
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Manewry Techniczno-Obronne 

 

Rok 2014 jest znamienitym rokiem dla świętokrzyskiego harcerstwa. W tym 

bowiem roku… Będziemy starali się tworzyć historię. Zupełnie jak w latach 

ubiegłych, realizując wydarzenia programowe na szczeblu całej naszej Chorągwi. 

Harcerski rok niesie za sobą wiele radości, wiele ciekawych wydarzeń. Jest 

mnóstwo wspaniałych rajdów, furorę robi harcerski Festiwal. Przed sobą macie 

zaproszenie na kolejne z wydarzeń, które w naszej ocenie pomaga w pełni odnaleźć 

odpowiedzi na pytania: co?, po co?, dlaczego?  

Powoli kończą się nasze akcje letnie, powoli nasi harcerze wrócą niebawem 

do szkół. Pragniemy zaprosić Was i Waszych harcerzy do udziału w Manewrach.  

W tym roku stawiają one na piedestale Techniki Harcerskie i praktyczną wiedzę  

z zakresu Obronności. 

Podczas Manewrów czeka na nas test umiejętności, które dla harcerzy 

powinny być szczególnie istotne. Czy podołamy? Odpowiedź na to pytanie 

odnajdziemy tylko i wyłącznie weryfikując rzeczywistość podczas Manewrów! 

I dla ciekawych… Co zatem nas czeka :)? Jak w ubiegłym roku zakwaterowani 

będziemy na terenie Campowiska Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych 

Wojska Polskiego. Przed nami mnóstwo okazji do rywalizacji i współzawodnictwa. 

Reaktywujemy i dostosowujemy do dzisiejszych czasów Odznakę Sprawności 

Obronnych, a także ogłaszamy Turniej Trójtechniczny o Puchar Komendanta 

Chorągwi!  

My również czekamy z niecierpliwością na start Manewrów!  

Do zobaczenia! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Jak się zgłosić? 

Nic prostszego :) 

Zbierz grupę  5 harcerzy starszych lub wędrowników (wiek powyżej 12 roku 

życia!) i wyślij wypełnioną kartę zgłoszenia pod adres 

manewry.kielecka@gmail.com (Karta Zgłoszenia stanowi załącznik do Regulaminu) 

Zgłoszenia odbywają się w dwóch etapach: 
 

I etap do 08.09.2014 r. 

 

Ograniczenie do siedmiu Patroli (5 uczestników + 1 opiekun) z każdego hufca. 

Decyduje kolejność zgłoszeń, 

 

W dniu 09.09.2014 r. na stronie ZHP Chorągwi Kieleckiej zostanie opublikowana 

liczba zgłoszonych Patroli, w przypadku niewykorzystania wszystkich 24 miejsc, 

odblokowana zostanie dalsza możliwość rejestracji kolejnych Patroli, tym razem 

już bez ograniczeń).  

 

II etap od 09.09.2014 do 15.09.2014  

 

Rejestracja bez limitów (drużyny z hufców, które zgłosiły już siedem Patroli mogą 

zgłaszać kolejne).  

 

W terminie do 16.09.2014 należy również dokonać przelewem wpłaty wpisowego 60 

zł od uczestnika na konto ZHP Chorągwi Kieleckiej (30 złotych opiekun). W tytule 

przelewu należy podać nazwę Patrolu. Zgłoszenia po 15.09.2014 nie będą 

rozpatrywane. 

 

Konto ZHP Chorągwi Kieleckiej: 

 

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. O/Kielce 

nr 73 1930 1800 2004 0040 3436 0001 

 

Każdy z Patroli otrzyma gotowy pakiet żywieniowy zarówno na śniadanie, na obiad 

jak i na kolację. Nie ma potrzeby zabierania ze sobą menażek, talerzy.  
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Ramowy Program  

Manewrów Techniczno-Obronnych 
 

Piątek 26 września 2014 

 
10:00 – 14:00 – Rejestracja oraz zakwaterowanie uczestników  
14:30 – 15:15 – Apel Inauguracyjny 
16:00 – 18:30 – Wojskowy Tor Przeszkód  
20:00 – 22:00 – Opowieść oficerska – spotkanie z zaproszonymi oficerami Sił 

Zbrojnych RP 
22:30 – 06:00 – Cisza nocna  
 

Sobota 27 września 2014 
 

06:30 – 06:33 – Pobudka Wojskowa 
09:00 – 13:00 – Mikrokursy Techniczne:  

 strzelectwo sportowe  

 samoobrona  

 techniki linowe  

 terenoznawstwo  

 maskowanie i kamuflaż  

 ekwipunek wojskowy  

 ratownictwo medyczne  

 ekwipunek turystyczny  
15:30 – 18:00 – Indywidualne zdobywanie Odznaki Sprawności Techniczno Obronnej 
20:00 – 22:00 – Kino Letnie: Projekcja filmu Miasto 44’ 
22:30 – 07:00 – Cisza nocna 
23:30 – 01:30 – Gra Nocna „Śladami Szarych Szeregów” upamiętniająca powołanie 

do życia Szarych Szeregów w 1939r.  
 
