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R E G U L A M I N  

X X I I  P o w i a t o w e g o  T u r n i e j u  R o w e r o w e g o  

d la  u c z n i ó w  s z k ó ł  p o ds ta w o w y c h  

 

 

I. CELE TURNIEJU  

 

Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez: 

1. popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,  

2. kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,  

3. popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,  

4. popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu, 

5. inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

 

II. ORGANIZATORZY TURNIEJU  

1. Turniej organizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 4 w Łęcznej. 

2. Współorganizatorami Turnieju są: 

a) Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej, 

b) Urząd Miasta w Łęcznej. 

 

III. KOMITET ORGANIZACYJNY TURNIEJU 

- Witold Muszyński – Szkoła Podstawowa nr 4 w Łęcznej – Przewodniczący Komitetu, 

- Mariusz Marzec – Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej – Kierownik Testów, 

- Sławomir Cielniak – Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej – Kierownik Miasteczka Ruchu Drogowego, 

- Jacek Grzegorczyk – Szkoła Podstawowa nr 4 w Łęcznej – Kierownik Toru Przeszkód, 

- Ewa Radko - Szkoła Podstawowa nr 4 w Łęcznej – Kierownik Pomocy Przedmedycznej. 

 

IV. ZASADY ORGANIZACYJNE 

 

A) ELIMINACJI TURNIEJU 

1. W turnieju biorą udział uczniowie ze szkół podstawowych powiatu łęczyńskiego. 

2. Zgłoszenia szkół zainteresowanych udziałem w rozgrywkach turniejowych należy przesłać  

do 17 lutego 2023 r. na adres: Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Jaśminowa 6, 21-010 ŁĘCZNA z dopiskiem 

„Turniej rowerowy”, fax: 814628415 lub e-mail: sp4leczna@gmail.com 

3. Każda szkoła po przeprowadzeniu wewnętrznych eliminacji ma prawo zgłosić do rozgrywek turniejowych:  

- z I kategorii wiekowej jedną 4-osobową drużynę (2 dziewczynki i 2 chłopców) w skład której wchodzą 

uczniowie szkół podstawowych w wieku 10-12 lat (rocznikowo -  ur. w 2011, 2012 i 2013 roku) 

- z II kategorii wiekowej jedną 3-osobową w skład której wchodzą uczniowie szkół podstawowych w wieku 

13 lat (rocznikowo -  ur. w 2010) i starsi.  

4. Wskazane jest, aby eliminacjom szkolnym nadać charakter masowy i odpowiednią rangę, a wyróżniającym 

się uczniom w miarę możliwości ufundować dyplomy i upominki.  

5. Materiały do przeprowadzenia eliminacji szkolnych (test, szkic toru przeszkód oraz szczegółowe zasady 

punktacji) zostaną przesłane pocztą elektroniczną szkołom zgłoszonym do turnieju. 

6. Po przeprowadzeniu  szkolnych eliminacji, wyniki najlepszej drużyny szkolnej należy przesłać  

do SP nr 4 w Łęcznej do 18 marca 2023 r. 

7. Wykaz drużyn zakwalifikowanych do finału turnieju zostanie opublikowany do 25 marca 2023 r. na stronie 

internetowej szkoły pod adresem: www.sp4leczna.pl 
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B) FINAŁU TURNIEJU 

1. Termin finału imprezy: 11 maja 2023 r., rozpoczęcie o godz. 1000. 

2. Miejsce imprezy: hala widowiskowo-sportowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej. 

3. Rowery i inny sprzęt potrzebny do zorganizowania i przeprowadzenia Turnieju zapewnia Organizator. 

4. Uczestnicy poszczególnych eliminacji rozwiązują test, odbywa jazdę rowerem po torze przeszkód i po 

miasteczku ruchu drogowego oraz wykonują zadanie praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej.  

5. Test składa się: 

a) testu wiedzy – 25 pytań obejmujących zagadnienia dotyczące zasad i przepisów o ruchu pieszych  

i rowerzystów, znaków drogowych, sytuacji w ruchu drogowym, 

b) testu skrzyżowania - 10 zadań polegających na ustaleniu prawidłowej kolejności przejazdu przez 

skrzyżowanie. 

Testy opracowuje Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej.  

6. Uczestnicy Turnieju muszą posiadać i przedstawić do wglądu:  

- kartę rowerową, legitymację szkolną,  

- pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Turnieju,  

- zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (opiekunów) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

udziału w Turnieju.  

7. Opiekun oraz uczestnicy podczas rejestracji powinni złożyć oświadczenia o dotyczące zgody na 

przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 6 

8. Uczestnicy jazdę w miasteczku ruchu drogowego oraz jazdę sprawnościową po torze przeszkód wykonują 

we własnym kasku ochronnym. 

