
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE dla drużyn startujących 
w VI Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych OSP w grupie A i C 

 
Miejsce: Stadion:  OSiR w Wągrowcu, ul. Kościuszki 59. 
Termin:    15 września (sobota) 2018 r. 
 

 w godz. 8.30 do 9.45 - przyjazd drużyn na stadion Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu: 

 sprawy organizacyjne (wydawanie prowiantu, bonów obiadowych opiekunom drużyn 
(taras przy stołówce – st. kpt. Jacek Rochowiak)  

 złożenie sprzętu w wyznaczonych boksach – dozór sprzętu przez jedną osobę z OSP  
(park sprzętu, płyta główna – mł. kpt. Sławomir Kitkowski) 

 godz.9.50 - zbiórka drużyn, ustawienie do ceremonii rozpoczęcia (bramka weryfikacji  
płyta główna – kpt. Krzysztof Witkowski) 

 godz.9.50 - rozpoczęcie weryfikacji startujących drużyn w ćwiczeniu bojowym i sztafecie 
zgodnie z harmonogramem startów. UWAGA: w ceremonii rozpoczęcia zawodów  
nie uczestniczą OSP: grupa A Borysławice, Kowalew, Perzów, Milcz, grupa C: Kaniew, 
Gromadno, Zajączki, Kamieniec, Kalinowa, Lądek, Sienno, Grzegorzew, które podchodzą 
bezpośrednio do namiotu weryfikacji odpowiednio ćwiczenia bojowego i sztafety. 

 godz.10.00 uroczyste rozpoczęcie zawodów 

 od godz.10.20 - starty w konkurencjach (zgodnie z harmonogramem startów). Po wykonaniu 
konkurencji zgodnie z harmonogramem każdy zespół przechodzi na drugą płytę gdzie odbywa 
się ponowna weryfikacja przed kolejnym ćwiczeniem. 

 w godz. 12.00 do 14.30 - wydawanie obiadów (system ciągły w godzinach określonych na 
bonach obiadowych) (stołówka budynek główny OSiR wejście od strony tarasu – st. kpt. Jacek 
Rochowiak) 

 godz. 14.15 - zbiórka drużyn na płycie stadionu ćwiczenia bojowego, w miejscu składowania 
sprzętu i ustawienie w szyku do zakończenia (kpt. Krzysztof Witkowski) 

 ok. godz.14.30  - zakończenie zawodów. 
 

UWAGA: OSP jadące do Wągrowca trasą nr 190 od strony Chodzieży ze względu na zamknięty przejazd 
kolejowy  w miejscowości Kobylec prosimy o kierowanie się w miejscowości Chodzież drogą wojewódzką nr 11 
do Budzynia a następnie drogą powiatową nr 1489 do Wągrowca. W przypadku pytań prosimy o kontakt 
z Komendantem Zawodów druhem Andrzejem Woźnickim z Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
w Wągrowcu, kom. 517 047 514 


