
REGULAMIN VI WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU MUSZTRY 
DLA KLAS MUNDUROWYCH 

 
§ 1 

Organizatorzy: 
• Kuratorium Oświaty w Katowicach, 
• Starosta Powiatowy w Będzinie, 
• Burmistrz Miasta Wojkowice, 
• Komendant Powiatowy Policji w Będzinie, 
• Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach, 

 
Organizacja wspomagająca: 

• Komendant Szkoły Policji w Katowicach, 
• Dyrektor Biura Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Katowicach.  

 
§ 2 

Cele: 
• Wzmocnienie motywacji oraz zachęcenie uczniów do czynnego zainteresowania się 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych pracą służb mundurowych. 
• Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. 
• Popularyzacja musztry w środowisku klas mundurowych, jako elementu pracy 

wychowawczej, podnoszenia sprawności fizycznej oraz wzmacniania odporności 
psychicznej. 

• Integracja środowiska klas mundurowych. 
• Promocja służb mundurowych oraz przedstawienie środowisku zasad i przepisów 

indywidualnego i zbiorowego zachowania się funkcjonariuszy służb mundurowych podczas 
wystąpień służbowych. 

• Sprawdzenie umiejętności praktycznego wykonywania elementów musztry. 
 

§ 3 
Sprawy organizacyjne: 

1. Tematyką konkursu jest wykonywanie prostych komend wynikających z „Regulaminu 
musztry Sił Zbrojnych RP”. 

2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas o kierunku mundurowym.  
Udział w konkursie jest bezpłatny. 

3. Ilość osób w drużynie – 13, w tym dowódca.  
4. Każda szkoła może zgłosić jedną drużynę. Jeżeli w szkole prowadzone są osobno klasy 

policyjne, wojskowe, pożarnicze to szkoła może zgłosić tyle drużyn, ile profili klas 
mundurowych w niej funkcjonuje.  

5. W Turnieju może wziąć udział maksymalnie 18 reprezentacji, w tym współorganizatorzy- 
decyduje kolejność zgłoszeń. 

6. Zespół może składać się z dziewcząt i chłopców w dowolnej proporcji (w skład zespołu 
mogą również wchodzić uczniowie klas III – absolwenci roku szkolnego 2016/2017). 

7. Drużyną dowodzić może tylko uczeń wchodzący w skład zespołu. 
8. Każdy zgłoszony zespół winien posiadać podręczną apteczkę pierwszej pomocy. 
9. Uczestnicy zawodów powinni być ubezpieczeni indywidualnie lub zespołowo od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenia dokonuje zgłaszający. 
10. Od uczestników wymaga się posiadania: 

• dokumentów tożsamości /legitymacja szkolna/, 
• zgody rodziców lub opiekunów prawnych na wzięcie udziału w zawodach 

/zał. nr 2/, 



• ubiorów dostosowanych do warunków zawodów. 
11. VI Wojewódzki Turniej Musztry zorganizowany zostanie przez Zespół Szkół 

Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach w dniu 21 kwietnia 2017r. 
Zgłoszenia należy przesłać do 14 kwietnia 2017r. 

12. Wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu konkurencji i obliczeniu wyników przez komisję 
konkursową. 

13. Zwycięska drużyna będzie reprezentować województwo śląskie w Turnieju  
Ogólnopolskim.  
 

 
§ 4 

Konkurencje: 
1. „PROGRAM OBOWIĄZKOWY” – Konkurencja polega na wykonaniu przez zespół 

zestawu 10 zadań obejmującego umiejętności z zakresu regulaminu musztry Sił Zbrojnych 
RP. Zestaw otrzymuje kapitan zespołu przed startem. Kapitan, dowodzący zespołem może w 
trakcie prezentacji posiłkować się zestawem zadań. 

2. „PROGRAM DOWOLNY” – Konkurencja polega na wykonaniu pokazu opartego o zakres 
musztry paradnej zgodnej z regulaminem Sił Zbrojnych RP. Czas trwania pokazu 
maksymalnie 5 minut. 

