
PROGRAM PRZEPROWADZENIA OBCHODÓW  
„DNIA SPORTU, SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ I ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA” 

W WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ 
 
 
Termin: 27 kwietnia 2022 r. 
 
Miejsce: Obiekty sportowe Studium Wychowania Fizycznego 
 
Uczestnicy: pracownicy i studenci wydziałów (instytutu) oraz absolwenci wydziałów (instytutu) pracujący w Wojskowej Akademii 

Technicznej 
 
Reprezentacje: 

1. WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA (WLO) 
2. WYDZIAŁ CYBERNETYKI (WCY) 
3. WYDZIAŁ ELEKTRONIKI (WEL) 
4. WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I GEODEZJI (WIG) 
5. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ (WIM) 
6. WYDZIAŁ MECHATRONIKI, UZBROJENIA I LOTNICTWA (WML) 
7. WYDZIAŁ NOWYCH TECHNOLOGII I CHEMII (WTC) 
8. INSTYTUT OPTOELEKTRONIKI (IOE) 

 
Ubiór uczestników: sportowy 
 
Klasyfikacja i punktacja:  
Za zajęte poszczególnych miejsc w każdej z dyscyplin sportowych reprezentacje otrzymują następującą ilość punktów: 
1 miejsce – 9 punktów, 
2 miejsce – 7 punktów, 
3 miejsce – 6 punktów, 
4 miejsce – 5 punktów, 
5 miejsce – 4 punkty, 
6 miejsce – 3 punkty, 



7 miejsce – 2 punkty, 
8 miejsce – 1 punkt. 
Wygrywa wydział (instytut) z największą liczbą punktów. W przypadku osiągnięcia takiej samej ilości punktów zwycięża 
reprezentacja wyżej sklasyfikowana w ramach biegu przełajowego „Wojskowy bieg po sprawność”. 
Dyscypliny sportowe rozgrywane w ramach współzawodnictwa sportowego w Dniu Sportu: 

1. Bieg przełajowy „Wojskowy bieg po sprawność”, 
2. Strzelectwo sportowe, 
3. Boks, 
4. Piłka siatkowa, 
5. Koszykówka, 
6. Piłka nożna, 
7. Unihokej, 
8. Sztafeta pływacka 4 x 50 m, 
9. Sztafeta lekkoatletyczna 4 x 400 m, 
10. Lądowy Tor Przeszkód, 
11. Ergometr wioślarski. 

 
 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia Godzina / miejsce 
realizacji 

Odpowiedzialny 
Wykonawca 

Uwagi 

1.  Uroczyste rozpoczęcie „Dnia 
Sportu…” 

7:30 -  8:00 
Stadion 

lekkoatletyczny 

Kierownik SWF 
Reprezentacje Wydziałów 

(Instytutu) 

Zbiórka w kolumnach, wydziałami 
(instytutem)  
o godz. 7:15. 

2.  Badania składu ciała 8:00 - 11:00 
Budynek główny SWF  
– sekcja rehabilitacji 

Zastępca Kierownika SWF  
ds. wojskowych  

Sekcja rehabilitacji SWF 

Chętni ustawiają się w kolejce 
(obowiązuje kolejność przybycia). 
Zalecane przyjście na czczo. Strój 
sportowy. 

3.  Strzelectwo sportowe 8:00 - 11:30 
Strzelnica sportowa 

budynek główny SWF 

Nauczyciele akademiccy SWF 
Reprezentacje Wydziałów 

(Instytutu) 

Zgodnie z załącznikiem nr 1. 
Zgłoszenia reprezentacji przesłać 
do dnia 22.04.2022 r.  
do mgr Rafał KRAUZ 
(rafal.krauz@wat.edu.pl). 



4.  Boks 8:00 - 11:30 
Hala tartanowa 

Nauczyciele akademiccy SWF 
Reprezentacje Wydziałów 

(Instytutu) 

Zgodnie z załącznikiem nr 2. 
Zgłoszenia reprezentacji przesłać 
do dnia 22.04.2022 r.  
do mgr Karol LANDOWSKI 
(karol.landowski@wat.edu.pl). 

5.  Piłka siatkowa 8:00 - 11:30 
Duża hala 

Nauczyciele akademiccy SWF 
Reprezentacje Wydziałów 

(Instytutu) 

Zgodnie z załącznikiem nr 3. 
 

6.  Koszykówka 8:00 - 11:30 
Boisko tartanowe  

do koszykówki 

Nauczyciele akademiccy SWF 
Reprezentacje Wydziałów 

(Instytutu) 

Zgodnie z załącznikiem nr 4. 
Zgłoszenia reprezentacji przesłać 
do dnia 22.04.2022 r.  
do mgr Piotr STASIEWICZ 
(piotr.stasiewicz@wat.edu.pl). 

7.  Piłka nożna 8:00 - 11:30 
Boisko tartanowe  

do piłki nożnej 

Nauczyciele akademiccy SWF 
Reprezentacje Wydziałów 

(Instytutu) 

Zgodnie z załącznikiem nr 5. 
Zgłoszenia reprezentacji przesłać 
do dnia 22.04.2022 r.  
do mgr Piotr FIEDORUK 
(piotr.fiedoruk@wat.edu.pl). 

8.  Unihokej 8:00 - 11:30 
Mała hala 

Nauczyciele akademiccy SWF 
Reprezentacje Wydziałów 

(Instytutu) 

Zgodnie z załącznikiem nr 6. 
Zgłoszenia reprezentacji przesłać 
do dnia 22.04.2022 r.  
do mgr Dariusz DAWIDZIUK 
(dariusz.dawidziuk@wat.edu.pl). 

9.  Sztafeta lekkoatletyczna  
4 x 400 m 

8:00 - 10:00 
Stadion 

lekkoatletyczny 

Nauczyciele akademiccy SWF 
Reprezentacje Wydziałów 

(Instytutu) 

Zgodnie z załącznikiem nr 7. 
Zgłoszenia reprezentacji przesłać 
do dnia 22.04.2022 r.  
do dr Sylwester WÓJCICKI 
(sylwester.wojcicki@wat.edu.pl). 

10.  Lądowy Tor Przeszkód 8:00 - 11:30 
LTP 

Nauczyciele akademiccy SWF 
Reprezentacje Wydziałów 

(Instytutu) 

Zgodnie z załącznikiem nr 8. 
 
 
 



11.  Zawody użyteczno-bojowe 8:30 - 12:00 
PCT WAT 

Kierownik SSW 
Reprezentacje  

batalionów szkolnych 

Zgodnie z oddzielnym 
regulaminem. 

12.  Sztafeta pływacka 4 x 50 m 8:30 - 11:30 
Pływalnia 

Nauczyciele akademiccy SWF 
Reprezentacje Wydziałów 

(Instytutu) 

Zgodnie z załącznikiem nr 9. 
 

13.  Mistrzostwa WAT w strzelaniu 
z pistoletu wojskowego  
i karabinka 

8:30 - 13:00 
Strzelnica WAT 

Kierownik SSW 
Żołnierze zawodowi  

i kandydaci na żołnierzy 
zawodowych WAT 

Zgodnie z załącznikiem nr 10. 
Zgłoszenia do 21.04.2022 r.  
do Kierownika SSW. 

14.  Wykład „Zasady zdrowego 
odżywiania się i dietetyki 
sportowej” 

9:50 - 11:20 
11:40 - 13:10 

Aula na 1 piętrze  
w Klubie WAT 

Zastępca Kierownika SWF  
ds. dydaktycznych 

Wyznaczone osoby przez 
Szefa Pionu Ogólnego 

Dwa wykłady po 150 osób. 
Wykłady przeprowadzi Pani  
dr Agata Gaździńska  
Kierownik Pracowni Dietetyki  
i Leczenia Otyłości  
z Wojskowego Instytutu Medycyny 
Lotniczej. 

15.  Ergometr wioślarski 10:00 - 11:30 
Sala gimnastyczna  

nr 54 

Nauczyciele akademiccy SWF 
Reprezentacje Wydziałów 

(Instytutu) 

Zgodnie z załącznikiem nr 11. 
Zgłoszenia reprezentacji przesłać 
do dnia 22.04.2022 r.  
do mgr Janusz WŁODEK 
(janusz.wlodek@wat.edu.pl). 

16.  Bieg przełajowy „Wojskowy 
bieg po sprawność” 

10:00 - 11:30 
Stadion 

lekkoatletyczny 

Nauczyciele akademiccy SWF 
Reprezentacje Wydziałów 

(Instytutu) 

Zgodnie z załącznikiem nr 12. 
Zgłoszenia reprezentacji przesłać 
do dnia 22.04.2022 r.  
do por. Tomasz LUBKIEWICZ 
(tomasz.lubkiewicz@wat.edu.pl). 

17.  Tenis ziemny 08:30 - 11:30 
Korty tenisowe 

Nauczyciele akademiccy SWF 
Studenci i pracownicy WAT 

Zgodnie z załącznikiem nr 13. 
 
 
 
 



18.  Uroczyste zakończenie „Dnia 
Sportu…” 

12:30 – 13:00 
Stadion 

lekkoatletyczny 

Kierownik SWF 
Reprezentacje Wydziałów 

(Instytutu) 

Wręczenie wyróżnień (pucharów) 
najlepszym wydziałom 
(instytutowi). 
Zbiórka w kolumnach, wydziałami 
(instytutem) o godz. 12:15. 

 
Ustalenia końcowe: 

1. W kwestiach spornych ostateczną decyzję podejmuje Kierownik Studium Wychowania Fizycznego. 
2. Za zgłoszenia reprezentacji wydziałów (instytutu) odpowiada zastępca dziekana ds. wojskowych. 
3. W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych istnieje możliwość rozegrania dyscyplin sportowych w inny sposób 

lub ich odwołania. 
 
Uregulowania prawne: 

1. Decyzja Nr 92/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Dnia Sportu, Sprawności 
Fizycznej i Zdrowego Trybu Życia w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr Nar. Poz. 157 z 2021 r.). 

 



Załącznik nr 1 
 

STRZELECTWO SPORTOWE 
 

TERMIN 27.04.2022 r., godz. 9.00 
MIEJSCE: Strzelnica SWF 
ZASADY UCZESTNICTWA: Studenci i pracownicy WAT. Klasyfikacja indywidualna  

i zespołowa 
SYSTEM ROZGRYWEK:  Pistolet i karabin - Seria 10 strzałów , czas 8 min.  

Do klasyfikacji  międzywydziałowej  zalicza się wyniki 
wszystkich zawodników z każdego zespołu 

ZGŁOSZENIA: Do 20.04.2022 r. na adres: rafal.krauz@wat.edu.pl  
na załączonym formularzu 

PROWADZĄCY: mgr Rafał Krauz, mgr Zdzisław Czajko, mgr Radosław 
Olszewski 

 
1. Zawody zostaną przeprowadzone na strzelnicy pneumatycznej SWF. 
2. Do konkurencji mogą przystąpić reprezentacje wydziałów składające się z 4 osób 

(przynajmniej jedna kobieta w zespole) 
3. Troje zawodników zespołu startuje z pistoletu, czwarty zawodnik strzela z karabinu. 
4. Broń i amunicję zapewnia organizator. Zawodnicy strzelają ze stanowisk 

wylosowanych przed rozpoczęciem strzelania. 
5.   Warunki strzelania: 

- broń  - pistolet pneumatyczny kal.4,5mm - rękojeść praworęczna;                   
- karabin pneumatyczny kal. 4,5mm - rękojeść praworęczna;                   
- odległość – 10 metrów, 
- cel –  tarcza sportowa, 
- seria próbna –  dowolna ilość strzałów w 3 minuty, 
- seria oceniana –  10 strzałów w 8 minut, 
- postawa stojąca,  
- strzelanie z pistoletu z jednej ręki; 
- strzelanie z karabinu bez podpórki. 

6.   Regulamin strzelania:  
- na 1 minutę przed rozpoczęciem konkurencji sędzia ogłasza czas przygotowawczy 

dla zawodników. W tym czasie zawodnicy mogą wejść na wylosowane stanowisko  
i przygotować się do strzelania, 

- po wykonaniu tych czynności sędzia podaje komendę „Seria próbna, czas 
strzelania 3 minuty – Start”, 

- po zakończeniu strzelania serii próbnej sędzia podaje komendę „Stop. Zmiana 
tarcz”  

- następna komenda sędziego „Seria oceniana 10 strzałowa, czas strzelania 8 minut 
– Start”, 

- na jedną minutę przed zakończeniem strzelania serii ocenianej, sędzia podaje 
komendę „Pozostała 1 minuta”, 

- po zakończeniu strzelania serii ocenianej, sędzia podaje komendę „Stop”. Po tej 
komendzie strzelający zobowiązany jest do bezwzględnego rozładowania  
i odłożenia zabezpieczonej broni, 

- po komendzie lub sygnale „STOP” wszyscy strzelający muszą natychmiast 
przerwać strzelanie, 

- przebieg konkurencji zgodny z regulaminem PZSS oraz niniejszym regulaminem. 

mailto:rafal.krauz@wat.edu.pl


7.   Dyskwalifikacja i kary: 
- jeżeli zespół lub zawodnik nie przestrzega zasad niniejszego regulaminu podlega 

automatycznej dyskwalifikacji, 
- niesportowe zachowanie zespołu lub członka zespołu, o którym decyduje sędzia 

główny konkurencji w czasie trwania zawodów, powoduje bezwzględną 
dyskwalifikację zespołu. 

8.   Ustalenia końcowe: 
- pozostałe szczegółowe informacje regulaminowe i organizacyjne zostaną 

przekazane przed rozpoczęciem strzelania; 
- zespoły startują według kolejności zgłoszeń; 
- w przypadku, gdy zawodnik nie zdąży w czasie rozpocząć strzelania, traci on 

najpierw prawo do strzałów próbnych, a następnie do strzałów w serii ocenianej; 
- o niesprawności broni w trakcie strzelania należy poinformować sędziego 

głównego konkurencji głosem, np. „Zgłaszam niesprawność” oraz przez 
podniesienie wolnej ręki;  

- oddanie strzału do niewłaściwej tarczy powinno być zgłoszone sędziemu; 
- oddanie strzału po komendzie „STOP” skutkuje odjęciem zawodnikowi najlepszej 

wartości przestrzeliny; 
- wartość wątpliwych przestrzelin odczytuje się za pomocą kalibromierza; 
- przed rozpoczęciem strzelania zawodnicy otrzymają w formie pisemnej „Przepisy 

bezpieczeństwa w strzelectwie sportowym” z którymi muszą się zapoznać. 
Zapoznanie się zostaje potwierdzone czytelnym podpisem, a wypełnione druki 
należy oddać sędziemu. Nie oddanie podpisanych przepisów bezpieczeństwa 
skutkuje nie dopuszczeniem do zawodów i dyskwalifikacją zawodnika (zespołu); 

- ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach nieujętych niniejszym regulaminem 
podejmuje sędzia główny zawodów. 

9.   Klasyfikacja: 
- klasyfikacja indywidualna: zwycięża zawodnik, który osiągnie największą sumę 

punktów. Przy jednakowej sumie punktów o lepszym miejscu decydować będzie: 
większa ilość dziesiątek, dziewiątek itd., 

- klasyfikacja zespołowa: o miejscu zespołu decydować będzie większa suma 
punktów uzyskanych przez wszystkich zawodników drużyny. W przypadku 
uzyskania równej sumy punktów przez dwa lub więcej zespołów, o miejscu 
decydować będzie wynik indywidualny najlepszego zawodnika zespołu. 
 

FORMULARZ: 
Święto Sportu WAT 2022 

27.04.2022r. 

Formularz zgłoszeniowy: Strzelectwo Sportowe 

LP Wydział stopień/tytuł naukowy  Imię i Nazwisko Batalion pl/kp 

1           

2           
  



Załącznik nr 2 
 

BOKS 
 

I. Cel: 
 
1. Popularyzacja boksu olimpijskiego wśród podchorążych i kadry WAT-u 
2. Propagowanie wartości sportowego stylu życia 
3. Umożliwienie zaprezentowania poziomu swojego wyszkolenia 
4. Wyłonienie najlepszych sportowców wśród podchorążych i kadry WAT-u. 

 
II. Termin i miejsce zawodów 

1. Turniej bokserski odbędzie się dnia 27.04 2022 r. (środa) od godz. 8.00  
na hali tartanowej („pod balonem”) na ternie SWF. 
7.45 waga zawodników/czek 
8.00 rozpoczęcie turnieju 
11.30 zakończenie turnieju i wyłonienie najlepszego wydziału WAT  
w boksie 
 

III.  Uczestnictwo 
 
1. Prawo startu w turnieju mają mężczyźni i kobiety – podchorążowie i kadra 

WAT 
2. Zgłoszenia proszę kierować do mgr Karola Landowskiego na e-maila: 

karol.landowski@watedu.pl lub tel. 510-615 -515 do dnia 22.04.2022r. 
W zgłoszeniu proszę podać tytuł/stopień ,imię nazwisko, kategorię wagową, 
nr tel., wydział studiów oraz ilość stoczonych walk. 
 

IV. Sposób rozgrywania turnieju 
1. Obowiązują następujące kategorie wagowe: 51-59 kg , 61-69 kg , 71-79 kg, 

81-89 kg , +92 kg 
2. Walki sparingowe zawodów będą punktowane przez sędziego. Za wygraną 

walkę będą uznawane 2 pkt., za remis 1 pkt., za przegraną 0 pkt.   
Wygrywa ten wydział, który uzyska największą ilość punktów zebranych we 
wszystkich kategoriach wagowych. 
Walki te odbywać się będą 3 rundy po 2 min. i z 1 minutową przerwą 
pomiędzy rundami 

3. Uczestnicy walk sparingowych zawodów będą walczyć w rękawicach 
sparingowych firmy Storm Cloud 16 OZ oraz kaskach przekazanych przez 
organizatora turnieju. 
Istnieje możliwość boksowania w swoim kasku po wcześniejszym 
uzgodnieniu z organizatorem turnieju. 

4. Uczestników walk sparingowych turnieju obowiązują ochraniacze na krocze 
(mężczyźni), ochraniacze na piersi (kobiety). Organizator posiada takie 
ochraniacze i użycza na czas trwania walk. 

5. Uczestników walk sparingowych obowiązują ochraniacze na zęby (nie 
mogą być koloru czerwonego) oraz owijki na dłonie 2,5-4,5 m. 

6. Strój obowiązujący to obuwie z miękką i cieńką podeszwą, krótkie spodenki, 
t-shirt (najlepiej na ramiączkach) 

mailto:karol.landowski@watedu.pl


7. Każdy wydział może zgłosić 1 zawodnika/zawodniczkę w poszczególnej 
wadze 

8. W przypadku dużej ilości zgłoszeń lub nieparzystej ilości zawodników/czek 
w poszczególnej kat. wagowej możliwe walki eliminacyjne 25 kwietnia  
2022 r. między 15.45 a 17.15 podczas treningu sekcji bokserskiej WAT. 
 

V. Warunki bezpieczeństwa 
1. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania wszelkich ustaleń 

organizacyjnych związanych z turniejem 
2. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania regulaminów 

obiektów sportowych WAT 
3. Wszelkie urazy, kontuzje oraz przypadki złego samopoczucia należy 

natychmiast zgłaszać osobom odpowiedzialnym za zabezpieczenie 
medyczne 

4. Szczegółowe warunki bezpieczeństwa dotyczące rywalizacji przedstawi 
sędzia turnieju. 

 
VI. Prowadzący: 

1. mgr Karol Landowski 
2. mgr Mariusz Jadczak 

  



Załącznik nr 3 
 

PIŁKA SIATKOWA 
 
TERMIN: Godz. 8.00 

MIEJSCE: Duża hala  
ZASADY UCZESTNICTWA: 10-osobowe reprezentacje wydziałów WAT:  

2 studentki, 2 pracowników, 6 studentów. Na boisku  
1 studentka, 1 pracownik, pozostały skład dowolny 

SYSTEM ROZGRYWEK: Sposób rozgrywek zostanie ustalony na odprawie  
w dniu zawodów w zależności od ilości zgłoszeń  

ZGŁOSZENIA: Bezpośrednio przed zawodami u prowadzącego 
PROWADZĄCY: mgr Janusz Kryszczuk 

mgr Aneta Klemarczyk 
mgr Anna Rybak 

 
  



Załącznik nr 4 
 

KOSZYKÓWKA 
 
Przepisy gry: 
 
 Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZKosz z następującymi wyjątkami: 

− Czas gry w 2 x 10 minut brudnej gry – zatrzymywana ostatnia minuta. 

− Składy drużyn 10 osobowe (minimum 5 os.) W reprezentacji wydziału: jeden 
wykładowca (żołnierz zawodowy) lub absolwent wydziały (ŻZ z batalionu),  
co najmniej jedna kobieta w składzie grającym. 

− W przypadku remisu zarządza się 2 minutową dogrywkę.  
 
Sposób przeprowadzenia zawodów: (zakładana liczba drużyn 8) 
 
System pucharowy - wszystkie zgłaszane drużyny zestawia się (losowaniem) w pary. 
Przegrywające drużyny odpadają, wygrywające znów tworzą pary, tak aż do momentu, 
kiedy zostają tylko dwie drużyny, które rozgrywają finał. O kolejności pozostałych 
miejsc zdecyduje stosunek punktów zdobytych do straconych w turnieju. 
 
Prowadzący: 

− mgr Piotr Stasiewicz 

− mjr mgr Paweł Ryś 
  



Załącznik nr 5 
 

PIŁKA NOŻNA 
 
Zbiórka: godz. 8.00 

Miejsce: Stadion SWF WAT, tartanowe boisko do piłki nożnej. 
Zespoły: max. 10-osobowe reprezentacje wydziałów WAT: min. 1 studentka, min. 1 
pracownik plus pozostali studenci. 
W trakcie gry: 
na boisku 6 zawodników (5 w polu plus 1 bramkarz) w tym: obowiązkowo 1 studentka
 i 1pracownik, pozostały skład dowolny. 
System rozgrywek: Sposób rozgrywek zostanie ustalony na odprawie w dniu 
zawodów w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.  
Zgłoszenia: Zgłoszenia reprezentacji przesłać do dnia 22.04.2022 r.  
do mgr Piotr FIEDORUK (piotr.fiedoruk@wat.edu.pl).Ostatecznie bezpośrednio 
przed zawodami u prowadzącego. 
Prowadzący: mgr Piotr Fiedoruk, mgr Rafał Pawłowski, mgr Mirosław Witek. 
 
  



Załącznik nr 6 
 

UNIHOKEJ 
 
TERMIN I MIEJSCE: 27.04.2022, godz. 08.00 - 11.30   - mała hala SWF 
UCZESTNICTWO: 6 zawodników wydziału, studenci wojskowi i cywilni, 

pracownicy WAT. W każdej drużynie musi być min. jedna 
kobieta oraz pracownik WAT. 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW: 
Na boisku rywalizują zespoły składające się z trzech zawodników oraz bramkarza 
(zawodnicy sekcji unihokeja AZS), w tym obowiązkowo kobieta lub pracownik (mogą 
też oboje).  
I runda - mecze grupowe 
II runda - mecze finałowe - zwycięzcy grup grają o I miejsce, a zespoły które zajęły  
II miejsca w grupach, grają o III miejsce w turnieju.  
Mecze w grupach rozgrywa się 2x5 min., w finałach 2x7 min. 
W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń możliwa jest zmiana systemu rozgrywek oraz 
wydłużenia czasu gry. 
Sprzęt zapewnia organizator. 
PROWADZĄCY: mgr Dariusz Dawidziuk, mgr Waldemar Stangret. 
 
  



Załącznik nr 7 
 

SZTAFETA LEKKOATLETYCZNA 4 x 400 m 
 
1. W reprezentacji wydziału startuje 4 osoby: co najmniej jedna kobieta (studentka, 

pracownik wydziału), co najmniej jeden pracownik wydziału (nauczyciel cywilny  
lub wojskowy), dwóch studentów lub absolwentów wydziałów (instytutu) pracujący 
na WAT. 

2. Konkurencja będzie prowadzona na bieżni stadionu lekkoatletycznego. 
3. Z zależności od liczby zgłoszeń serie i tory dla wydziałów będą rozlosowane przed 

zawodami. Kolejność startujących tak jak w pkt 1. Konkurencję wygrywa zespół, 
którego zawodnik ostatniej zmiany dobiegnie na metę jako pierwszy. Pierwsza 
zmiana biegnie dystans 400 m po swoich torach, druga zmiana po przebiegnięciu 
100 m po swoich torach zbiega na tor nr 1 i kolejne 300 m biegnie po nim, kolejne 
zmiany biegną po torze nr 1. Zmiana sztafet po przebiegnięciu 400 m odbywa się 
poprzez przekazanie pałeczki. Przekazanie pałeczek powinno nastąpić w strefie 
zmian oznaczonej chorągiewkami. 

