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REGULAMIN SZKOLNEJ LIGI MŁODEGO KADETA 

 

      

ZATWIERDZAM 

 

 

ks. kpt. dr Krzysztof Deja 

Dyrektor 

Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego 

w Henrykowie 

Henryków, 25.06.2021 r. 

 

 

 

Regulamin 

zawodów szkolnej ligi młodego kadeta 

dla klas szkół podstawowych  

o Puchar Młodego Kadeta 

 

 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Organizator: 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Henrykowie. 

 

Komisja Sędziowska: 

1. Sędzia główny. 

2. Kierownik strzelania. 

3. Kierownik rzutni granatem. 

4. Kierownik taktycznego toru przeszkód. 

 

Uczestnicy: 

1. W zawodach uczestniczą czteroosobowe drużyny, w każdym zespole wybrany 

zostaje kapitan. Zespołowi towarzyszy pełnoletni opiekun, który nie bierze 

udziału w konkurencjach. W przypadkach losowych, do udziału w zawodach 

dopuszcza się drużynę w pomniejszonym składzie. 

2. Szkoła może zgłosić do udziału w zawodach jedną drużynę. 

3. Wiek uczestników zawodów – uczniowie szkół podstawowych.   
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4. Kapitanowie i opiekunowie odpowiadają za znajomość przez członków 

zespołów: 

a. Regulaminu zawodów i szczegółowego programu; 

b. Zasad i warunków bezpieczeństwa w czasie odbywania zawodów. 

 

Termin zawodów: 

1. Zawody odbywają się cyklicznie przez cały rok szkolny 2021/2022 raz w miesiącu 

w 3. czwartek miesiąca, począwszy od 16. Września 2021 r.  

2. Jeżeli data zawodów pokrywać się będzie z feriami zimowymi lub dniami 

ustawowo wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych organizator 

powiadomi zainteresowanych o zmianie terminu z miesięcznym 

wyprzedzeniem. 

3. Zawody odbywają się bez względu na warunki atmosferyczne.  

4. Zawody posiadają limit uczestników – 25 szkół. Decyduje kolejność zgłoszeń.  

 

Wyposażenie zawodników:  

Umundurowanie i sprzęt:  

1. Ubiór typu wojskowego (opcjonalnie), strój sportowy, długie spodnie, bluza  

z długim rękawem.  

2. Buty pełne na podeszwie z protektorem, sznurowane lub sportowe. 

 

Wymagana dokumentacja:  

1. Aktualna legitymacja szkolna/dowód osobisty (opiekun);  

2. Aktualne ubezpieczenie uczestnika zawodów NNW;  

3. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do udziału w konkurencjach objętych zawodami (załącznik nr 1 do 

regulaminu);  

4. Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na udzielenie ewentualnej pomocy 

ambulatoryjnej (załącznik nr 2 do regulaminu);  

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3 do regulaminu). 

 

Uzgodnienia organizacyjne:  

1. Przyjazd drużyn odbywa się na koszt instytucji kierujących poszczególne 

reprezentacje.  

2. Organizator zapewnia nieodpłatne wyżywienie (2 śniadanie) dla osób 

wymienionych w zgłoszeniu do zawodów oraz dla opiekunów.  

3. Udział w zawodach jest bezpłatny.  

4. Sprawy nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga komisja sędziowska.  
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PRZEBIEG ZAWODÓW: 

1. Taktyczny tor przeszkód (TOR TYGRYSA) 

2. Rzut granatem na celność 

3. Rzut granatem na odległość 

4. Strzelanie z karabinka pneumatycznego w pozycji leżącej z podpórką. 

 

 

OPIS KONKURENCJI: 

 

1. Taktyczny Tor Przeszkód 

Konkurencja polega na pokonaniu przez zespół w formie sztafetowej trasy 

taktycznego toru składającego się z sześciu stacji:  

- zawodnik pokonuje tor składający się z 8 opon wskakując jedną nogą do każdej 

z nich naprzemiennie 

- zawodnik pokonuje belki góra – dół itd.  

- zawodnik przenosi przedmiot na odległość 6 m 

- zawodnik pokonuje przeszkodę z drutu kolczastego metodą czołgania 

- zawodnik slalomem pokonuje tyczki 

- zawodnik pokonuje przeszkodę o wysokości 3,5 m wchodząc na nią po drabinie 

z lin i schodząc z niej po drabinie z lin 

- przebiega obok pachołka i biegnie na linie startu ok 200 m  

Klasyfikacja zespołowa liczona jest na podstawie osiągniętych wyników – czasu 

zespołu. 

 

2. Rzut granatem na odległość i do celu 

Konkurencje zostaną rozegrane na jednej rzutni. Zawodnicy wykonują rzuty 

granatem ćwiczebnym F1 w postawie stojącej z okopu ziemnego.   

