Dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
Górnośląskie Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia
zaprasza
do uczestnictwa w zawodach instruktorów nauki jazdy

IX PUCHAR DYREKTORA WORD KATOWICE
Zawody odbędą się w dniu 19 maja 2018 roku, to jest w sobotę
w godzinach 10.00 – 14.30
w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
ul. Francuska 78
Plan zawodów
Numery
Przedsięwzięcie
konku rencji
Przyjęcie uczestników.
Wydanie kart zawodnikom

Czas

Miejsce

9.30
-10.00

Sekretariat
WORD
Katowice
Sala
wykładowa
WORD

Rozpoczęcie zawodów
Przestawienie komisji
sędziowskiej i zarysu
regulaminu
Precyzyjne parkowanie
parkowanie przodem
i tyłem na planie krzyża
z pozycji instruktora
Przejazd po wyznaczonym
torze pojazdem
z zamontowanymi
trolejami
Zawracanie przy użyciu
biegu wstecznego z
talerzem Stewarta

10.00
-10.10

4.

Przejazd slalomem
pomiędzy pachołkami do
przodu i do tyłu

10.10
–
14.00

5.

Sprawdzian
z udzielania pierwszej
pomocy
przedlekarskiej

10.10
14.00

1.

2.

3.

10.10
-14.00
10.10
–
14.00

Uwagi

Skład sędziowski
Instruktorzy
GSOS
Egzaminatorzy
WORD Katowice

Plac
Manewrowy
WORD
Katowice

10.10
–
14.00

1

Miejsce
konkurencji
w zależności
od
pogody

6.

Przejazd motocyklem
po wyznaczonym torze
Ogłoszenie wyników,
wręczenie nagród
zwycięzcom oraz
dyplomów uczestnictwa

10.10
–
14.00
14.30

Sala
wykładowa
WORD
Plac
manewrowy
WORD
Katowice

Dyrektor WORD
Dyrektor WPR
Przewodniczący
GSOS

Organizacja zawodów:
1/
Zapisów
należy
dokonywać
w
formie
elektronicznej
pod
adresem
sekretariat@word.katowice.pl lub telefonicznie: Word Katowice 32 / 359 30 31;
w
przypadku
wolnych
miejsc
zapisy
bezpośrednio
przed
zawodami.
Liczba uczestników ograniczona.
2/ Do zawodów przystępują instruktorzy w pojazdach szkoleniowych z manualną skrzynią
biegów, w uzasadnionych przypadkach na pojeździe WORD Katowice.
3/ Konkurencje z wykorzystaniem trolei i talerza Stewarta będą przeprowadzane na
pojeździe WORD Katowice.
4/ Do konkurencji „Przejazd motocyklem wyznaczonym torze” wykorzystywany będzie
motocykl o pojemności skokowej 125 ccm, który jest własnością WORD Katowice.
5/ Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymują dyplom uczestnictwa.
6/ Zwycięzca konkurencji kierowania pojazdem jednośladowym zdobywa dodatkowe
wyróżnienie. Uczestnictwo w tej konkurencji nie jest obowiązkowe dla uczestników zawodów.
7/ Dla najbardziej wszechstronnego uczestnika zawodów (wynik z konkurencji poruszania się
samochodem
oraz
motocyklem)
przewidziane
jest
wyróżnienie
Górnośląskiego
Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia. Przewidziano także dodatkowe wyróżnienie w postaci
statuetki w klasyfikacji kobiet.
8/ Zwycięzca konkurencji numer 5 „Sprawdzian z udzielania pierwszej pomocy
przedlekarskiej” otrzymuje Puchar Dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego
Katowicach.
7/ Regulamin zawodów na stronie internetowej www.word.katowice.pl
Ponadto imprezy towarzyszące w godzinach 11.00 – 14.00:
1/ Po odbytych konkurencjach pokaz ratownictwa medycznego w zakresie scenariuszy
losowanych podczas konkurencji.
2/ Pokaz towarzyszący. Pokaz wykonania zadach egzaminacyjnych na placu manewrowym
dla kat. A
3/ Możliwość skorzystania z symulatora dachowania i symulatora zderzeń dla uczestników
i kibiców zawodów.
4/ Panel dyskusyjny środowiska szkoleniowego z przedstawicielami ogólnopolskich
i górnośląskich organizacji zrzeszających szkoły jazdy i instruktorów po przeprowadzeniu
konkurencji przed ogłoszeniem wyników.
Ponadto w czasie zawodów będzie możliwość skorzystania z bufetu znajdującego się
na terenie WORD.
Współorganizatorzy i sponsorzy:
1/ Górnośląskie Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia
2/ Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
Patronat medialny Radio Katowice
Serdecznie zapraszamy zawodników z rodzinami
oraz inne zainteresowane osoby.
Dla młodych kibiców przewidujemy prezenty w postaci elementów odblaskowych.
Dyrektor WORD Katowice
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