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KOMUNIKAT TECHNICZNY (KT) 
PĘLI TAKTYCZNEJ SE22 (PTSE22) 

„OD ZMIERZCHU DO ŚWITU, ale w 10,5” 

wersja I z dnia 02 listopada 2022 r. 

Zespól Autorski (ZA) PTSE22 
adres e-mail do kontaktu: ptse22@wp.pl 

 
 

1. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PTSE22 ORAZ GŁÓWNE ZASADY 
OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE JEJ ROZGRYWANIA 
 

a. PTSE22 stanowi integralną część SE22, a jednocześnie posiada własne, 
odrębne klasyfikacje. 

b. Wyniki uzyskane w PTSE22 to składowa końcowych wyników SE22. 
Wagę/procent udziału wyników PTSE22 w końcowym wyniku SE22, określa 
Organizator SE22. 

c. W trakcie rozgrywania PTSE22 obowiązują zapisy następującego dokumentu: 
„Regulamin zawodów Sniper Extreme 2022 dla Pawełka Mackuna” 
Powyższy dokument jest nadrzędny i wszelkie jego zapisy, oprócz punktu: 

8.PĘTLA TAKTYCZNA „OD ZMIERZCHU DO ŚWITU” 
obowiązują, będą egzekwowane i nie podlegają zmianie w czasie trwania 
PTSE22. 

d. Zgodnie z podpunktem 8.4.14.2. przytoczonego „Regulaminu zawodów”, 
nadrzędnymi zapisami dotyczącymi PTSE22, będą zapisy aktualnej, na dzień 
Zawodów, wersji KTPTSE22, która jednocześnie, może nie wykluczać zapisów 
wspomnianego punktu 8.. 

e. Zarówno zawodnicy, Organizator, zabezpieczenie SE22 oraz osoby 
zabezpieczające PTSE22, mają obowiązek zapoznania się z zapisami 
KTPTSE22 oraz stosowania się do nich. 

f. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, transparentności, właściwego porządku 
oraz niezakłóconego przebiegu, w czasie rozgrywania PTSE22 (patrz p.3 
KTPT), obowiązują następujące zasady: 

 Na terenie PTSE22 mogą przebywać jedynie osoby zabezpieczające 
pętlę (oznakowane, zostanie określone przez rozpoczęciem SE22) oraz 
zawodnicy startujący. 

 Dopuszcza się obecność następujących osób funkcyjnych SE22: 

 Organizator SE22; 

 Pomysłodawca SE22; 

 Media SE22; 

 Szef TOC SE22; 

 Logistyka SE22, 
z zachowaniem następującej kolejności: 

 po dotarciu do CP, pozostawiają swój pojazd na parkingu; 
 udają się do namiotu CP; 
 wraz z wyznaczoną osobą zabezpieczenia PT, pojazdem 

PT, udają się w punkty pszczególnych Tras, na których 
przebywa obsada PT; 

mailto:ptse22@wp.pl


 

Page 2 of 7 

 

 na Trasy PT mogą wejść jedynie po zamknięciu PT, 
w obecności osoby z zabezpieczenia PT. 

 Powyższe zapisy nie dotyczą następujących sytuacji: 

 zagrożenia zdrowia i/lub życia, wszystkich osób, znajdujących się 
na obszarze rozgrywania PT; 

 zagrożenia spowodowania strat w gospodarce leśnej lub 
obiektów CPSP; 

 działań Lasów Państwowych, CPSP, służb ratunkowych lub 
porządkowych. 

 W sytuacjach wymienionych powyżej należy poinformować najbliższą 
osobę funkcyjną PTSE, a następnie stosować się do jej poleceń. 

 W czasie rozgrywania PT, zawodnikom zabrania się powielania 
i udostępniania otrzymanych w namiocie CP materiałów (mapy, karty 
startowe, instrukcje startowe). 

 Obowiązują zasady fair-play. 

 Obowiązuje absolutna cisza. W przypadku złamania tego nakazu, 
zespołowi zostaną odjęte wszystkie punkty za daną Trasę. Wyjątkiem 
są tzw, sytuacje alarmowe. 

 Dopuszcza się stosowanie latarek czołowych oraz innego sprzętu 
wspomagającego poruszanie się w warunkach nocnych. 

