
ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

KONKURENCJE TEORETYCZNE – TESTY 

 

1. Test wiedzy, w każdym etapie Turnieju składa się z 25 pytań, obejmujących 

zagadnienia:  

 

GRUPA I GRUPA II 

Dotyczące zasad i przepisów o ruchu 

pieszych, rowerzystów, znaków 

drogowych, sytuacji w ruchu 

drogowym 

Dotyczące zasad i przepisów o ruchu 

pieszych, rowerzystów i 

motorowerzystów, znaków 

drogowych, sytuacji w ruchu 

drogowym 

 Czas rozwiązywania testu nie może przekraczać 25 minut.  

 

2. Test – skrzyżowania dla obu grup rywalizacyjnych składa się z 10 zadań polegających 

na ustaleniu prawidłowej kolejności przejazdu przez skrzyżowanie. Czas rozwiązania 

testu nie może przekroczyć 15 minut. 

3.   Łączny czas rozwiązywania obu testów nie może przekroczyć 40 minut. 

4.   W teście z trzech wariantów odpowiedzi, prawidłowa jest tylko jedna . 

5. Podczas rozwiązywania testu należy stosować tzw. arkusz odpowiedzi, 

tzn. ostemplowane karty, na których przy kolejnym numerze pytania znakiem "X" 

zaznacza się prawidłową odpowiedź. Nie dopuszcza się poprawiania, skreślania, 

wymazywania napisanych oznaczeń na karcie odpowiedzi. 

6.  Uczestnicy, którzy rozwiązali test przekazują arkusz odpowiedzi sędziemu konkurencji 

i za jego zgodą opuszczają salę. Po zakończeniu konkurencji sędzia główny 

wywiesza arkusz z prawidłowymi odpowiedziami na tablicy wyników. 

7.  Test opracowują komitety organizacyjne danego etapu Turnieju. Każdy test powinien   

zawierać nagłówek oraz autoryzację imienną. 

8.  Punktacja w konkurencjach teoretycznych: 

 

1. Testy 

a) odpowiedź prawidłowa  

b) błędna odpowiedź, poprawka lub brak odpowiedzi 

1 punkt 

0 punktów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK  NR 2 

 

 

KONKURENCJA PRAKTYCZNA – JAZDA ROWEREM 

MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO 

 

1. Jazda rowerem po miasteczku ruchu drogowego polega na przejechaniu zatwierdzonego 

przez właściwy komitet organizacyjny Turnieju układu dróg i zaliczeniu wylosowanych 

punktów kontrolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. Czas 

przejazdu nie jest limitowany.  

2. Podczas przejazdu należy zatrzymać się przy wylosowanych 3-ch, z minimum 6 

wcześniej wyznaczonych, punktach kontrolnych (wg kolejności wpisanej na indywidualną 

kartę kontrolną uczestnika) i uzyskać potwierdzenie na tej karcie. 

3. Organizator zobowiązany jest wyznaczyć (zlokalizować) miejsce początku i końca 

konkurencji (start / meta). 

4. Konkurencja praktyczna – jazda rowerem przeprowadzana jest na rowerach 

zapewnionych przez organizatora zgodnie z tabelą 

 

GRUPA I GRUPA II 

Rowery do wyboru przez zawodnika: 

- koła 20 cali - wolnobieg lub składak, 

- koła 24 cale - wolnobieg 

Rowery do wyboru przez zawodnika: 

- koła 24 cale - wolnobieg, 

- koła 26 cali - wolnobieg 

 

5. Uczestnik startujący w konkurencji praktycznej – jazda rowerem zadanie wykonuje 

obowiązkowo we własnym kasku ochronnym.  

6. Ruszanie z punktu kontrolnego znajdującego się przy krawędzi jezdni nie jest traktowane, 

jako włączanie się do ruchu. 

7. Punktacja: 

 

a) za każde naruszenie przepisów ruchu drogowego 

   

3 punkty karne 

b) za każde rażące naruszenie przepisów ruchu 

drogowego tj.: 

         - nieprzestrzeganie znaku STOP (B-20) 

         - niedostosowanie się do sygnalizacji świetlnej 

         - nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu 

         - nieustąpienie pierwszeństwa pieszym na przejściu 

         - jazda pod prąd 

15 punktów karnych 

b) ominiecie punktu kontrolnego 10 punktów karnych 

c) upadek uczestnika w czasie trwania przejazdu 1 punkt karny 

d) za nieukończenie przejazdu po miasteczku ruchu 

drogowego 

otrzymuje wynik uczestnika z 

największą sumą punktów 

karnych, zwiększony o 1 punkt  

karny 

 

UWAGA! 