 
§ 5 

 
1. Komisja Sędziowska składa się z pięciu ekspertów powołanych przez Dyrektora ZSOiT 

w Wojkowicach w uzgodnieniu z Komendą Powiatową Policji w Będzinie i Kuratorium 
Oświaty w Katowicach. 

2. Eksperci będą reprezentować służby wojskowe, policyjne i straż pożarną 
 

§ 6 
Punktacja 

1. Punkty przyznaje komisja sędziowska. Sędzia może przyznać maksymalnie 10 pkt. za każdą 
konkurencję. 

2. Drużyna może otrzymać łącznie za obie konkurencje maksymalnie 100 pkt. 
3. Pierwsze miejsce zajmuje zespół, który uzyskał największą liczbę punktów 

za rozegrane konkurencje. 
4. W przypadku otrzymania takiej samej ilości punktów przez drużyny, o zwycięstwie 

decyduje ilość punktów za „program dowolny”. W przypadku równej ilości punktów o 
kolejności miejsc decydują punkty uzyskane w dogrywce między zainteresowanymi 
drużynami a kolejność występu w dogrywce jest określona losowaniem. 

5. Konkurencje konkursowe dotyczą: drużyny, dowódcy drużyny, pojedynczego ucznia 
wykonującego polecenia dowódcy drużyny. 

6. Łączny czas pokazu obu programów (obowiązkowego i dowolnego) nie może przekroczyć 
10 min. Za przekroczenie czasu komisja będzie odejmować punkty karne. 

7. W przypadku dowódcy drużyny i pojedynczego ucznia obowiązuje ta sama punktacja jak 
w przypadku drużyny, czyli 50 pkt.  

8. Komisja wojewódzkiego konkursu musztry dla klas mundurowych.  
Przewodniczącego i skład Komisji sędziowskiej wyznaczy Dyrektor Zespołu Szkół w 
Wojkowicach. 

9. Decyzje Komisji sędziowskiej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.  
 



§ 7 
 
Zasady oceny 
 

1. Pojedynczy uczeń 
1) Prawidłowość oddawania honorów. 
2) Prawidłowość wykonywania komend podanych przez dowódcę drużyny np.: 
„BACZNOŚĆ”, „SPOCZNIJ”, „W lewo ZWROT”, „W prawo ZWROT”, „W tył ZWROT”, „W 
miejscu MARSZ”, „Na wprost MARSZ”, „Biegiem MARSZ”, „STÓJ”, itd. 
 

2. Dowódca drużyny 
 
1) Prawidłowość i sposób podawania rozkazów - komend przez dowódcę drużyny. 
2) Prawidłowość oddawania honorów przez dowódcę drużyny. 
3) Prawidłowość wykonywania komend przez drużynę. 
 

3. Drużyna 
 
1) Prawidłowe i jednolite wykonywanie komend przez drużynę w miejscu i w marszu. 
2) Utrzymanie odległości za dowódcą drużyny (trzy kroki). 
3) Utrzymanie odpowiedniej długości kroku (60-80 cm przy kroku defiladowym oraz 60-70 cm 
przy kroku zwykłym) 
4) Zachowanie tempa marszu. (112 – 116 kroków/minutę). 
5) Właściwa wysokość uniesienia nóg w czasie marszu (10 cm). 
6) Poprawność wymachu rąk podczas marszu. 
7) Utrzymanie odległości w kolumnie (1, 2 m). 
8) Utrzymanie odstępów (równe szerokości dłoni). 
Dodatkowo - Ogólne wrażenie z prezentacji musztry. 
 

§ 8 
Organizacja konkursu 
 
1. Odprawa służbowa Komisji sędziowskiej z nauczycielami – opiekunami i dowódcami 
poszczególnych drużyn. 
2. Komisja zajmuje miejsca za stolikami. Widzowie siadają w wyznaczonym miejscu. 
3. Dowódcy drużyn biorących udział w konkursie na polecenie przewodniczącego komisji 
sędziowskiej wykonują zbiórki w drużynach, a następnie wprowadzają je na plac (boisko) i 
zatrzymują się na zaznaczonej linii wyjściowej w kolumnach czwórkowych. Dowódcy drużyn 
zajmują miejsca obok pierwszych czwórek swych drużyn po ich prawych stronach. 
4. Organizator wita uczestników konkursu oraz wszystkich zebranych. Otwiera konkurs. 
Prowadzący konkurs przedstawia członków komisji oceniającej. Chętnych prosi 
o zabranie głosu. Następnie krótko przedstawia zasady oraz przebieg konkursu. Dowódcy 
drużyn biorą udział w losowaniu kolejności wystąpień. Na placu pozostaje oceniana drużyna. 
 

