
 

REGULAMIN 
XIV GMINNEGO TURNIEJU  

BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 
DLA SZKÓŁ GMINY BIECZ 

 
Libusza, 21 marca 2020 r. 

 
Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, zwany dalej "Turniejem", organizowany jest  

w dwóch grupach:  
- grupa I - rocznik 2008 i młodsi,    
- grupa II - rocznik 2005 i młodsi. 
 

I. CELE TURNIEJU.  

Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpie-
czeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:  

1. Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.  
2. Propagowanie treści nauczania zawartych w podstawie programowej przedmiotów edukacyjnych. 
3. Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.  

4. Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  
5. Popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.  
6. Inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

 
II. ORGANIZATORZY TURNIEJU.  

1. Organizatorami Turnieju są Gmina Biecz, Automobilklub Biecki Komisariat Policji w Bieczu, Ochotni-
cza Straż Pożarna w Bieczu. 

2. Gospodarzem Turnieju jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Libuszy. 
3. Do realizacji Turnieju organizatorzy mogą zaprosić do współpracy inne instytucje i organizacje. 

 
III.  KOMITET ORGANIZACYJNY: 

Komitety organizacyjne kolegialnie wydają decyzje we wszystkich sprawach, w szczególności dotyczą-
cych zagadnień merytorycznych, związanych z organizacją i przebiegiem poszczególnych etapów Turnieju 
oraz w sprawach spornych.  

Janusz Mrozek - Wiceprezes ds. BRD AMK Bieckiego - Przewodniczący Komitetu 
Mirosław Wędrychowicz - Burmistrz Biecza  
Jan Grygowicz - Koordynator ds. sportu Gminy Biecz - sędzia Główny Turnieju  
nadkom.  Marcin Stępień - Komendant Komisariatu Policji w Bieczu 
Grzegorz Kawa - Naczelnik OSP w Bieczu 
Aleksander Kalisz - Dyrektor ZSP w Libuszy 
Marek Sitek - Prezes Automobilklubu Bieckiego 
Mariola Mrozek - Sekretarz Automobilklubu Bieckiego – sekretarz Komitetu  

 
IV. OGÓLNE ZASADY ORGANIZACYJNE TURNIEJU. 

1. Turniej odbywa się w dwóch grupach i wszelkie zasady organizacyjne, punktacja ogólna, klasyfikacja, 
nagrody oraz postanowienia końcowe obowiązują analogicznie dla obu grup, za wyjątkiem wyodręb-
nionych w regulaminie różnic dotyczących poszczególnych zadań.  

2. W Turnieju biorą udział drużyny: 

− 4-osobowe (2 dziewczynki i 2 chłopców) z grupy I, 

− 3-osobowe z grupy II.  
3. Uczestnicy podczas Turnieju: 

a) rozwiązują testy teoretyczne – z wiedzy i skrzyżowań; 
b) wykonują zadania praktyczne: 

− jazda rowerem po torze sprawnościowym, 

− udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. 
4. O kolejności startu w konkurencjach decyduje losowanie przeprowadzone przed rozpoczęciem Turnie-

ju. 
5. Opiekun drużyny uczestniczy w zadaniach praktycznych jako obserwator i nie może w żaden sposób 

pomagać drużynie, pod groźbą jej dyskwalifikacji.  
6. Rowery i inny sprzęt, potrzebny do zorganizowania i przeprowadzenia Turnieju zapewnia Komitet  

Organizacyjny.  
7. Organizator danego etapu Turnieju jest zobowiązany do zapewnienia sprawnych technicznie rowerów  

w ilości gwarantującej sprawny przebieg konkurencji.  
 

V. PUNKTACJA OGÓLNA I KLASYFIKACJA. 
1. Za zwycięską drużynę Turnieju uznaje się ten zespół, którego suma zajętych miejsc przez jego uczest-

ników we wszystkich konkurencjach jest najmniejsza.  
2. Za indywidualnego zwycięzcę Turnieju uznaje się uczestnika, którego suma punktów zdobytych  

w konkurencjach jest najmniejsza.  



 

3. W przypadku uzyskania jednakowej sumy zajętych miejsc w klasyfikacji końcowej drużynowej i indy-
widualnej przy ustalaniu ostatecznej klasyfikacji bierze się w kolejności wyniki uzyskane za:  

a) odpowiedzi na pytania z testu wiedzy  
b) odpowiedzi na pytania z testu – skrzyżowania  
c) jazdę sprawnościową po torze przeszkód  
d) wykonanie zadania z pierwszej pomocy przedmedycznej. 

 
VI. NAGRODY.  

1. Fundatorami nagród jest Komitetu Organizacyjnego Turnieju oraz jego sponsorzy. 
2. Dla zwycięzców Turnieju w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej w obu grupach przewidziano pu-

chary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.  
3. Komitet Organizacyjny może ufundować również inne puchary i nagrody zgodnie z możliwościami.  

 
VII. TERMINY i ZGŁOSZENIA. 

1. Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym odbędzie się 21 marca 2020 r. na hali sporto-
wej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Libuszy.  

2. Termin zgłaszania drużyn upływa w dniu 16 marca 2020 r. 
3. Zgłoszenia można dokonać drogą telefoniczną (tel. kom. 696133363) lub e-mail (mariolazofia@op.pl). 
4. Wypełniony druk zgłoszenia szkoły (załącznik nr 1) należy dostarczyć organizatorowi w dniu Turnieju. 

5. Uczestnicy muszą posiadać i przedstawić organizatorowi do wglądu w dniu Turnieju:  

− kartę rowerową, 

− legitymację szkolną, 

− oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego.  
6. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych (załącznik nr 2) każdego ucznia uczestniczącego w Tur-

nieju należy dostarczyć organizatorowi w dniu Turnieju. 
 

VIII. PROGRAM TURNIEJU. 
8.00 - 9.00  - przyjmowanie uczestników 
9.15  - odprawa zawodników  
9.30  - test dla szkół podstawowych i gimnazjalnych 
10.30 - 11.30  - rowerowy tor sprawnościowy  
                                 równolegle odbywa się konkurencja 
 - udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej 
11.00  - ogłoszenie wyników z testów   
11.30  - ogłoszenie wyników toru przeszkód 
12.30  - ogłoszenie wyników końcowych 

 - rozdanie pucharów, dyplomów, nagród 
 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian godzinowych poszczególnych punktów programu za wy-
jątkiem godziny rozpoczęcia Turnieju. 

 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

1. Postanowienia regulaminu obowiązują organizatorów i uczestników Turnieju. 
2. Szczegółowe zasady organizacyjne Turnieju określa Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeń-

stwa w Ruchu Drogowym (dla uczniów szkół podstawowych) zamieszczone na stronie www.pzm.pl/ 
bezpieczenstwo-ruchu-drogowego/turnieje oraz www.autobiecz.pl. 

3. Protesty dotyczące poszczególnych konkurencji opiekun może zgłaszać do sędziego danej konkurencji, 
wyłącznie po wykonaniu zadania przez jego zawodnika lub drużynę. 

4. Do rozstrzygnięcia ewentualnych niejasności i spraw spornych upoważniony jest Sędzia Główny Tur-
nieju.  

5. Kontakt z Organizatorem Turnieju:  
telefon - Janusz Mrozek - tel. kom. 696133363 

e- mail - Mariola Mrozek - mariolazofia@op.pl 
 
Regulamin został przyjęty przez Zarząd Automobilklubu Bieckiego w dniu 7 lutego 2020 r.  

 
Za zgodność: 

                  
 

Załączniki:  
Nr 1 – Karta zgłoszeniowa.   
Nr 2 – Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego. 


