
 

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 z manualną skrzynią biegów.     

Pojazdy te będą podstawione  przez organizatora zawodów. 
3/ Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji X Pucharu Dyrektora WORD Katowice 

uczestnicy zawodów otrzymują nagrodę w postaci możliwości bezpłatnego wykorzystania   

placów manewrowych WORD Katowice wymiarze 15/10/5 godzin. 
4/ Uczestnik zawodów, który uzyska najlepszy wynik w klasyfikacji pucharowej i jest 

instruktorem zarejestrowanym w woj. śląskim, bądź jest zatrudniony w OSK w tym 

województwie będzie reprezentował GSOS w zawodach krajowych „Instruktor roku 2019”.  
5/ Do konkurencji „Przejazd motocyklem po wyznaczonym torze” wykorzystywany będzie 

motocykl o pojemności skokowej 125 ccm marki „Bajaj Pulsar”.  
6/ Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymują dyplom uczestnictwa.  
7/Zwycięzca konkurencji kierowania pojazdem jednośladowym zdobywa dodatkowe 

wyróżnienie. Uczestnictwo w tej konkurencji nie jest obowiązkowe dla uczestników zawodów. 
8/ 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. 
10/ Regulamin zawodów na stronie internetowej www.word.katowice.pl 

 

Puchar Dyrektora odbywa się w ramach Dnia otwartego WORD                                                                                                    

Katowice oraz DNIA DZIECKA . 
W ramach tego dnia w godzinach 10.00 – 15.00 odbywać się będą imprezy których program 

jest następujący : 
1/ Pokaz ratownictwa medycznego. 
2/ Pokaz wykonania zadań egzaminacyjnych na placu manewrowym dla kat. A. 
3/ Możliwość skorzystania z symulatora dachowania i symulatora zderzeń dla uczestników i                                                                                                                          

kibiców zawodów. 
4/ Egzamin  próbny teoretyczny dla kat. B prawa jazdy na sali komputerowej ośrodka , 
5/ Egzamin próbny praktyczny dla kat. B prawa jazdy / zadania na placu manewrowym / 

pod nadzorem egzaminatora , 
6/ Konkursy i zajęcia dla dzieci i młodzieży : 
- egzamin praktyczny na kartę rowerową  oceniany przez egzaminatora / dla uczniów po                

zdanym w szkole egzaminie teoretycznym wg protokołów przygotowanych przez nauczycieli 

wychowania komunikacyjnego /, 
- jazda sprawnościowa rowerem po miasteczku ruchu zlokalizowanym na placu ośrodka ,      
- konkurs na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego . 
 

REALIZACJA ZAJĘĆ I KONKURSÓW W PLENERZE ZALEŻNA OD WARUNKÓW POGODOWYCH. 
 

Ponadto w czasie zawodów będzie możliwość skorzystania z bufetu znajdującego się    na 

terenie WORD. 
Współorganizatorzy i sponsorzy: 
Górnośląskie Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia  
 

Patronat medialny Radio Katowice 
 

Serdecznie zapraszamy zawodników z rodzinami                                        

oraz  inne zainteresowane osoby. 
Dla młodych kibiców przewidujemy prezenty w postaci elementów odblaskowych 

oraz inne gadżety związane z  bezpieczeństwem ruchu drogowego. 
 

                                            
                                                                      Dyrektor WORD Katowice 
 

                                                                           Mirosław  GRZYWA                                                  
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