chłopcy
godzina
1015 – 1230
1300 - 1430

miejsce
strzelnica
strzelnica
boisko szkolne/sala gimn.
boisko szkolne
lasek/park

konkurencja
pierwsza pomoc
strzelanie
tor sprawnościowy
rzut granatem
bieg na orientację

XL WOJEWÓDZKIE ZAWODY
SPORTOWO - OBRONNE

dziewczęta
godzina
1015 – 1200
1200 - 1430

miejsce
lasek/park
boisko szkolne/sala gimn.
boisko szkolne
strzelnica
strzelnica

konkurencja
bieg na orientację
tor sprawnościowy
rzut granatem
pierwsza pomoc
strzelanie

Godz. 1530 - Zakończenie zawodów

Ustalenia końcowe:
1. Organizatorzy zawodów nie ponoszą odpowiedzialności materialnej z tytułu
wypadków, urazów i szkód w mieniu powstałych podczas trwania imprezy.
2. Za dyscyplinę zespołu oraz szkody wyrządzone przez członka zespołu
odpowiada jego opiekun.
3. Uczestników i opiekunów obowiązują przepisy niniejszego regulaminu oraz
postanowienia organizatora, a także sędziów poszczególnych konkurencji.
w przypadku naruszenia powyższych postanowień, organizator ma prawo
zdyskwalifikowania zespołu.
4. Wszelkie protesty zostaną rozpatrzone podczas trwania zawodów. Należy je
składać w formie pisemnej do biura organizacyjnego zawodów do 30 min od
zakończenia konkurencji lub zaistnienia problemu.
5. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do
organizatora.
6. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

Dane konta na które należy wpłacać tzw. startowe:
Rada Rodziców Zespołu Szkół w Głogówku
Nr 98890400015000000299260001
W tytule wpłaty dopisek: „Sprawni jak żołnierze 2017”

organizowane przez

Kuratorium Oświaty w Opolu
przy wsparciu i pomocy
BRACTWA STRZELECKIEGO W GŁOGÓWKU
ZESPOŁU SZKÓŁ W GŁOGÓWKU
STAROSTWA POWIATOWEGO W PRUDNIKU
URZĘDU MIASTA W GŁOGÓWKU
BIURA ZARZĄDU REJONOWEGO LOK w GŁOGÓWKU
DOWÓDCY X BRYGADY LOGISTYCZNEJ W OPOLU
WOJSKOWEJ KOMĘDZIE UZUPEŁNIEŃ W K-KOŹLU
PRUDNICKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO
KLUBU LUKS „AZYMEK” ZDZIESZOWICE

26 kwietnia 2017r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
XL Wojewódzkich Zawodów Sportowo - Obronnych
„Sprawni jak żołnierze 2017”
1. W dniu 26.04.2017 r. na strzelnicy Bractwa Strzeleckiego w Głogówku zostaną
przeprowadzone wojewódzkie zawody sportowo-obronne
„Sprawni jak żołnierze”.
2. Celem zawodów jest :
- wyłonienie najlepszych drużyn w kategorii dziewcząt i chłopców, które
będą reprezentować województwo opolskie w finale centralnym.
- rywalizacja indywidualna i zespołowa w zakresie umiejętności sportowoobronnych.
W finale centralnym zawodów wystartują zwycięzcy etapu wojewódzkiego
3. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest wpłata wpisowego w wysokości
50 zł (od jednej drużyny)
4. W zawodach uczestniczyć mogą zespoły 3 – osobowe spośród uczniów szkół
ponadgimnazjalnych, oddzielnie dziewczęta i chłopcy,
urodzeni w roku 1997 i młodsi, bez zawodników rezerwowych. .
W trakcie rozgrywania zawodów w drużynie nie można dokonywać żadnych
zmian personalnych (dyskwalifikacja drużyny), nawet w przypadku choroby
czy kontuzji zawodnika.
5. Każda szkoła może wystawić po jednym zespole męskim i żeńskim.
Udział w zawodach jest dobrowolny.
6. Zgłoszenie drużyny z dowodem wpłaty wpisowego należy przesłać
w terminie do 21 kwietnia 2017r. pocztą elektroniczną na adres e-mail:
do kierownika zawodów: sbogocz@poczta.onet.pl
7. W dniu zawodów opiekun reprezentacji szkolnej przekazuje „Kartę Zgłoszenia
Zawodników” na odprawie opiekunów drużyn.
Na karcie tej winno być ujęte:
- nazwa, adres i numer telefonu placówki zgłaszającej zespół;
- imiona, nazwiska, daty urodzenia i numery legitymacji szkolnych członków
zespołu wraz z nazwą szkoły, która wystawiła legitymację;
- imię, nazwisko wraz z telefonem kontaktowym opiekuna zespołu;
- podpis zawodnika (zawodniczki) zaświadczający o przeszkoleniu
w zakresie posługiwania się bronią i zasad bezpieczeństwa na strzelnicy
i obiektach sportowych,
- pieczęć szkoły i podpis dyrektora /kierownika/ placówki zgłaszającej
zespół do zawodów.

8. Uczestnicy winni posiadać ze sobą:
- dokument tożsamości (legitymację szkolną),
- zaświadczenie (orzeczenie) lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do
znacznego wysiłku fizycznego, lub zgodę rodziców na udział
w zawodach na druku do pobrania w załączniku.
- ubiór dostosowany do warunków zawodów
- apteczkę pierwszej pomocy przedmedycznej
- dodatkowe wyposażenia wynikające z programu zawodów (busolę,
przybory kreślarskie, itp.).
9. Organizator zawodów zapewnia:
- posiłek w postaci ciepłej zupy, kiełbasek z grilla, pieczywa oraz gorących
i zimnych napojów.
- broń KBKS, amunicję, tarcze, granaty ćwiczebne RG-42.
10. Koordynator Wojewódzki: st.wizytator Romuald Florczak Kuratorium Oświaty
w Opolu tel. 774524629, e-mail: rflorczak@kuratorium.opole.pl
11. Kierownik zawodów: Sławomir Bogocz tel. 608662294
e-mail: sbogocz@poczta.onet.pl
12. Zawody odbywają się według przepisów i regulaminu ogólnopolskich
zawodów (do pobrania na stronie internetowej kuratorium oświaty).
13. Nagrody:
Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji zespołowej puchary
i dyplomy. Miejsca IV- VI dyplomy. Indywidualnie puchary i nagrody rzeczowe
dla najlepszych strzelców i najlepszych zawodników zawodów.
14. Otwarcie zawodów – strzelnica Bractwa Strzeleckiego w Głogówku
ul . Winiary 1 (obok Zespołu Szkół w Głogówku)

Program zawodów:
Godz. 915 - Przyjazd zawodników ,odprawa techniczna opiekunów na strzelnicy
w Głogówku ul . Winiary 1 (obok Zespołu Szkół w Głogówku)
40
Godz. 9 - Odprawa techniczna opiekunów i sędziów
Godz. 1000 - Otwarcie zawodów na placu apelowym strzelnicy
Godz. 1015 - Konkurencje sportowe:

