Załącznik Nr 1

Uszczegółowiony regulamin OTWP
„Młodzież zapobiega pożarom”-eliminacje powiatowe 2019
1. W eliminacjach powiatowych uczestniczyć będą uczniowie w 3 kategoriach wiekowych
wyłonionych w trakcie eliminacji gminnych. Gminę Gryfino reprezentować może 5
uczestników
a gminę Chojna 4 uczestników w każdej kategorii wiekowej. Pozostałe gminy powiatu
zgłaszają po 3 uczestników. Większa liczba osób z gmin Gryfino i Chojna wynika z faktu, ze
liczba
szkół
w tych gminach a tym samym i uczniów jest najliczniejsza w powiecie. Potwierdza to
procentowa liczba uczniów wynosząca w gminie Gryfino 35 %, w gminie Chojna 19 % a w
pozostałych gminach od 4-9 % w stosunku do wszystkich uczniów w powiecie.
2. W eliminacjach powiatowych dopuszcza się również udział uczniów ze szkół
ponadgimnazjalnych reprezentujących daną jednostkę OSP a uczących się w szkole, której
siedziba znajduje się po za terenem powiatu gryfińskiego. Jednostka OSP którą będzie
reprezentował uczeń musi mieć siedzibę na terenie powiatu gryfińskiego. Uczeń taki
obowiązany jest wraz ze zgłoszeniem złożyć pisemną deklarację, że nie będzie jednocześnie
uczestniczył w eliminacjach OTWP w innym powiecie.
3. Uczestnik eliminacji powiatowych powinien posiadać aktualną legitymację szkolną.
Weryfikacja będzie miała miejsce przed rozpoczęciem testu pisemnego.
4. Eliminacje powiatowe składają się z dwóch części:
a) testu pisemnego zawierającego 40 pytań
b) finału ustnego
5. Test pisemny jest odrębny dla każdej grupy wiekowej. Uczeń udziela odpowiedzi przez
zaznaczenie na karcie odpowiedzi krzyżykiem jednej spośród podanych odpowiedzi. Tylko
jedna z podanych odpowiedzi jest poprawna. Za każdą poprawną odpowiedź przyznawany jest
1 punkt. Maksymalna liczba punktów wynosi 40. Czas trwania testu pisemnego wynosi 60
minut.
6. Na teście pisemnym dopuszczalne są poprawki; należy wówczas wziąć w kółko wcześniej
zaznaczoną odpowiedź i zaznaczyć ponownie krzyżykiem tą, którą uczeń uważa za słuszną.
7. Po części pisemnej przyznane zostaną punkty uczestnikom w skali 1-5 pkt, z tym że 5 pkt
otrzyma zwycięzca części pisemnej a pozostali startujący odpowiednio: za II miejsce - 4 pkt,
za III miejsce - 3 pkt, za IV miejsce - 2 pkt, za V miejsce - 1 pkt.
8. Do drugiego etapu (finał ustny) przechodzi 5 osób z każdej grupy wiekowej mających
największą liczbę punktów. Dopuszcza się możliwość udziału w II etapie większej liczby
uczestników, jeżeli wynikało to będzie z punktacji uzyskanej z testu pisemnego.
9. W finale ustnym każdy z uczestników odpowiadać będzie ustnie na 5 pytań z wcześniej
wylosowanego przez siebie zestawu. Maksymalnie za odpowiedź na jedno pytanie można
uzyskać 3 punkty a w sumie za część ustną eliminacji 15 pkt.
10. Kolejność odpowiadania na pytania w części ustnej eliminacji przedstawia się następująco:
grupa I, grupa II, grupa III. W danej grupie wiekowej kolejność odpowiedzi wyznacza ilość
punktów zdobytych podczas testu pisemnego: najpierw odpowiadają osoby, które uzyskały
najmniejszą ilość punktów a na końcu osoby z największą ilością punktów. Zawodnik ma 1
minutę na przygotowanie się do odpowiedzi i 5 minut na odpowiedź na 5 pytań. Po
odpowiedzi na wszystkie pytania następuje jawna ocena Jury.
11. Zwycięzcą eliminacji powiatowych OTWP zostanie ten zawodnik, który w danej kategorii
wiekowej otrzymał największą liczbę punktów za odpowiedzi ustne i test pisemny.
W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników uzyska taką samą liczbę punktów
o kolejności miejsc decyduje większa liczba punktów uzyskana przez zawodnika w części ustnej.
Jeśli i to nie przyniesie rozstrzygnięcia przewiduje się dodatkowe 3 pytania ustne, takie same dla
każdego uczestnika.
12. Decyzje Jury są ostateczne.

