RANGER SURVIVAL CLUB

REGULAMIN MUNDUROWY

I. Postanowienia ogólne
§1. Ustalenia niniejszego regulaminu powinny być stosowane przez członków Stowarzyszenia
Ranger Survival Club podczas zajęć szkoleniowych, ćwiczeń i manewrów oraz wszelkich innych
wystąpień oficjalnych w imieniu Stowarzyszenia.
§2.Członkowie Stowarzyszenia powinni dążyć do ukompletowania elementów umundurowania i
wyposażenia zgodnie z niniejszym Regulaminem.
§3. Kandydaci na członków Stowarzyszenia mogą używać innych elementów umundurowania i
wyposażenia niż opisane w Regulaminie.
§4. W uzasadnionych wypadkach i do czasu ukompletowania umundurowania i wyposażenia
zgodnego z Regulaminem członkowie Stowarzyszenia mogą używać innego umundurowania i
wyposażenia.
II. Umundurowanie
§5. W skład umundurowania wchodzi mundur polowy oraz mundury specjalne.
§6. Mundur jest chlubą członka Stowarzyszania i powodem jego dumy. Zabronione jest używanie
munduru w sposób uwłaczający godności munduru.
Mundur Polowy
§7. Mundur polowy przeznaczony jest do wykorzystania podczas zajęć szkoleniowych oraz
ćwiczeń i manewrów poligonowych. Za zgodą lub na polecenie dowódcy może być on także
wykorzystywany podczas uroczystości i wystąpień oficjalnych.
§8. Mundur polowy powinien być czysty i schludny. Każdy członek Stowarzyszania powinien na
bieżąco reperować wszelkie uszkodzenia munduru.
§9. Użytkowanie munduru w czasie manewrów i zajęć poligonowych wyznaczają względy
maskowania.
§10. Mundur polowy używany podczas uroczystości i wystąpień oficjalnych musi być czysty i
wyprasowany.
§11. Obowiązującym wzorem kamuflażu munduru polowego jest Pencott™ GreenZone™.
§12. Mundur polowy używany jest w zestawie letnim i zestawie zimowym. Elementy tych
zestawów mogą być mieszane w zależności od warunków atmosferycznych wedle uznania
użytkownika.
§13. W skład zestawu letniego wchodzą: bluza polowa, koszulo-bluza pod kamizelkę, spodnie
polowe, nakrycie głowy, bielizna i dodatki.
§14. Nie ustala się jednego typu obowiązującego wzoru umundurowania letniego. Umundurowanie
powinno być wykonane z tkanin posiadających wykończenie IRR.
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§15. Bluza polowa noszona jest wypuszczona na spodnie, zapięta i z opuszczonymi rękawami. W
warunkach wysokich temperatur dopuszczalne jest podwinięcie rękawów. Podczas zajęć
szkoleniowych oraz ćwiczeń i manewrów poligonowych bluza może być noszona wpuszczona w
spodnie. Za zgodą dowódcy podczas odpoczynku, prac gospodarczych lub w miejscu
zakwaterowania dopuszczalne jest noszenie bluzy rozpiętej lub jej zdjęcie i pozostanie w
podkoszulku. Podczas uroczystości i wystąpień oficjalnych bluza musi być zapięta i z
opuszczonymi rękawami.
§16. Spodnie polowe noszone są wypuszczone na cholewki butów.
§17. Nakryciem głowy zestawu letniego jest kapelusz lub czapka z daszkiem.
§18. Podczas odpoczynku, prac gospodarczych, w miejscu zakwaterowania lub innych
uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest zdjęcie nakrycia głowy.
§19. W skład bielizny wchodzi podkoszulek, spodenki i skarpety.
§20. Podkoszulek powinien być wykonany z bawełny, wełny, termoaktywnych włókien
syntetycznych lub ich mieszanki, mieć kolor będący odcieniem brązu, oliwkowy lub czarny.
Podkoszulek nosi się wpuszczony w spodnie. W czasie wyjątkowo ciężkich prac fizycznych,
odpoczynku w warunkach wysokich temperatur lub innych uzasadnionych przypadkach dowódca
może zezwolić na zdjęcie podkoszulka.
§21. Skarpety powinny być wykonane z wełny, termoaktywnych włókien syntetycznych lub ich
mieszanki.
§22. Spodenki powinny być wykonane z bawełny, wełny, termoaktywnych włókien syntetycznych
lub ich mieszanki. W czasie prac przy przeprawie wodnej lub w innych uzasadnionych
przypadkach, dowódca może zezwolić na zdjęcie munduru i pozostanie w samych spodenkach.
