Radłów, dnia 11 czerwca 2008r.

Zarządzenie Nr 0152/9 / 2008
Wójta Gminy Radłów
z dnia 11 czerwca 2008 r.
w sprawie: organizacji Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych
Na podstawie art. 14 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie
przeciwpożarowej (Tj. Dz.U. Nr 147, poz. 1229 z 12.09.2002 r z póź. zm.)
z a r z ą d z a m:
§1
Przeprowadzić Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze na boisku
sportowym w miejscowości Radłów w dniu 06 lipca 2008r. o godz. 14°°
w konkurencji: bieg sztafetowy, ćwiczenia bojowe i musztra.
§2
W zawodach biorą udział sekcje reprezentujące
jednostki
Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
z terenu gminy Radłów.
§3
Zawody przeprowadzić zgodnie z postanowieniem „Regulaminu zawodów
sportowo-pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych” zatwierdzonym
przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i Zarząd
Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP dnia 11 kwietnia
2006 r. w zakresie biegu sztafetowego i ćwiczeń bojowych dla sekcji
męskich i żeńskich OSP oraz „Regulaminu Młodzieżowych Zawodów
Sportowo – Pożarniczych” z dnia 22 maja 2005 r. dla młodzieżowych
drużyn pożarniczych jak również zgodnie z postanowieniem „Regulaminu
Nr 1/85 Komendanta Głównego Straży Pożarnych z dnia 10 maja 1985 r. w
sprawie zawodów sportowo – pożarniczych dla jednostek ochotniczych
straży pożarnych, młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych” w
zakresie musztry.
§4
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych biorące udział w zawodach
sportowo – pożarniczych występują w ubraniu bojowym, uzbrojeniu

osobistym i w obuwiu na twardej podeszwie z cholewkami powyżej
kostek (za wyjątkiem: butów piłkarskich, korkotrampków i kolców
lekkoatletycznych) oraz z własnym sprzętem.
§5
Zawody będzie oceniał zespół sędziowski, który ustali Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie przed terminem zawodów. Każda
startująca jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej zabezpiecza jednego sędziego
w umundurowaniu wyjściowym i znajomością regulaminów (wskazane jest by
osoba wytypowana posiadała uprawnienia do sędziowania zawodów sportowo
– pożarniczych). Dane osobowe wytypowanych sędziów i ilości startujących
sekcji należy podać do Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej
(tel. 034 3595207) lub Urzędu Gminy w Radłowie (tel: 034 3599004 lub 034
3599005) - najpóźniej do dnia 03 lipca 2008 r.
§6
W skład sekcji startującej mogą wchodzić wyłącznie członkowie danej
jednostki OSP (również funkcjonariusze pożarnictwa zatrudnieni
w jednostkach ochrony przeciwpożarowej).
§7
Organizatorem zawodów jest Ochotnicza Straż Pożarna w Radłowie.
§8
Zużycie paliwa w celu przygotowania sekcji do zawodów rozliczyć na
dotychczasowych zasadach, tj. 1 godzina pracy motopompy na jedną sekcję
startującą w zawodach.
§9
Za należyte przygotowanie jednostek do zawodów oraz ich punktualne
przybycie czynię odpowiedzialnym Naczelników Ochotniczych Straży
Pożarnych.
§ 10
Ćwiczenia do zawodów i zawody należy przeprowadzić z zachowaniem zasad
BHP.
§ 11
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

