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GDYNIA, 24.04.2021 r. 
 



I. CEL, TERMIN , ORGANIZATOR , MIEJSCE ZAWODÓW. 

1. CEL 

Popularyzacja różnych for aktywności fizycznej wśród podchorążych. 

Wyłonienie zwycięzców w rozgrywanych konkurencjach sportowych . 

2. TERMIN  

 24.04.2021 r. 

3. ORGANIZATOR  

  Akademickie Centrum Sportowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni 
 

4. MIEJSCE 

Akademickie Centrum Sportowe AMW , strzelnica AMW/FLOTA ,stadion 

KPW Gdynia  

 

II. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA 

1. Uczestników zawodów obowiązuje przestrzeganie regulaminów 

korzystania z obiektu ACS AMW , strzelnicy AMW/Flota oraz stadionu 

KPW Gdynia 

2. Za przestrzeganie przepisów BHP i dyscypliny wojskowej odpowiada 

kierownik drużyny. 

3. Organizator zapewnia udzielenie podstawowej pomocy 

medycznej(ratownik medyczny). W przypadku urazów złożonych pomoc 

będzie udzielana zgodnie z wytycznymi NFZ. 

4. Na terenie obiektów sportowych obowiązuje bezwzględny zakaz 

spożywania napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu. 

5. Podczas zawodów obowiązuje przestrzeganie postanowień „Regulaminu 

ogólnego SZ RP”. 

6. O starcie zawodników decyduje kierownik drużyny biorąc pod uwagę 

aktualny stan psychofizyczny zawodników. 

 

III. SPOSÓB ROZGRYWANIA KONKURENCJI  

      

 Pływanie 

 

1. Zgłoszenia zawodników przyjmuje kierownik OSzP mgr Olek Steciuk 

2. UCZESTNICY: 

W skład zespołu wchodzi 4 zawodników, trzech mężczyzn oraz 

jedna kobieta. 

3. KONKURENCJA: TEST COOPERA (12 min) 

 

 

 

 

 



4. PUNKTACJA: 

Za dystans przepłynięcia TESTU całego zespołu, zostaną przyznawane 

punkty: 

• 1 miejsce – 12 pkt.; 

• 2 miejsce – 10 pkt.; 

• 3 miejsce – 8 pkt.; 

• 4 miejsce – 6  pkt.; 

• 5 miejsce – 4  pkt 

• 6 miejsce -  2  pkt. 

          Będzie prowadzona również klasyfikacja indywidualna 

5. Pod względem techniczno-sportowym mistrzostwa rozgrywane będą 

zgodnie z przepisami PZP o ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej. 

6. Informacje techniczne: 

- Pomiar czasu: ręczny; 

7. Zawody zostaną przeprowadzone seriami - cztery tory dla zespołu; 

8. Program zawodów – Pływalnia ACS AMW. 

24.04.2021 r. (Sobota): 
0900 - 09.30 – rozgrzewka 
 
24.04.2021r. (Sobota): 
09.30 – 10.00     -  tory 1;2;3;4 - I rok 
                            -  tory 5;6;7;8 - II rok 
 
10.00 – 10.30 – tory 1;2;3;4  - III rok 
                            -  tory 5;6;7;8 - IV rok 
 
10.30 – 11.00 –  tory 1;2;3;4 - V rok 
                            -  tory  5;6;7;8 - studium oficerskie 
 
11.00 -  11.30.     -  indywidualne bicie rekordów życiowych    
   

 
 WIELOKROTNE WYCISKANIE SZTANGI LEŻĄC 
  
 
1. ZGŁOSZENIA: 

Zgłoszenia zawodników przyjmuję instruktor WF ACS. Zgłoszenia 
przyjmowane na adres: j.golabek@amw.gdynia.pl do dnia 22.04.2010.Każdy 
rocznik ma prawo zgłosić 4 mężczyzn i 1 kobietę. 
 
 

2. ZASADY UCZESTNICTWA: 
Uczestnikami mogą być studenci, którzy zostali podani przez przełożonych 
do dnia 22.04.2021r. W zawodach mogą uczestniczyć studenci zdrowi. 
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. 
 
