
REGULAMIN ELIMINACJI IV FINAŁU

TURNIEJU WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE W RUCHU DROGOWYM

W TRĄBKACH WIELKICH

P.N. „TRĄBIMY O BEZPIECZEŃSTWIE” – 29.06.2014 r.

pod patronatem Wicemarszałka Województwa Pomorskiego

Pana Ryszarda Świlskiego

I. CELE TURNIEJU   

Celem Turnieju jest podnoszenie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa w ruchu
drogowym oraz oddziaływanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w
tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez: 

- popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, 
- kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,
- popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

II. ORGANIZATORZY TURNIEJU   

Organizatorami turnieju są :
1. Błażej Konkol                                    -   Wójt Gminy Trąbki Wielkie 
2. Wiesława Kasprzewska - Charkin   -   Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Ruchu  

                                                                             Drogowego w Gdańsku
3. Mateusz Sroka                                    -   Radny Powiatu Gdańskiego, 

                                                                  Przewodniczący Samorządności
                                                                              Miasta i Gmin Powiatu Gdańskiego 

III. ZASADY ORGANIZACYJNE TURNIEJU

1. Na  podstawie  regulaminu  dotyczącego  Finału,  szkoły  podstawowe  organizują
eliminacje szkolne.

2. W eliminacjach szkolnych biorą udział uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych,
którzy  zgłosili  chęć  startu  w Turnieju.  Eliminacje  szkolne  mogą  być  poprzedzone
eliminacjami klasowymi. 

3. W wyniku eliminacji szkolnych, utworzone zostaną drużyny składające się z trzech
osób – uczniów danej szkoły, reprezentujących ją w Finale Turnieju. 

4. Każda szkoła ma prawo zgłosić do udziału w Finale maksymalnie trzy drużyny.
5. Drużyna niepełna może wziąć udział w turnieju tylko za zgodą sędziego głównego.
6. Finał turnieju odbędzie się w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Trąbkach

Wielkich w dniu 29.06.2014 w godz. 11.00-15.00
7. Zgłoszenia pisemne zawierające dane uczestników oraz podpis dyrektora lub opiekuna

należy złożyć w terminie do 26.06.2014 r. do godziny 15.00 , do pani:          
                                                          Patrycji  Jereczek

Inspektor ds. Oświaty
Urząd Gminy Trąbki Wielkie

83-034 Trąbki Wielkie
ul. Gdańska 12



lub też przesłać na podany wyżej adres drogą pocztową . W tym przypadku o prawidłowości i
terminowości doręczenia zgłoszenia stanowić będzie data jego faktycznego wpływu .

IV. ZASADY ORGANIZACYJNE

1. Każdy uczestnik rozwiązuje test wiedzy i wykonuje zadanie praktyczne, tj. jazda rowerem
po rowerowym torze przeszkód.

2. Uczestnicy Turnieju muszą posiadać i przedstawić do wglądu: 
- kartę rowerową,
- legitymację szkolną 
- pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Turnieju
-zaświadczenie  lekarskie  lub  oświadczenie  rodziców  (opiekunów)  o  braku
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju. 

3.  O kolejności startu w konkurencji „Rowerowy tor przeszkód”  decyduje losowanie 
zarządzone i przeprowadzone pod nadzorem  Sędziego Głównego.

V. TEST

1. Test wiedzy składa się z 20 pytań, w tym: 

5 pytań  -   z zakresu zasad i przepisów dotyczących ruchu pieszych i rowerzystów, 

5 pytań  -   z zakresu znajomości znaków drogowych i zasad ich przestrzegania, 

10 pytań -  dotyczących zagadnień sytuacyjnych w ruchu drogowym, w tym max. 5  

                   tzw. skrzyżowań, 

Test wiedzy w całości opracowuje Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku. 

2. W teście trzech wariantów odpowiedzi, prawidłowa jest tylko jedna (test jednokrotnego
wyboru).  
3.  Podczas  rozwiązywania  zadań  testowych  należy  stosować  tzw.  arkusz  odpowiedzi,
tzn. ostemplowane karty, na których przy kolejnym numerze pytania znakiem "X" zaznacza
się  wybraną przez siebie i uznaną za prawidłową odpowiedź.

4. Nie dopuszcza się poprawiania, skreślania, wymazywania  oznaczeń dokonanych na karcie
odpowiedzi. 

5. Czas rozwiązywania testu nie może przekraczać 30  minut. 

6. Uczestnicy, którzy rozwiązali test przed upływem 30 minut przekazują arkusz odpowiedzi
sędziemu i  tylko i wyłącznie za jego zgodą opuszczają salę. Test zawierający zestaw pytań
zatrzymują do własnej dyspozycji. Po zakończeniu konkurencji Sędzia Główny może podjąć
decyzję o wywieszeniu na tablicy wyników, arkusza z prawidłowymi odpowiedziami.



VI. ROWEROWY TOR PRZESZKÓD

1. Rowerowy tor przeszkód składa się z podanych poniżej przeszkód: 
a) korytarz z desek   

b) slalom kółkowy ( tzw. żmijka)   

c) slalom z ograniczeniem 

  



d) łezka

2. Długość najazdu między przeszkodami wynosi minimum 3 metry.
3. Konkurencja  przeprowadzona  jest  na  rowerach  zapewnionych  przez  organizatora,

a prowadzący rower musi posiadać własny kask ochronny.

VII. PUNKTACJA TURNIEJOWA

1. Test 

a) odpowiedź prawidłowa  - 1 punkt

b)  odpowiedź  nieprawidłowa,  brak
odpowiedzi lub poprawka - 0 punktów

2. Rowerowy tor przeszkód   (czas przejazdu po torze  nie jest limitowany )

a) każdy błąd uczestnika na przeszkodzie 1 punkt karny 

Za  błąd  uważa  się:  potrącenie,  najechanie,
przesunięcie,  przewrócenie  po  położeniu
przewożonego  przedmiotu  a  także  każdorazowe
podparcie - w tym między przeszkodami (punkty
karne  zalicza  się  do  przeszkody,  przed  którą
podparcie nastąpiło)

b)  każdorazowe  zjechanie  z
wyznaczonego  toru  przejazdu  przez  
przeszkody wieloelementowe

3  punkty  karne  za  każdy  ominięty  
odcinek  pomiędzy  pachołkami,  tyczkami,
krążkami i listwami.

c)  przekroczenie  linii  ograniczającej
slalom

3 punkty karne

f) ominięcie całej przeszkody 15 punktów karnych 



Za  ominięcie  przeszkody  uważa  się  nie
podjęcie  próby  przejazdu  obydwoma  kołami
po przeszkodzie.

g)  zabrania się  pokonywanie  przeszkód
podskakując  na  rowerze,  przenosząc
rower lub przesuwając go po nawierzchni

15 punktów karnych

h)  element  naruszony  przednim  kołem
a następnie  tylnym  jest  liczony  
jako:

1 punkt karny

i)  jedno  lub  kilkakrotne  naruszenie
częścią ciała zawodnika tej samej tyczki,
pachołka, krążka 

1 punkt karny

j)  upadek  uczestnika  podczas  przejazdu
przez tor przeszkód

3 punkty karne

k)  maksymalnie  na  każdej  przeszkodzie
można otrzymać

15 punktów karnych

l)  zawracanie między przeszkodami 3 punkty karne

VIII. ZADANIA SĘDZIÓW   

Do zadań Sędziego Głównego należy: 

1. Przeprowadzenie odprawy z udziałem wszystkich uczestników i ich opiekunów, podczas
której  przedstawiony  zostanie  dokładny  przebieg  Turnieju,  a  także  wyjaśnienie  zasad
przyjętej punktacji i  klasyfikacji.

2. Nadzorowanie prawidłowości przebiegu konkurencji i pracy sędziów pomocniczych. 

3. Rozpatrywanie spraw spornych, odwołań i protestów zgłaszanych w trakcie trwania   

    Turnieju.

4. Sporządzenie  komunikatu z wynikami końcowymi Turnieju. 

IX. KLASYFIKACJA TURNIEJOWA

1. Za zwycięską drużynę uznaje się ten zespół, którego suma miejsc zajętych przez jego
uczestników we wszystkich konkurencjach jest najmniejsza. 