§23. Dopuszczalne jest stosowanie dodatków do munduru w postaci chusty, szalokominiarki,
szalika, siatki typu sorgo oraz rękawiczek ochronnych. Elementy te powinny odpowiadać
kolorystycznie całości munduru.
§24. W skład zestawu zimowego wchodzą kurtka i spodnie membranowe, kurtka i spodnie z
wypełnieniem syntetycznym, kurtka i spodnie typu softshell, bluza z dzianiny syntetycznej, wełny
lub mieszanki wełny i włókien syntetycznych, bielizna zimowa, nakrycie głowy i dodatki.
§25. Nie ustala się jednego typu obowiązującego wzoru umundurowania zimowego.
Umundurowanie powinno być wykonane z tkanin posiadających wykończenie IRR,
zapewniających odpowiednią dla danego typu odzieży wytrzymałość, paroprzepuszczalność oraz
odporność na czynniki atmosferyczne. Umundurowanie powinno być wykonane z tkanin w
kamuflażu Pencott™ GreenZone™, w kolorze oliwkowym lub odcieniach brązu.
§26. Spodnie będące elementami zestawu zimowego noszone są wypuszczone na cholewki butów.
W celu ochrony przed błotem i śniegiem należy używać stuptutów. Zaleca się używanie stuptutów
wykonanych z tkanin membranowych o odpowiedniej wytrzymałości.
§27. W skład bielizny zimowej wchodzi podkoszulek z długim rękawem, kalesony i skarpety.
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§28. Podkoszulek i kalesony powinny być wykonane z wełny, termoaktywnych włókien
syntetycznych lub ich mieszanki. Bielizna zimowa może mieć dowolny kolor, jednakże wskazane
jest, aby miała kolor ciemnozielony, oliwkowy, czarny, biały lub szary.
§29. Nakryciem głowy zestawu zimowego jest czapka wykonana z termoaktywnych włókien
syntetycznych, wełny lub ich mieszanki, w kolorze oliwkowym lub odcieniach brązu, a jeśli
względy maskowania nie stoją temu na przeszkodzie – białym. W zależności od warunków
atmosferycznych dopuszcza się używanie czapki typu kominiarka lub maski na twarz w kolorze
oliwkowym, a jeśli względy maskowania nie stoją temu na przeszkodzie – białym.
§30. Do zestawu zimowego należy używać dodatków w postaci szalika lub szalokominiarki,
rękawic, kaptura arktycznego, paska futrzanego do kaptura kurtki, stuptutów oraz dodatkowych
ocieplaczy. Elementy te powinny odpowiadać kolorystycznie całości ubioru.
Czarny beret
§31. Prawo noszenia czarnego beretu jest najwyższym zaszczytem członka Stowarzyszenia.
§32. Czarny beret mogą nosić tylko ci członkowie Stowarzyszenia, którzy uzyskali takie prawo.
Sposób zdobywania czarnego beretu określają odrębne przepisy.
§33. Czarny beret używany jest do munduru polowego podczas oficjalnych wystąpień. Podczas
ćwiczeń, manewrów i zajęć poligonowych czarny beret może być używany o ile nie stoją temu na
przeszkodzie względy maskowania.
§34. Obowiązującym wzorem beretu jest beret tłoczony typu „commando”.
§35. Czarny beret noszony jest na głowie prosto, około 1 cm nad linią brwi, uformowany gładko w
ten sposób, aby opadał na prawą krawędź tworzoną przez lamówkę beretu nad prawym uchem.
Mundury specjalne
§36. Do mundurów specjalnych zalicza się odzież trudnopalną, kurtki „wiatrówki”, kurtki typu
„smock”, ubiory do działań konno, stroje maskujące typu ghillie suit, stroje maskujące w kolorze
białym i kamuflażach zimowych.
§37. Inne stroje maskujące rożnego wzoru kamuflażu mogą być używane za zgodą dowódcy w
zależności od potrzeb maskowania.
§38. Podczas działań konnych (także po spieszeniu oraz przez cały czas trwania zajęć
szkoleniowych z zakresu działania konno) dopuszcza się używanie spodni jeździeckich –
bryczesów oraz jeździeckich butów z cholewami. Spodnie powinny być uszyte z tkaniny w
kamuflażu Pencott™ GreenZone™, ewentualnie mieć kolor ciemnozielony lub oliwkowy, buty
powinny być czarne lub brązowe.