W trakcie przeprowadzania konkurencji na finale ogólnopolskim do każdego uczestnika 

przypisany będzie sędzia oceniający indywidualnie przebieg konkurencji. W trakcie 

wcześniejszych eliminacji dozwolone są inne formy sędziowania, np. strefowa. 



ZAŁĄCZNIK NR 3 

  

KONKURENCJA PRAKTYCZNA – JAZDA ROWEREM 

TOR SPRAWNOŚCIOWY 

 

1. Konkurencja polega na przejechaniu toru sprawnościowego w kolejności ustalonej przez 

organizatora. 

2. Tor sprawnościowy powinien składać się z minimum sześciu przeszkód wybranych z 

załączonych wykazów, przy czym o liczbie i zestawie przeszkód decyduje Komitet 

Organizacyjny danego etapu Turnieju. Czas przejazdu nie jest limitowany. 

UWAGA: Długość najazdu między przeszkodami wynosi minimum 3 metry.  

3.  Konkurencja praktyczna – jazda rowerem przeprowadzana jest na rowerach 

zapewnionych przez organizatora zgodnie z tabelą 

 

GRUPA I GRUPA II 

Rowery do wyboru przez zawodnika: 

- koła 20 cali - wolnobieg lub składak, 

- koła 24 cale - wolnobieg 

Rowery do wyboru przez zawodnika: 

- koła 24 cale - wolnobieg, 

- koła 26 cali - wolnobieg 

 

 

4.  Uczestnik startujący w konkurencji praktycznej jazda rowerem wykonuje obowiązkowo 

zadanie we własnym kasku ochronnym. 

5.  Punktacja: 

 

a) każdy błąd uczestnika na przeszkodzie 1 punkt karny 

Za błąd uważa się: potrącenie, najechanie, przesunięcie, 

przewrócenie po położeniu przewożonego przedmiotu a także 

każdorazowe podparcie - w tym między przeszkodami (punkty 

karne zalicza się do przeszkody, przed którą podparcie 

nastąpiło) 

b) zjechanie z przeszkody jednoelementowej  3 punkty karne 

c) każdorazowe zjechanie z wyznaczonego 

toru przejazdu przez przeszkody 

wieloelementowe 

3 punkty karne  za każdy ominięty odcinek pomiędzy 

pachołkami, tyczkami, krążkami lub listwami. 

d) przekroczenie linii ograniczającej slalom 3 punkty karne 

e) upuszczenie przewożonego przedmiotu w 

czasie przejazdu lub jego upadek z 

podstawki lub zaczepu 

3 punkty karne 

f) ominięcie całej przeszkody 15 punktów karnych 

Za ominięcie przeszkody uważa się nie podjęcie próby 

przejazdu obydwoma kołami po przeszkodzie. 

g) zabrania się pokonywanie przeszkód 

podskakując na rowerze, przenosząc rower, 

przesuwając go po nawierzchni, pchając go 

oraz cofania roweru lub jazdy wstecz 

15 punktów karnych 

h) element naruszony przednim kołem 

a następnie tylnym jest liczony jako 

1 punkt karny 

i) jedno lub kilkakrotne naruszenie częścią ciała 

uczestnika tej samej tyczki, pachołka, krążka  

1 punkt karny 



j) upadek uczestnika podczas przejazdu przez 

tor przeszkód 

3 punkty karne 

k) zawracanie między przeszkodami 3 punkty karne 

l) maksymalnie na każdej przeszkodzie można 

otrzymać 

15 punktów karnych 

 



6.  Wykaz przeszkód:  

   

 

NR 

PRZESZKODY 
WIDOK PRZESZKODY 

NAZWA 

PRZESZKODY 
BŁĘDY PUNKTACJA 

01 

 

 

 

 

Równoważnia 

 

- każdorazowe podparcie - w tym między przeszkodami 

 

- zjechanie z przeszkody 

 

- niepodjęcie próby przejazdu obydwoma kołami po  

  przeszkodzie 

 1 punkt karny 

 

3 punkty karne 

 

15 punktów 

karnych 

02 

 

 

 

 

