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Przyjazd uczestników i opiekunów.
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Czynności wstępne przed rozpoczęciem finału
(zawodnicy oraz opiekunowie grup):
a) sprawdzenie obecności uczestników oraz :
dokumentów uprawniających do jazdy (karta
rowerowa lub prawo jazdy kat AM)
legitymacji szkolnej
pisemnej zgody rodziców lub opiekunów
prawnych o braku przeciwskazań zdrowotnych
na start w Finale wojewódzkim,
b) losowanie numerów startowych drużyn,
c) wydanie kamizelek startowych,
d) Rozdanie opiekunom drużyn :
1. regulaminu
2. planu miasteczka ruchu
3. scenariusza FW
4. bonów śniadaniowych i obiadowych

Śniadanie
Oficjalne otwarcie finału:
a) wejście wszystkich zawodników,
b) przywitanie wszystkich uczestników,
c) przemówienia zaproszonych gości, zapoznanie z
celem turnieju i imprezami dodatkowymi,
patronat, przedstawienie organizatorów turnieju
oraz finału,
d) oficjalne otwarcie Turnieju przez Dyrektora
WORD – Regionalnego Centrum BRD w Olsztynie
e) przedstawienie składu sędziowskiego.
Odprawa techniczna przed rozpoczęciem finału
a) zebranie opiekunów drużyn
b) przypomnienie opiekunom podstawowych
przepisów regulaminu,
c) zapoznanie z konkurencjami finału
wojewódzkiego oraz zasadami punktacji,
d) zapoznanie z zasadami składania
protestów,
e) podanie wyposażenia obowiązującego
podczas jazdy rowerem.

Biuro zawodów –
Hala sportowa przy
SP nr 1 w Iławie
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Hala sportowa

Pracownicy szkoły

W materiałach wydawanych
przy rejestracji znajdują się
bony śniadaniowe.

Prowadzący ze strony
organizatorów

Wystąpienia zaproszonych
gości

oraz Sędziowie główni
toru przeszkód,
miasteczka ruchu
drogowego oraz
pierwszej pomocy

Uczestniczą tylko opiekunowie
drużyn i sędziowie główni
Finału Wojewódzkiego.

Zespół sędziowski:
Test – Hala sportowa
50

30

9 – 10
- Szkolenie metodyczne dla nauczycieli „Organizacja
wycieczek rowerowych w szkole” (Tylko 13.05.19)

Szatnie i pomieszczenia dla
zawodników i opiekunów Hala sportowa

Sędzia główny
Jacek Śniady
WORD Olsztyn

Konkurencja I:
- test z przepisów ruchu drogowego i skrzyżowań

5.

WORD Olsztyn

Szkolenie – Świetlica
w SP nr 1 w Iławie

Marcin Kiwit – WORD –
RCBRD Olsztyn (sędzia
główny konkurencji)
Komenda Wojewódzka
Policji w Olsztynie
Szkolenie:
W-MODN Elbląg Tomasz
Szuszkiewicz

Po zakończeniu konkurencji
Zespół sędziowski przekazuje
wyniki wpisane w arkuszu
konkurencji dla Komisji
Obliczeń.

Konkurencja II
Jazda sprawnościowa rowerem po torze przeszkód
a) zapoznanie zawodników z trasą
przejazdu – przewodniczący składu
sędziowskiego konkurencji,
b) przejazd po torze
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Konkurencja nr III (13.05.2019)
Test wiedzy historycznej „Rowerem do wolności”
KONKURENCJA
DODATKOWA
–
ODDZIELNIE
PUNKTOWANA I NAGRADZANA, NIE WLICZANA DO
KLASYFIKACJI FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO TBRD

Konkurencja nr IV
Zadanie praktyczne z zakresu udzielania pierwszej
pomocy:
a) zapoznanie zawodników ze stanowiskiem i
przedstawioną sytuacją
b) wykonanie zadania zgodnie z
regulaminem i zasadami określonymi
przez Skład Sędziowski konkurencji.

Konkurencja nr V
Jazda sprawnościowa rowerem po miasteczku
ruchu drogowego
a) zapoznanie zawodników z trasą
przejazdu – przewodniczący składu
sędziowskiego konkurencji,
b) przejazd po torze

Obiad dla zawodników, opiekunów i gości.
Narada końcowa zespołu sędziowskiego:
a) podsumowanie wyników konkurencji,
b) rozpatrzenie ewentualnych odwołań,
c) ustalenie końcowej klasyfikacji,
d) wpisanie wyników ostatecznych.

Uroczyste zakończenie finału:
a) uroczyste ogłoszenie wyników,
b) wręczenie pucharów, nagród i
dyplomów,
c) podziękowanie sponsorom, gościom
i uczestnikom
d) zakończenie
Komisja Obliczeń/Wyniki konkurencji
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Stołówka szkolna

Zespół sędziowski
konkurencji z SP nr 1
w Iławie

Zespół sędziowski
konkurencji:
Komenda Powiatowa
Straży Pożarnej w Iławie

Po zakończeniu konkurencji
Zespół sędziowski przekazuje
wyniki wpisane w arkuszu
konkurencji dla Komisji
Obliczeń.
GRUPA II
Rozpoczynają drużyny nr 6-10
Po zakończeniu udziału w
konkurencji GRUPA przechodzi
na stanowisko Konkurencji nr
IV.
GRUPA III
Rozpoczynają drużyny nr 11-15
Po zakończeniu udziału w
konkurencji GRUPA przechodzi
na stanowisko Konkurencji nr
V.
Po zakończeniu konkurencji
Zespół sędziowski przekazuje
wyniki wpisane w arkuszu
konkurencji dla Komisji
Obliczeń.

Zespół sędziowski
konkurencji z Wydziału
Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej
Policji w Iławie

Pracownicy szkoły

GRUPA IV
Rozpoczynają drużyny nr 15-21
Po zakończeniu udziału w
konkurencji GRUPA przechodzi
na stanowisko Konkurencji nr
II.
Po zakończeniu konkurencji
Zespół sędziowski przekazuje
wyniki wpisane w arkuszu
konkurencji dla Komisji
Obliczeń.
W materiałach wydawanych
przy rejestracji znajdują się
bony obiadowe.

Biuro zawodów

Ewentualny protest składa na
piśmie opiekun drużyny w
Sędzia główny +
ciągu 15 min.
przewodniczący zespołów od zakończenia konkurencji,
- ogłoszone wyniki są
sędziowskich
ostateczne i nie podlegają
odwołaniu.

Hala sportowa

Prowadzący, Sędzia
Główny, a następnie
Dyrektor WORD Olsztyn
i zaproszeni goście
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Zespół sędziowski
konkurencji z Wydziału
Ruchu Drogowego
Komendy Wojewódzkiej
Policji w Olsztynie

GRUPA I
Rozpoczynają drużyny nr 1-5
Po zakończeniu udziału w
konkurencji GRUPA przechodzi
na stanowisko Konkurencji nr
III.

Sekretariat Finału
Komisja Obliczeń

Mariusz Sztern – WORD
Olsztyn
Joanna Sankowska –
WORD Olsztyn
Piotr Lewandowski –
WORD Olsztyn

