XIX FINAŁ
OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO TURNIEJU
MOTORYZACYJNEGO
ŻARNOWIEC 2015

POD PATRONATEM
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Województwa
Śląskiego
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Zawierciański

Wojewoda
Śląski

BEZPOŚREDNI ORGANIZATORZY I GOSPODARZE
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Katowice

Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego
Katowice

ZSRCKU

Żarnowiec, dnia 12-13 czerwca 2015 roku
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I. PROGRAM TURNIEJU: ZSRCKU w Żarnowcu /propozycja/

12 czerwca 2015 r. (piątek)

14.00-18.00 – przybycie uczestników do Hotelu „MAGDA” – Kroczyce; - rejestracja
uczestników oraz zakwaterowanie. http://www.zajazd-magda.pl
14.00-16.00 – obiad
16:30-18:30 – program rekreacyjno-turystyczny zwiedzanie Jury Krakowsko –
Częstochowskiej
19:00-20:00 – rozwiązywanie testów z przepisów ruchu drogowego
20:30 - uroczysta kolacja + grill Hotel MAGDA
13 czerwca 2015 r. (sobota)
7.15 - 08.00 – śniadanie - Hotel MAGDA
08.15- 08.45 – przejazd autokarami z Hotelu MAGDA do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu.
09.00- 09.30 – uroczyste otwarcie Turnieju – Hala sportowa ZSRCKU w Żarnowcu
09.30-09.45- rozprowadzenie uczestników na stanowiska
09.45-13.00 – konkurencje turnieju wg. Harmonogramu
13.00-14.00 – konkurencje VIP z udziałem m.in. Kajetana Kajetanowicza:
- układanie piramidy ze słomy z zastosowaniem nowoczesnego ciągnika
rolniczego,
- „Spełniamy marzenia Kajetana” – konkurs niespodzianka.
14.00-15.00 – uroczyste zakończenie turnieju – rozdanie pucharów, dyplomów
i nagród Hala – ZSRCKU w Żarnowcu

•

od godziny 10:00 w strefie bufetowej przy stadionie będzie wydawany ciepły posiłek
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HARMONOGRAM ROZGRYWANIA KONKURENCJI TURNIEJU:

…………………..

JAZDA
SPRAWNOŚCIOWA
MOTOROWEREM

JAZDA
SPRAWNOŚCIOWA
SAMOCHODEM

Plac manewrowy
ZSRCKU

OBSŁUGA
CODZIENNA
MOTOROWERU

Plac
manewrowy
ZSRCKU

UDZIELANIE
POMOCY
PRZEDMEDYCZNEJ

(sala ZSRCKU)

Plac
manewrowy
ZSRCKU

I

1, 2, 3, 4

5, 6, 7, 8

9, 10, 11, 12

13, 14, 15, 16

9.45

II

5, 6, 7, 8

9, 10, 11, 12

13, 14, 15, 16

1, 2, 3, 4

10.30

III

9, 10, 11, 12

13, 14, 15, 16

1, 2, 3, 4

5, 6, 7, 8

11.15

IV

13, 14, 15, 16

1, 2, 3, 4

5, 6, 7, 8

9, 10, 11, 12

12.00

TURA

GODZINA
ROZPOCZĘCIA

1. Test „Przepisy ruchu drogowego” udział bierze każdy zawodnik z drużyny - konkurencja
odbywa się w Hotelu MAGDA w Kroczycach. – czas rozwiązywania testu do 30 min.
2. Test z „Historii motoryzacji” udział bierze każdy zawodnik z drużyny - konkurencja
odbywa się w Hotelu MAGDA w Kroczycach – czas rozwiązywania testu do 20 min.
3. Udzielanie pomocy przedmedycznej – czas na jedną drużynę do 7 minut ( cztery zespoły
4x7 min. = 28 minut na całą grupę (udział bierze jeden zawodnik z drużyny). Konkurencja
odbędzie się w sali nr 15 w ZSRCKU w Żarnowcu.
4. Obsługa codzienna motoroweru – czas na jedną drużynę do 7 minut ( cztery zespoły 4x7
min. = 28 minut na całą grupę (udział bierze jeden zawodnik z drużyny). Konkurencja
rozegrana zostanie na terenie hali maszyn w ZSRCKU w Żarnowcu.
5. Jazda sprawnościowa motorowerem – czas na przejazd 1 zawodnika 2,5 min.; na całą
drużynę 7,5 min.; na całą grupę 30 min. (udział bierze każdy zawodnik z drużyny).
Konkurencja odbędzie się na placu manewrowym ZSRCKU w Żarnowcu.
6. Jazda sprawnościowa samochodem – czas na jedną drużynę do 7 minut ( cztery zespoły
4x7 min. = 28 minut na całą grupę (udział bierze jeden zawodnik z drużyny). Konkurencja
odbędzie się na placu manewrowym ZSRCKU w Żarnowcu
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SPRAWY ORGANIZACYJNE:
1. Uczestnicy

