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REGULAMIN GMINNEGO TURNIEJU  

BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM  

Libusza, 21 marca 2015 r. 

 

 

 

Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, zwany dalej "Turniejem", organizowa-
ny jest dla uczniów klas 4 - 6 oraz w gimnazjach dla uczniów klas 1- 3. Mogą w nim uczest-
niczyć wszyscy uczniowie w/w. szkół i klas pod warunkiem posiadania karty rowerowej. 
 
I. CELE TURNIEJU.  
Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:  
1. Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. 
2. Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu. 
3. Popularyzowanie zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 
4. Popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.  
5. Inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogo-

wym. 
 
II. ORGANIZATORZY TURNIEJU. 
1. Turniej organizowany jest przez Automobilklub Biecki.  
2. Współorganizatorami Turnieju są Komisariat Policji w Bieczu, Ochotnicza Straż Po-

żarna w Bieczu i Burmistrz Biecza.  
 
III. KOMITET ORGANIZACYJNY.  
Przewodniczący -  Janusz Mrozek – Wiceprezes Automobilklubu Bieckiego 
V-ce przewodniczący -  Mirosław Wędrychowicz - Burmistrz Miasta Biecza  
V-ce przewodniczący -  Marcin Stępień - Komendant Komisariatu Policji w Bieczu 
V-ce przewodniczący -  Józef Huk - Komendant  OSP w Bieczu 
V-ce przewodniczący -  Marek Sitek - Prezes Automobilklubu Bieckiego 
Sędzia Główny Turnieju - Jan Grygowicz -  koordynator ds. sportu Gminy Biecz 
Sekretarz -  Mariola Mrozek  - Sekretarz Automobilklubu Bieckiego  
Zadania Komitetu Organizacyjnego i sędziego głównego Turnieju określa regulamin turnie-
jów BRD szkoły podstawowe/gimnazjum zamieszczone na stronie PZM   
http://www.pzm.pl/bezpieczenstwo-ruchu-drogowego/turnieje. 

 
IV. OGÓLNE ZASADY ORGANIZACYJNE TURNIEJU. 
1. W Turnieju biorą udział czteroosobowe (2 dziewczynki i 2 chłopców) drużyny uczniów 

klas 4 - 6 szkół podstawowych i trzyosobowe drużyny uczniów klas 1 - 3 gimnazjów.  
2. Uczestnicy Turnieju muszą posiadać i przedstawić do wglądu:  

 kartę rowerową, 

 legitymację szkolną, 

 pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Turnieju  
i oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju.  

4. Opiekun drużyny uczestniczy w zadaniach praktycznych, jako obserwator i nie może w 
żaden sposób pomagać drużynie, pod groźbą jej dyskwalifikacji.  

5. Uczestnicy poszczególnych eliminacji: 
a) rozwiązują testy teoretyczne (dopuszcza się techniki multimedialne), 
b) wykonują zadania praktyczne: 

 jazda rowerem po torze sprawnościowym, 

 udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. 
5. O kolejności startu w konkurencjach decyduje losowanie przeprowadzone na odprawie, 

lub przy rejestracji, przed rozpoczęciem Turnieju. 
Szczegółowe  zasady organizacyjne Turnieju, jego punktację ogólna i klasyfikację określa 
regulamin turniejów BRD szkoły podstawowe/gimnazjum zamieszczone na stronie PZM  
http://www.pzm.pl/bezpieczenstwo-ruchu-drogowego/turnieje. 

http://www.pzm.pl/pliki/zg/brd/2012/regulaminy/sp-program_obliczeniowy.xlsx
http://www.pzm.pl/pliki/zg/brd/2012/regulaminy/sp-program_obliczeniowy.xlsx
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V. TERMINY 
1. Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym odbędzie się 21 marca 2015 r. 

na hali sportowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Libuszy.  
2. Termin zgłaszania drużyn upływa o godzinie 9.00 w dniu 21 marca 2015 r. 
3. Wzór zgłoszenia szkoły i zgody rodziców uczestników stanowią załączniki 1 i 2 do regu-

laminu. 
 
VI. PROGRAM TURNIEJU 

8.00 - 9.00  - przyjmowanie uczestników 
9.15  - odprawa zawodników  
9.30  - test dla szkół podstawowych i gimnazjalnych 
10.30 - 12.30  - rowerowy tor sprawnościowy  
 równolegle odbywają się konkurencje  
 - udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej 
 - próba resuscytacji na fantomie 
11.30  - ogłoszenie wyników z testów   
12.30  - ogłoszenie wyników toru przeszkód 

13.00  - ogłoszenie wyników końcowych 
 - rozdanie pucharów, dyplomów, nagród 

 
VII. NAGRODY.  
1. Fundatorami nagród są członkowie Komitetu Organizacyjnego Turnieju. 
2. Dla zwycięzców Turnieju w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej dla szkół podstawo-

wych i gimnazjów przewidziano puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.  
 

VIII. KONKURENCJA DODATKOWA TURNIEJU. 
1. Uczestnicy Turnieju obowiązkowo biorą udział w dodatkowej konkurencji jaką jest pró-

ba resuscytacji na fantomie komputerowym. 
2. Konkurencja FANTOM, czyli próba resuscytacji na fantomie komputerowym polega oce-

nie indywidualnej akcji reanimacyjnej tj. wykonaniu sztucznego oddychania i pośred-
niego masażu serca.  

3. Program komputerowy analizujący przebieg resuscytacji rejestruje wskaźnik procentowy 
prawidłowości wykonania czynności ratowniczych. 

4. Za zwycięzcę konkurencji FANTOM uznaje się uczestnika, który uzyska podczas prze-
prowadzania akcji reanimacyjnej największy wskaźnik procentowy. 

 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 
1. Postanowienia regulaminu obowiązują organizatorów i uczestników Turnieju. 
2. Do rozstrzygnięcia ewentualnych niejasności i spraw spornych upoważniony jest Sędzia 

Główny Turnieju.  
3. Oryginalne regulaminy turniejów dostępne są na stronie internetowej PZM w zakładce 

BRD oraz na stronie Automobilklubu Bieckiego - www.autobiecz.pl 
4. Kontakt z Organizatorem Turnieju:  

Janusz Mrozek - tel. kom 696133363 
 
Regulamin został przyjęty na posiedzeniu Zarządu Automobilklubu Bieckiego w dniu  
12 stycznia 2015 r.  
 

 

 

 

Załączniki:  

Nr 1 - Wzór zgłoszenia szkoły. 

Nr 2 - Wzór zgody rodziców uczestników. 


