
Regulamin Patrolu Terytorialsa 

ORGANIZATOR 

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej  

Wojskowy Klub Biegacza „Meta” Lubliniec 

WSPÓŁORGANIZATOR 

Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka 

Ośrodek Binduga w Broku 

PARTNERZY 

Urząd Miasta w Broku 

Zespół Młynów Jelonki 

 

 

Cel imprez: 

Uczczenie obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości 

Poznanie historii i miejsc walk prowadzonych na terenie Puszczy Białej podczas powstania 

styczniowego, wojny polsko–bolszewickiej, partyzantki II wojny światowej, powojennego ruchu 

oporu oraz miejsca martyrologii w Treblince 

Umożliwienie chętnym rywalizacji w trudnych warunkach i na ultra dystansie. 

Popularyzacja współzawodnictwa służb mundurowych. 

Popularyzacja służby w WOT 

Termin i miejsce: 

Start i meta – m. Brok, powiat Ostrów Mazowiecka 

26 października 2018 r. godz. 20.00.  

Trasa (80 km – optymalna)  prowadzić będzie duktami leśnymi Puszczy Białej 

Limit na pokonanie trasy 24 godz. 

Warunki uczestnictwa: 

Start/meta na terenie Ośrodka Binduga w Broku www.binduga.pl ul. Przystań 2 

Prawo startu mają osoby, które zgłoszą akces udziału w Patrolu i spełnią poniższe wymagania: 

Wystartują w pełnym umundurowaniu polowym (mundur z długim rękawem, buty krój wojskowy 

z cholewką za kostkę) z plecakiem w kolorze odpowiadającym umundurowaniu  z co najmniej 

20kg obciążeniem - otrzymanym od organizatorów - na starcie.  

Zezwala się na zastosowanie dodatkowych cywilnych przedmiotów tylko, jeśli ich kształt i kolor 

są kroju wojskowego. Zezwala się na start w sortach mundurowych wojsk innych państw.  

O dopuszczeniu decyduje sędzia zawodów. 

Wystartują i pokonają trasę w dwuosobowych teamach. Odległość między zawodnikami teamu nie 

może być większa niż 100 m i przekraczać 1 minuty.  

Odbiór obciążenia i pakowanie plecaków od godz.17.00 do 19.45. Przed startem patrol ma 

posiadać dowolnie rozłożone w plecakach otrzymane od organizatora obciążenie. 

19:45 odprawa techniczna 

19:50 sprawdzenie listy startowej i rozdanie map 

Odżywki i napoje organizatora dostępne na punkcie kontrolnym na ok. 50 km trasy oraz na mecie. 

 

Nie zezwala się na podawanie picia i odżywek przez osoby trzecie na trasie patrolu (wyjątek 

stanowią strefy wystawione przez organizatorów i zakupy w sklepach) 

Nie zezwala się na towarzyszenie zawodnikom asysty rowerowej bądź pieszej. 

Zawodnicy nieprzestrzegający w/w warunków będą zdyskwalifikowani. 

http://www.binduga.pl/


 

Klasyfikacje: 

Open z podziałem na patrole męskie, mieszane i kobiece. 

 

Nagrody: 1 

W kategoriach 1-3 – trofea i nagrody. 

Dla wszystkich pamiątkowa koszulka, medal, obiad. 

 

Zgłoszenia: 

Termin zgłoszeń do 10 października 

www.wkbmeta.pl 

kontakt@wkbmeta.pl 

WKB Meta 

ul. Sobieskiego 35 

42-700 Lubliniec 

tlf 261101334 

Przez panel zgłoszeniowy http://www.zmierzymyczas.pl/zapisy 

Biuro Zawodów czynne w ośrodku Binduga w godz 17-20 

 

Opłaty: 

Za zgłoszenie uważa się przesłanie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty startowej. 

Opłata startowa za zespół patrolu: 

do 31.08.2018 -  250 zł  

do 30.09.2018 -  300 zł 

do 10.10.2018 -  350 zł 

Po terminie tylko za zgodą organizatora – 400 zł 

Konto: Wojskowy Klub Biegacza Meta 

ul. Sobieskiego 35 

42-700 Lubliniec 

PPABPLPK IBAN: PL 62 2030 0045 1110 0000 0223 9010 

Opłata nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość przeniesienie opłaty startowej na innego 

zawodnika bezpłatnie, a po 10.10.2018 -  20 zł 

Uwagi: 

Numer startowy przypięty z przodu na udzie (drugi mały na plecaku). 