4. Prowadzący: dr Sylwester Wójcicki, dr Andrzej Chodała, mgr Leszek Kleszowski. 
 
 

 
  



Załącznik nr 8 
 

LĄDOWY TOR PRZESZKÓD (LTP) 
 
MIEJSCE: Lądowy Tor Przeszkód Studium Wychowania Fizycznego. 
ZASADY UCZESTNICTWA: 4-ro osobowe reprezentacje Wydziałów WAT (2-ie 
studentki, 2-ch studentów). W zawodach prawo startu mają tylko kompletne 
reprezentacje. 
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW: Pokonywanie przeszkód Lądowego 
Toru Przeszkód (LTP) odbywa się według zasad określonych w „Rygorach 
dydaktycznych z wychowania fizycznego dla studentów WAT” wprowadzonych  
do użytku z dniem 1 marca 2022 roku. Czteroosobowe reprezentacje Wydziałowe 
podzielone są na dwie sztafety: męską (2-ch studentów) i żeńską (2-ie studentki). 
Pierwszy z zawodników zarówno ze sztafety męskiej jak i żeńskiej pokonują 
przeszkody od STARTU do przeszkody Nr 10 (stół irlandzki - włącznie). Następnie 
pomiędzy przeszkodą Nr 10, (pokonał ją zawodnik rozpoczynający bieg)  a przeszkodą 
Nr 11 (tunel i podwójna belka), zawodnik rozpoczynający bieg, poprzez klepnięcie  
w dłoń, przekazuje „obowiązek” kontynuacji biegu drugiemu zawodnikowi sztafety. 
Drugi zawodnik sztafety pokonuje tor od przeszkody Nr 11 do linii METY, gdzie 
mierzony jest czas pokonania toru przez poszczególne sztafety. Obie sztafety z tego 
samego Wydziału startują razem ale jest to bieg o charakterze indywidualnym  
(nie pomagamy sobie wzajemnie). Zawodnicy sami ustalają, która sztafeta biegnie  
po którym torze. 
STRÓJ: Umundurowanie polowe, obuwie sportowe. 
PUNKTACJA: O kolejności miejsc decyduje suma uzyskanych czasów przez obie 
sztafety Wydziałowe (męską i żeńską). Czas mierzony jest z dokładnością 0,1 
sekundy. Im czas jest krótszy (szybszy czas pokonania toru), tym zespół jest wyżej 
klasyfikowany. 
ZGŁOSZENIA: Bezpośrednio przed zawodami u prowadzącego zawody. 
PROWADZĄCY: mgr Marek Szewc, mgr Krzysztof Kępniak. 
INNE USTALENIA: Przy złych warunkach atmosferycznych, prowadzący, zastrzegają 
sobie prawo do zmiany sposobu pokonywania poszczególnych przeszkód, 
wchodzących w skład Lądowego Toru Przeszkód.  
  



Załącznik nr 9 
 

SZTAFETA PŁYWACKA 4 x 50 m 
 
Sztafeta pływacka 4 x 50 m dowolnym sposobem. 
Uczestnictwo: 4 zawodników 
Zawodnik nr 1 – ŻZ wydziału lub absolwent wydziału ŻZ pełniący służbę w WAT  
w jednostkach pozawydziałowych. 
Zawodnik nr 2 – kobieta 
Zawodnik nr 3 – student lub studentka. 
Zawodnik nr 4 – student lub studentka. 
Miejsce przeprowadzenia zawodów: pływalnia SWF WAT. 
Termin przeprowadzenia zawodów: 27.04.2022r. Godzina rozpoczęcia zawodów 
09.00. Rozgrzewka 08.30 – 08.55. 
Sposób przeprowadzenia zawodów: zawody zostaną rozegrane seriami na czas. 
Seria i tory zostaną rozlosowane w dniu zawodów o godz. 08.45. 
Zgłoszenia do zawodów: listy startujących zawodników dostarczyć do dnia zawodów 
do godz. 08.40 do sędziego głównego dr Saturnina Przybylskiego. 
Punktacja: punkty zostaną przypisane odpowiednio do zajętych miejsc. 
Komisja sędziowska: sędzia główny i sędzia starter dr Saturnin Przybylski, sędzia 
celowniczy mgr Ewa Sergot, sędziowie mierzący czas mgr Stanisław Grzesiak,  
mgr Waldemar Lachowski, sędzia sekretarz mgr Michał Gąsiński. 
 
  



Załącznik nr 10 
 

MISTRZOSTWA WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ 
W STRZELANIU Z PISTOLETU WOJSKOWEGO I KARABINKA 

 
1. Organizator zawodów 

Studium Szkolenia Wojskowego Wojskowej Akademii Technicznej. 
 

