REGULAMIN
KONKURSU O PUCHAR DYREKTORA
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W KROŚNIE

Konkurs o Puchar Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Krośnie nazywany dalej Konkursem adresowany jest do uczniów:
 klas IV – VI szkół podstawowych
 klas VII – VIII szkół podstawowych

I. CEL KONKURSU
1. Popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej wiedzy z zakresu
znajomości znaków drogowych i przepisów ruchu drogowego oraz zasad
udzielania pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych.
2. Kształtowanie nawyków właściwego uczestniczenia w ruchu drogowym.
3. Propagowanie kultury komunikacyjnej wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
II. ORGANIZATORZY KONKURSU
1. Szkoły - etap szkolny.
2. Urzędy Miast i Gmin – etap gminny.
3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie – finał.
W celu realizacji poszczególnych etapów Konkursu organizatorzy mogą zaprosić do
współpracy inne instytucje i organizacje.
III. ZADANIA KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
1. W skład komitetu organizacyjnego finału Konkursu wchodzą:
- przedstawiciele WORD w Krośnie
- przedstawiciele Policji
2. W pracach komitetu organizacyjnego mogą również uczestniczyć
przedstawiciele innych instytucji i organizacji zaproszeni do współpracy.
3. Do zadań komitetu organizacyjnego w szczególności należy:
- opracowanie pytań testowych na finał Konkursu
- zapewnienie nagród dla uczestników finału oraz wręczenie dyplomów
i nagród
- podanie informacji do mediów o przebiegu i wynikach Konkursu.
IV. ZADANIA ZESPOŁU SĘDZIOWSKIEGO
1. Do zadań zespołu sędziowskiego należy przeprowadzenie konkurencji,
ogłoszenie wyników i sporządzenie protokołu końcowego.
2. W skład zespołu sędziowskiego do eliminacji gminnych wchodzą nauczyciele
szkół oraz pracownicy gmin odpowiedzialni za oświatę.
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3. Skład zespołu sędziowskiego na finał ustala organizator finału, tj. WORD
w Krośnie.
V. ZASADY ORGANIZACYJNE I ZADANIA UCZESTNIKÓW
1. W eliminacjach szkolnych biorą udział uczniowie klas IV – VI szkół
podstawowych oraz klas VII – VIII szkół podstawowych z powiatów:
Krosno, Jasło, Sanok, Brzozów, Lesko, Ustrzyki Dolne lub z innych powiatów
zaproszeni
przez
WORD
w
Krośnie
do
udziału
w Konkursie.
2. W wyniku indywidualnych eliminacji szkolnych tworzą się trzyosobowe
drużyny do reprezentacji szkoły w eliminacjach gminnych /1 drużyna
trzyosobowa w kategorii klas IV – VI szkoły podstawowej i 1 drużyna
trzyosobowa w kategorii klas VII - VIII szkoły podstawowej.
3. W wyniku eliminacji gminnych do następnego etapu /finału w WORD/
przechodzi 1 drużyna trzyosobowa w kategorii klas IV – VI szkoły
podstawowej i 1 drużyna trzyosobowa w kategorii klas VII - VIII szkoły
podstawowej.
4. Eliminacje gminne są przeprowadzane, gdy uczestniczą w nich minimum dwie
drużyny z jednej kategorii wiekowej. W przypadku, gdy do eliminacji zostaje
zgłoszona tylko jedna drużyna, eliminacji nie przeprowadza się, a drużyna
automatycznie przechodzi do finału.
5. Testy na finał zostają przekazane w dniu Konkursu zespołowi sędziowskiemu.
6. Konkurs na poszczególnych etapach składa się z następujących konkurencji:
a) rozwiązywanie testu:
- test składa się z 25 pytań jednokrotnego wyboru – dla klas IV – VI szkoły
podstawowej oraz wielokrotnego wyboru dla klas VII - VIII szkoły
podstawowej.
- pytania testowe dotyczą podstawowej wiedzy z zakresu znajomości
znaków drogowych i przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania
pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych,
- czas rozwiązywania testu: 25 minut,
* w przypadku przeprowadzania konkurencji testowej jako dogrywki (patrz
pkt VI ust. 5c regulaminu):
– test składa się z 10 pytań jednokrotnego wyboru – dla klas IV – VI szkoły
podstawowej oraz wielokrotnego wyboru dla klas VII - VIII szkoły
podstawowej,
– tematyka pytań testowych jak wyżej,
- czas rozwiązywania testu: 5 minut,
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b) jazda rowerem w miasteczku ruchu drogowego:
- jazda rowerem w miasteczku ruchu drogowego polega na prawidłowym
/zgodnym z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego/ przejechaniu po
wyznaczonym torze jazdy /schemat w załączeniu/ i wykonaniu wybranych
spośród wymienionych zadań sprawnościowych: równoważnia, slalom,
tarka, bramka wisząca, korytarz z desek, rynna, przewożenie przedmiotu
(z punktu A do punktu B) trzymanego w jednej ręce przez jadącego –
konkurencja wymagająca koordynacji ruchów i zachowania równowagi