Przy niedowadze plecaków, patrol zostanie zdyskwalifikowany. Po starcie patrol miedzy sobą 

może wymieniać się obciążeniem. 

Obowiązkowe obciążenie, które będzie pozostawiane na punktach kontrolnych przygotowuje 

organizator. 

Patrol ma obowiązek posiadać element odblaskowy, telefon komórkowy i folię NRC otrzymaną w 

pakiecie. Nr alarmowy organizatora 601581585 

Inne wyposażenie zawodnicy dobierają sobie indywidualnie, kierując się specyfiką zawodów  

Należy zachować szczególne środki ostrożności przy przejściach i pokonywaniu odcinków 

dróg publicznych 

 

Wyniki i dekoracja: 

Dekoracja zwycięzców godz. 20.00 

Dyplomy będą wysyłane pocztą elektroniczną.  

Obiad będzie wydawany w restauracji od godz 13 

 

 

http://www.wkbmeta.pl/
mailto:kontakt@wkbmeta.pl


PRZEBIEG ZAWODÓW 
Marszobieg według mapy (opcjonalnie po wyznaczonej trasie) 

Punkty kontrolno-sprawnościowe na trasie patrolu; 

I. Pokonanie przeszkody wodnej;  

II. Ewakuacja rannego  

III. Uruchomienie samochodu  

IV. Pokonanie terenu skażonego  

V. Walka o ogień  

VI. Rzut granatem do celu  

VII. Terenoznawstwo  

VIII. Strzelanie z ASG lub pistoletu pneumatycznego 

IX. Przenoszenie zasobnika ZT-100 

X. Meta  

 

 

 

OPIS KONKURENCJI 
Marszobieg według mapy (opcjonalnie po wyznaczonej trasie) 

Na starcie drużyna otrzymuje mapę wojskową w skali 1:50 000 z naniesionymi na niej Punktami 

Kontrolnymi (PK) oraz obowiązkowymi odcinkami do przejścia. Konkurencja polega na 

pokonaniu przez zespół trasy ok. 80 km w możliwie najkrótszym czasie. Trasa marszobiegu 

usytuowana będzie na terenie Puszczy Białej Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka. Na trasie 

rozmieszczonych jest 9 PK, które należy zaliczać w podanej kolejności. Zaliczenie tych punktów 

wymaga prawidłowego wykonania zadań sprawnościowo – technicznych przez zespół. Start 

wspólny. Pomiar czasu ręczny 

Marszobieg wygrywa ta drużyna, która w krótszym czasie pokona trasę i zaliczy wszystkie 

zadania na trasie. Każdy patrol  posiada kartę startową, na której sędziowie na poszczególnych PK 

potwierdzają zakończenie zadania. Uzyskanie podpisu sędziego na karcie startowej jest zgodą na 

kontynuację marszobiegu do kolejnego PK.  

 

ZADANIA NA PUNKTACH KONTROLNYCH 

(poszczególne PK na trasie marszobiegu są usytuowania zgodnie z niżej przedstawioną kolejnością) 

Na punkcie przed wykonaniem zadania zostaną przypomniane szczegółowe zasady wykonania i punktacji  
 

I. POKONANIE PRZESZKODY WODNEJ  
Pokonanie przez zespół przeszkody wodnej dowolnym sposobem. Za nie pokonanie 

przeprawy zespół nie może pozostawić przewidzianego obciążenia    

Po zaliczeniu na punkcie pozostawiamy z obciążenia sprzęt przeprawowy o wartości  

2 x 4kg  

 

II. EWAKUACJA RANNEGO  
Konkurencja polega na przetransportowaniu rannego (sędziego) po wyznaczonej trasie.  

Każde upuszczenie rannego lub upadek, powoduje dodanie do ogólnego czasu biegu po 2 

minuty karne. Za niedostarczenie rannego do wyznaczonego punktu patrol nie może 

pozostawić przewidzianego obciążenia    

Po zaliczeniu na punkcie pozostawiamy z obciążenia środki medyczne o wartości  

2 x 2kg  
 

 



 

 

III. URUCHOMIENIE SAMOCHODU 
Patrol  na punkcie ma za zadanie uruchomienie samochodu.  Za nie „odpalenie” zespół nie 

może pozostawić przewidzianego obciążenia. Po trzech nieudanych próbach następuje 5 

min przerwa, po której można przystąpić do kolejnych prób uruchomienia.  