 

Niedziela 28 września 2014 
06:00 – 06:05 – Pobudka 
07:30 – 08:30 – Polowa Msza Święta 
09:00 – 12:00 – Turniej Trójtechniczny 
13:00 – 13:30 – Apel kończący Manewry 
13:00 – 15:00 – Zdanie Terenu przez Patrole 
 

 

 



 

 

 

 

 

Regulamin Manewrów Techniczno-Obronnych 

 

1. Manewry odbywają się niezależnie od warunków atmosferycznych. 

2. Pod pojęciem „Patrol” Organizator rozumie grupę 5 harcerzy/harcerek w wieku 

powyżej 12 lat dowodzonych przez pełnoletniego instruktora. 

3. Zakwaterowanie uczestników odbywa się na wydzielonym terenie Centrum Przygotowań 

do Misji Zagranicznych zwanego dalej Campowiskiem. 

4. Uczestnicy poza strefą Campowiska mogą poruszać się tylko za okazaniem 

jednorazowej przepustki Patrolu. Przepustki wydawane będą w Biurze Organizatora. 

5. Podczas trwania Manewrów obowiązuje zakaz używania otwartego ognia na terenie 

Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych. 

6.  Od uczestników wymagane jest przestrzeganie Prawa Harcerskiego. 

7. Za wszelkie szkody dokonane przez członków Patrolu odpowiedzialność ponosi opiekun. 

8. Nieprzestrzeganie Regulaminu grozi wydaleniem z Manewrów w trybie 

natychmiastowym. 

9. Zweryfikowana płatność Patrolu jest warunkiem dopuszczenia do udziału  

w Manewrach i wstępu na teren Centrum. 

10. Maksymalna ilość Patroli biorących udział w Manewrach jest ograniczona do 24. 

11. W skład obowiązkowego wyposażenia Patrolu wchodzą: 

- Ubezpieczenie NNW SU min. 10.000 zł (polisa będzie sprawdzana przy rejestracji), 

- Pisemne zgody prawnych opiekunów osób nieletnich na udział w Manewrach, 

- Śpiwór dla każdego z  uczestników, 

- Apteczka, 

- Regulaminowe umundurowanie harcerskie każdego z uczestników, 

- Dokumenty tożsamości uczestników (dowód osobisty/legitymacja szkolna), 

- Kompas (min. jeden na Patrol), 

- Latarki (min. jedna na Patrol), 

12. Manewry mają charakter imprezy zamkniętej. Wszelkie zgłoszenia gości 

Patrolu/Drużyny/Hufca należy ustalić z Biurem Organizatora do dnia 15.09.2014 

13. Komenda zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu oraz do 

wprowadzania zmian programowych. 

 



 

 

 

 

 

 

Turniej Trójtechniczny: Informacje szczegółowe 

1. Strzelectwo 

W programie zawodów jest: rozgrywanie konkurencji w postawie stojącej  

z karabinków pneumatycznych. 

 

Zasady rozgrywania konkurencji: 

 

 zawodnicy mają prawo do 5 strzałów próbnych przed strzałami ocenianymi, 

 po strzałach próbnych zawodnik zgłasza rozpoczęcie serii ocenianej, 

 zawodnik oddaje 10 strzałów ocenianych w czasie max. 5 minut,  

 Osiągnięcie wyniku powyżej 50 punktów powoduje, że zawodnik oraz jego 

wynik zostają zapisani do rankingu strzelców, 

2. Wspinaczka 

Eliminacja wstępna zostanie dokonana na podstawie czasu trawersu na 

boulderowej ściance wspinaczkowej. 

25 zawodników z najlepszym czasem zakwalifikowane zostanie do finału, gdzie 

rywalizować będą na mobilnych ścianach wspinaczkowych (8,5m). 

Zwycięzcą zostanie osoba, której zsumowany czas z obu etapów zawodów będzie 

najlepszy. 

 

3. Paintball 

Zawody drużynowe prowadzone systemem pucharowym - przeprowadzony zostanie 

na „sztucznym” polu do paintballa.  

Szczegółowe zasady Organizator podane będą w Biurze Organizatora, każdy  

z zawodników otrzymuje pełny zestaw do gry w paintball, oraz pakiet 170 kul, 

dozwolone jest stosowanie elementów maskowania i kamuflażu 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

Karta Zgłoszenia 

 

I etap do 08.09.2014 r. 

Ograniczenie do siedmiu Patroli (5 uczestników + 1 opiekun) z każdego hufca. 

Decyduje kolejność zgłoszeń, 

 
II etap od 09.09.2014 do 15.09.2014  

Rejestracja bez limitów (drużyny z hufców, które zgłosiły już siedem Patroli mogą 

zgłaszać kolejne).  

 

Kartę Zgłoszenia należy przesłać na adres: manewry.kielecka@gmail.com 

Hufiec  

Drużyna  

Nazwa Patrolu  

Imię i Nazwisko opiekuna  

Telefon Kontaktowy opiekuna  

Adres e-mail opiekuna  

Skład Patrolu 1. 

 2. 

 3.  

 4. 

 5. 
 

Prosimy o wypełnianie WIELKIMI literami 

 
W terminie do 16.09.2014 należy dokonać przelewem wpłaty wpisowego 60 zł od 

uczestnika na konto ZHP Chorągwi Kieleckiej (30 złotych opiekun). W tytule 

przelewu należy podać nazwę Patrolu. Zgłoszenia po 15.09.2014 nie będą 

rozpatrywane. 

 

Konto ZHP Chorągwi Kieleckiej: 

 

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. O/Kielce 

nr 73 1930 1800 2004 0040 3436 0001 

mailto:manewry.kielecka@gmail.com