 

3. KATEGORIE: 
Rywalizacja zostanie rozegrana w kategorii OPEN Mężczyzn i Kobiet. 

 

mailto:j.golabek@amw.gdynia.pl


4. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA TURNIEJU: 
Zawody obejmują jedną konkurencję – wielokrotne wyciskanie sztangi leżąc 
na ławeczce (bez koszulek wspomagających), . Przewiduje się tylko 
rywalizację w ciągu, max. 2min – czas trwania boju przez uczestnika. Waga 
sztangi odpowiada wadze ciała studenta z dokładnością  do 1 kg.  
 

5. SĘDZIOWIE I OBSŁUGA TECHNICZNA: 
Komisję sędziowską o obsługę techniczną powołuje organizator. 

  
6. STRÓJ STARTOWY: 

Dozwolony jest dowolny strój startowy, obejmujący koszulkę z krótkim 
rękawem aby widoczny był wyprost łokcia), krótkie spodenki. Konieczne jest 
obuwie sportowe na zmianę. Dozwolone jest używanie opasek na 
nadgarstki, pasów usztywniających kręgosłup (jeśli jest on używany to 
powinien być noszony na kostiumie sportowym), dopuszczalne jest 
używanie rękawiczek podczas wyciskania. 
 

7. ZASADY WYCISKANIA SZTANGI LEŻĄC: 

• pozycja klasyczna leżąc na ławce, głowa, barki, pośladki przylegają do 
ławki, stopy całe na podłodze 

• ruchy pełne z dotknięciem sztangi do klatki piersiowej 

• rozstaw rąk nie może przekroczyć 81 cm, licząc między palcami 
wskazującymi. 

• zawodnik może samodzielnie zdjąć sztangę ze stojaków lub poprosić o 
podanie obsługę techniczną. 

• bój rozpoczyna z wyprostowanych ramion w stawach łokciowych na 
komendę „START” sędziego głównego. 

• po komendzie „START” zawodnik opuszcza sztangę na klatkę piersiową 
(obszar wzdłuż mostka), dotyka jej/ bez odbijania od klatki piersiowej/ , 
nie musi zatrzymywać. Po dotknięciu od razu wyciska sztangę w górę do  
wyprostu ramion w stawach łokciowych. 

• po wyciśnięciu sztangi blokuje ramiona w stawach łokciowych , odkłada 
sztangę na stojaki samodzielnie lub przy pomocy obsługi technicznej. 

• przy tej samej ilości powtórzeń wygrywa zawodniczka/zawodnik który w 
dodatkowym boju wyciśniecie więcej razy ciężar ciała  plus 20%./ 
np.student waży 80 , dodatkowy bój ze sztanga 96kg na ilość razy w 
ciagu max. dwóch minut 

 
UWAGA: 

1. Ważenie zawodników godzinę wcześniej przed rozpoczęciem zawodów 
w wyciskaniu sztangi leżąc 

2. Niedostosowanie się do obowiązującego regulaminu zawodów 
spowoduje nie dopuszczenie zawodnika do startu lub jego 
dyskwalifikacja. 

3. Punktacja drużynowa danego rocznika składa się z  wyników kobiety i 2 

najlepszych mężczyzn,  

•  I m-cse  5 pkt. 

• II m-sce 3 pkt. 

• III m-sce 2pkt. 

• IV m-sce 1pkt. 
 



8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

• uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym regulaminem. 
Start w zawodach oznacza    akceptację niniejszego regulaminu, 

• rywalizacja odbędzie się w kolejności losowej ,pierwsze kobiety, po nich 
mężczyźni. 

• wszystkie sprawy sporne rozstrzygają sędzia główny oraz organizator 
zawodów 

• organizator dopuszcza ewentualne zmiany w dniu zawodów 

• interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora 

 

 

 BIEG 
 
1. Termin i miejsce zawodów 

• Test Coopera odbędzie się 24.04.2021r. na stadionie 

lekkoatletycznym Komendy Portu Wojennego; 

• Początek zawodów zaplanowany jest na godzinę 12.30. 