2. Cel zawodów  
- popularyzacja strzelectwa sportowego wśród kadry i studentów wojskowych 

Akademii; 
- wyłonienie najlepszych strzelców WAT w strzelaniu z pistoletu wojskowego 

i karabinka w klasyfikacji zespołowej i indywidualnej. 
 

3. Miejsce zawodów : 
- strzelnica szkolna Wojskowej Akademii Technicznej przy ul. Kocjana.  
 

4. Termin zawodów 
 -  27 kwietnia 2022 r. -  godz. 8.30 

 
5. Konkurencje i uczestnicy 

 a/ Kadra – PW VIS-100 - 20 – klasyfikacja indywidualna i zespołowa; 
 W zawodach mogą uczestniczyć żołnierze zawodowi Akademii. 

W zawodach uczestniczą 3 osobowe zespoły utworzone z kadry zawodowej 
reprezentujące: 

- Wydział Cybernetyki; 
- Wydział Elektroniki; 
- Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji; 
- Wydział Inżynierii Mechanicznej; 
- Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa; 
- Wydział Nowych Technologii i Chemii; 
- Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania; 
- Instytut Optoelektroniki; 
- Centrum Inżynierii Biomedycznej; 
- Batalion Szkolny; 
- Pion Kanclerza; 
- Pion Zastępcy Rektora. 

 b/ Studenci wojskowi – 5,56  kbs Beryl - 20 – klasyfikacja zespołowa                           
i indywidualna. 

Startują 3 osobowe zespoły studentów wojskowych reprezentujące: 
- 1 kompanię podchorążych; 
- 2 kompanię podchorążych; 
- 3 kompanię podchorążych; 
- 4 kompanię podchorążych. 
- 5 kompanię podchorążych; 
- 6 kompanię podchorążych; 
- 7 kompanię podchorążych; 
- 8 kompanię podchorążych; 
- 9 kompanię podchorążych; 

  - 10 kompanię podchorążych; 



  - 11 kompanię podchorążych; 
  - 12 kompanię podchorążych; 
  - 13 kompanię podchorążych; 
  - 14 kompanię podchorążych; 
  - 15 kompanię podchorążych; 
  - 16 kompanię podchorążych; 
  - 17 kompanię podchorążych; 
  - 18 kompanię podchorążych; 
  - 19 kompanię podchorążych; 
  - 20 kompanię podchorążych; 
  -  21 kompanię podchorążych. 

 Podchorążowie mogą startować tylko w jednej konkurencji. 
 

6. Ustalenia techniczne 
We wszystkich konkurencjach amunicję: do pistoletów i do karabinków do 
strzelań próbnych i ocenianych zabezpiecza organizator zawodów – Studium 
Szkolenia Wojskowego.  
Żołnierze zawodowi: 
Strzelają z pistoletu wojskowego VIS-100. Broń na zawody pobiera i zdaje do 
magazynu wielobranżowego wyznaczony żołnierz Studium Szkolenia 
Wojskowego. 
 
Podchorążowie: 
Strzelają z broni wydzielonej przez Batalion Szkolny –  5,56 mm kbs BERYL. 
Broń na zawody pobiera i zdaje do pododdziałowych magazynów broni 
wyznaczony żołnierz z Batalionu Szkolnego. 
 

7. Warunki strzelania  
 a/ konkurencja PW -20 (kadra); 
  - broń - pistolet wojskowy 
  - odległość - 25 m 
  - cel - tarcza sportowa nr 4 
  - ilość naboi i czas - 3 próbne w czasie 3 min 
            - 2 x 10 ocenianych w czasie 6 min. / na serię 
  - postawa - stojąc z jednej ręki 
  - ubiór - mundur polowy. 
 b/ konkurencja kbs beryl – 20 (studenci wojskowi) 
  - broń – 5,56 mm kbs Beryl 
  - odległość - 100 m 
  - cel - figura bojowa 23 p z centralną „10” 
  - ilość naboi i czas - 3 próbne w czasie 3 min. 

- 2 x 10 ocenianych w czasie 6 min. 
  - postawa - leżąc z wykorzystaniem podpórki; 
  - ubiór - mundur polowy; 
 

8. Punktacja 
W zawodach stosuje się indywidualną i zespołową punktację zgodnie z 
przepisami PZSS. W punktacji zespołowej o zajętym miejscu decydować będzie 
suma punktów wszystkich członków zespołu. W przypadku równej ilości 



punktów o zajętym miejscu drużynowo decyduje wynik indywidualny 
najlepszego zawodnika zespołu. 
Klasyfikację indywidualną stosuje się do wszystkich uczestników zawodów. 
W przypadku równej ilości punktów decyduje większa ilość 10 centralnych, 10, 
9, 8 itd. 

 
9. Zgłaszanie zawodników 

Imienne listy zawodników do konkurencji zespołowych i indywidualnych, 
kierownicy poszczególnych zespołów powinni przekazać kierownikowi Studium 
Szkolenia Wojskowego  do dnia 21 kwietnia 2022 r.  

