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ORGANIZATOR ZAWODÓW:  
DOWÓDZTWO WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ 

 

I. CEL, TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

1.   Cel mistrzostw: 

1) wyłonienie najlepszych  żołnierzy-sportowców Wojsk Obrony Terytorialnej  

w biegach na orientację; 

2) umożliwienie żołnierzom-sportowcom zaprezentowania poziomu swojego 

    wyszkolenia; 

3) inspirowanie żołnierzy i środowisk wojskowych do podnoszenia i utrzymywania 

wysokiej osobistej sprawności fizycznej; 

4) propagowanie wśród żołnierzy zawodowych aktywnych form wypoczynku  

i uczestniczenia w różnorakich zamierzeniach sportu powszechnego; 

5) prowadzenie działalności promocyjnej Wojsk Obrony Terytorialnej; 

6) doskonalenie posługiwania się mapą w terenie; 

7) popularyzacja biegów na orientację w środowisku żołnierzy OT; 

8) wyłonienie Reprezentacji Wojsk Obrony Terytorialnej do Mistrzostw Wojska     

Polskiego. 

2. Termin mistrzostw: 

Mistrzostwa odbędą się w terminie 03 – 05.06.2022 r.  

3. Miejsce mistrzostw:  

Szczecin i okolice  (Osiedle Drzetowo - Grabowo , Puszcza Bukowa, Park Leśny 

Mścięcino) 

 

II. KOMITET ORGANIZACYJNY I KIEROWNICTWO MISTRZOSTW 

1. KOMITET HONOROWY MISTRZOSTW 

1) Dowódca WOT   gen. broni Wiesław KUKUŁA 

2) Szef Pionu Szkolenia WOT płk Andrzej GŁOWACKI 

3) Dowódca 14 ZBOT  płk Tomasz BOROWCZYK 

4) Szef WWFiS    mgr inż. Marek OLESZCZUK  

5) Przedstawiciel WWFiS ppłk Sławomir KOTAS 
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2. KOMITET ORGANIZACYJNY MISTRZOSTW 

1) Sędzia główny – płk rez. mgr inż. Marek OLESZCZUK 

2) Sędzia techniczny zawodów – Pan Hubert KULA /sędzia okręgowy/ 

3) Kartografowie:  - Pan Wojciech DWOJAK 

         - Pan Jacek MORAWSKI 

         - Pan Mateusz KULA 

      4) Budowniczy trasy – Pan Mateusz KULA 

      5) Członkowie:   ppor. Grzegorz WASZCZUK 

     ppłk rez. Mirosław LANGNER 

Organizacja zawodów:  Sekcja Szkoleniowa 14 ZBOT 

Zabezpieczenie logistyczne:  klog/kdow 14 ZBOT 

Zabezpieczenie medyczne:  GZM 14 ZBOT 

Zabezpieczenie medialne:   oficer prasowy 14 ZBOT 

Organizacja części sportowej:  wybrany przez 15 WOG podmiot posiadający 

odpowiednie uprawnienia do organizacji 

zawodów 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Warunki uczestnictwa: 

1) W mistrzostwach prawo startu mają zawodnicy będący żołnierzami 

zawodowymi i żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW). 

2) Do weryfikacji zawodnicy zobowiązani są posiadać: imienną listę zgłoszeń 

wypełnioną i opieczętowaną zgodnie z wzorem, polecenie wyjazdu 

służbowego, legitymację służbową/książeczkę wojskową i dowód osobisty.  

3) Weryfikacja będzie prowadzona na podstawie dokumentów tożsamości.  

4) Weryfikacji zawodników i zespołów zgłoszonych do zawodów dokonuje komisja 

weryfikacyjna.  

5) Kierownik każdego zespołu jest uprawniony do składania uwag i protestu  

w formie pisemnej do 15 minut po zakończeniu poszczególnej konkurencji. 

6) Imienna lista startowa podana przez kierownika zespołu do protokołu jest 

podstawą do zgłaszania roszczeń przez inne zespoły (musi być czytelna, 

podana na czas przez upoważnioną osobę, musi odzwierciedlać personalia 

zawodników biorących aktualnie udział w zawodach).  

