
 
 

O marszu… 

 
 Marsz organizowany jest przez Regionalne Stowarzyszenie 

Społeczno-Kulturalne, wspólnie z Grupą Rekonstrukcji Historycznej 

Infanterie-Regiment 73, oraz Członkami Rejonowego Sztabu Ratownictwa 

z udziałem ZHP i młodzieży szkolnej. 

Wsparcia udzieliły: Powiat Bełchatowski, Miasto Bełchatów, oraz Gmina 
Bełchatów. 

Termin: 13 września 2014 (sobota). 

Jednodniowa trasa: Grocholice-Kielchinów-Borowa Góra. 

  

Celem imprezy jest przybliżenie jego uczestnikom realiów, jakie otaczały 

żołnierzy września 1939 roku, poszerzanie ich wiedzy historycznej, 

militarystycznej, wojskowej i medycznej, krzewienie patriotyzmu, 

zachęcanie do aktywnego spędzania czasu, a także pobudzanie nowych 
zainteresowań i pasji. Kolejne odsłony marszu mają uświadamiać 

mieszkańców powiatu bełchatowskiego o historii ich okolic, a dokładniej 

najkrwawszego jej epizodu - II wojny światowej. Każdy uczestnik 

otrzymuje plakietkę okolicznościową  i potwierdzenie udziału w marszu. 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 13 września 2014 r.   

o godz. 18.00 podczas uroczystości na cmentarzu w Grocholicach  

Marsz ten jest organizowany po raz XV. 
 Dla drużyny, która zdobędzie co najmniej 175 punktów Organizator 

przewiduje nagrodę specjalną – niespodziankę. 



Program wstępny 
 

Godz. 9.00  Zbiórka na Rynku Grocholskim, rozpoczęcie XV 

Regionalnego Marszu na Orientację i otwarcie marszu 

Godz. 9.15  Odprawa startujących, zapoznanie drużyn z trasą marszu, 

odczytanie regulaminu, wręczenie map i losowanie kolejności startu 
drużyn, które wychodzić będą co około 10 minut. 

Godz. 9.30   Rozpoczęcie marszu. Wymarsz pierwszej drużyny  

w kierunku Borowskiej Góry  

Godz. 9.30-12.00 Konkurencje obronne na terenie trasy marszu: 

 Punkt sanitarny - zaliczanie pomocy przedmedycznej 

 Strzelanie z broni pneumatycznej długiej 

 Rzut granatem 
 Quiz z wiedzy historycznej 

Godz. 12. 30   Posiłek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regulamin marszu 
 

1. W marszu mogą brać udział osoby od 12 roku życia. 

2. Drużyny składają się z trzech osób. Wyjątek stanowią drużyny,  

w których potrzebny jest opiekun grupy. Ten jednak nie może brać udziału 

w żadnych konkurencjach. 
3. Spożywanie alkoholu i zażywanie środków odurzających na trasie 

marszu jest surowo zabronione. 

4. Uczestnicy mają obowiązek podporządkowania się decyzjom  

i wytycznym obsługi marszu, a także obsługi poszczególnych stanowisk. 

5. W trakcie marszu zabronione jest bieganie. Czas obliczony jest tak, aby 

każdy, kto prawidłowo odczyta mapę i w trakcie marszu będzie 

zachowywał dyscyplinę marszu, dotarł do celu. 
6. Przynajmniej jedna osoba w drużynie powinna posiadać telefon 

komórkowy. W razie zagubienia się, bądź niebezpieczeństwa, należy 

bezzwłocznie połączyć się z członkiem obsługi, do którego numer został 

podany na odprawie. 

7. Osoba, do której zostanie podany numer, jest osobą, do której można 

dzwonić jedynie w uzasadnionym przypadku. Nieuzasadnione próby 

połączenia się z tą osobą są kategorycznie zabronione i traktowane będą 

jako blokowanie linii. 
8. W trakcie prowadzenia strzelań na stanowisku strzelania z broni 

pneumatycznej długiej obowiązują zasady poprawnego zachowania się  

z bronią. 

9. W trakcie marszu zabronione jest śmiecenie, a wszelkie odpadki należy 

pozostawiać na punktach kontrolnych, bądź zabierać ze sobą. 

10. W trakcie marszu zabronione jest palenie tytoniu i używanie otwartego 

ognia. Wynika to z zagrożenia pożarowego, gdyż trasa marszu  
w większości przebiegać będzie przez pola i lasy. 

11. Zabrania się płoszenia ewentualnie napotkanej zwierzyny leśnej. 

12. Zabrania się także niszczenia wszelkiej flory i fauny leśnej. 

13. W przypadku, gdy trasa przebiegać będzie tak, iż uczestnicy zmuszeni 

będą skorzystać z drogi, z której korzystają pojazdy mechaniczne, 

zobowiązani są oni do marszu lewą stroną ulicy – przeciwnie do ruchu 

pojazdów. Nakazuje się zachowanie najwyższej ostrożności. 

