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CHORĄGWIANY TURNIEJ ZASTĘPÓW „MACIEK” 

2016 r. 
 

 

Regulamin turnieju: 

 

ORGANIZATOR:  Referat Harcerski Chorągwi Śląskiej 

MIEJSCE: Zespół Szkół Techniczno – Usługowych 

ul. 11 listopada 3  

Będzin 42-500. 

TERMIN:  15.10.2016 r.  

WPISOWE:   15 zł  

UCZESTNICY:  Zastępy z drużyn harcerskich i wielopoziomowych 

Chorągwi Śląskiej 

     

 

 W turnieju mogą brać udział zastępy działające w ciągu roku 

(1 drużyna = 1 zastęp) z drużyn harcerskich i wielopoziomowych w składzie  

od 5 do 8 osób pod opieką pełnoletniej osoby. 

 

 W skład zastępu z drużyny WIELOPOZIOMOWEJ może wchodzić nie więcej niż 

20 % uczestników z pionu Harcerzy Starszych. 

 

 Zastępy zobowiązane są posiadać imienne listy uczestników wraz z polisą 

ubezpieczeniową i numerem ewidencyjnym ZHP każdego uczestnika. 

 

 Zastęp startujący w turnieju posiada pełne umundurowanie wraz z dodatkowym 

oznakowaniem nr drużyny w postaci kółka (z dowolnego materiału )  

o średnicy 15 cm umieszczonego na mundurze. 

 

 Zastęp musi byś wyposażony w apteczkę, która będzie punktowana w trakcie 

konkurencji „pierwsza pomoc” 

 

 Każdy zastęp przygotowuje na turniej folder reklamujący działalność swojego 

środowiska (drużyny, Szczepu) w dowolnej technice. 

 

 

Wymiary folderu: 315x297mm 
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 Dodatkowo na turnieju punktowane będą: postawa harcerska, fair play, nowe 

okrzyki, doping. 

 

 Zastęp, który wygra otrzyma puchar, plakietkę mistrzowskiego zastępu na rok 

2016/2017 oraz dyplom i nagrodę główną. 

 

 Dla każdego zastępu zapewniamy plakietkę oraz ciepły posiłek,  

zastęp który zwycięży dostanie plakietkę mistrzowską oraz puchar i nagrodę, 

zastępy które zajmą drugie i trzecie miejsce także dostaną nagrody. 

 

 Za każdą konkrecje będzie można uzyskać od 0 – 10 pkt. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 odpowiedzialność za bezpieczeństwo zastępu ponosi opiekun patrolu 

 zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 30.09.2016 r. drogą elektroniczną pod 

adresem http://goo.gl/forms/ZBIuLhHMMO 

 na wpłatę wpisowego w wysokości 15 zł czekamy do 30.09.2016 r.  

(w przypadku rezygnacji któregokolwiek członka patrolu wpisowe nie będzie 

zwracane) – wpisowe wpłacamy na konto Chorągwi Śląskiej PKO BP Katowice 

nr 55 1020 2313 0000 3602 0019 6584 z dopiskiem - Chorągwiany Turniej 

Zastępów „Maciek” 2016 

 turniej odbędzie się bez względu na pogodę 

 we wszystkich sprawach spornych decyzję podejmuje komenda zawodów. 

 Uczestnicy mogą się poruszać na drogach niepublicznych ogólnodostępnych, 

na ścieżkach do tego celu wyznaczonych, z uwzględnieniem ogólnie 

obowiązujących przepisów prawa. 

 Zawody nie odbędą się jeśli będzie zgłoszone mniej niż 10 drużyn - zastępów,  

w razie odwołania rajdu wpisowe zostanie zwrócone.  

http://goo.gl/forms/ZBIuLhHMMO
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REGULAMIN POSZCZEGÓLNYCH KONKURENCJI: 

 

 

1. Alarm mundurowy 

 

Udział bierze jedna osoba ubrana w strój sportowy (gimnastyczny). 

Elementy umundurowania: bluza złożona w regulaminową kostkę, chusta złożona  

w trójkąt włożona do bluzy, spodenki lub spódnica złożone pod bluzą,  

całość spięta pasem, na wszystkim położone nakrycie głowy.  

