SPRAWOZDANIE
Z OBRAD KOMITETU MILCOMP CIOR, BRUKSELA KWATERA GŁÓWNA NATO
19 – 21 LUTY 2015 ROK
Wszystkie sesje prowadził przewodniczący Komitetu kpt. Yves Wessemael (BEL)
a w obradach uczestniczyli ponadto przedstawiciele następujących państw: Hiszpania (1),
Dania (1), który określił, że jednocześnie reprezentuje Szwecję, Finlandię i Norwegię,
Holandia (2), Polska (1), Republika Płd. Afryki (1), Niemcy (2), USA (2).
Obrady
otworzył
i powitał wszystkich Przewodniczący Komitetu kpt. Yves
Wessemael. Rozpoczęto dyskusję w sprawie tegorocznych zawodów w ramach Kongresu
Letniego (LK). Amerykanie jesienią 2014 określili koszty zawodów na pół miliona Euro,
które to koszty mieliby ponieść uczestnicy. W związku z tą niepokojącą wiadomością do
Stanów udała się delegacja CIOR pod przewodnictwem Kmdr Tenvika (NOR) i maj.
Birkeroda (DEN). Z ich relacji wynika, że koszty LK można obniżyć. Uczestnicząca
w obradach przedstawicielka USA maj. Tallent zupełnie nie była w stanie odpowiadać
merytorycznie i rzeczowo na zadawane pytania. Przedstawiła jedynie sześciodniowy
harmonogram zawodów od 24.07 do 31.07, opłaty za uczestnictwo w zawodach 750 USD
płatne do 15 maja a po tym terminie 850 USD oraz broń jaką będą używać
w konkurencjach strzeleckich. Karabin – Colt M4 kal. 5.56mm, pistolet Berretta M9 9.mm.
Stwierdzono, że jeśli koszty uczestnictwa w zawodach będą w tej wysokości to grozi bojkot
tej imprezy, gdyż nikt ze względów finansowych nie pojedzie. Europejskie państwa stoją
na stanowisku, że tak jak do tej pory amerykanie, jako organizatorzy, powinni zmieścić się
w kosztach jakie były ponoszone, głównie w Europie w poprzednich Kongresach Letnich.
W dyskusji wyrażono obawę, że w przypadku gdy zawody nie odbędą się to MILCOMP
straci na swoim znaczeniu i może zniknąć z działalności CIOR. Podpowiedziano
przedstawicielce USA, że można obniżyć koszt nawet o 20% rezygnując z uczestnictwa
w końcowym uroczystym obiedzie.
Kolejnym punktem obrad było sprawozdanie Delegata Technicznego (DT) maj K.
Birkeroda (DEN) z zawodów w Fulda w Niemczech, które odbyły się w ramach
zeszłorocznego KL. Polska w tym Kongresie nie uczestniczyła. W kilku zdaniach określił
zawody jako bardzo dobrze zorganizowane i bezpieczne. Pierwszy raz od lat nie było
żadnego wypadku i rannych. Jedynym minusem był brak, podczas zawodów, codziennych
odpraw, które za jego wnioskiem powinny być stałym, zapisanym elementem programu
zawodów. Uczestnicy oklaskami podziękowali delegacji Niemieckiej za bardzo dobrą
organizacje zawodów. W dyskusji podniesiono temat organizowania w miejscu zawodów
LK tak zwanych zawodów testowych, które umożliwią sprawdzenie gotowości obiektów
sportowych. Organizator może zaoferować je jako zawody międzynarodowe lub
obowiązkowo przetestować je ekipami ze swojego państwa. Padła propozycja aby
w przyszłości, zawody testowe znalazły się w buklecie organizacyjnym, który generalnie
przygotowywany jest na MWM. Jednym z ważnych zmian jakie zajdą na zawodach to
wyeliminowanie testu znajomości prawa (konkurs LOAC) i włączenie zawodów
medycznych do biegu na orientację jako jednej ze stacji do wykonania po drodze.