14. Zabrania się umyślnego zbaczania z wyznaczonej trasy marszu. 
15. Używanie petard na trasie marszu jest kategorycznie zabronione. 

16. Korzystanie z wszelkiego typu „pomocy naukowych” w trakcie trwania 

quizu historycznego jest zabronione. 

17. Za łamanie regulaminu odpowiada cała drużyna 



Pierwsza pomoc przedmedyczna 
 

Konkurencja przeprowadzana będzie pod nadzorem Stowarzyszenia 

Sztab Ratownictwa. Składać się ona będzie z dwóch etapów.  

Etapem pierwszym będzie test wiedzy z zakresu niesienia pierwszej 

pomocy. Będzie to test wyboru w formie a), b), c), d). Składać się będzie  
z 10 pytań, bez podziału na różne poziomy trudności. Za każdą 

poprawną odpowiedź drużyna otrzyma 1 pkt. Do testu przystąpić może 

jedna osoba. Maksymalnie drużyna może uzyskać z tego etapu 10 

punktów. Pozostałe dwie osoby przystępują w tym czasie do drugiego 

etapu. 

 Drugim etapem będzie pierwsza pomoc przedmedyczna.  

Zadaniem uczestników będzie: 
a) sprawdzenie, czy wokół potrzebującego pomocy nie ma niczego, co 

może zagrażać ich bezpieczeństwu; 

b) dokonanie oceny świadomości; 

c) sprawdzenie podstawowych czynności życiowych;  

d) wezwanie pomocy; 

e) przystąpienie do resuscytacji; 

f) opatrywanie ran i zapobieganie innym sytuacjom zagrażającym życiu i 

zdrowiu poszkodowanych. 
Za drugi etap drużyna otrzymać może maksymalnie 20 punktów. O ilości 

przyznanych punktów decydować będzie obsługa stanowiska pierwszej 

pomocy przedmedycznej. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Za pierwszą pomoc drużyna otrzymać może maksymalnie 30 punktów. 



Strzelanie z broni pneumatycznej długiej 
 

Strzelanie przeprowadzane będzie z broni pneumatycznej długiej, 

zwanej dalej wiatrówką. Kaliber broni wynosić będzie 4,5 mm. Amunicją 

będzie śrut ołowiany typu „Diabolo”. Energia kinetyczna wystrzeliwanego 

śrutu nie może przekraczać wartości 17 J. Wszystkie drużyny i wszyscy 
uczestnicy marszu muszą strzelać z tej samej wiatrówki. Strzelanie może 

odbywać się z pozycji stojącej, klęczącej lub leżącej z tym, że późniejsze 

strzelanie musi odbywać się z zachowaniem wybranej pozycji.  

W konkurencji może brać udział tylko jeden przedstawiciel drużyny.  

Ma on do dyspozycji jeden strzał próbny, mający na celu oswojenie się 

z bronią, oraz trzy strzały podlegające ocenie. W zależności od kategorii 

wiekowej, strzelania odbywać się będą do tarczy tych samych rozmiarów 
dla wszystkich kategorii wiekowych, ale z różnych odległości, o czym 

mowa w tabelce poniżej : 

 

12-15 16-19 20-… 

10 m 12,5 m 15 m 

 

Punkty przyznawane będą przez obsługę stanowiska strzeleckiego na 

podstawie wyników z tarczy i punktów dodatkowych za wybraną pozycję, 

których wartość określa się według poniższej tabeli : 

 

               Dodatkowe 

Z tarczy 

Za postawę 

stojącą 

Za postawę 

klęczącą 

Za postawę 

leżącą 
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+0 

9 

8 

7 

6 
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Poza tarczę +0 +0 +0 

 

I tak, zgodnie z tabelą, strzelec, który trafi „dziesiątkę” z postawy 
stojącej, otrzymuje za strzał dwadzieścia punktów, ale strzelec, który trafił 

„dziesiątkę” z postawy klęczącej, otrzymuje za strzał punktów piętnaście. 

Różnica wynika to z tego, że strzelanie z postawy klęczącej jest zasadniczo  

łatwiejsze, niż z postawy stojącej, ale trudniejsze, niż z postawy leżącej. 

Za strzelanie drużyna otrzymać może maksymalnie 60 pkt. 



Rzut granatem do celu 
 

Konkurencja rzutu granatem odbywać się będzie z wykorzystaniem 

oryginalnego, pozbawionego cech bojowych granatu typu „szyszka”, bądź 

jego drewnianej repliki. Wszystkie drużyny i wszyscy uczestnicy marszu 

muszą rzucać tym samym granatem. Rzuty mogą odbywać się z pozycji 
stojącej, klęczącej lub leżącej z możliwością zmiany pozycji. 

         W konkurencji mogą brać wszyscy członkowie drużyny. Każdy, kto 

przystępuje do konkurencji, ma do dyspozycji jeden rzut próbny, mający 

na celu „wyczucie” granatu, oraz trzy rzuty podlegające ocenie.  