§ 9 
 

Przebieg konkursu 
 

Program obowiązkowy 
 

I PREZENTACJA - MUSZTRA INDYWIDUALNA 
 



1. Drużyna występuje w składzie określonym w § 3 pkt. 3, w szeregu. 
2. Dowódca drużyny w czasie do 2 minut przy pomocy komend wg własnego scenariusza 
musi zaprezentować musztrę indywidualną jednego wyznaczonego podwładnego 
w nw. kolejności: 
 
1) oddawanie honorów sobie nawzajem w miejscu, 
2) postawa zasadnicza i swobodna, 
3) zwroty, 
4) marsz, 
5) bieg i zatrzymanie. 
3. Dowódca drużyny nakazuje wystąpić ocenianemu zawodnikowi z szyku komendą 
„WYSTĄP”, a następnie podaje mu komendy do wykonania poszczególnych zwrotów 
zgodnie z pkt. 2. Po zakończeniu pokazu nakazuje wstąpić do szyku. 
4. Dowódca drużyny wydaje komendy 
„BACZNOŚĆ - ROZEJŚĆ SIĘ”, „SPOCZNIJ”. Prowadzący prosi kolejną drużynę. 
W tym czasie Jury wypełnia arkusze ocen. Ww. czynności są powtarzane podczas 
prezentacji następnych drużyn. Po prezentacji przez wszystkie klasy, prowadzący podaje 
ilość uzyskanych punktów przez poszczególne drużyny oraz kolejność miejsc po 
pierwszej części konkursu. 
 
II PREZENTACJA – MUSZTRA ZESPOŁOWA 
 
1. Drużyna występuje w składzie określonym w § 3 pkt. 3. 
2. Dowódca drużyny wydaje komendy do wykonania: 
 
1) zbiórki w miejscu w dwuszeregu, 
2) przejście z dwuszeregu w kolumnę czwórkową, 
3) przejść do marszu, 
4) w marszu z kolumny czwórkowej w kolumnę dwójkową, 
5) w marszu z kolumny dwójkowej powrót w kolumnę czwórkową, 
6) przejście drożyny z marszu do biegu i z biegu do marszu, 
6) zatrzymanie, 
7) przejście z kolumny czwórkowej do dwuszeregu, 
8) wykonanie komend („BACZNOŚĆ – RÓWNAJ W PRAWO – BACZNOŚĆ – NA 
PRAWO - PATRZ”), 
9) drużyna na komendy dowódcy drużyny „BACZNOŚĆ”, „Za mną MARSZ” 
rozpoczyna marsz (pierwsze trzy kroki – krok defiladowy, następne – krok zwykły). 
Podczas zbliżania się do komisji, dowódca drużyny wydaje komendę „BACZNOŚĆ” 
wszyscy maszerują krokiem defiladowym, natomiast na komendę „Na prawo (lewo) – 
PATRZ”, podane w odległości 15 – 20 kroków przed komisją. Uczniowie zwracają 
jednocześnie energicznie głowy i patrzą w stronę komisji z wyjątkiem prawoskrzydłowego 
(lewoskrzydłowego) pierwszego szeregu kolumny.  
Maszerujący przed drużyną dowódca salutuje. Dowódca kończy salutowanie w odległości pięciu 
kroków po minięciu komisji. Gdy ogon kolumny minie komisję, dowódca podaje 
komendę „BACZNOŚĆ” uczniowie zwracają głowy na wprost, a dowódca podaje 
komendę „SPOCZNIJ” uczniowie przechodzą do marszu krokiem zwykłym, 
10) Na komendę dowódcy drużyny „Drużyna - STÓJ”, grupa zatrzymuje się. 
 