 Na punktach z obsadą PT zabrania się stosowania wyżej wymienionego 
sprzętu. 

g. Organizacyjnie, PTSE22 składać się będzie z Centrum Pętli (CP) oraz 
z sześciu, trwających jednocześnie i następujących po sobie, tras.  

h. Maksymy-wskazówki do sukcesu w PTSE22: 

 „Jak kto się przygotuje, tak będzie miał”; 

 „Umiejętności, wiedza, sprzęt, improwizacja oraz odpowiednia taktyka”. 
i. Wersja KTPTSE22 aktualna na dzień rozgrywania Zawodów, będzie dostępna 

do wglądu w Biurze Zawodów SE22 (TOC) oraz w CP. 
j. CP zaznaczone będzie na mapie wręczonej przez Organizatora w momencie 

rozpoczęcia Zawodów SE22. CP oznaczone będzie czerwonym trójkątem.   
k. Ze względu na uczestnictwo w SE22 zawodników spoza Polski, jezykiem 

oficjalnym PTSE22, będzie język angielski. Dotyczy to: komunikacji osób 
zabezpieczenia PTSE22 z zawodnikami, wszelkich zapisów, informacji 
umieszczonych na kartach startowych, mapach, tablicach informacyjnych oraz 
opisach ewntualnych zadań. 
W gestii osób zabezpieczających PTSE22 jest używanie języka polskiego 
w przypadku komunikacji z zawodnikami polskojęzycznymi.  

l. Każdy zespół przybywający do CP, środkiem zapewnionym przez Organizatora 
SE22, ma obowiązek czekania w miejscu zbiórki (oznaczone tablicą 
inofrmacyjną), na wywołanie przez Komandora PTSE22, a następnie 
postepowanie z jego poleceniami, których podstawą będa zapisy KTPTSE22. 

m. Start w PTSE22 rozpoczyna się w momencie wręczenia zawodnikom 
identyfikatora przez Komandora w CP. „Czas STOP” i zakończenie 
PTSE22/wycofanie się, nastąpi w momencie zwrotu identyfikatora 
Komandorowi, również w CP. 

n. Identyfikator należy okazać na polecenie osób zabezpieczenia PT.  
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o. Obowiązuje kategoryczny zakaz: pozostawiania własnego wyposażenia bez 
nadzoru, zdejmowania swojego wyposażenia w namiocie CP, opuszczania 
wyznaczonego miejsca zbiórki CP bez wiedzy Komandora. 

p. Wycofanie się z uczestnictwa w PTSE22, nie oznacza dyskwalifikacji, a fakt 
rezygnacji z dalszego uczestnictwa w rozgrywaniu PTSE22 wraz 
z zachowaniem zdobytych, do momentu wycofania się, punktów. 

q. Każdy zespół, który zakończy uczestnictwo w PTSE22 lub wycofa się w trakcie 
trwania PTSE22, oczekiwać będzie, w miejscu zbiórki CP, na transport 
zapewniony przez Organizatora. Wymieniony transport zostanie zapewniony 
wraz z godziną zakończenia rozgrywania PTSE22. Do tego czasu zespoły 
przebywają jedynie w miejscu zbiórki (MZ) CP, pod gołym niebem lub we 
własnych namiotach.  

r. W CP znajdować się będzie przenośna ubikacja i tylko tam należy załatwiać 
potrzeby fizjologiczne.  

s. W CP może być zabezpieczona ciepła woda do celów spożywczych. Aby z niej 
skorzystać, zawodnicy powinni posiadać manierkę, kubek stalowy lub inne, 
tego typu naczynie. 

t. Stosowane będą mapy różnego rodzaju, różnej aktualnośći, różne rodzaje 
zoobrazowań przestrzennych, różne sposoby zapisu lokalizacji punktu, różne 
układy odniesień przestrzennych. Mozliwe mozaiki map, dodane lub usunięte 
obiekty liniowe, elementy organizacji gospodarki Lasów Państwowych. 

u. W związku z tym, że cały obszar, na którym rozgrywany będzie SE22, położony 
jest w jednym polu strefowym i jednym kwadracie stukilometrowym, 
współrzędne podane w MGRS, będą przedstawiać jedynie dane dotyczące 
położenia punktu w kwadracie kilometrowym.  
 

2. ORGANIZACJA PT SE22 
 

PTSE22 składać się będzie z siedmiu głównych elementów: 
a. Centrum pętli, a w nim: 

 namiot CP z oznaczonym „wejściem” i „wyjściem” oraz schematem 
poruszania się po CP; 

 oznaczone miejsce zbiórki (MZ) – do wyczekiwania , odpoczynku lub 
zbiórki w sytuacji alarmowej; 

 oznaczonego parkingu (P) – pojazdy zabezpieczające CP oraz 
transport Organizatora. 

b. Sześciu tras, na każdą z których, składać się będzie: 

 9 ponumerowanych, punktów kontrolnych (PK) z indywidualnym 
perforatorem, oznaczonych lampionem/światłem 
chemicznym/odblaskowym materiałem/... /, z możliwym zadaniem do 
rozwiązania/wskazówkami dotyczącymi znalezienia kolejnych 
punktów/.../. 