2. W przypadku kilku uczestników mających ten sam wynik w danej konkurencji uważa się,
że zajęli oni miejsca ex aequo. 



3. W  przypadku  uzyskania  jednakowej  sumy  zajętych  miejsc  w  końcowej  klasyfikacji
drużynowej,  przy  ustalaniu  ostatecznej  klasyfikacji  bierze  się  pod  uwagę   kolejność
wyników uzyskanych w ramach: 

a) odpowiedzi na pytania testowe,

b) udziału w  rowerowym torze przeszkód,

X. POSTANOWIENIA DODATKOWE 

RÓWNOLEGLE  DO  PRZEDSTAWIONYCH  WYŻEJ  ZMAGAŃ  ODBYWAĆ  SIĘ
BĘDZIE  KONKURS  PLASTYCZNY  O  TEMATYCE  ZWIĄZANEJ  Z
BEZPIECZEŃSTWEM W RUCHU DROGOWYM. W KONKURSIE TYM MOGĄ WZIĄĆ
UDZIAŁ  UCZNIOWIE  KLAS  0-III  ZE  WSZYSTKICH  SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH
ZNAJDUJĄCYCH  SIĘ  NA  TERENIE  GMINY  TRĄBKI  WIELKIE  ORAZ
WYCHOWANKOWIE  PRZEDSZKOLA  I  PUNKTÓW  PRZEDSZKOLNYCH
DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY  TRĄBKI WIELKIE.

1. Uczestnicy

       a) uczniowie klas 0-III szkół podstawowych 

       b) wychowankowie przedszkola i punktów przedszkolnych

2.  Uczestnicy wymienieni  w pkt  1  do dnia  25 czerwca 2014 roku złożą  na  ręce  swoich
wychowawców prace plastyczne,  przeznaczone do udziału w konkursie. Wychowawcy lub
Opiekunowie  do  dnia  26 czerwca 2014 roku,  do  godziny  10.00 złożą  zebrane  prace  w
sekretariacie swojej placówki oświatowej. Ostateczny termin przekazania prac plastycznych
upływa  26.06.2014  roku  o  godzinie  15.00.  W  terminie  tym,  prace  plastyczne  należy
dostarczyć do pani :

                                                          Patrycji  Jereczek
Inspektor ds. Oświaty

Urząd Gminy Trąbki Wielkie
83-034 Trąbki Wielkie

ul. Gdańska 12

4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, techniczną i graficzną .

5. Do dnia 29 czerwca 2014 r komisja konkursowa w składzie 

 przedstawiciele PORD,

 przedstawiciel Wójta Gminy Trąbki Wielkie,

 przedstawiciel Samorządności

dokona oceny prac i wyłoni laureatów konkursu plastycznego.



XI. KONKURS MUZYCZNY  

W  TRAKCIE  TRWANIA  FINAŁU  TURNIEJU  ODBĘDZIE  SIĘ  KONKURS
MUZYCZNY  POLEGAJĄCY  NA  WYKONANIU  PIOSENKI  O  TEMATYCE
ZWIĄZANEJ Z BEZPIECZEŃSTWEM W RUCHU DROGOWYM

- udział  w konkursie piosenki mogą wziąć uczestnicy-Mieszkańcy Gminy Trąbki Wielkie,
którzy  dokonali  osobistego  zgłoszenia  u  sędziego  głównego  do  godziny  12.00  w  dniu
organizacji turnieju.

- w  konkursie tym nie ma bariery wiekowej,

- uczestnicy w ramach własnych potrzeb dostarczają we własnym zakresie podkład muzyczny
(format -  zapis na płycie CD)

- zgłoszeń osób niepełnoletnich dokonują rodzice lub wychowawcy/nauczyciele/opiekunowie.

- zakończenie konkursu piosenki nastąpi do godziny 15.00

-  w skład  komisji  konkursowej  wejdą  trzy  osoby będące  przedstawicielami   PORD,  UG
Trąbki Wielkie oraz Samorządności Miasta i Gmin Powiatu Gdańskiego. ( ewentualnie osoby
przez nich wskazane)

Ogłoszenie  wyników  końcowych  oraz  uhonorowanie  zwycięzców  i  laureatów  nastąpi
niezwłocznie po oficjalnym otwarciu imprezy pn. „ Trąbka w Trąbkach”,  które to nastąpi
zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Dyrektora GOKSiR w Trąbkach Wielkich.

UWAGA 

Wszelkie  informacje  dodatkowe  dotyczące  organizacji  Turnieju  pn.  „  Trąbimy  o
bezpieczeństwie” można uzyskać pod numerem telefonu 693 11 11 11 , adresem mailowym
mateusz.sroka@onet.pl lub kontakt@samorzadnosc.com   .

Zapraszamy do udziału i życzymy wielu miłych wrażeń.

                                                                                                   Organizatorzy

Regulamin  opracowali: Krzysztof Chmielewski oraz Mateusz Sroka.

mailto:kontakt@samorzadnosc.com
mailto:mateusz.sroka@onet.pl

