REGULAMIN TURNIEJU
Wiedzy i Umiejętności w Ruchu Drogowym
dla uczniów III klas gimnazjalnych
Turniej Motoryzacyjny organizowany jest przez Powiatowy Zespól Szkół
w Chojnowie dla uczniów klas III szkól gimnazjalnych. W turnieju mogą uczestniczyć
3 osobowe drużyny reprezentujące oddział-klasę III szkoły gimnazjalnej.
Turniej odbędzie się dnia 20 marca 2012 roku o godz. 10.00 w budynku szkolnym przy ul.
Wojska Polskiego 16.

I. Cele TURNIEJU
Celem organizatorów TURNIEJU jest:
1. Działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
2. Popularyzowanie roweru jako środka transportu i rekreacji.
3. Doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
II. Organizatorzy TURNIEJU
TURNIEJ organizowany jest przez Powiatowy Zespól Szkół w Chojnowie.
Współorganizatorami TURNIEJU są: Portal informacyjny miasta i gminy Chojnów – chojnow.pl –
PATRON MEDIALNY

III. Sędziowie TURNIEJU
- komendant Komisariatu Policji w Chojnowie – podinsp. mgr Przemysław Kozioł
- z-ca komendanta Komisariatu Policji w Chojnowie – asp. mgr Tomasz Jagielski
- dowódca JRG w Chojnowie – mł. kpt. mgr Ryszard Kawka
- dyrektor ośrodka SIMP-EKSPERT – inż. Piotr Kiwacz
- kierownik warsztatów szkolnych – mgr inż. Józef Chrząszcz
IV. Zasady organizacyjne
1. TURNIEJ przeprowadzony zostanie w trzech etapach:
-

test zawierający 20 pytań dotyczących zasad i przepisów o ruchu drogowym (test
rozwiązuje cała drużyna)

Czas na rozwiązanie testu nie przekraczać 40 minut. Zawodnicy, którzy rozwiążą test przed
upływem 40 minut
przekazują arkusz
odpowiedzi sędziemu konkurencji
i opuszczają salę (test zatrzymują do swojej dyspozycji). Po zakończeniu konkurencji
wywieszony zostanie arkusz z prawidłowymi odpowiedziami na tablicy wyników.
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-

tor sprawnościowy – jazda rowerem (w konkurencji uczestniczy 2 wytypowanych
zawodników z każdej drużyny)

Tor sprawnościowy składa się z kilku przeszkód np. równoważnia, ósemka, slalom, bramka
itp. Mierzony będzie czas przejazdu, do którego doliczone zostaną sekundy karne za
popełnione błędy (ominiecie przeszkody, nieprawidłowy przejazd przez przeszkodę,
podparcie, upadek……) Konkurencja jazdy rowerem przeprowadzana zostanie na rowerach
zapewnionych przez organizatora TURNIEJU.

-

punkt
praktycznego
udzielania
pierwszej
(w konkurencji uczestniczy cała drużyna)

pomocy

przedmedycznej.

Zadanie z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej polega na udzieleniu pierwszej
pomocy przedmedycznej w pozorowanym wypadku.
W każdym z etapie TURNIEJU drużyna może uzyskać maksymalnie 20 pkt
2. W turnieju uczestniczą 3 osobowe drużyny – przynajmniej jedna dziewczyna.
3. Uczestnicy TURNIEJU muszą posiadać i przedstawić do wglądu: legitymację szkolną,
oświadczenie rodziców (opiekunów) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w
TURNIEJU.
4. Kolejności startu w konkurencjach ustalona zostanie przez losowanie.
5. Za zwycięską drużynę Turnieju uznany zostanie ten zespół, który zdobędzie największą
liczbę punktów (suma z 3 etapów).
6. Do rozstrzygnięcia występujących niejasności i spraw spornych upoważniony jest Sędzia
Główny TURNIEJU.

V. Punktacja
1. Test składający się z 20 pytań
a) odpowiedź prawidłowa

1 punkt

b) odpowiedź nieprawidłowa, brak
odpowiedzi lub poprawka

0 punktów

2. Tor sprawnościowy
a) każdy błąd uczestnika na przeszkodzie

2 sekundy karne
Za błąd uważa się: potrącenie, najechanie,
przesunięcie pachołka, każdorazowe
podparcie - w tym między przeszkodami

b) zjechanie z przeszkody, upadek

3 sekundy karne

c) przekroczenie linii ograniczającej

3 sekundy karne
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slalom, tor
d) ominięcie całej przeszkody

15 sekund karnych
Za ominięcie przeszkody uważa się nie
podjęcie próby przejazdu obydwoma kołami
przez przeszkodę.

Zabrania się pokonywanie przeszkód przenosząc rower przesuwając lub przetaczając po
nawierzchni.
Czas przejazdu drużyny liczony będzie jako suma czasów uzyskanych prze 2 zawodników
Punktowane zastaną czasy 10 najkrótszych przejazdów. 1 miejsce (najkrótszy czas) – 20 pkt,
2 miejsce – 18 pkt…
3. 3. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
14. Za wykonanie zadania z zakresu pierwszej pomocy drużyna może otrzymać maksymalnie
20 punktów
Przy ocenie bierze się pod uwagę:
- odpowiedź teoretyczną - max. 10 pkt.
- prawidłowe wykonanie zadania – max. 10 pkt.
Ocenę prawidłowości wykonania zadania dokona 3 osobowy zespół oceniający. Liczbę
uzyskanych punktów określa sędzia konkurencji wraz z krótkim uzasadnieniem.

V. Nagrody
Fundatorami nagród są: WORD w Legnicy, SIMP-EKSPERT w Chojnowie, PZS w Chojnowie

Inne:
- nauczyciele PO z gimnazjów do oceny p. pomoc

Kontakt:
Mariusz Kowalczyk – wicedyrektor; tel.: 663496601
Józef Chrząszcz – kierownik warsztatów szkolnych; tel.: 600649569
email: 109-tka@pzs-chojnow.pl
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