2. Kategorie startowe 

• Test Coopera zostanie przeprowadzony dla podchorążych Akademii 

Marynarki Wojennej; 

• Każdy rocznik wyznacza czteroosobową reprezentację w składzie 1 

kobieta i 3 mężczyzn. 

3. Uczestnictwo 

• Prawo startu mają studenci, którzy nie posiadają przeciwskazań 

lekarskich; 

• Bieg odbędzie się na 400 metrowej bieżni. Która oznakowana będzie 

co 100metrów; 

• Za końcowy wynik uznaje się sumę przbiegniętych okrążeń w ciągu 

12minut zwiększona o odcinek ostatniego niedokończonego 

okrążenia. 

4. Zgłoszenia 

• Zgłoszenia drużyny należy złożyć do organizatora najpóźniej godzinę 

przed startem ( mgr Agata Brygoła ) 

5. Punktacja  

• Na podstawie sumy przebiegniętych dystansów przez członków 

reprezentacji będą wyznaczone miejsca w klasyfikacji końcowej; 

• Dokonana zostanie klasyfikacja indywidualna i drużynowa. 

6. Postanowienia końcowe  

• Kwestie sporne rozstrzyga organizator zawodów; 

 

 

 

 



 STRZELANIE Z PISTOLETU PNEUMATYCZNEGO 
 
 
1. Miejsce i termin zawodów: Strzelnica pneumatyczna AMW/Flota, 24.04.2021 

r., godz. 09.00 
 

2. Liczba uczestników w drużynie: 3 mężczyzn i 1 kobieta. 
 
3. Warunki strzelania: 

• broń i amunicję zapewnia organizator; 

• broń - pistolet pneumatyczny 4,5mm, rękojeść praworęczna;  

• odległość – 10 metrów; 

• cel – tarcza sportowa; 

• seria próbna – dowolna ilość strzałów (jednak nie więcej, niż 15) w czasie 
10 minut; 

• seria oceniana – 10 strzałów w czasie 10 minut; 

• postawa stojąca, strzelanie z jednej ręki. 

 

4. Regulamin strzelania:  

• przebieg konkurencji zgodny z regulaminem PZSS oraz niniejszym 
regulaminem; 

• zawodnicy strzelają ze stanowisk wylosowanych dla drużyny przed 
rozpoczęciem strzelania, do których przypisane są niezmiennie 
wyznaczone egzemplarze broni; 

• na 1 minutę przed rozpoczęciem konkurencji sędzia ogłasza czas 
przygotowawczy dla zawodników. W tym czasie zawodnicy mogą wejść 
na wylosowane stanowisko  
i przygotować się do strzelania; 

• po wykonaniu tych czynności sędzia podaje komendę „Seria próbna, 
pistolet pneumatyczny czs 10 minut – START!”, a po zakończeniu serii 
próbnej „Konkurencja pistolet pneumatyczny, czas 10 minut – START!”; 

• na jedną minutę przed zakończeniem strzelania serii ocenianej, sędzia 
podaje komendę „Pozostała 1 minuta”; 

• po zakończeniu strzelania serii ocenianej sędzia podaje komendę 
„STOP!”. Po tej komendzie strzelający zobowiązany jest do 
bezwzględnego przerwania strzelania, usunięcia pocisku z komory w 
sposób określony przez sędziego głównego i odłożenia zabezpieczonej 
broni; 

• po komendzie lub sygnale "STOP!" wszyscy strzelający muszą 
natychmiast przerwać strzelanie. 

 
 
 
 
 
 



5. Dyskwalifikacja i kary: 

• jeżeli zawodnik nie przestrzega zasad niniejszego regulaminu oraz 
przepisów bezpieczeństwa podlega automatycznej dyskwalifikacji; 

• niesportowe zachowanie, o którym decyduje sędzia główny konkurencji w 
czasie trwania zawodów, powoduje bezwzględną dyskwalifikację. 