3. Dowódca drużyny wydaje komendy „BACZNOŚĆ - ROZEJŚĆ SIĘ”, „SPOCZNIJ”. 
 
Prowadzący prosi kolejną drużynę. W tym czasie Jury wypełnia arkusze ocen. Ww. 
czynności są powtarzane podczas prezentacji następnych drużyn. Po prezentacji kroku 



marszowego przez wszystkie grupy, prowadzący podaje ilość uzyskanych punktów przez 
poszczególne drużyny oraz kolejność miejsc po trzeciej części konkursu. 
 
III PREZENTACJA – DOWÓDCA DRU ŻYNY 
 
Dowódca drużyny oceniany jest w sposób ciągły podczas prezentacji I i II. 
 
     PROGRAM DOWOLNY 
 
Konkurencja polega na wykonaniu pokazu według własnego scenariusza opartego o zakres musztry 
paradnej. Czas trwania pokazu maksymalnie 5 minut. 
 
Łączny czas pokazu obu programów (obowiązkowego i dowolnego) nie może przekroczyć 10 min.  
Za przekroczenie czasu komisja będzie odejmować punkty karne. 
 

§ 10 
 
Postanowienia końcowe: 

1. Organizatorzy zawodów nie ponoszą odpowiedzialności materialnej z tytułu wypadków, 
urazów i szkód w mieniu powstałych podczas trwania imprezy. 

2. Za dyscyplinę zespołu oraz szkody wyrządzone przez członka zespołu odpowiada jego 
opiekun. 

3. Uczestników i opiekunów obowiązują przepisy niniejszego regulaminu oraz 
postanowienia organizatora, a także sędziów. 

4. W przypadku naruszenia powyższych postanowień, organizator ma prawo 
zdyskwalifikowania zespołu. 

5. Przewodniczący Komisji sędziowskiej ogłasza kolejność zajętych miejsc przez 
poszczególne drużyny oraz ilość uzyskanych przez nie punktów. Następuje wręczenie 
nagród i wyróżnień. 

6. Wszelkie protesty zostaną rozpatrzone podczas trwania zawodów. Należy je składać 
w formie pisemnej do biura organizacyjnego zawodów do godziny od zakończenia 
konkurencji lub zaistnienia problemu. Rozpatrzenie protestu przez organizatora jest 
ostateczne. 

7. Organizatorzy zawodów zobowiązani są do zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa, 
a w szczególności opieki medycznej podczas trwania imprezy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

8. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do organizatora 
i komisji sędziowskiej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zał. nr 1 
KARTA ZGŁOSZENIA 

do VI Wojewódzkiego Turnieju Musztry 

dla szkół ponadgimnazjalnych z klasami mundurowymi 

Termin przesłania do 14 kwietnia 2017r. na adres:  

ZSOiT w Wojkowicach, ul. Źrałków 1, 42-580 Wojkowice  

lub faxem 32 7695762 

 
Nazwa szkoły  ............................................................................................. 
Tel./fax./e-mail ............................................................................................. 
Adres szkoły  ............................................................................................. 
 

Lp. Imię i nazwisko uczestnika Data urodzenia  Nr legitymacji 
1. 
d-ca 

 
 

  

2. 
m.indywi-
dualna 

 
 

  

3.  
 

  

4. 
 

 
 

  

5.  
 

  

6.  
 

  

7.  
 

  

8.  
 

  

9.  
 

  

10.  
 

  

11.  
 

  

12.  
 

  

13. 
 

   

 
 
Opiekun: ........................................................... 
Telefon: ........................................................... 
 
 
………………………………………………… 
pieczęć i podpis dyrektora szkoły 



Zał. nr 2 
 
dn. ................................... 
 
................................................................. 
Imię i Nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

................................................................. 
Miejsce zamieszkania 

................................................................. 
Telefon kontaktowy 

 
OŚWIADCZENIE 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę, aby mój syn/córka .............................................................., 
ur……………………………......, zam. ...................................................................................... 
uczeń/uczennica……………………………………………………… w ……………………  
wziął udział w VI Wojewódzkim Turnieju Musztry Klas Mundurowych organizowanym w dniu  
21 kwietnia 2017r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach. 
 
 
..............................................     ........................................................ 
pieczątka szkoły       podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 