Po zaliczeniu na punkcie pozostawiamy z obciążenia akumulator o wartości 2 x 5 kg  

 

IV. TEREN SKAŻONY 

Konkurencja polega na poprawnym sprawdzeniu i założeniu maski pgaz. w ciągu 9 sek. 

Błędy powodują pozostawienie w plecaku po 1 kg obciążenia.   

Po bezbłędnym zaliczeniu na punkcie pozostawiamy z obciążenia skażone 

wyposażenie o wartości 2 x 3kg  

 

V. WALKA O OGIEŃ 
Na punkcie należy rozniecić ogień. Sposób rozpalenia ognia jest dowolny. Po nie 

rozpalenie ogniska w ciągu 1 godz. zespół wysyłany jest  w dalszą trasę, a 

ciężar w każdym wypadku jest zostawiany 

Przy opuszczaniu punktu pozostają z obciążenia zespołu materiały na rozpałkę o 

wartości  2 x 1kg  

 

VI. RZUT GRANATEM DO CELU  
Zawodnicy na punkcie otrzymują po 2 granaty z zadaniem wrzucenia go do wieży 

wartowniczej. Każdy z zawodników musi trafić raz. Każdy zawodnik za nietrafiony w cel 

granat otrzymuje 7 min kary 

Po zaliczeniu na punkcie pozostawiają z obciążenia granaty o wartości 2 x 1kg .  

Karę 7 min można anulować nie pozostawiając obciążenia. 

 

VII. TERENOZNAWSTWO 
Wyznaczyć azymut 

Po poprawnym wykonaniu zadania na punkcie pozostawiamy z obciążenia sprzęt do 

obserwacji o wartości  2 x 1kg za zadanie 

 

VIII. STRZELANIE Z ASG 
Zawodnicy na punkcie otrzymują załadowane karabinki (po 4 naboje). Strzelanie odbywa 

się do  6 balonów z odległości ok. 10 m. Zadaniem patrolu jest zestrzelenie wszystkich 

celów. Za każdy trafiony balon zespół pozostawia amunicję o wartości 1 kg    

 

IX. PRZENOSZENIE ZASOBNIKA ZT-100  
Zawodnicy na punkcie otrzymują zasobnik towarowy  ZT-100 z zadaniem przeniesienia na 

wyznaczonej ok. 100 m trasie.  Za nie przeniesienie zasobnika zespół otrzymuje 15 min. 

kary Sposób pokonania jest dowolny 
 

X. META 
W marszobiegu czas zatrzymywany jest po przebiegnięciu przez linię mety przez drugiego 

zawodnika patrolu. Następuje odebranie kart startowych i sprawdzenie ilości ewentualnego 

obciążenia.  
 
 



 
 

KLASYFIKACJA GENERALNA 

 

1. Komisja Sędziowska odpowiada za właściwy przebieg poszczególnych konkurencji 

rozgrywanych podczas patrolu oraz rzetelną ocenę osiąganych wyników. 

2. Za końcowy wynik zespołu w klasyfikacji generalnej uważa się czas uzyskany przez zespół na 

mecie + ewentualne kary czasowe otrzymane na PK. 

3. Zwycięża drużyna z najlepszym łącznym czasem.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Skład zespołu po weryfikacji musi pozostać  niezmienny do końca zawodów. 

2. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych część konkurencji może zostać 

przeprowadzona w części jej elementów lub odwołana. 

3. Rozpoczęcie każdej konkurencji odbywa się po przybyciu na punk ostatniego zawodnika 

zespołu. 

4. Patrole od Dowódcy Wojsk Obrony terytorialnej otrzymają następujące wyróżnienia:  

 

a. Miejsca na podium w klasyfikacji generalnej drużyny męskiej  

– trofea 

– nagrody rzeczowe dla członków zespołów 

b. Miejsca na podium w klasyfikacji generalnej drużyny żeńskiej  

– trofea 

– nagrody rzeczowe dla członków zespołów 

c. Miejsca na podium w klasyfikacji generalnej drużyny mieszanej 

– trofea 

– nagrody rzeczowe dla członków zespołów 

d. Każdy z zawodników uczestniczących w zawodach otrzyma 

– medal, dyplom, koszulkę i drobne upominki 

 

5. W dniu przyjazdu zostanie ogłoszony komunikat organizacyjny, który będzie zawierał min. 

aktualny program patrolu i informacje dotyczące jego organizacji. 