 
 
6. Ustalenia końcowe: 

• pozostałe szczegółowe informacje regulaminowe i organizacyjne zostaną 
przekazane przed rozpoczęciem strzelania; 

• w przypadku, gdy zawodnik nie zdąży oddać wszystkich strzałów – 
brakujące liczone są jako nietrafienia; 

• o niesprawności broni w trakcie strzelania należy poinformować sędziego 
głównego konkurencji głosem np. „Zgłaszam niesprawność” oraz przez 
podniesienie wolnej ręki;  

• oddanie strzału do niewłaściwej tarczy należy zgłosić sędziemu; 

• oddanie strzału po komendzie „STOP!” skutkuje odjęciem zawodnikowi 
najlepszej wartości przestrzeliny; 

• strzały wątpliwe (np. strzał w strzał) należy zgłaszać sędziemu głównemu 
na bieżąco, oceny ostateczne strzałów wątpliwych rozstrzyga sędzia 
główny;  

• zawodnicy zobowiązani są do zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa 
podczas strzelania. Zapoznanie się zostaje potwierdzone czytelnym 
podpisem przed rozpoczęciem strzelania; 

• ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach nieujętych niniejszym 
regulaminem podejmuje sędzia główny zawodów; kwestie sporne nieujęte 
niniejszym regulaminem rozstrzyga sędzia główny zawodów. 

7. Klasyfikacja: 

• klasyfikacja indywidualna: zwycięża zawodnik, który osiągnie największą 
sumę punktów. Przy jednakowej sumie punktów o lepszym miejscu 
decydować będzie: większa ilość dziesiątek wewnętrznych, większa ilość 
dziesiątek, dziewiątek itd.; 

• klasyfikacja drużynowa: decyduje suma punktów czterech zawodników w 
drużynie. Przy jednakowej sumie punktów o lepszym miejscu decydować 
będzie większa ilość dziesiątek wewnętrznych, większa ilość dziesiątek, 
dziewiątek itd. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ERGOMETR WIOŚLARSKI 
 
 
1. Miejsce 

Akademickie Centrum Sportowe AMW Gdynia; ul. Śmidowicza 69 Gdynia. 
 
2. Termin 

24.04.2021  godzina 10.00 
 
3. Uczestnictwo 

Startują drużyny 4 osobowe w tym 1 dziewczyna 
 
4. Zasady 

• Konkurencja zostanie rozegrana na ergometrach wioślarskich. Startuje 
po 4 zawodników.  

• Dystans dla wszystkich zawodników wynosi 500 metrów. Dystans ten 
jest zaprogramowany w komputerze ergometru.  

• Wybór przesłony powietrza oraz przekładni (obciążenia-przełożenia) jest 
dowolny.  

• Ustawienie ich może być́ dokonane przez zawodnika przed startem do 
wyścigu. Zawodnik nie może zmieniać́ ustawień́ na monitorze ergometru. 
Obowiązują̨ ustawienia przyjęte przez Organizatora.  

• W przypadku awarii urządzenia wyścig zostaje przerwany i powtórzony. 

• Zwycięzcą zostaje ten zawodnik, który uzyska najlepszy czas przejazdu 
spośród wszystkich uczestników zawodów. W przypadku jednakowych 
czasów odbywa się̨ dogrywka na dystansie 200 metrów (za zgodą obu 
zainteresowanych). Dogrywka dotyczy miejsc medalowych. W 
pozostałych przypadkach zawodnicy zajmują̨ miejsca ex aequo.  

• Czas uzyskany przez zawodnika, który wskaże komputer po 
przejechaniu 500 metrów jest czasem oficjalnym.  

• Kolejność startu poszczególnych zawodników ustalana jest przez 
organizatora. 

• Zawody są̨ przeprowadzane w następujących kategoriach:  
o Kobiety 
o Mężczyźni 

 

• W zawodach jest prowadzona punktacja drużynowa.  

• Do punktacji drużynowej zostaną̨ zaliczone czasy zdobyte przez 3 
najlepszych zawodników jednej drużyny. W przypadku remisu rozstrzyga 
czas osiągnięty przez zawodniczkę danej drużyny. 

 
 