Wszystkie rzuty, bez względu na wiek uczestnika, będą odbywać się  

z takiej samej odległości i do tego samego celu. Cel będzie złożony  

z dwóch kwadratowych sektorów. Największy sektor będzie miał wymiary 
2x2 metry, a najmniejszy, 50x50 centymetrów i będzie on znajdował się na 

środku największego sektora. Za trafienie w środek, obsługa stanowiska 

rzutu granatem przyznaje 20 pkt., a za trafienie w większy sektor 10 pkt. 

Nietrafienie w cel skutkuje nieprzyznaniem żadnego punktu. 

Miejsce, z którego uczestnicy marszu będą wykonywać rzuty, będzie 

wskazane przez obsługę stanowiska rzutu granatem za pomocą linii i tylko 

z tego miejsca można dokonywać punktowanych rzutów. Odległość 

krawędzi bocznej największego sektora od linii wyznaczającej miejsce 
rzutu, wynosić będzie 8 metrów. Uczestnik, który w trakcie wykonywania 

rzutu przekroczy linię, zostanie przywołany przez obsługę stanowiska 

rzutu granatem do porządku, a rzut zostanie niezaliczony. 

Przyjęcie określonej pozycji rzutuje także na przyznanie 

dodatkowych punktów, o czym mówi poniższa tabela : 

 

Postawa leżąca Postawa klęcząca Postawa stojąca 

+10 +5 +0 

 
 I tak, zgodnie z tabelą, uczestnik, który trafi w środek z pozycji 

leżącej, otrzymuje punktów trzydzieści, ale uczestnik, który trafił w środek 

z postawy klęczącej, otrzymuje punktów dwadzieścia pięć. Różnica 

wynika z tego, że rzut granatem z postawy klęczącej jest zasadniczo 

łatwiejszy, niż z postawy leżącej, lecz trudniejszy, niż z postawy stojącej. 

 Technika rzutu jest dowolna i nie podlega dodatkowej punktacji. 

Ocenie podlega jedynie celność poszczególnych rzutów i pozycja,  

z której dany rzut jest wykonywany. 
  

Za rzut granatem drużyna otrzymać może  maksymalnie 90 pkt. 



Quiz wiedzy historycznej 

 Quiz wiedzy historycznej składa się z dwudziestu pytań testowych 
a), b), c), d). W tej konkurencji udział biorą wszyscy członkowie drużyny. 

Wszystkie drużyny otrzymują pytania z tej samej bazy pytań do 

rozwiązania, co pozwala dość obiektywnie zweryfikować wiedzę 

uczestników, eliminując przy tym czynniki zmienne, które występują  

w przypadku losowania pytań. O ilości przyznanych punktów decyduje 

obsługa stanowiska quizu wiedzy historycznej opierając się na kluczu 
opracowanym przez autora pytań. Członkowie drużyny mogą konsultować 

się między sobą, lecz nie mogą w tym czasie korzystać z pomocy osób 

spoza drużyny, a także używać w tym czasie telefonów komórkowych.  

Za korzystanie z telefonu komórkowego w trakcie trwania quizu wiedzy 

historycznej obsługa stanowiska quizu historycznego ma prawo zakończyć 

konkurencję przed ukończeniem odpowiadania i ocenić tylko te 

odpowiedzi, na które odpowiedź padła bez używania zakazanych pomocy 

naukowych. Na rozwiązanie quizu uczestnicy mają maksymalnie 20 minut. 
Po upływie tego czasu obsługa stanowiska quizu historycznego zliczy 

punkty, po czym przyznane będą punkty za cały quiz historyczny. Zakres 

pytań przede wszystkim obejmuje wiedzę o Kampanii Wrześniowej, choć 

kilka pytań będzie dotyczyło także wiedzy ogólnej na temat II wojny 

światowej. Uczestnicy przed marszem otrzymają także bazę pytań,  

z których będą egzaminowani. 

 

Pouczenie dla obsługi stanowiska quizu historycznego 

 Klucz do pytań testowych jest ścisły i niepodlegający apelacji 
podczas trwania marszu. Klucz ten oparty został na podstawie 

powszechnie przyjętych przez historyków faktów. Wszelkie wątpliwości 

dotyczące prawidłowości klucza należy rozwiązywać poprzez zwrócenie 

się z zażaleniem do Organizatora marszu, który w przypadku zasadności 

zażalenia skieruje je bezpośrednio do autora bazy pytań. Warunkiem 

wszczęcia procedury rozpatrzenia zażalenia jest wysłanie wiadomości,  
w której zostanie załączona informacja, którego pytania dotyczy zażalenie, 

wraz z dołączonym renomowanym źródłem pisanym, które zaprzecza 

prawidłowości klucza. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane. 

 

Za rozwiązanie quizu drużyna otrzymać może maksymalnie 20 pkt. 