i

zaproszeni

goście

będą

zakwaterowani

w

Hotelu

Magda

http://www.zajazd-magda.pl

2. W celu usprawnienia organizacji i sprawnego przewozu uczestników zostaną
wynajęte dwa autokary.
3. Wszystkie konkurencje turnieju zastaną przeprowadzone na terenie ZSRCKU w
Żarnowcu ul. Krakowska 25.
4. Sprzęt niezbędny do rozegrania poszczególnych konkurencji tj. motorowery,
samochody, kaski ochronne i akcesoria ochronne do jazdy motorowerem oraz do
sprawdzianu z udzielania pomocy przedmedycznej zabezpiecza ZSRCKU w Żarnowcu.
5. Uroczyste zakończenie Turnieju oraz wręczenie pucharów, dyplomów i nagród
rzeczowych w ZSRCKU w Żarnowcu
6. Uwagi organizacyjne dot. przebiegu poszczególnych konkurencji uzgodnione w dniu.
na

spotkaniu

Krajowego

Komitetu

Organizacyjnego

a

dotyczące

interpretacji

Regulaminu:
a. Do kasków w czasie jazdy motorowerem organizator zapewnie tzw. jednorazowe
wkładki w celu zachowania odpowiedniej higieny.
b. Testy z zakresu ruchu drogowego opracowuje i dowozi na finał Turnieju przedstawiciel
KGP.
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c. Próba jazdy samochodem i motorowerem obowiązkowo musi odbywać się od chwili
ruszenia do momentu minięcia mety i zatrzymania pojazdu na zapalonych światłach
(zgaszenie świateł przed opuszczeniem pojazdu).
d. Przekroczenie linii mety w konkurencji jazda sprawnościowa samochodem to
zatrzymanie pojazdu tak, aby linia mety znalazła się pomiędzy osiami kół samochodu
e. Pobieranie kluczyków polega na wzięciu ich ze stolika sędziowskiego przy starcie a
odłożenie ich na tym stoliku kończy próbę jazdy samochodowej i wyłącza czas trwania
próby.
f. Przy określaniu czasu próby zalicza się każdą rozpoczętą sekundę, jako całą.
g. Każdy pachołek przy jeździe motorowerem lub samochodem musi być obrysowany i za
błąd można uznać dopiero przypadek, kiedy pachołek zostanie przesunięty poza obrys.
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Informacje o miejscu przebiegu turnieju
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu ul. Krakowska
25 42-439 Żarnowiec tel/fax: (032)6473400 tel: (032)6449080 www.zsrzarnowiec.com.pl
Żarnowiec to gmina czysta pod względem ekologicznym. Zajmuje powierzchnię
12,477 ha z czego 2,820 ha zajmują lasy obfitujące w grzyby i jagody, zapewniające
wspaniały relaks spacerowiczom. W uroczych i malowniczych miejscowościach snują sie
czyste rzeki i strumyki. To właśnie w Udorzu z "Udorki", w Otoli Małej z "Jagiełki", w
Łanach Wielkich i w Brzezinach ze "Stoku", w Jeziorowcach i w Otoli z "Żebrówki" a
w Zabrodziu z "Uniejówki" można się napić źródlanej wody. Gmina posiada swój
niepowtarzalny urok i klimat rodzący się wśród lasów, pól, stawów, i rzek. Jest tutaj
wszystko, co zapewnia wspaniały wypoczynek: przepiękne lasy, krystalicznie czysta
woda, świeże pachnące żywicą powietrze oraz niezapomniane krajobrazy. Na uwagę
zasługują obiekty zabytkowe o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa narodowego:
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu
Szkoła obecnie kształci 230 uczniów w systemie
stacjonarnym. Mamy klasy: Technikum Hodowli Koni,
Technikum Rolnicze, Technikum Agrobiznesu,
Technikum Mechanizacji Rolnictwa oraz Zasadniczą
Szkołę Zawodową. W przyszłym roku szkolnym
planujemy uruchomić Technikum Ekonomiczne.
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