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O turnieju słów kilka … 
 
Jest to III edycja turnieju o miano najlepszego zastępu w Chorągwi. Każdy z druhów 

zastępowych będzie miał świetną okazję by wykazać się, rywalizować z innymi, a przy okazji 

świetnie się bawić z zastępem. Jest to również okazja do poznania innych zastępów z różnych 

środowisk. Turniej składa się z trzech równie emocjonujących etapów. Pierwszy najdłuższy to 

rywalizacja w drużynie z innymi zastępami – powinna ona pomagać w codziennej pracy 

drużyny. Dla drużynowego jedynym obowiązkiem jest prowadzenie punktacji zastępów i co 

najmniej  jedna wizytacja zbiórki zastępu, zaś dla zastępowych organizacja zbiórek zastępu. 

Do drugiego etapu, który odbywa się w hufcu mogą zakwalifikować się wszystkie zastępy z 

drużyny (pod warunkiem, że były klasyfikowane), jednak zastęp, który do 15 marca 2012 

roku zgromadzi najwięcej punktów w drużynie, w etapie II w hufcu, będzie miał premię 

punktową. Do połowy kwietnia odbywają się gry terenowe w hufcach, których zadaniem 

będzie sprawdzenie technik harcerskich, do etapu chorągwianego przechodzą zastępy, które 

uzyskają wynik wyższy niż 75 % (maksymalnej liczby punktów), jeśli zaś żaden z zastępów 

nie uzyska takiego wyniku to przechodzi tylko jeden zastęp z najlepszym wynikiem. 

Finałowym etapem jest Turniej Zastępów w Chorągwi, z każdego hufca może 

zakwalifikować się kilka zastępów. Turniej odbywa się w formie biwaku.  

Chcemy by idea Turnieju była rozpropagowywana w drużynach i by przynosiła efekty w 

pracy poszczególnych drużyn, silne zastępy to silne drużyny…  

 
Dotychczasowi zwycięzcy: 
Zastęp „Orlęta” 40 KDH „Barykada” – 2006/2007 – zastępowy Oskar Korzonek mł. 
Zastęp „Wilki” 3 ZDH „Górska Ostoja” im. T. Kościuszki 2010/2011 – zastępowy Beniamin 
Rafalski mł.  
 
 
 



Zasady Turnieju 
 
Etap I Dru żyna       
 
Termin  od 1 września 2011 do 15 marca 2012 r. 
Osoba odpowiedzialna: Drużynowy oraz zastępowi 
Forma i zasady: zastępy rywalizują w oparciu o punktacje w drużynie (zasady punktacji są 
wszystkim zastępowym znane już we wrześniu). Każda zbiórka zastępu, drużyny w którą 
dany zastęp organizuje, lub bierze udział jest punktowana – wedle zasad przyjętych w 
drużynie – ważne, żeby były one zrozumiałe i znane wszystkim zastępowym. Punktacje 
zastępów drużynowy podaje w rozkazach (przynajmniej 1 raz na dwa miesiące).  Zakończenie 
rywalizacji winno być zamieszczone w rozkazie drużyny z wyszczególnieniem wszystkich 
zastępów oraz z podaniem punktacji. drużynowy winien załączyć zasady punktacji na 
podstawie, których prowadzona była rywalizacja i przekazać je hufcowemu (wraz z 
rozkazem). Przynajmniej jedna zbiórka zastępu powinna zostać zwizytowana i oceniona w 
ramach punktacji przez drużynowego. 
Do etapu w hufcu drużynowy może dopuścić wszystkie zastępy z drużyny.  
 
 
Etap II Hufiec  
 
Termin  od 15 marca 2012 do 15 kwietnia 2012 r, 
Osoba odpowiedzialna: hufcowy (może wyznaczyć osobę, która będzie organizowała grę) 
Forma i zasady: Gra sprawdzająca techniki harcerskie (w razie wątpliwości proszę pytać 
komendanta turnieju). Hufcowy wraz ze swoją kadrą ustala reguły i zasady gry oraz punktacje 
(która przed grą jest znana zastępom biorącym udział w grze). Przynajmniej 10 dni wcześniej 
przekazywana jest informacja o zasadach i miejscu gry. Polecamy, by organizator danej gry 
realizował ją na stopień.  
Z każdej drużyny mogą zostać zgłoszone wszystkie zastępy, jednak na samym wstępie zostaje 
wyznaczona premia punktowa dla zastępów, które zdobyły 1 miejsce w rywalizacji na 
poziomie drużyn (ew. drugie miejsce – ustala hufcowy z drużynowymi).  
Z etapu hufca do turnieju w chorągwi mogą zostać zakwalifikowane zastępy, które uzyskają 
wynik wyższy niż 75 % (maksymalnej liczby punktów na etapie hufca), jeśli zaś żaden z 
zastępów nie uzyska takiego wyniku to przechodzi tylko jeden zastęp, który uzyskał najlepszy 
wynik na grze.  
 
Etap III Chor ągiew  
 
Termin : do 22 kwietnia 2012 r. hufcowi przesyłają informacje do komendanta turnieju z 
podaniem wyników rywalizacji. Termin turnieju zostanie wyznaczony przed 3 maja 2012 r.  
Osoba odpowiedzialna: komendant turnieju pwd. Rene Karkocha HR 
Forma i zasady: Spośród najlepszych zastępów z poszczególnych hufców, zostanie 
wyłoniony najlepszy zastęp. Turniej będzie składał się biwaku (jeden nocleg), podczas 
którego będzie gra terenowa, podchody, będzie również oceniane biwakowanie, 
przygotowanie posiłku oraz zadania dodatkowe.  
 

Czuwaj! 
Komendant Turnieju Zastępów 

Pwd. Rene Karkocha HR 


