PROGRAM IX OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU KLAS O PROFILU MUNDUROWYM

I DZIEŃ (15 kwietnia 2020 r. środa )
Miejsce
Opis
Park Wodny Jura - Łazy
Rejestracja uczestników, pozostawienie bagaży
Rynek Łazy
Uroczyste rozpoczęcie Turnieju – Rynek Łazy.
Złożenie kwiatów pod Tablica upamiętniającą
„W hołdzie mieszkańcom Miasta i Gminy Łazy, którzy oddali
swoje życie za wolność i niepodległość” - Budynek Dworca
PKP
Zwiedzanie zabytkowej lokomotywowni
11.45-12.15
Park Wodny Jura - Łazy
Odprawa z opiekunami drużyn, podział zespołów na grupy.
Warunki bezpieczeństwa
12.30-18.00 Okolice Wysokiej Łazy
Konkurencje 1, 2, 3,
Ok. 14:00
Łazy
Obiad (w przerwie pomiędzy konkurencjami)
Konkurencja 1 BIEG RZEŹNIKA
Godzina
08.00-10.30
11.00-11.45

Zadanie polega na wielokrotnym przebiegnięciu drużyn wyznaczonego, trudnego odcinka terenu.
Za każdym biegiem odpada cała drużyna, której zawodnik wbiegł na metę ostatni. Oznacza to, że jeśli
w wyścigu bierze udział np. 8 drużyn to biegów będzie 7 – aż do wyłonienia zwycięskiego zespołu.
Konkurencja 2 TOR PRZESZKÓD
Zadanie polega na zespołowym pokonaniu specjalnego toru przeszkód w jak najkrótszym czasie.
Tor składa się z wielu przeszkód, których pokonanie wymaga od zawodników opracowania najbardziej
optymalnej taktyki.
Konkurencja 3 PRZEPRAWA
Zadanie polega na jak najszybszym rozwiązaniu logicznej zagadki. Worki z piaskiem (symbolizujące
postacie gry - ok 30 kg każdy) trzeba przeprawić przez umowną rzekę wyznaczoną dwoma linami.
Ok. 18:30
Łazy
Basen w Łazach

Kolacja

Konkurencja 4 FORMOZA
Zadanie polega na jak najszybszym pokonaniu toru basenowego. Po drodze są dwa miejsca, które trzeba
pokonać pod wodą (krótkie odcinki). Następnie na części głębszej basenu wyłowić 20 monet.
Konkurencja odbywa się na czas. Stoper startuje od momentu ruszenia zespołu z części płytkiej basenu
do momentu wyciągnięcia 20 monet na części głębszej. Jednocześnie startuje tyle drużyn ile jest torów.

07.00-08.00
08.00-08.3
0
09.00-20.00
Konkurencja 5

II DZIEŃ (16 kwietnia 2020 r. czwartek)
Łazy
Śniadanie
Park Wodny -Jura
Odprawa przed konkurencjami, podział na grupy
Łazy
PAJĘCZYNA

Konkurencje: 5, 6, 7

Drużyna musi pokonać na czas pajęczynę uplecioną z linek bez ich dotykania.
Konkurencja 6 KOMANDOS
Drużyna wyposażona w szkolne karabinki szturmowe, ma za zadanie pokonać w jak najszybszym czasie
trudny odcinek na terenie przeciwnika. Kryterium oceny to czas pokonania odcinka oraz zasady

posługiwania się bronią podczas prowadzenia takiego działania. Przed rozpoczęciem konkurencji
uczestnicy zostaną dodatkowo przeszkoleni w w/w zasadach poruszania się z bronią.
Konkurencja 7 PONTON
Zadanie polega na jak najszybszym opłynięciu boi zakotwiczonej na zalewie.
14.00-15.00 Zamek Ogrodzieniec
16.00-20.00 Zamek Ogrodzieniec
Konkurencja 8 UCIECZKA Z ZAMKU

Obiad
Konkurencje 8, 9, 10

Zadanie polega na zjechaniu z wieży zamku na linach. Jednak w czasie zjazdu trzeba rozwiązać logiczną
zagadkę. Bez jej rozwiązania nie można wylądować na ziemi. Dodatkowo zjazd ma reżim czasowy,
którego nie można przekroczyć, aby nie zostać zdyskwalifikowanym.
Konkurencja 9 TRAWERS
Celem jest pokonanie trawersu linowego w specjalny sposób. W tej konkurencji również zawodnicy
startują parami, a sędziowie sumują czas obu par razem.
Konkurencja 10 WSPINANIE
Wspinanie na skałę. Drużyna wspina się na skałę połączona lonżą. Celem jest wspięcie się na szczyt w jak
najkrótszym czasie.
20.30-21.30 Łazy
Konkurencja 11 NOCNY MARSZOBIEG

Kolacja

W terenie jest rozlokowanych kilkanaście punktów kontrolnych. Zadanie polega na ich znalezieniu w jak
najkrótszym czasie. Drużyny otrzymają mapy z lokalizacjami. W tej konkurencji niezbędna jest
umiejętność czytania mapy i posługiwania się kompasem.
Konkurencja 12 MATRIX
Drużyna ma ułożyć pewien schemat (rodzaj specjalnych puzzli) w jak najkrótszym czasie, a następnie
pokonać przeszkodę specjalną. Czas zostaje zatrzymany po pokonaniu przeszkody.

07.00-08.00
09.00-11.30
11.30-13.30
14.30-15.30

III DZIEŃ (17 kwietnia 2020 r piątek)
Łazy
Śniadanie
Jaworzno
Konkurencja 13 STRZELANIE
Strzelanie z broni sportowej, pozycja leżąca, odległość 50 m
trzy strzały próbne i 5 do oceny.
Dąbrowa GórniczaKonkurencja 14 TEST WIEDZY
Akademia WSB
30 pytań z zakresu bezpieczeństwa. Pytania jednokrotnego
wyboru. Ocena 1 pkt za pytanie, max 30 pkt za test.
Dąbrowa Górnicza Oficjalne zakończenie IX edycji Ogólnopolskiego Turnieju
Akademia WSB
Klas o Profilu Mundurowym 2020 r. z udziałem
zaproszonych gości oraz wręczenie nagród.

Uczelnia zastrzega możliwość zmiany programu ze względu na niekorzystne czynniki
atmosferyczne.