/wybór zadań należy do organizatora Konkursu/.
VI. PUNKTACJA I KLASYFIKACJA
1. Za zwycięską drużynę w całym Konkursie uznaje się taką drużynę, której
zawodnicy we wszystkich konkurencjach uzyskali najmniejszą liczbę punktów.
2. Za indywidualnego zwycięzcę w całym Konkursie uznaje się tego uczestnika,
który we wszystkich konkurencjach uzyskał najmniejszą liczbę punktów.
3. Ustala się następującą punktację dla odpowiedzi pisemnych i jazdy rowerem:
a) punktacja dla odpowiedzi pisemnych:
- uczestnik, który udzieli 25 prawidłowych odpowiedzi otrzyma 1 pkt,
uczestnik, który udzieli 24 prawidłowych odpowiedzi otrzyma 2 pkt,
itd.
*o kolejności miejsc w konkurencji testowej decyduje najmniejsza ilość
punktów (zdobyta za największą ilość prawidłowo udzielonych
odpowiedzi)
b) punktacja jazdy w miasteczku ruchu drogowego:
- za każdy stwierdzony błąd: nieupewnienie się, brak
sygnalizowania i niezastosowanie się do znaków drogowych –
3 pkt karne
- za rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego,
tj. nieprzestrzeganie znaku B20, jazda „pod prąd”, nieustąpienie
pierwszeństwa przejazdu – 10 pkt karnych
- za każdy błąd na torze sprawnościowym, np.: potrącenie,
najechanie krążka/pachołka, przekroczenie linii wyznaczającej
slalom, upuszczenie przewożonego przedmiotu; podparcie
– 1 pkt karny
- za całościowe niewykonanie zadania na torze sprawnościowym
– 5 pkt karnych
- upadek – 5 pkt karnych
*o kolejności miejsc w tej konkurencji decyduje poprawność przejazdu
(zgodność z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego oraz
poprawność jazdy po torze sprawnościowym) – tj. bezbłędny przejazd
bez punktów karnych lub przejazd z najmniejszą liczbą punktów
karnych
4. Punktacją końcową jest uzyskana najniższa łączna liczba punktów: test+jazda.
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5. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów (w punktacji końcowej)
przez kilku zawodników o kolejności miejsc zdecydują:
a) wyniki poszczególnych konkurencji wg następującej hierarchii: test,
jazda;
b) dogrywka polegająca na wykonaniu zadań konkurencji jazdy
w miasteczku ruchu drogowego;
c) dogrywka polegająca na przeprowadzeniu konkurencji testowej,
d) dogrywka polegająca na udzieleniu przez zawodników (którzy startują
w dogrywce) ustnej odpowiedzi na ustnie zadane przez zespół
sędziowski pytanie (tematyka jak w teście pisemnym) – przy udzielaniu
odpowiedzi obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”. Pytania będą
zadawane „do skutku”, co pozwoli ustalić ostateczną klasyfikację,
*gdy postępowanie a) nie przyniesie rozstrzygnięcia, przeprowadzone
zostanie postępowanie b); gdy postępowanie b) nie przyniesie
rozstrzygnięcia, przeprowadzone zostanie postępowanie, c); gdy
postępowanie c) nie przyniesie rozstrzygnięcia, przeprowadzone zostanie
postępowanie d)
VII. TERMINY
1. Konkurs rozpoczyna się w wrześniu a kończy w październiku danego roku
szkolnego.
2. Poszczególne etapy konkursu powinny zakończyć się w następujących
terminach:
- eliminacje szkolne i gminne do 30 września
- zgłoszenie drużyny do finału do 4 października
- finał Konkursu do 20 października.
VIII. SPOSÓB ZGŁASZANIA DRUŻYN DO FINAŁU KONKURSU
1. Zgłoszenia drużyny dokonuje organizator eliminacji gminnych,
2. Zgłoszenia drużyny należy dokonać poprzez wypełnienie i przesłanie do
WORD za pośrednictwem poczty (na adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego, ul. Tysiąclecia 7; 38–400 Krosno) lub faxu (13/43 68962 w.33),
lub poczty elektronicznej (mail: brd@wordkrosno.pl):
karty zgłoszenia- zał. nr 1,
podpisanej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział osoby
niepełnoletniej w Konkursie- zał. nr 2,
zgody opiekuna drużyny na przetwarzanie danych osobowych– zał.
nr 3,
3. WORD w Krośnie zobowiązuje do zapoznania z Informacją o przetwarzaniu
danych osobowych- działalność edukacyjna i promocja- zał. nr 4
IX. NAGRODY
1. Fundatorami nagród są organizatorzy
problematyką organizacje i instytucje.

Konkursu

oraz

zainteresowane
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2. Zapewnieniem nagród dla zwycięzców poszczególnych etapów Konkursu
zajmują się właściwe komitety organizacyjne – wg uznania i możliwości
finansowych.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany regulaminu Konkursu może wprowadzić jedynie główny
organizator Konkursu.
2. Protokół końcowy danego szczebla eliminacji jest ostateczny i nie podlega
dalszym odwołaniom.
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