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XI POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO POŻARNICZE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

    Stadion  Klubu  Sportowego  „Orzeł”  Bobrowniki  był  w  niedzielę  15  września  br.  areną  zmagań
strażaków  ochotników podczas XI Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży
Pożarnych  powiatu  będzińskiego.  Zawody  szczebla  powiatowego  których  organizatorem  jest  Zarząd
Oddziału Powiatowego Z OSP RP w Będzinie  oraz Komenda Powiatowa PSP w Będzinie organizowane są
co 2 lata. Tegoroczne zawody zostały również objęte patronatem Starosty Będzińskiego. Celem organizacji
zawodów sportowo-pożarniczych jest w szczególności mobilizowanie do stałego doskonalenia umiejętności
obsługi sprzętu, oceny stanu wyszkolenia pożarniczego, popularyzacji  wśród społeczeństwa zagadnień
ochrony  przeciwpożarowej,  kształtowanie  świadomości  ratowniczej  wśród  młodzieży,  wyłonienie
najlepszych drużyn oraz przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla.  Nad prawidłowym
przebiegiem rywalizacji czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w
Będzinie.

    W zawodach uczestniczyło 16 drużyn reprezentujących gminy Bobrowniki, Mierzęcice, Psary oraz
Siewierz zakwalifikowanych na podstawie wyników z zawodów szczebla gminnego. Zawody rozegrane
zostały w następujących grupach:

grupa „A” męskie drużyny pożarnicze
grupa „C” kobiece drużyny pożarnicze
grupa Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dziewczęta
grupa Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze  chłopcy

    Zawody w grupach „A” i „C” zostały rozegrane zgodnie z regulaminem w dwóch konkurencjach: bieg
sztafetowy 7x 50 m oraz ćwiczenia bojowe. Natomiast w kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych po
raz pierwszy w skali powiatu zawody zostały rozegrane na podstawie międzynarodowego regulaminu CTiF
w konkurencjach: rozwinięcie bojowe oraz bieg sztafetowy 400 m z przeszkodami. Na wynik końcowy
składa się czas wykonania zadania oraz poprawność wykonywania poszczególnych czynności.

    Po złożeniu meldunku przez dowódcę placu dh Patryka Kocota Wiceprezesowi  Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego Z OSP RP województwa śląskiego a zarazem Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego
ZOSP RP w Będzinie dh Zdzisławowi Banasiowi nastąpiło oficjalne otwarcie zawodów. Przed rozpoczęciem
zawodów  głos  zabrali  licznie  zgromadzeni  parlamentarzyści  i  przedstawiciele  samorządów  m.  in.
Wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak, Posłowie na Sejm: Anna Nemś, Beata Małecka –Libera, Barbara
Chrobak, Waldemar Andzel  oraz senator Arkadiusz Grabowski życząc wszystkim uczestnikom sukcesów i
bezpiecznego przebiegu zawodów. Wśród licznie zgromadzonej publiczności nie zabrakło również Starosty
Będzińskiego Sebastiana Szaleńca, Wicestarosty Dariusza Waluszczyka, przedstawicieli samorządów oraz
firm wspierających i współpracujących z Oddziałem Powiatowym Z OSP RP w Będzinie.
 

Klasyfikacja generalna zawodów w grupie MDP dziewczęta przedstawia się następująco:
 

    1. miejsce MDP Żelisławice                     z wynikiem łącznym 958,45 pkt
    2. miejsce MDP Dobieszowice                 z wynikiem łącznym 915,20 pkt
 

Klasyfikacja generalna zawodów w grupie MDP chłopcy przedstawia się następująco:
 

    1 miejsce MDP Dziewki                           z wynikiem łącznym 975,60 pkt
    2 miejsce MDP Żelisławice                      z wynikiem łącznym 970,30 pkt
    3 miejsce MDP Dobieszowice                 z wynikiem łącznym 967,40 pkt
    4 miejsce MDP Wojkowice Kościelne    z wynikiem łącznym 920,60 pkt
    5 miejsce MDP Dąbie                              z wynikiem łącznym 906,10 pkt



 
Klasyfikacja generalna zawodów w grupie C przedstawia się następująco:

 
    1 miejsce OSP Siemonia                           z wynikiem łącznym 113,90 pkt
    2 miejsce OSP Twardowice                     z wynikiem łącznym 118,10 pkt
    3 miejsce OSP Siewierz                            z wynikiem łącznym 165,20 pkt
    4 miejsce OSP Dąbie                                z wynikiem łącznym 179,00 pkt
 

Klasyfikacja generalna zawodów w grupie A przedstawia się następująco:
 

    1 miejsce OSP Rogoźnik                          z wynikiem łącznym 96,00 pkt
    2 miejsce OSP Siemonia                          z wynikiem łącznym 97,70 pkt
    3 miejsce OSP Mierzęcice                       z wynikiem łącznym 99,40 pkt
    4 miejsce OSP Dziewki                            z wynikiem łącznym 105,50 pkt
    5 miejsce OSP Dąbie                               z wynikiem łącznym 133,30 pkt

    Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach nagrodzeni zostali pucharami, dyplomami oraz indywidualnie
okolicznościowymi medalami ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe. Ponadto zwycięzcy w grupach
„A” i „C” otrzymali bony towarowe do realizacji w sklepie ze sprzętem pożarniczym, natomiast zwycięzcy
w kategoriach MDP otrzymali indywidualnie upominki w postaci sprzętu elektronicznego ufundowane
przez Zarząd Powiatowy Z OSP RP w Będzinie.

Komendant gminny ds. ochrony przeciwpożarowej
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