
PROGRAM 
III OGÓLNOPOLSKICH MANEWRÓW FORTECZNYCH 

W TWIERDZY PRZEMYŚL 2011 r. 
 

Dzieo I - 14.06.2011 – wtorek 
 

2000 Przyjazd reprezentacji do miejsca zakwaterowania (OSiW Iwonicz ul Zadwór 5), posiłek 

2115 Odprawa opiekunów drużyn, pobranie koszulek dla uczestników, identyfikatorów 
dla wychowawców, szczegółowych programów, mapek, zapoznanie ze szczegółowym 
harmonogramem manewrów, itp.; w tym samym czasie odbędzie się szkolenie BHP 

2145 Cisza nocna 

 

Dzieo II - 15.06.2011 - środa 
 

545 Pobudka, poranny rozruch 

600 – 630 Śniadanie – gr. I -  (pobranie suchego prowiantu) 

640 _ 710 Śniadanie – gr. II - (pobranie suchego prowiantu) 

7 30 Gr. I- wyjazd w Bieszczady - wejście na Połoninę Wetlioską z Przełęczy Brzegi Górne 
do Schroniska „Chatka Puchatka” - zejście do Przełęczy Berehy Górne; (czas ok. 3 godz.) 

745 Gr. II- wyjazd w Bieszczady - wejście na Połoninę Wetlioską z miejscowości Berehy Górna 
do Schroniska „Chatka Puchatka” - zejście do Przełęczy Brzegi Górne, (czas ok. 3 godz.) 

945 Uroczyste otwarcie III Ogólnopolskich Manewrów Fortecznych (parking Przełęcz Wyżne) 

 

Podczas przejścia uczestników wyznaczonym szlakiem turystycznym autokary zmieniają parkingi! 

 

1600 Powrót do miejsca zakwaterowania, obiad   gr. I 

1630 Powrót do miejsca zakwaterowania, obiad   gr. II 

1730 „Olimpiada Szwejkowska” cz. I – konkurencje punktowane: 

 „Rekrut w kuchni”  - obieranie ziemniaków; 

 „Rekrut na biwaku” - rozkładanie namiotu; 

 „Rekrut na wycieczce” - pakowanie plecaka żołnierskiego; 

 „Porządny rekrut” - ubieranie stroju żołnierskiego; 

 „Rekrut Błyskawica” - sznurowanie buta żołnierskiego na czas. 

2000 Spotkanie integracyjne przy ognisku – kolacja 

2300 Cisza nocna 
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Dzieo III - 16.06.2011 - czwartek 
  

600 Pobudka, rozruch poranny 

620 Śniadanie – gr. I 

715 Śniadanie – gr. II 

800 Wyjazd do Przemyśla -  stacja wyciągu narciarskiego i wyjazd wyciągiem krzesełkowym 
na Fort Zniesienie - dzieo sportowo - rekreacyjny blok gier i zabaw fortecznych na terenie 
Twierdzy Przemyśl organizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka 
Szwejka 

1015 „Olimpiada Szwejkowska” cz. II – konkurencje punktowane: 

 „Celne oko” - strzelanie do tarczy 

 „Rzut butem żołnierskim na odległośd” 

 „Przeciąganie liny”  

 „Bieg w worku” 

 „Toczenie rafki rowerowej” 
Dodatkowo rekreacyjnie: 

 „Penetracja terenu Fortu” - przejażdżka wozem bojowym SPDWS w Przemyślu 
dla chętnych osób pod opieką instruktora; 

 „Paintball”- (organizowany przez firmę specjalistyczną). 

1300 W przerwie rozgrywek wystąpienia Gości Honorowych 
III Ogólnopolskich Manewrów Fortecznych OHP 

1400 Obiad 

1430 Zwiedzanie Twierdzy Przemyśl: 

 relaks na Forcie Zniesienie; 

 przejażdżki na torze saneczkowym; 

 bungee. 

1730 Powrót do miejsca zakwaterowania 

1900 Kolacja I gr. 

1945 Kolacja II gr. 

2015 Zabawa taneczna przy zespole wokalno-muzycznym 

2300 Cisza nocna 

  

Dzieo IV - 17.06.2011 – piątek 
  

700 Pobudka 

720 Śniadanie – gr. I (pobranie suchego prowiantu na drogę) 

800 Śniadanie – gr. II (pobranie suchego prowiantu na drogę) 

830 Pokaz medyczny wykonany przez ratowników z Centrum Ratownictwa Medycznego 
w Jarosławiu 

900 Posumowanie konkurencji sportowo- rekreacyjnych, wręczenie dyplomów i nagród 

1130 Obiad, I gr. 

1215 Obiad, II gr. 

1300 Wyjazd uczestników do miejsca zamieszkania 
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