Strój sportowy
§39. Strój sportowy składa się z odzieży termoaktywnej i obuwia sportowego dostosowanych do
podejmowanej aktywności fizycznej i panujących warunków atmosferycznych .
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Obuwie
§40. Dozwolone jest używanie wybranego przez członka Stowarzyszenia modelu obuwia
wojskowego lub turystycznego. Obuwie to powinno być w kolorze czarnym, brązowym,
oliwkowozielonym lub kamuflażu pasującym do całości ubioru lub połączeniu tych kolorów. Nie
wolno stosować obuwia w kolorach jaskrawych.
III. Naszywki i insygnia
§41. Na mundurze noszone mogą być tylko naszywki zgodne z niniejszym regulaminem.
§42. Naszywki, baretki i insygnia nadane członkowi Stowarzyszenia przez Wojsko Polskie, armie
obce oraz inne służby i organizacje mogą być noszone na mundurze za zgodą dowódcy. Zabronione
jest używanie jakichkolwiek odznak, oznaczeń i odznaczeń Wojska Polskiego lub armii obcych (w
tym oznaczeń stopni wojskowych) do noszenia których członek Stowarzyszenia nie ma prawa.
§43. Na bluzie munduru polowego umieszcza się następujące naszywki:
a) na lewym ramieniu flagę Rzeczpospolitej Polskiej w kolorach zgaszonych
(czarnooliwkowozieloną) albo owalną naszywkę z godłem Rzeczpospolitej Polskiej i łukowatym
napisem POLAND wyszytym czarną nicią na tle zielonym;
b) na prawym ramieniu naszywkę klubową – tarczę według wzoru ustalonego odrębnymi
przepisami;
c) nad tarczą klubową można umieścić łuczek klubowy według wzoru ustalonego odrębnymi
przepisami;
d) nad tarczą klubową lub tarczą klubową z łuczkiem można umieścić łuczek specjalności;
e) nad prawą kieszenią pasek z nazwiskiem wyszytym czarną nicią na tle w kamuflażu Pencott™
GreenZone™;
f) nad lewą kieszenią odznaki służb i specjalności wyszyte czarną nicią na tle zielonym;
§44. Nad lewą tylną kieszenią spodni można umieścić pasek z nazwiskiem wyszytym czarną nicią
na tle w kamuflażu Pencott™ GreenZone™.
§45. Od umieszczania na mundurze paska z nazwiskiem należy odstąpić jeżeli istnieją ku temu
stosowne przesłanki.
§46. Paski poprzedniego wzoru - z nazwiskiem wyszytym czarną nicią na tle zielonym - mogą być
stosowane do czasu ich zużycia.
§47. Na czarny beret naszywa się tarczę beretówki w ten sposób, aby znalazła się ona nad lewym
okiem.
IV. Oporządzenie
§48. Nie ustala się jednego typu obowiązującego oporządzenia. Oporządzanie powinno być
dobierane stosowanie do zadań i funkcji. Oporządzenie i wyposażanie powinny być wykonane w
kamuflażu Pencott™ GreenZone™, w kolorze oliwkowym lub odcieniach brązu, z materiałów o
odpowiedniej wytrzymałości, z wykończeniem IRR. W przypadku elementów wyposażenia w
jednolitych kolorach zaleca się samodzielne nanoszenie kamuflażu za pomocą przeznaczonych do
tego farb.
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VI. Dopuszczone odrębności w stosowaniu regulaminu
§49. Członkowie Stowarzyszenia wywodzący się z Sekcji Ranger Survival Club Gliwice – Vikings
na mundurze polowym mogą umieszczać naszywkę Vikings w kolorach zgaszonych na lewe ramię
pod flagą Polski oraz pasek z tekstem „RSC VIKINGS” na tle w kamuflażu Pencott™
GreenZone™ nad lewą kieszenią.
§50. Członków Stowarzyszenia wywodzących się z grup zorganizowanych, które zgłosiły akces do
Stowarzyszenia, obowiązują przepisy mundurowe wg odrębnych ustaleń.
§51. Elementy umundurowania i wyposażenia w kamuflażu M81 Woodland mogą być stosowane
do czasu ich zużycia.
VII. Przepisy końcowe
§52. Niniejszy regulamin zastępuje Regulamin Mundurowy z dnia 1 kwietnia 2010 r. i wchodzi w
życie z dniem 30 kwietnia 2015 r.
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