W czasie alarmu pasa nie przekładamy przez szlufki, zapinamy go na mundurze. 

Osobno stoją buty typu „pionierki” za kostkę lub obuwie jednolite  

dla całego zastępu – sznurowane. Obok mają  leżeć złożone getry, wypustki lub 

skarpety. 

 

UWAGA! W przypadku drużyn wodnych regulamin konkurencji  

do uzgodnienia przed turniejem. 

 

Punktowane będą czas, meldunek, jakość umundurowania ( odpowiednio 

przyciągnięty pas, zapięte wszystkie guziki, kołnierz prawidłowo wyłożony, 

prawidłowo założona i związana ( bez pierścienia ) chusta, prawidłowo założone 

getry i wypustki. 

 

2. Skakanka dla całego zastępu 

 

Członkowie zastępu wskakują do skakanki przesuwają się do przodu robiąc miejsce 

dla kolejnych wskakujących (NIE WYSKAKUJĄ SPOD LINY). Zastęp zalicza tyle 

punktów ile osób wskoczyło. Dodatkowe punkty zastęp może zdobyć, gdy pierwsza 

osoba rozpoczynająca skakanie wyskoczy spod liny i wskoczy ponownie  

do skakanki. MOŻE TO ZROBIĆ TYLKO WTEDY, GDY WSZYSCY 

CZŁONKOWIE ZASTEPU BĘDĄ W SKAKANCE. Itd.  Dozwolone są dwie 

próby ( pod uwagę brana jest lepsza). 

 

3. Pierwsza pomoc 

 

W konkurencji bierze udział cały zastęp. Polegać ona będzie na udzieleniu 

pierwszej pomocy. 

 

4. Terenoznawstwo 

 

Udział bierze cały zastęp. Konkurencja będzie polegała na zorientowaniu mapy  

w terenie i wyznaczeniu azymutu. Konkurencja na czas i jakość 
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5. Alfabet Morse’a 

 

Wszystkie uczestniczące zastępy otrzymują tą samą wiadomość, którą muszą 

odszyfrować . Czynność wykonują 4 osoby, dwie nadają i dwie odbierają 

wiadomość. Sposób sygnalizacji semaforowy.  

 (WERSJA ALFABETU ANGIELSKA BEZ POLSKICH LITER). 

Punktowane będą czas i jakość. 

 

6. Piosenka 

 

W tej konkurencji bierze udział cały zastęp. Tematem jest piosenka marszowa 

harcerska, lub żołnierska. W trakcie prezentacji piosenki zastęp maszeruje w szyku 

utrzymując równy krok na lewą nogę. Zastęp śpiewa jedną zwrotkę oraz refren,  

po czym kończy swój pokaz. Zastęp powinien znać komendy związane z marszem  

i śpiewem w szyku. 

 

7. Koc 

 

W konkurencji biorą udział dwie osoby, ich zadaniem jest złożenie koca w tzw. 

kopertę. 

Liczy się czas i jakość. ( powinien wytrzymać podrzucenie do góry i upadek ) 

 

8. Wbijanie gwoździa 

 

Udział bierze jedna osoba. Zadanie to wbicie gwoździa w kołek. Punktowany czas 

wbicia całkowicie gwoździa. ( Do dyspozycji są 3 gwoździe, liczony jest czas 

całkowity, razem z ewentualną próbą w której gwóźdź się zakrzywi) 

 

9. Rzut do celu 

 

W konkurencji biorą udział dwie osoby, każda oddaje po trzy rzuty. 

 

10.  Przyszywanie guzika 

 

W konkurencji biorą udział dwie osoby, jedna przyszywa guzik (przy rękawie) 

drugiej osobie. Należy zużyć całą dostępną nitkę, punktowany jest czas i jakość. 

(Guzik z uszkiem, nie z dziurkami) 

 

11.  Konkurs niespodzianka dla zastępowych 

 

12.  Dodatkowe zadanie dla zastępów punktowane ekstra 15 pkt. 
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Każda drużyna posiadająca pełne jednolite umundurowanie otrzyma dodatkowe punkty 

 

 

 

Kontakt:  

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do drobnych zmian w powyższym regulaminie. 

 

 

 