 1 punktu zadaniowego z obsadą osób funkcyjnych PTSE22, bez 
oznaczenia jak dziewięć PK, do potwierdzenia dziurkaczem, 
a następnie listą wyników przekazaną przez obsadę PK. 
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3. HARMONOGRAM ROZGRYWANIA PTSE22 
 

a. Gotowość elementów organizacyjnych PT; 25.11. 
- 16:00, gotowość CP i Tras; 

b. Przyjmowanie zawodników w CP i starty . 
- 16:15/16:30, przyjęcie pierwszych sześciu zespołów/start wspólny; 
- 16:45/17:00, przyjęcie kolejnych 6 zespołów/start wspólny; 
- 17:15/17:30, jak wyżej; 
- 17:45/18:15, jak wyżej; 
- 18:15/18:45, jak wyżej; 
- 18:45/19:00, jak wyżej; 
- 19:15/19:30, jak wyżej. 

c. Upływ limitu czasu i przyjmowanie zespołów w CP, a następnie MZCP; 26.11. 
- 03:00, upływ limitu czasu dla startujących o 16:30; 
- 03:30, upływ limitu czasu dla startujących o 17:00; upływ 30-minutowego 

limitu spóźnień dla startujących o 16:30; 
- 04:00, upływ limitu czasu dla startujących o 17:30; upływ 30-minutowego 

limitu spóźnień dla startujących o 17:00; 
- 04:30, upływ limitu czasu dla startujących o 18:00; upływ 30-minutowego 

limitu spóźnień dla startujących o 17:30; 
- 05:00, upływ limitu czasu dla startujących o 18:30; upływ 30-minutowego 

limitu spóźnień dla startujących o 18:00; 
- 05:30, upływ limitu czasu dla startujących o 19:00; upływ 30-minutowego 

limitu spóźnień dla startujących o 18:30; 
- 06:00, upływ limitu czasu dla startujących o 19:30; upływ 30-minutowego 

limitu spóźnień dla startujących o 19:00; zamknięcie punktów z obsadą PT. 
- 06:30, upływ 30-minutowego limitu spóźnień dla startujących o 19:30. 

d. Czynności PTSE22 po zamknięcu Tras i upływie ostatniego limitu spóźnień. 
- 06:00 – 10:00, porządkowanie Tras; 

- 06:10; dostarczenie wyników z punktów z obsadą do naiotu CP; 

- 06:30 – 07:00; czas odwołań i protestów w namiocie CP; 

- 07:00; pobudka w MZCP i przygotowywanie się zawodników do odjazdu 
w miejsca rozgrywania konkurencji strzeleckich; 

- 07:30; wyjazd zawodników z parkingu CP, transportem Organizatora, do 
miejsc rozgrywania konkurencji strzeleckich. 

- 07:30 – 08:30, porządkowanie CP; 
- 10:00; przekazanie wyników PTSE22 do TOC; zakończenie działania 

ZAPTSE22. 
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4. „ALGORYTM” ZACHOWANIA SIĘ ZAWODNIKÓW W CENTRUM PĘTLI 
 

 Patrz punkt 1, podpunkty: L, M, N, Q. 

 Do namiotu CP wchodzi się oznaczonym „WEJŚCIEM”, a wychodzi się 
oznaczonym „WYJŚCIEM”. 

 Start na każdej Trasie rozpoczyna się z drogi asfaltowej na środku CP 
(punkt referencyjny CP). 

 W momencie wejścia do namiotu CP, należy okazać identyfikator, 
następnie oddać wydane materiały i pobrać materiały niezbędne do startu 
na kolejnej Trasie. 

 Ewentualne planowanie przejścia Trasy, zawodnicy dokonują na drodze 
asfaltowej w punkcie referencyjnym CP. 
 

5. „ALGORYTM” ZACHOWANIA SIĘ ZAWODNIKÓW i OBSADY NA PUNKCIE 

NR 3 (punkt z tzw. Instruktorem) 
 

 Przed dotarciem do punktu z obsadą, należy: 

 mieć potwierdzone na karcie startowej, minimum dwa punkty 
kontrolne, przy czym punkt nr 1 w pierwszej kolejności. 