2. W mistrzostwach prawo startu mają zawodnicy będący żołnierzami zawodowymi 

oraz TSW reprezentujący: 
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1)  1 Podlaska Brygada OT; 

2)  2 Lubelska Brygada OT; 

3)  3 Podkarpacka Brygada OT; 

4)  4 Warmińsko – Mazurska Brygada OT; 

5)  5 Mazowiecka Brygada OT; 

6)  6 Mazowiecka Brygada OT; 

7)  7 Pomorska Brygada OT; 

8)  8 Kujawsko – Pomorska Brygada OT; 

9)  9 Łódzka Brygada OT; 

10)  10 Świętokrzyska Brygada OT; 

11)  11 Małopolska Brygada OT; 

12)  12 Wielkopolska Brygada OT; 

13)  13 Śląska Brygada OT; 

14)  14 Zachodniopomorska Brygada OT; 

15)  16 Dolnośląska Brygada OT; 

16)  DWOT/CSŁiI/CSWOT/SP SONDA. 

 
IV. PRZEPISY BHP OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS ZAWODÓW: 

1. Uczestników zawodów obowiązuje przestrzeganie zasad korzystania  

z obiektów sportowych, wytypowanych do współzawodnictwa sportowego. 

2. Bezwzględnie należy podporządkować się bieżącym poleceniom 

organizatorów i sędziów mistrzostw. 

3. Kierownicy poszczególnych reprezentacji odpowiedzialni są za 

przestrzeganie przez zawodników regulaminu zawodów, warunków 

bezpieczeństwa oraz ustaleń organizacyjnych przedstawionych podczas 

odprawy technicznej mistrzostw. 

4. W przypadku powstania urazu, o zaistniałym wypadku natychmiast 

powiadomić kierownika drużyny i sekretariat zawodów z podaniem aktualnego 

stanu poszkodowanego i podjętych czynnościach medycznych i 

organizacyjnych. 

5. Organizator nie zapewnia opieki medycznej w przypadkach nie związanych z 

udziałem w mistrzostwach. 
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6. Organizator zapewnia udzielenie tylko podstawowej pomocy medycznej.  

W przypadku urazów złożonych pomoc będzie udzielana zgodnie 

z przepisami NFZ. 

7. Na obiektach sportowych obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania 

napojów alkoholowych, substancji odurzających oraz palenia tytoniu. 

8. Podczas mistrzostw obowiązuje przestrzeganie postanowień „Regulaminu 

ogólnego SZ RP”. 

9. Wszystkich uczestników zawodów obejmuje ubezpieczenie wynikające 

z wykonywania zadań służbowych podczas podróży służbowej. 

 
V. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA MISTRZOSTW. 

1. UCZESTNICY  

a) W skład zespołu wchodzi maksymalnie 12 żołnierzy oraz kierownik - trener 

zespołu (w takim przypadku kierownik nie może być zawodnikiem podczas 

Mistrzostw); (12+1)  

b) dopuszcza się udział kierownika zespołu w Mistrzostwach w przypadku gdy na 

liście startowej zostanie wpisanych 11 zawodników + kierownik; 

c) W zawodach biorą udział żołnierze zawodowi, żołnierze Terytorialnej Służby 

Wojskowej.  

2. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA  

a) Konkurencja: Bieg na Orientację (bieg sprinterski, średniodystansowy, bieg 

sztafetowy); 

b) Start do poszczególnych biegów: 

