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VII Powiatowy Konkurs Wiedzy i Sprawności Wojskowej
„Stań w szranki z Pułaskim”

pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy
i Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Częstochowie

Konkurencje

1. Zadania praktyczne z zakresu pierwszej pomocy:
a) określenie stanu świadomości (na pozorancie) – 0-5 pkt;
b) wykonanie  oddychania  ratowniczego  (wentylacji)  metodą  „usta  –  usta”  (resuscytacja

krążeniowo – oddechowa) na fantomie – osoba dorosła – 0-5 pkt;
c) wykonanie  oddychania  ratowniczego  (wentylacji)  metodą  „usta  –  usta”  (resuscytacja

krążeniowo – oddechowa) na fantomie – dziecko od 1. roku życia – 0-5 pkt;
d) ułożenie  poszkodowanego  w  pozycji  bocznej  ustalonej,  utrzymanie  temperatury  ciała

i udzielenie wsparcia psychicznego – 0-5 pkt.
Zawodnicy losują przed komisją zadania i wykonują je w powyższej kolejności.

2. Sprawnościowy tor przeszkód – schemat w załączeniu.
Sposób przeprowadzenia
a) na  komendę „Gotów” zawodnik przyjmuje  na materacu  przez drabinkami  pozycję  leżącą

tyłem (stopy podparte o dolny szczebel), ramionami trzyma piłkę lekarską (2 kg) leżącą     za
głową; na sygnał zawodnik wykonuje skłony w przód z dotknięciem piłką dolnego szczebla
drabinki i 5 powrotów do pozycji wyjściowej;

b) bieg  zygzakiem (koperta)  –  1  raz;  w przypadku  przewrócenia  lub  przesunięcia  pachołka
zawodnik  stawia go na swoim miejscu i powtarza bieg od wcześniejszego pachołka;

c) zmiana dwóch piłek lekarskich – 4 kg (przeniesienie piłki  do drugiej  leżącej  10 m dalej,
zmiana piłek i odniesienie piłki drugiej na miejsce piłki pierwszej);

d) skok  tygrysi  przez  piłkę  lekarską  ułożoną  0,5  m  przed  materacem  (miejsce  odbicia
przed materacem);

e) przebiegnięcie  po  odwróconej  ławeczce  gimnastycznej,  z  co  najmniej  dwukrotnym
kontaktem stóp z ławeczką;

f) obiegnięcie pachołka;
g) pokonanie rzędu czterech płotków gimnastycznych na przemian, pierwszy górą, drugi dołem,

trzeci górą, czwarty dołem (wys. płotków 76 cm);
h) obiegnięcie pachołka;
i) przeskok dowolnym sposobem przez skrzynię gimnastyczną (5 części)  ustawioną w poprzek;
j) bieg wahadłowy na dystansie 5 x 5 metrów, między liniami; przebiegnięcie linii po ostatnim

piątym odcinku kończy tor przeszkód.
W trakcie pokonywania toru zawodnicy na uwagę sędziego dotyczącą błędu powtarzają dany
element, aż do poprawnego wykonania.
W tej konkurencji o kolejności miejsc w klasyfikacji indywidualnej decyduje czas, w jakim
zawodnik   pokonał  tor,  natomiast  w  klasyfikacji  zespołowej  suma  czasów  uzyskanych
przez poszczególnych zawodników drużyny.
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3. Strzelanie z pistoletu z celownikiem laserowym do tarczy z odległości 7 m w pozycji stojącej.
Zawodnik oddaje 3 strzały próbne oraz 3 strzały liczone do punktacji – 0-10 pkt za każdy strzał.

                                          Zasady punktowania

1. W konkursie obowiązuje klasyfikacja  zespołowa.
2. Laureatami  trzech pierwszych  miejsc  w klasyfikacji  zespołowej  zostaną  drużyny,  które  uzyskają

największą liczbę punktów za rozegrane konkurencje.
3. Zasada  generalna  punktowania  w  klasyfikacji  zespołowej  stanowi,  że  zwycięzca  konkurencji

otrzyma  liczbę  punktów  odpowiadających  liczbie  zespołów  uczestniczących  w  konkursie,  np.
jeśli w konkursie bierze udział 5 zespołów, to zwycięzca konkurencji otrzyma 5 punktów, zdobywca
drugiego miejsca 4 punkty, trzeciego – 3 punkty itd.

4. Wynik  zespołu  w klasyfikacji  generalnej  stanowi  suma punktów uzyskanych  przez  zawodników
w poszczególnych konkurencjach.

5. W przypadku, gdy  zespoły w klasyfikacji generalnej uzyskają taką samą liczbę punktów, zajmą one
wówczas miejsca ex equo i  przyznane im zostaną takie  same ilości  punktów według zasady, że
nastąpi zsumowanie punktów za zajęte miejsca i podzielenie ich przez ilość zespołów zajmujących
to samo miejsce.  Jeśli  więc np.  trzy zespoły uzyskały najlepszy wynik,  to zajmą one miejsce 1.
i otrzymają po 4 punkty przy 5 startujących zespołach (5 pkt za pierwsze miejsce + 4 pkt za drugie
miejsce + 3 pkt za trzecie miejsce = 12 pkt, po podzieleniu przez 3 - jest    to liczba zespołów, które
otrzymały tę samą liczbę punktów – daje 4 pkt). Następny zespół zajmie wtedy 4. miejsce i otrzyma
2 pkt.

6. W przypadku uzyskania przez  zespoły takiej samej liczby punktów w klasyfikacji generalnej finału,
o kolejności miejsc decyduje liczba punktów zdobytych przez  zespoły w konkurencji strzelanie.




