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Kościelisko 31.05 - 02.06.2019 r.  



I   ORGANIZATOR 

BIATHLONOWY KLUB SPORTOWY „WOJSKO POLSKIE - KOŚCIELISKO”  

 

II   WSPÓŁPRACA  

DOWÓDZTWO WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ 

WOJSKOWY KLUB BIEGACZA „META” LUBLINIEC 

  

III CELE ZAWODÓW 
 

1. Wyłonienie najlepszych biegaczy i strzelców spośród startujących żołnierzy WOT oraz 

zaproszonych przedstawicieli służb mundurowych na poszczególnych dystansach. 

2. Upowszechnianie biathlonu w środowisku wojskowym. 

3. Obecność wojska w lokalnej społeczności Podhala 

4. Przybliżenie sylwetek żołnierzy Podziemia Niepodległościowego na Podhalu 

 

IV PATRONAT HONOROWY 
 

Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej -  gen. bryg. Wiesław KUKUŁA 

 

V KOMITET ORGANIZACYJNY 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU 

  ppłk Tadeusz BARSZCZEWSKI 

KIEROWNIK ZAWODÓW 

            mjr rez. Józef STASZEL 

SEKRETARZ ZAWODÓW  

  st. chor. sztab. rez. Zbigniew ROSIŃSKI 

 

VI MIEJSCE ZAWODÓW 

Ośrodek Biathlonowy Kościelisko - Kiry 

 

VII TERMIN 

31.05 - 02.06.2019 r. 

 

VIII UCZESTNICTWO 

W zawodach udział biorą reprezentanci brygad WOT oraz przedstawiciele służb 

mundurowych. Żołnierze WOT zgłaszają się przez Wydział WFiS DWOT. 

Ustala się limit startujących na 240 osób (w tym 100 WOT) i 38 sztafet (w tym 14 WOT i 10 

klasy mundurowe) 

 

IX KONKURENCJE 

 

1. dystans klasyczny - 5 x 1,5 km, cztery strzelania  

2. sprint pościgowy -  3 x 1 km, dwa strzelania 



3. sztafeta -  4 x 3 km, po dwa strzelania 

X     SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW 
 

a) dystanse 

konkurencja trasa Pozycja strzelecka Kary za strzały nie 
trafione 

klasyk 7,5 km – 5 x 1,5 km 2 x L duży krążek 
2 x L mały krążek 

30 sek.  

Sprint pościgowy 
 

3 km  - 3 x 1 km 1 x L duży krążek 
1 x L mały krążek 

100 m runda karna 

Sztafeta            12 km  
   4 x po 3 x 1 km 

4 x po 
1 x L duży krążek 
1 x L mały krążek 

100 m runda karna 

 

b) strzelanie 

 Z karabinka małokalibrowego znajdującego się na stanowisku strzeleckim,  z postawy 
leżącej, do odpowiednio dużych krążków i małych krążków pod nadzorem sędziego. 
Zawodnik po wbiegnięciu na strzelnicę zajmuje stanowisko strzeleckie wskazane przez 

sędziego. 

Ładowanie magazynka wykonuje sędzia, zawodnik broń przeładowuje sam. 

Trasę pokonujemy bez broni. 
 

c) przebieg konkurencji 

Każdą konkurencję zaczynamy od rundy biegowej.  

- W klasyku za każdy nie trafiony cel zawodnik otrzymuje karę 30 sek.  

  Start następuje co 1 min. 

- W biegu pościgowym za każdy nie trafiony cel zawodnik pokonuje 100 m rundę karną. 

  Start następuje ze stratą czasową po klasyku 

- W biegu sztafetowym za każdy nie trafiony cel zawodnik pokonuje 100 m rundę karną. 
  Zawodnicy pierwszej zmiany startują razem, każda sztafeta ma przypisane sobie    
  stanowisko strzeleckie 
  Sztafeta składa się z 4 zawodników /nie ma podziału sztafet wg. płci/ 
  Zmiana zawodników następuje w strefie start/meta 
  Sztafety wystartują w dwóch grupach rywalizacji. 
   
d) strój 

- W klasyku zawodnicy startują w stroju sportowym 

- W sprincie i sztafecie zawodnicy startują w umundurowaniu polowym lub ćwiczebnym 

- W biegu nie korzystamy z nartorolek ani kijków. Zakaz zakładania słuchawek. 

 

XI KLASYFIKACJA 
 

1. Klasyfikacja generalna Mistrzostw Polski Służb Mundurowych kobiet i mężczyzn 

obejmuje łączny czas dwóch biegów. 

2. Klasyfikacja każdej grupy sztafet (SM, WOT, kl.mun.), według kolejności wbiegnięcia 

na metę. 