• bieg sprinterski 03.06.2022 r. (piątek) godz. 18.00  

• bieg średniodystansowy 04.06.2022 r. (sobota) godz. 10:00  

• bieg sztafetowy 05.06.2022 r. (niedziela) godz. 09:00  

c) o zaliczeniu do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia; 

d) reprezentacja może wystawić 3 drużyny sztafetowe (3-zmianowe); 

e) w celu upowszechniania zawodów w poszczególnych biegach może wystartować    

większa ilość żołnierzy, którzy będą klasyfikowani poza konkursem (PK)  

i nie będą wliczani do punktacji drużynowej; 

f) każdy zawodnik wyznaczony do Reprezentacji JW startuje w dwóch biegach  

i spośród nich wybieramy składy do biegu sztafetowego - brak możliwości zmian 

uczestników po pierwszym lub drugim biegu;  
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g)  Kategorie wiekowe:  

Biegi indywidualne (bieg sprinterski i średniodystansowy): 

KOBIETY: 

K 21 – żołnierze w wieku do 34 lat; 

K35+ – żołnierze w wieku 35 lat i starsze; 

MĘŻCZYŻNI: 

M 21 – żołnierze w wieku do 34 lat; 

M 35 – żołnierze w wieku 35-39 lat; 

M 40 – żołnierze w wieku 40-44 lat; 

M 45+ – żołnierze w wieku 45 lat i starsi; 

Bieg sztafetowy: 

S – Seniorska (z kategorii M21/ M35);  

K – Kobiety (dowolna z kategorii kobiet); 

W – Weterani (z kategorii M40/ M45+);   

 

3. DODATKOWE USTALENIA 

a) pod względem techniczno-sportowym mistrzostwa rozegranę będą w oparciu  

   o przepisy Polskiego Związku Orientacji Sportowej, o ile niniejszy regulamin nie     

   stanowi inaczej; 

b) ubiór zawodników: bieg sprinterski dowolny zakaz biegania w obuwiu z kolcami, 

biegi leśne ubiór sportowy zakrywający całe ciało z wyjątkiem głowy, szyi i rąk, 

zawodnik w ramach ubioru musi mieć umieszczony na klatce piersiowej numer 

startowy; 

c) rozpoczęcie oraz zakończenie Mistrzostw ubiór: zawodnicy – jednolity strój 

sportowy, kierownicy – ubiór polowy; 

d) organizator całkowicie zamyka teren biegu sprinterskiego w dniu 03.06.2022 r. 

od godziny 16.00; 

e) o obsadzie zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych decyduje 

kierownik zespołu uwzględniając wiek/rok urodzenia przy obowiązkowym 

założeniu że jedna kategoria wiekowa może być maksymalnie obsadzona 

trzema zawodnikami; 

f) z uwagi na przebieg i plan zawodów, oraz rezerwację całego hotelu, 

zakwaterowanie wszystkich uczestników zawodów obowiązkowo w hotelu 

„Vulcan” ul. Druckiego - Lubeckiego 6A. 
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IV PROGRAM ZAWODÓW 

1. RAMOWY PROGRAM ZAWODÓW 

03.06.2022 r. (piątek)  

- do godz. 15:00 przyjazd zespołów – Szczecin – miejsce  zakwaterowania ul. 

   Druckiego-Lubeckiego 6A „Hotel „Vulcan”; 

- godz. 16.30 -17.00 – odprawa techniczna – sala konferencyjna Hotel „Vulcan”; 

- godz. 17.30 – 18.00 - rozgrzewka indywidualna zawodników; 

- godz. 18:00 -  start  biegu sprinterskiego – Osiedle Drzetowo – Grabowo; 

04.06.2022 r. (sobota)  

-  godz. 7.00 – 8.00 śniadanie; 

- godz. 08.00 – 8.30 przejazd reprezentacji do miejsca biegu    

   średniodystansowego; 

- godz. 9.00 – uroczyste otwarcie zawodów; 

- godz.9.30-10.00 – rozgrzewka indywidualna zawodników; 

- godz. 10.00 start biegu średniodystansowego; 

05.06.2022 r. (niedziela);  

- godz. 7.00 – 8.00 śniadanie; 

- godz. 08.00 – 8.30 przejazd reprezentacji do miejsca biegu  sztafetowego; 

- godz. 8.30-09.00 – rozgrzewka indywidualna zawodników; 

- godz. 09.00 start biegu sztafet; 

- godz.13.30 zbiórka reprezentacji. Około godz.14:00 – uroczyste zakończenie  

   zawodów  (klasyfikacja końcowa zawodów) w miejscu określonym  przez    

   organizatora na  odprawie technicznej). 