6. Przy weryfikacji w biurze zawodów każdy zawodnik otrzyma pakiet startowy z imiennym 

numerem.  

7. W przypadkach spornych dopuszcza się złożenie protestu w formie pisemnej przez kapitana. 

Protest ten powinien być dostarczony do Przewodniczącego Komisji Odwoławczej w ciągu 30 

min. od ogłoszenia wyników konkurencji będącej przedmiotem sporu. Warunkiem rozpatrzenia 

protestu jest wpłacenie wadium w wysokości 300 zł w Sekretariacie Mistrzostw. Suma ta 

zostanie zwrócona tylko po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Komisję Odwoławczą. 

8. Zespół lub zawodnik podlega (decyzja Komisji Sędziowskiej)  dyskwalifikacji, jeżeli: 

a. Nie przestrzega niniejszego regulaminu mistrzostw  

b. Nie podporządkowuje się instrukcjom lub poleceniom sędziego. 

c. Nie przestrzega instrukcji strzelania lub zasad bezpieczeństwa. 

d. Nie przestrzega przepisów dotyczących ubioru – określonego w Regulaminie 

Mistrzostw. 

e. Spożywa alkohol w czasie zawodów.  

f. Plecaki nie posiadają odpowiedniej wagi wynikającej z Tabeli Punktowej Drużyny 



9. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie. Ostateczne 

poprawki muszą być zamieszczone nie później niż do momentu rozpoczęcia odprawy 

technicznej w dniu 26.10.2018 r. 

 

10. inne informacje 

- możliwość rezerwacji noclegu w cenie 70 zł/os  ze śniadaniem : 

 Domki drewniane, ogrzewane, 2 os 

 Pokoje w budynku 2-3 os  

      - możliwość wyżywienia po wcześniejszym zgłoszeniu w recepcji 

 Obiad 25-30 zł 

 Kolacja 20 zł 

       - parking bezpłatny na terenie Ośrodka Binduga 

       - po pobraniu obciążenia (mąka kurpiowska) uczestnicy zabezpieczają każdy kilogram 

         otrzymanym workiem foliowym 

 mąką po zawodach zostanie przekazana do Caritasu 

 mąkę, którą uczestnik doniesie do mety, zatrzymuje dla siebie 

 

 

 

 

 

TABELA PUNKTOWA DRUŻYNY 

NUMER:  1 

 

NAZWA DRUŻYNY: 3 BRYGADA WOT 

KONKURENCJA  KARNE KG KARNE MIN. CZAS 
OCZEKIWANIA 

PODPIS 

PRZESZKODA WODNA     

EWAKUACJA RANNEGO     

SAMOCHÓD     

TEREN SKAŻONY     

WALKA O OGIEŃ     

RZUT GRANATEM     

TERENOZNAWSTWO     

STRZELANIE ASG     

ZASOBNIK ZT 100     

SUMA     

 META - SPRAWDZENIE     

CZAS  CZAS METY: WYNIK: 

 

RATOWNIK - 517055011 

      Tlf ALARMOWY META - 602581585 

 

 

 



Oświadczenie zawodnika  

biorącego udział w Patrolu Terytorialsa w roku 2018 
 

Zgadzam się z warunkami uczestnictwa w zawodach określonych w regulaminie. Swoim podpisem 

zapewniam, że zapoznałem/zapoznałam się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów. 

Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków 

regulaminu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunku dla potrzeb 

klasyfikacji biegu oraz zamieszczania w mediach i materiałach promocyjnych 

Organizator Wojskowy Klub Biegacza Meta, wszystkie instytucje i osoby z nim współpracujące, a 

także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności 

względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie 

lub po biegu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą 

odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw 

innych osób. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia 

prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody 

związanej z zawodami.  
Organizator zwraca uwagę Uczestników zawodów na wielość niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z 

uczestnictwa w Patrolu Terytorialsa, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. 

na ryzyku utraty zdrowia i życia. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do Patrolu oraz w 

ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz 

kondycji fizycznej Uczestnika 

data ......................., czytelny podpis ............................................... nr startowy…………………. 

 

 

 