Propozycja musi być uzgodniona z CIOMR i przedstawiona do zatwierdzenia przez Radę
Główną CIOR.
Przegłosowano i zaakceptowano ochotników , którzy zgłosili się na stanowisko DT na
2016 rok. Zostali nimi ppłk Marinus Zwjnenburg (HOL), maj. Kim Birkerod (DEN) i ppłk Uys
Van der Westhujzen (RPA).
Kolejny dzień obrad rozpoczęto od estymacji ilości drużyn jakie w tym roku będą
uczestniczyć w zawodach MILCOMP. Zgłoszono 18 drużyn. Przedstawiciel Polski zgłosił
jedną drużynę męską. Kolejny temat to powrót do zawodów w USA. W celu obniżenia

kosztów zaproponowano zmianę miejsca przeprowadzenia zawodów. Na chwilę obecną
rozpatrywane są dwie lokalizacje Vermont i Quantico. Zobowiązano Amerykanów do
rzetelnego podejścia do sprawy aby jak najszybciej mogli przedstawić skorygowane,
nowe propozycje aby pozostałe państwa mogły je zaakceptować. Krytycznie odniesiono
się także do zaangażowania do organizacji zawodów aż ~ 200 osób. Dotychczasowi
organizatorzy zawodów byli bardzo zdziwieni i stwierdzili , że normalnie wystarcza
zaangażować ~30 osób.
W przyszłości zawody będą organizowane w 6 a nie jak dotychczas w 10 dni.
Oczywiście pozostaje opcja, że goście mogą przyjechać kilka dni wcześniej na treningi
jeśli organizator wyrazi na to zgodę.
Zawody medyczne, o których dyskutowano wczoraj, ostatecznie włączamy do
orientacji, ale ostateczną decyzję podejmie organizator w zależności czy jest on w stanie
je zorganizować.
Rozpatrywano także propozycję państw nordyckich, w którego skład wchodzą
Finlandia, Szwecja, Dania i Norwegia, o polepszenie atrakcyjności i tym samym
zwiększenie popularności zawodów. Najważniejsze konkluzje to: - dopuszczenie do
zawodów żołnierzy regularnej armii w ilości 1/3 całości ekipy, - dopuszczenie do startu
drużyn międzynarodowych wynikających z bilateralnej albo sąsiedzkiej współpracy
pomiędzy krajami. Powyższe propozycje wynikają z wieloletniej obserwacji, że ze względu
na trudność przygotowania do niełatwego pięcioboju powoli zmniejsza się ilość
uczestników. Wiele mniejszych państw nie stać też na wysłanie swoich drużyn
narodowych i od lat nie bierze udziału w zawodach.
Podano także terminy zawodów w ramach przygotowań do zawodów MILCOMP, które
dla swoich drużyn organizują poszczególne państwa i inne zawody organizowane w tym
roku. Oczywiście są one otwarte dla innych państw chcących w nich uczestniczyć.
18 – 25 10. W RPA
17 – 18 07. Holandia
28 .05 Szwecja
24 – 25.06. Holandia (zamiast orientacji bieg na 8 km)
21 – 24.05 Lahti Finlandia

WNIOSKI
1) Zrealizować wszystkie, zaplanowane w kalendarzu na 2015 rok, imprezy sportowe
w tym priorytetowo: przygotowania do Zawodów CIOR (zgrupowania, zawody
sprawdzające) oraz organizację Zawodów o Puchar Ministra Obrony Narodowej
w Zegrzu.
2) Kontynuować, z przedstawicielami Dowództwa Generalnego, odpowiedzialnymi za
sport w Siłach Zbrojnych, współpracę w celu przygotowania drużyny na zawody
w USA..
3) Kontynuować rekrutację i zdobywać nowych kandydatów do reprezentowania
Federacji i Polski na arenach międzynarodowych i Zawodach CIOR.