 

Rzut granatem do celu 

2.1. Cele: 2 koła, o dwóch koncentrycznych strefach. Strefa wewnętrzna ma 

średnicę 2 m., zewnętrzna 4 m. Odległość mierzona jest od środka koła 

do wewnętrznej strony obrzeża (linii). W środku kół umieszczona będzie 

chorągiewka o wysokości ok. 20 cm. Koła rozmieszczone są jedno  

za drugim w stosunku do stanowiska do wykonania rzutów, w odległości: 

koło nr 1 – 20 m. i koło nr 2 – 25 m., mierzonych od stanowiska do rzutu 

do środka koła.  
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2.2. Liczba granatów: 3 szt. na jednego zawodnika.  

2.3. Procedura startowa: zawodnik otrzymuje 3 granaty od sędziego, po czym 

zajmuje stanowisko do wykonania rzutów. Każdy rzut wykonuje  

na komendę „RZUT”. Rzut pierwszy jest rzutem próbnym.  

2.4. Punktacja: upadek granatu bezpośrednio w strefę otoczoną pierścieniem 

albo bezpośrednio na pierścień oznaczający rejon celu i pozostanie na 

płaszczyźnie strefy, jest traktowany jako zaliczony (liczy się położenie 

nieruchomego już granatu po rzucie). Rzut jest również poprawny gdy 

granat upadnie poza wyznaczone strefy lecz samoczynnie przemieści się 

(poturla, podskoczy) do wewnątrz strefy i tam pozostanie. 

2.5. Liczba punktów: 

- koło nr 1: strefa wew. = 28 pkt. strefa zew. = 12 pkt; 

- koło nr 2: strefa wew. = 32 pkt. strefa zew. = 16 pkt; 

2.6. Suma punktów zdobytych 2 granatami przez każdego z 6 zawodników 

zespołu będzie decydować o liczbie zdobytych punktów i zajętym miejscu 

w tej konkurencji. 

2.7. Udział w konkurencji bierze cały zespół. W przypadku zmniejszonego 

stanu osobowego zespołu, najsłabszy uczestnik wykonuje ponowne rzuty  

w liczbie odpowiadającej różnicy do pełnego składu zespołu. 

 

Rzut granatem na odległość 

2.8. W osi rzutu będą umieszczone co 5m chorągiewki oznaczające odległość 

od linii rzutu.  

2.9. Liczba granatów: 3 szt. na jednego zawodnika. 

2.10. Procedura startowa: zawodnik otrzymuje 3 granaty od sędziego, po czym 

zajmuje stanowisko do wykonania rzutów. Każdy rzut wykonuje na 

komendę „RZUT”. Najdłuższy rzut jest punktowany.  

2.11. Punktacja: odległość w metrach będzie zamieniona na punkty  

(25m = 25pkt). 

2.12. Sumowany jest wynik całej drużyny.  

 

3. Strzelanie z karabinka pneumatycznego w pozycji leżącej z podpórką.  

 

Szczegółowe przedstawienie wykonywanych zdań, zasad bezpieczeństwa 

podczas strzelania oraz obowiązujące komendy nastąpi podczas instruktażu na 

strzelnicy. 
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 Po przybyciu na oś strzelecką drużyna ustawia się w miejscu 
wyznaczonym przez kierownika strzelania. Wszystkie następne czynności 
wykonuje JEDYNIE na komendę kierownika strzelania.  

Zasadnicze strzelanie jest poprzedzone strzelaniem próbnym 3 nabojami, 
po którym, zawodnicy na komendę kierownika strzelania udają się do tarcz w 
celu sprawdzenia wyników.  

Następnie wykonują strzelanie konkursowe (na punkty) bez możliwości 

sprawdzenia swoich wyników. Po strzelaniu wszystkie tarcze (opisane imieniem 

i nazwiskiem) dostarczane są do komisji sędziowskiej. 

 

WARUNKI STRZELANIA:  
1. CEL: popiersie z pierścieniami (pomniejszona figura bojowa 23 P);  
2. ODLEGŁOŚĆ: 25 m;  
3. CZAS: strzelanie próbne - 3 min; strzelanie oceniane 5 min;  
4. LICZBA NABOI: 3 szt. próbne i 5 szt. oceniane;  
5. POSTAWA: leżąca z wykorzystaniem podpórki.  

 
Strzela 4 osoby z zespołu, w tym kapitan. Suma punktów zdobytych przez 

każdego z 4 zawodników zespołu będzie decydować o liczbie zdobytych 

punktów i miejscu zajętym w tej konkurencji. W przypadku jednakowej liczby 

punktów, o kolejności decyduje liczba punktów uzyskanych przez kapitana 

zespołu. 

 

Klasyfikacja generalna 

1. Główna Komisja Sędziowska odpowiada za właściwy przebieg poszczególnych 

konkurencji.  

2. Nie ukończenie którejkolwiek z konkurencji przez wszystkich zawodników 

zespołu powoduje przyznanie zespołowi 50 pkt karnych za każdą nie ukończoną 

konkurencję.  