 
10. Sprawy organizacyjne 

Odprawa techniczna Kierowników zespołów odbędzie się w dniu i miejscu 
rozgrywania zawodów o godz. 8.30. 
Losowanie stanowisk przeprowadzone zostanie bezpośrednio przed 
strzelaniem. 
W sprawach organizacyjnych proszę kontaktować się z kierownikiem SSW pod 
numerem telefonu: 261-839-753. 
Komisję sędziowską ustali Kierownik Studium Szkolenia Wojskowego, który jest 
Sędzią Głównym Zawodów. 

  



Załącznik nr 11 
 

ERGOMETR WIOŚLARSKI 
 

1. Zawodnicy – sztafety 4 osobowe w tym jedna kobieta 
2. Dystans 2000m , każdy zawodnik wiosłuje odcinek ok 500m 
3. Zmiana zawodnika następuje na komendę. 
4. Zwycięża sztafeta , która uzyska najlepszy czas. 
5. Zgłoszenia imienne przesłać do 22.04.2022 na adres mailowy 

janusz.wlodek@wat.edu.pl 
6. Zawody będą rozgrywane na  4 ergometrach typu Concept II  

wraz z oprogramowaniem do halowego wioślarstwa typu Concept II. 
7. Przed startem istnieje możliwość rozgrzewki. 
8. Prowadzący: mgr Janusz Włodek, mgr Michał Gulan, mgr Dominik Łodej,  

mgr Dawid Zapłata. 
 
  



Załącznik nr 12 
 

BIEG PRZEŁAJOWY „WOJSKOWY BIEG PO SPRAWNOŚĆ” 
 

I. CEL: 
 
1. Popularyzacja biegów długodystansowych wśród podchorążych i kadry 

WAT. 
2. Propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.  
3. Wyłonienie najlepszych biegaczy Wojskowej Akademii Technicznej.  

 
II. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 

 
1. Bieg odbędzie się dnia 27.04.2022 r. (środa) w godz. 10:00-11:30  

na stadionie LA Wojskowej Akademii Technicznej.  
10:00 – weryfikacja zawodników  
10:30 – start kobiet 
11:00 – start mężczyzn  
11:30 – zakończenie zawodów 

2. Trasa – 1,8 km pętla wytyczona strzałkami w lesie przylegającym do 
obiektów sportowych SWF. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. UCZESTNICTWO: 
 
1. Prawo startu w biegu mają kobiety i mężczyźni – podchorążowie i kadra 

WAT. 
2. Każdy wydział (instytut) może zgłosić maksymalnie do 10 zawodników. 



3. Do klasyfikacji drużynowej liczone będą punkty 3 najlepszych mężczyzn 
i 2 najlepszych kobiet według schematu: 
N- liczba uczestników w najliczniej obsadzonym biegu, 
1 miejsce – N+1 
2 miejsce – N-1 
3 miejsce – N-2 
4 miejsce – N-3  

4. Kategorie  
Mężczyźni do 35 lat  
Kobiety do 35 lat 
Mężczyźni od 35 lat do 45 lat  
Kobiety powyżej 35 lat 
Mężczyźni powyżej 45 lat 
 

IV. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA: 
1. Uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania wszelkich ustaleń 

organizacyjnych związanych z turniejem 
2. Uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania regulaminów 

obiektów sportowych WAT 
3. Wszelkie urazy, kontuzje oraz przypadki złego samopoczucia należy 

natychmiast zgłaszać osobom odpowiedzialnym za zabezpieczenie 
medyczne 

4. Szczegółowe warunki bezpieczeństwa dotyczące rywalizacji 
przedstawią sędziowie biegu przed startem 

 
V. PROWADZĄCY: 

1. por. Tomasz LUBKIEWICZ 
2. mgr Dariusz SOKALSKI  
3. mgr Adam WOŁOS 

 
VI. ZGŁOSZENIA: 

1. Zgłoszenia będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
22.04.2022 do godz. 15:00 na adres por. Tomasz LUBKIEWICZ  
tomasz.lubkiewicz@wat.edu.pl w formie tabeli zamieszczonej poniżej, 
przygotowanej w programie EXEL. 

Formularz zgłoszeniowy: BIEG PRZEŁAJOWY „WOJSKOWY BIEG PO SPRAWNOŚĆ”  

LP Wydział stopień/tytuł naukowy  Imię i Nazwisko Batalion pl/kp 

1           

2           
  

mailto:tomasz.lubkiewicz@wat.edu.pl


Załącznik nr 13 
 

TENIS ZIEMNY 
 
TERMIN: Godz. 8:30 
MIEJSCE: Korty tenisowe 
ZASADY UCZESTNICTWA: Studenci i pracownicy WAT. Turniej Open.  
SYSTEM ROZGRYWEK: Zostanie ustalony przed zawodami (w zależności od ilości 
zgłoszeń) 
ZGŁOSZENIA: Przed zawodami u prowadzącego 
PROWADZĄCY: mgr Karolina Czarkowska-Napierska + sędziowie 
 


