
         Etap  Wojewódzki BRD - 2015

PROGRAM RAMOWY
 Finał Wojewódzki XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju

Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 
dla szkół podstawowych i gimnazjów 

16 maja 2015  

Zespół Szkół Gminy Izbicko
Publiczna Szkoła Podstawowa

Krośnica Szkolna 18 
47-180 Izbicko

tel. 077 4617623

 9.00  - 9.45 - rejestracja drużyn, poczęstunek dla uczestników.                                                   
 9.45  - 10.00 – odprawa techniczna z nauczycielami. 
10.00 - otwarcie Turnieju (scena przed szkołą, w przypadku braku pogody sala gimnastyczna).

10.15 - 11.00  gimnazjum – testy sala  A, B , C wg numerów wywieszonych na drzwiach      
10.15 - 11.15  szkoła podstawowa – miasteczko ruchu drogowego wg numerów po 5 uczestników

, pierwsza pomoc przedmedyczna po zakończeniu jazdy na miasteczku wraz z opiekunem (parter strefa ppp)

11.30 - 12.30   gimnazjum – miasteczko ruchu drogowego wg numerów po 5 uczestników, pierwsza pomoc

przedmedyczna po zakończeniu jazdy na miasteczku wraz z opiekunem (parter strefa ppp)

11. 30 - 12.15 szkoła podstawowa – testy sala  A, B , C wg numerów wywieszonych na drzwiach   
12.15 - 12.30 obiad szkoły podstawowe ( przy scenie, w przypadku braku pogody sale testowe)

12.30 - 12.45  obiad gimnazja ( przy scenie, w przypadku braku pogody sale testowe)

12.30 - 13.00 obiad zaproszeni goście policjanci, nauczyciele - stołówka szkolna parter
 13.00 - 13.45 szkoły podstawowe - tor przeszkód (hala ) uczniowie nie startujący zasiadają  na widowni   

 będą wywoływani wg numerów - na torze jedzie 4 uczestników w krótkich odstępach czasowych na przemian tor 

żółty i czerwony ( np: nr 1 tor żółty, nr 2 tor czerwony, nr 3 tor żółty itp.)

13.45 – 14.30  gimnazja - tor przeszkód (hala ) uczniowie nie startujący zasiadają  na widowni będą 

wywoływani wg numerów - na torze jedzie 4 uczestników w krótkich odstępach czasowych na przemian tor żółty i 

czerwony ( np: nr 57 tor żółty, nr 58 tor czerwony, nr 59 tor żółty itp.)

DRUŻYNY, KTÓRE UKOŃCZYŁY WSZYSTKIE KONKURENCJE ODDAJĄ NR. STARTOWE i

ODBIERAJĄ SWOJĄ DOKUMENTACJĘ

14.45 ogłoszenie wyników, zakończenie Turnieju, wręczenie dyplomów, pucharów i nagród

UWAGA:
Zawodnicy muszą posiadać i przedstawić do wglądu: 

a) legitymację szkolną (aktualną), 
b) kartę rowerową,  
c) pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w Turnieju, 
d) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (opiekunów) o braku przeciwwskazań 
     zdrowotnych do udziału w Turnieju.  

Prosimy, aby w trakcie trwania testu sprawnościowego na torze przeszkód oraz na miasteczku przebywali jedynie 
zawodnicy startujący w danej konkurencji i sędziowie. 
Konkurencje techniczne rozgrywane są na rowerach dostarczonych przez ZPO nr 1 we Włoszczowej, WORD Opole. 
Szkoły Podstawowe: rower Wigry 3, Superior 24” wolnobieg. Gimnazja : rower 26” wolnobieg( info. Organizator) 

Uczestnicy startują we własnych kaskach!!
Parking dla uczestników na trawiastym boisku szkolnym wjazd od ulicy Krzyżowa Dolina

Życzymy powodzenia i sportowej rywalizacji, zwycięzcom powodzenia we  Włoszczowej na finale krajowym
Organizatorzy 