3. Klasyfikacja drużynowa WOT.  

4. Klasyfikacja indywidualna Mistrzostw Wojsk Obrony Terytorialnej za dwa biegi. 



5. Klasyfikacja indywidualna klas mundurowych za dwa biegi 

6. Klasyfikacja sprintu i klasyka 

 

XII NAGRODY 
 

1. W klasyfikacji generalnej MP SM - miejsca 1 – 3 trofea i nagrody w kategorii kobiet i 

mężczyzn. 

2. W klasyfikacji sztafet w każdej grupie za miejsca 1 – 3 trofea.  

3. W klasyfikacji indywidualnej żołnierzy WOT - miejsca 1 – 3 trofea i upominki w 

kategorii kobiet i mężczyzn 

4. W klasyfikacji indywidualnej klas mundurowych - miejsca 1 – 3 trofea i upominki 

5. W klasyfikacji indywidualnej sprintu i klasyka - miejsca 1 – 3 trofea w kategorii kobiet i 

mężczyzn. 

Koszulki pamiątkowe dla wszystkich startujących (nie dotyczy sztafet). Medale dla 

wszystkich, którzy ukończą bieg pościgowy 

Posiłek regeneracyjny dla wszystkich, po każdym z biegów 

 

XIII RAMOWY PROGRAM ZAWODÓW 
 

20.05    losowanie numerów (numer startowy oznacza minutę startu lub nr  

sztafety) 

30.05 (czwartek) godz. 15.00 – 18.00  strzelanie próbne 

   godz. 17.00 – 18.00  wydawanie pakietów 

31.05 (piątek) godz. 09.00 – 10.30  strzelanie próbne 

godz. 09.30 – 10.45  wydawanie pakietów 

             godz. 11.00 odprawa techniczna 

   godz. 11:15 otwarcie zawodów 

   godz. 12:00 start pierwszego zawodnika 

   godz. 18:00 dekoracja, odprawa techniczna do drugiego dnia 

01.06 (sobota) godz. 10.00 start pierwszego zawodnika 

   godz. 18:00 dekoracja, odprawa techniczna do trzeciego dnia 

02.06 (niedziela)  godz. 09.00 start grupy sztafet - służby mundurowe 

   godz. 10.30 start drugiej grupy sztafet - WOT 

   godz. 12:30 dekoracja 

   godz. 13:00 zakończenie mistrzostw 

 

XIV USTALENIA ORGANIZACYJNE 
 

- Startujący w mistrzostwach są żołnierzami WOT lub zaproszonymi pracownikami lub 
funkcjonariuszami służb  mundurowych w służbie czynnej lub rezerwie (Wojsko, Policja, 
Straż Pożarna, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Służba Celno-Skarbowa, BOR i inne 
formacje uzbrojone, służby mundurowe innych  państw) lub uczniami klas mundurowych.  
- Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych strzałów treningowych w wysokości 1 zł za  
  nabój 
- Broń i amunicję zabezpiecza organizator zawodów 
- ustala się wysokość cholewki buta w biegu mundurowym na  min. 18 cm 
                                   



XV ZGŁOSZENIA I INFORMACJE 

 

Limit startujących wynosi 240 osób w tym 100 dla WOT i 40 dla klas mundurowych 
Za zgłoszenie uważa się przesłanie danych poprzez panel zgłoszeniowy 

http://www.zmierzymyczas.pl/zapisy/796/puchar-dowodcy-wot-w-biathlonie-letnim.html  
i wniesienie opłaty wpisowej. Nie dotyczy WOT i klas mundurowych.  
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 01.05.2019 -  20 zł 
Wysokość opłat: 
 

konkurencja do 30.04 do 20.05 

sprint+klasyk 150 zł 200 zł 

Sztafeta (4 os) 120 zł 200 zł 

 

Zgłoszenia sztafet i ich skład przesyłać mailem kontakt@wkbmeta.pl  

Zawodnik startujący tylko w sztafecie nie otrzymuje pakietu startowego. 

 

1.  Informacje dla zawodników: 

- tel. 261 101334 

      -    tel. 602 581585 

      -   rosinski@wkbmeta.pl 

 2. Koszty uczestnictwa tj. przejazdu na zawody i z powrotem, opłaty startowe, koszty    

     zakwaterowania i wyżywienia oraz ubezpieczenia pokrywa jednostka delegująca  

     bądź uczestnicy.  

4.  Zgłoszenie bez opłaty po 10 dniach będzie usuwane. 

 

XVI KONTAKTY 

Kierownik zawodów  - 504 275 678 bkswp@wp.pl  

Sekretarz zawodów  - 602 581 585 rosinski@wkbmeta.pl  
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