 Postępować zgodnie z instrukcją podaną w punkcie nr 2. 

 Drogę pomiędzy punktem nr 2, a punktem nr 3, przebyć bez 
używania sprzętu poruszanie się w nocy i będąc „kierowanym” 
światłem od obsady punktu nr 3. 

 Po przybyciu na punkt, należy okazać kierownikowi punktu identyfikator 
i kartę startową do perforacji, następnie postępowac zgodnie 
z instrukcjami.  

 W przypadku gdy na punkcie znajdują się inni zawodnicy wykonujący 
zadanie główne, czekająca para wykonuje zadanie dodatkowe.  

 Na punkcie zawodnicy powinni: 

 W czasie maksymalnie 2 minut zostać zaznajomieni z zadaniem 
głównym punktu. 

 W czasie 3 minut przygotować się do wykonania zadania (np. strzały 
kontrolne). 

 W czasie do 5 minut wykonać zadanie. 

 Po wykonaniu zadania głównego, para wykonuje zadanie 
dodatkowe (jeżeli nie musiała uprzednio czekać na zadanie 
główne). 

 Niezwłocznie opuścić punkt nr 3, nie używając środków 
wspomagających poruszanie się w warunkach nocnych. 
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6. PRZYKŁAD INSTRUKCJI I KARTY STARTOWEJ 
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7. PUNKTACJA, WYNIKI I KLASYFIKACJE 

a. Podstawą sklasyfikowania w całej PT jest: 
- Potwierdzenie na karcie startowej dotyczącej jednej z Tras, minimum 

trzech punktów kontrolnych, zdobycie minimum 4 punktów 
przeliczeniowych (wagowych) w 10,5-godzinnym limicie czasu PT oraz 
przystapienie do zadań w punkcie z obsadą.  

b. Podstawą zaliczenia trasy jest:  
- Potwierdzenie na karcie startowej dotyczącej danej trasy, minimum trzech 

punktów kontrolnych oraz przystapienie do zadań w punkcie z obsadą.  
c. „Najlepszy Orientalista SE22”. 

- Największa ilość punktów przeliczeniowych w jak najkrótszym czasie. 
- W pierwszej kolejności decyduje suma wartości punktów przeliczeniowych 

z uwzględnieniem założeń podpunktu b. 
- W przypadku równej ilości punktów przeliczeniowych decyduje najlepszy 

czas (najkrótszy). 
d. „Wszechstronna Para PTSE22”. 

- Największa ilość punktów za wykonanie zadań w jak najkrótszym czasie. 
- W pierwszej kolejności decyduje suma punktów. 
- W przypadku równej ilości punktów przeliczeniowych decyduje najlepszy 

czas (najkrótszy). 
e. „Zwycięzca PTSE22”. 

- Suma wag przeliczeniowych za zajęte miejsce w wymienionych wyżej 
klasyfikacjach, w proporcjach po 50%. 

- Suma wag przeliczeniowych zajętych miejsc zostanie przedstawiona 
najpóźniej dnia 24 listopada 2022 r., na odprawie technicznej SE22. 

 

8. PROTESTY I ODWOŁANIA 
 

a. Uwagi zespołu na punkcie kontrolnym z Zabezpieczeniem, można zgłaszać 
osobom funkcyjnym PTSE22. Czas zgłaszania uwag nie powoduje 
zatrzymania czasu dla danego zespołu. 

b. Odwołania i protesty dotyczące PTSE22, można składać jedynie w CP 
u Komandora: 
 

9. INFORMACJE DODATKOWE 
 

a. Kopiowanie treści KTPTSE22 - zabronione. Możliwe po skontaktowaniu się 
z ZAPTSE22 pocztą elektroniczną. 

b. Wszelkie pytania dotyczące zapisów KTPTSE22 kierować pocztą 
elektroniczną lub w momencie odprawy technicznej SE22 w TOC. Poczta 
elektroniczna będzie sprawdzana w dniach 08-14 listopada 2022 r. 

c. Ostateczna interpretacja aktualnej wersji KTPTSE22 oraz 
punktu 8. „Regulaminu zawodów Sniper Extreme 2022 dla Pawełka Mackuna”, 
należy do ZAPTSE22 reprezentowanego przez Komandora PTSE22. 
 

 

 
 

Opracował: Zespół Autorski PTSE22 
02 listopada 2022 r. 

adres e-mail do kontaktu: ptse22@wp.pl 
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