku ich naruszenia może zdyskwalifikować zespół.
15.Decyzja głównego sędziego zawodów dotycząca punktacji jest decyzją ostateczną.
Zawody odbędą się w dniu 26 maja 2017 roku na terenach GOSz 18 bielskiego batalionu
powietrznodesantowego w Bielsku-Białej.
UWAGA! Dojazd na miejsce zawodów wyłącznie od strony ATH (wejście w okolicach
bramy do ATH od ul. Willowej – sprawdź na mapie)! Mapa dojazdu dostępna jest
na stronie internetowej www.sprawni-jak-kadeci.pl
Odprawa zawodników od godziny 8:00.
Godzina oficjalnego rozpoczęcia zawodów - 9:00.
Planowane zakończenie zawodów przewidujemy ok godz. 14:00.
Program zawodów przewiduje ciekawe atrakcje m.in. pokaz samoobrony, pokazy sprzętu
wojskowego, strażackiego, policyjnego oraz poczęstunek żołnierską grochówką dla wszystkich
uczestników zawodów.
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