3. Za końcowy wynik zespołu w klasyfikacji generalnej uważa się sumę punktów 

uzyskanych przez zespół za zajęte miejsca we wszystkich trzech konkurencjach 

zawodów:  

a. za zajęcie I miejsca w każdej konkurencji zespół otrzymuje następującą 

punktację: ilość startujących drużyn + (plus) 1 pkt;  

b. za zajęcie II miejsca w każdej konkurencji zespół otrzymuje następującą 

punktację: ilość startujących drużyn - (minus) 1 pkt;  

c. za zajęcie III miejsca w każdej konkurencji zespół otrzymuje następującą 

punktację: ilość startujących drużyn - (minus) 2 pkt; itd.  

4. W przypadku zdobycia jednakowej ilości punktów w punktacji łącznej (za 

wszystkie konkurencje), o kolejności zajętych miejsc decyduje ilość punktów 
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zdobytych za poszczególne konkurencje zgodnie z określoną kolejnością: 1. – 

strzelanie, 2. – rzut granatem na celność, 3. – rzut granatem na odległość, 4. -

taktyczny tor przeszkód.   

 

Załączniki:  
1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w konkurencjach objętych zawodami.  
2. Załącznik nr 2 – Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na udzielenie ewentualnej 

pomocy ambulatoryjnej.  
3. Załącznik nr 3 – Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na przetwarzanie danych 

osobowych.  
 

 

 

 

 

Kierownik 

 

 

Kierunku Przysposobienie Wojskowe 

płk dypl. inż. Jan Deja 
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Załącznik nr 1 

 

………………………dnia …………… 2021 r. 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH 

do udziału w konkurencjach Szkolnej Ligi Młodego Kadeta 

 

 

Ja, ……………………………………………………………………………… oświadczam, 
  (imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

że u mojego dziecka .………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko dziecka) 

 
nr PESEL …………………………….., 

 
 

nie stwierdzam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w konkurencjach sportowo-

obronnych w ramach zawodów szkolnej ligi młodego kadeta organizowanych przez 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Henrykowie.  

 

 

 

 

……………………………………………… 
(czytelny podpis uczestnika) 

 

 

 

 
………………………………………………… 

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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Załącznik nr 2 

 

………………………dnia …………… 2021 r. 

 

 

 

 

ZGODA  

NA UDZIELENIE POMOCY AMBULATORYJNEJ 

 

 

Ja, ……………………………………………………………………………… wyrażam 
(imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego) 

zgodę na udzielenie pomocy ambulatoryjnej mojemu dziecku ………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko dziecka) 
 
nr PESEL …………………………….., jeśli taka potrzeba zaistnieje, w trakcie zawodów 

szkolnej ligi młodego kadeta w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. bł. Edmunda 

Bojanowskiego w Henrykowie 

 
 

 
 

 

……………………………………………… 
(czytelny podpis uczestnika) 

 

 

 

 
………………………………………………… 

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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Załącznik nr 3 

 

……………………………..dnia ………….. 2021 r. 

 

ZGODA  

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  

……………………………………………………………………………...……………………………. 

(imię i nazwisko dziecka) 

Nr PESEL …………………………………………………., 

ucznia szkoły…………………………………………………………………………………………………….…………. 

w celu jego udziału w zawodach Szkolnej Ligi Młodego Kadeta. Dane będą zebrane  

i przetwarzane przez Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. Edmunda 

Bojanowskiego w Henrykowie. 
 

1. Administratorem Danych jest Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. Edmunda Bojanowskiego  

w Henrykowie reprezentowane przez ks. kpt. dr. Krzysztofa Deję.  

2. Kontakt z inspektorem danych osobowych: mailowo – henrykow@archidiecezja.wroc.pl  

lub telefonicznie 74 810 50 50. 

3. Celem zbierania danych jest umożliwienie udziału dziecka w ww. przedsięwzięciu, w tym umożliwienie 

wstępu na teren szkoły. 

4. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do udziału dziecka w przedsięwzięciu, a ich odmowa 

podania jest równoznaczna z brakiem możliwości jego zgłoszenia. 

5. Dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim w żadnym innym celu, niż udział  

w przedsięwzięciu oraz zgodnie z przepisami prawa. 

6. Dane obejmują wizerunek dziecka, zarejestrowany podczas przedsięwzięcia,  

a zgoda obejmuje zamieszczenie go w razie potrzeby w Internecie, mediach społecznościowych oraz 

prasie i telewizji. Wizerunek będzie wykorzystywany tylko  

i wyłącznie w celach relacjonowania i promocyjnych przedsięwzięcia. Oświadczenie w tej kwestii 

utrzymuje ważność również po zakończeniu przedsięwzięcia, aż do odwołania zgody. 

7. Przysługuje mi prawo do: 

a. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

b. Wglądu w dane osobowe mojego dziecka, i możliwość ich poprawiania, 

c. Odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. 

 

Oświadczam iż zapoznałem/am się z Regulamin zawodów szkolnej ligi młodego 

kadeta wrzesień 2021-czerwiec 2022.  
 
 

 
 

……………………………………………… 
(czytelny podpis uczestnika) 

 
 

 
 

………………………………………………… 
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

mailto:henrykow@archidiecezja.wroc.pl