 

V. PUNKTACJA I KLASYFIKACJA  

1. Za zwycięską drużynę i indywidualnego zwycięzcę w całym Turnieju uznaje się ten zespół, którego suma 

zajętych miejsc przez jego uczestników we wszystkich konkurencjach jest najmniejsza. 

2. W przypadku kilku uczestników mających ten sam wynik w danej konkurencji uważa się, że zajęli oni 

miejsca ex aequo. 

3. W przypadku uzyskania jednakowej sumy zajętych miejsc w klasyfikacji końcowej drużynowej  

i indywidualnej przy ustalaniu ostatecznej klasyfikacji bierze się w kolejności wyniki uzyskane za: 

a) odpowiedzi na pytania z testu wiedzy 

b) odpowiedzi na pytania z testu – skrzyżowania 

c) jazdę w miasteczku ruchu drogowego 

d) jazdę sprawnościową po torze przeszkód 

4. Suma punktów zdobytych w danej konkurencji stanowi wynik indywidualny każdego z uczestników. 

5. Suma łączna lokat czterech zawodników stanowi wynik całej drużyny. 

6. Na podstawie liczby punktów uzyskanych w konkurencji ustala się kolejność miejsc w danej konkurencji. 

7. Zajętemu miejscu przyporządkowuje się punkty, tj. np. 1 miejsce = 1 punkt, 2 miejsce = 2 punkty, itd. 

8. Suma punktów (miejsc) zdobytych w całym turnieju stanowi o zajętym miejscu w klasyfikacji końcowej. 

9. Zwycięża drużyna o najmniejszej liczbie punktów końcowych. 

10. Punktację poszczególnych konkurencji teoretycznych i praktycznych obrazują załączniki nr 1, 2, 3 i 4. 

 

VI. NAGRODY. 

1. Dla najlepszych uczniów przewidziano nagrody i dyplomy 

2. Puchar burmistrza zostanie przyznany w następujących kategoriach: 

a) za I miejsce dla drużyny z I kategorii wiekowej, 

b) za I miejsce dla drużyny z II kategorii wiekowej. 

3. Dla opiekunów drużyn biorących udział w turnieju przewidziano podziękowania. 

4. Zwycięskie drużyny będzie reprezentować powiat łęczyński w Finale Wojewódzkim Turnieju BRD. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.  

1. Uczestnicy Turnieju i ich opiekunowie oraz organizatorzy zobowiązani są przestrzegać aktualnie 

obowiązujących przepisów: 
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a) dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz chorób 

zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych 

oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego. 

 b) dotyczących wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych. 

2. Postanowienia regulaminu obowiązują organizatorów i uczestników XXI Powiatowego Turnieju Rowerowego.  

3. Przystąpienie do Turnieju jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez prawnych opiekunów uczniów na 

przetwarzanie danych osobowych uczestników Turnieju, których przetwarzanie związane jest z organizacją 

Turnieju, w tym publikowaniem wyników na stronach internetowych organizatorów.  

4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz do żądania zaprzestania 

przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych jest jednoznaczne  

z rezygnacją z udziału w Turnieju. 

5. Wyniki poszczególnych konkurencji są ogłaszane na tablicy wyników. Czas ogłoszenia wyników zapisuje się 

na tablicy wyników.  

6. Do rozstrzygnięcia ewentualnych niejasności i spraw spornych upoważniony jest Sędzia Główny Turnieju.  

7. Protesty pisemne mogą być składane w czasie trwania eliminacji danego etapu Turnieju przez opiekuna 

drużyny do Sędziego Głównego (najpóźniej w czasie do 15 minut po zakończeniu danej konkurencji 

 i podaniu wyników), który ogłasza werdykt ostateczny.  

8. Ogłoszony przez Sędziego (po rozpatrzeniu i wyjaśnieniu ewentualnych protestów) wynik Turnieju jest 

ostateczny i nie podlega dalszym odwołaniom. 

 

VIII. Załączniki: 

- punktacja poszczególnych konkurencji teoretycznych i praktycznych - załączniki nr 1, 2, 3 i 4, 

- rysunki przeszkód - załączniki nr 5, 

- oświadczenia dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych - załączniki nr 6. 

Załączniki i bieżące informacje o turnieju dostępne są na stronie szkoły pod adresem: www.sp4leczna.pl w 

zakładce: DLA UCZNIÓW/Turniej2023. 

 

 

 Łęczna, dnia 15 września 2022 r. 

http://www.sp4leczna.pl/