 

VII SZEGÓŁOWY PLAN OTWARCIA I ZAKOŃCZENIA ZAWODÓW: 

1) Ceremonia otwarcia Mistrzostw Wojsk Obrony Terytorialnej 

w biegach na orientację odbędzie się w dniu 04.06.2022 r. o godz. 09:00. 

Miejsce: strzelnica garnizonowa 5 pułk inż. Podjuchy. 

2) Ubiór: kierownicy drużyn – umundurowanie polowe, zawodnicy  

– jednolity strój sportowy (dres reprezentacyjny). 

3) Ceremonia zakończenia Mistrzostw Wojsk Obrony Terytorialnej  

w biegu na orientacje odbędzie się w dniu 05.06.2022 r. około godz. 14:00. 

Miejsce: zostanie określone na odprawie technicznej kierowników zespołów  

w dniu 03.06.2022r. 
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4) Ubiór: kierownicy drużyn – umundurowanie polowe, zawodnicy  

– jednolity strój sportowy (dres reprezentacyjny). 

5) Nie przewiduje się wcześniejszego zwalniania zawodników/drużyn  

z obowiązku uczestniczenia w ceremonii otwarcia i zamknięcia Mistrzostw 

Wojsk Obrony Terytorialnej w biegu na orientację. 

 
VIII. ZASADY PUNKTACJI I NAGRADZANIA: 

1. PUNKTACJA 

1) Za zajęcie poszczególnych miejsc w zawodach sportowych organizowanych  

w ramach Mistrzostw Wojsk Obrony Terytorialnej, niezależnie od ilości 

startujących zespołów, reprezentacje otrzymują następującą ilość punktów: 

➢ 1 miejsce  – 17 pkt. 

➢ 2 miejsce  – 15 pkt. 

➢ 3 miejsce  – 14 pkt. 

➢ 4 miejsce  – 13 pkt. 

➢ 5 miejsce  – 12 pkt. 

➢ 6 miejsce  – 11 pkt.  

➢ 7 miejsce  – 10 pkt. 

➢ 8 miejsce  –  9 pkt.  

➢ 9 miejsce  –  8 pkt.  

➢ 10 miejsce  –  7 pkt.  

➢ 11 miejsce  –  6 pkt.  

➢ 12 miejsce –  5 pkt. 

➢ 13 miejsce  –  4 pkt.  

➢ 14 miejsce  –  3 pkt.  

➢ 15 miejsce  –  2 pkt. 

➢ 16 miejsce  –  1 pkt. 

 

2. WYRÓŻNIENIA 

1) Zawodnicy którzy zajęli indywidualnie miejsca I do III zostaną wyróżnieni 

medalami, statuetką, oraz dyplomem. 

2) Zawodnicy startujący w sztafetach za zajęcie miejsc I do III wyróżnieni zostaną 

medalami, dyplomami oraz pucharem. 
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3) Zespoły, które zajmą miejsca od pierwszego do trzeciego zostaną wyróżnione 

pucharem i dyplomem. Zespoły, które zajmą miejsca od czwartego wzwyż 

otrzymają dyplomy. 

4) Każdy uczestnik zawodów otrzyma pamiątkową koszulkę. 

 

IX INFORMACJE DODATKOWE: 

1.  ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: 

1) Zakwaterowania wszystkich reprezentacji uczestniczących w zawodach jest 

odpłatne na bazie hotelu „Vulcan” ul. Druckiego - Lubeckiego 6A. 

     2. TERMINY I ZGŁASZANIA ZESPOŁÓW 

1) Zgłoszenia ilościowe przesłać do dnia 16.05.2022 r., na adres MILNET-Z. – 

Grzegorz Waszczuk (gwaszczuk936@milnet-z.ron.int). 

2) Zgłoszenia imienne przesłać do dnia 27.06.2022 r. na adres  MILNET-Z. – 

Grzegorz Waszczuk (gwaszczuk936@milnet-z.ron.int). 

3) Dodatkowo w zgłoszeniu imiennym należy określić sposób dojazdu zespołu – 

rodzaj pojazdu, oraz kierowców do zakwaterowania /parking dla pojazdów jest 

zapewniony/. 

4) Przyjazd zespołów w dniu 03.06.2022 r. do godz. 15:00. 

5) Weryfikacja zawodników w dniu 03.06.2022 r. od godz. 16:00 – 16.30. 

6) Odprawa techniczna w dniu 03.06.2022 r. o godz. 16:30. 

W odprawie udział biorą: 

a) przedstawiciele Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu DWOT; 

b) sędzia techniczny zawodów; 

c) organizatorzy zawodów; 

d) kierownicy zespołów uczestniczących w zawodach. 

7) Warunkiem dopuszczenia do udziału w zawodach sportowych jest kwalifikacja 

medyczna, stwierdzająca posiadanie przez żołnierzy aktualnych badań 

okresowych, potwierdzona przez lekarza lub organ kadrowy na imiennej liście 

zgłoszeń reprezentacji lub imiennych zaświadczeniach. 

8)  W przypadku stwierdzenia nieuprawnionego udziału zawodnika  

w trakcie zawodów, zespół zostanie zdyskwalifikowany. 

9) W przypadku protestów i interpretacji nie ujętych w regulaminie ostateczną 

decyzję podejmuje sędzia główny zawodów. 

 

mailto:grapczuk410@milnet-z.ron.int
mailto:grapczuk410@milnet-z.ron.int
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X WAŻNIEJSZE TELEFONY: 

Kierownik Mistrzostw –  por. Grzegorz WASZCZUK tel. 600 873 808 

        – ppłk rez. Mirosław LANGNER tel. 666 700 356. 
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Załącznik Nr 1 

ZGŁOSZENIE ILOŚCIOWE 

DO MISTRZOSTW WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ W BIEGU NA ORIENTACJE 

 

NAZWA REPREZENTACJI  

KIEROWNIK REPREZENTACJI 
(telefon) 

 

ILOŚĆ OSÓB  

w tym: 

Zawodnicy  

Trener  

Pracownicy wojska (kierowcy)   

Data przyjazdu  

Godzina przyjazdu  

Rodzaj środka transportu  

 
 
(m.p.) 
 

 
DOWÓDCA (SZEF, KOMENDANT) 

 
……..……….……………………….. 

(stopień, imię nazwisko) 
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                Załącznik Nr 2 

     IMIENNA LISTA ZGŁOSZEŃ 

do Mistrzostw Wojsk Obrony Terytorialnej  

 w Biegu na Orientację 03-05.06.2022 r. 

ZESPÓŁ:                          …………………………………………………………… 

KIEROWNIK ZESPOŁU:  …………………………………………………………… 

NR TELEFONU: ……………………………………….. 

Lp. Stopień Imię i nazwisko 
Rok 

urodzenia 

Kategorii 

wiekowa 

Numer 

chip 

Uwagi 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

 

Stwierdzam ważność badań okresowych  

……………………………………………              
(pieczęć i podpis lekarza lub organu personalnego JW.)                       

      DOWÓDCA (SZEF, KOMENDANT) 
 ……………………………             
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 Załącznik Nr 3 

 

 

BIEG SZTAFETOWY:                      

ZESPÓŁ: ……………………………………….……………. 

 

 

UWAGA: Imienne składy sztafet należy podać najpóźniej w dniu 04.06.2022r. do godziny 16.00  

(sędziemu głównemu zawodów). 

 

 

Kierownik zespołu 

……………………… 

 

Lp. Sztafeta Imię i nazwisko 
Rok 

urodzenia 

Kategorii 

wiekowa 

Numer chip Uwagi 

1 

K 
     

2      

3       

1 

S 

     

2      

3      

1 

W 

     

2      

3      