Tarka 

 

- każdorazowe podparcie - w tym między przeszkodami 

 

- zjechanie z przeszkody 

 

- niepodjęcie próby przejazdu obydwoma kołami po  

  przeszkodzie 

1 punkt karny 

 

 3 punkty karne 

 

15 punktów 

karnych 



03 

 

 

 

 

Ósemka 

( w lewą lub 

prawą stronę ) 

- potrącenie, najechanie, przesunięcie, a także  

  każdorazowe podparcie - w tym między przeszkodami 

 

- każdorazowe zjechanie z wyznaczonego toru przejazdu  

  przez przeszkody wieloelementowe 

 

 

 

 

 

- ominięcie całej przeszkody 

 

1 punkt karny  

 

3 punkty karne 

 (za każdy 

ominięty  

odcinek 

pomiędzy 

pachołkami) 

 

15 punktów 

karnych 

04 

 

 

 

Przedmiot  

do 

przewożenia 

 

- potrącenie, najechanie, przesunięcie, przewrócenie po  

  położeniu przewożonego przedmiotu a także  

  każdorazowe podparcie - w tym między przeszkodami 

 

- upuszczenie przewożonego przedmiotu w czasie  

  przejazdu lub jego upadek z podstawki 

 

- ominięcie całej przeszkody 

1 punkt karny  

 

 

 

3 punkty karne 

 

 

15 punktów 

karnych  

 

05 

 

 

 

 

Korytarz   

z desek 

 

- potrącenie, najechanie, przesunięcie, a także  

  każdorazowe podparcie - w tym między przeszkodami 

 

- każdorazowe zjechanie z wyznaczonego toru przejazdu  

  przez przeszkody wieloelementowe 

 

 

 

 

 

- ominięcie całej przeszkody 

1 punkt karny  

 

 

3 punkty karne 

 (za każdy 

ominięty 

odcinek 

pomiędzy 

listwami) 

 

15 punktów 

karnych  



06 

 

 

 

Slalom 

kółkowy  

– żmijka 

 

- potrącenie, najechanie, przesunięcie, a także  

  każdorazowe podparcie - w tym między przeszkodami 

 

- każdorazowe zjechanie z wyznaczonego toru przejazdu  

  przez przeszkody wieloelementowe 

 

 

 

 

 

- ominięcie całej przeszkody 

 

1 punkt karny  

 

 

3 punkty karne 

 (za każdy 

ominięty 

odcinek 

pomiędzy 

krążkami) 

 

15 punktów 

karnych  

07 

 

 

 

 

Slalom  

z 

ograniczeniem 

 

- potrącenie, najechanie, przesunięcie, a także  

  każdorazowe podparcie - w tym między przeszkodami 

 

- przekroczenie linii ograniczającej slalom 

 

- każdorazowe zjechanie z wyznaczonego toru przejazdu  

  przez przeszkody wieloelementowe 

 

 

 

 

 

- ominięcie całej przeszkody 

 

1 punkt karny 

 

 

3 punkty karne 

 

3 punkty karne 

 (za każdy 

ominięty 

odcinek 

pomiędzy 

listwami) 

 

15 punktów 

karnych  

08 

 

 

 

 

Pochylnia 

 

- każdorazowe podparcie - w tym między przeszkodami 

 

- zjechanie z przeszkody 

 

- niepodjęcie próby przejazdu obydwoma kołami po  

  przeszkodzie 

 

1 punkt karny  

 

3 punkty karne 

 

15 punktów 

karnych 



09 

 

 

 

 

Piaskownica 

 

- każdorazowe podparcie - w tym między przeszkodami 

 

- zjechanie z przeszkody 

 

- niepodjęcie próby przejazdu obydwoma kołami po  

  przeszkodzie 

 

1 punkt karny  

 

3 punkty karne 

 

15 punktów 

karnych 

10 

 

 

 

Bramka 

wisząca 

 

- potrącenie, najechanie, przesunięcie, a także  

  każdorazowe podparcie - w tym między przeszkodami 

 

- ominięcie całej przeszkody 

 

 

1 punkt karny  

 

 

15 punktów 

karnych  

11 

 

 

 

 

Rynna 

 

- każdorazowe podparcie - w tym między przeszkodami 

 

- zjechanie z przeszkody 

 

- niepodjęcie próby przejazdu obydwoma kołami po  

  przeszkodzie 

 

1 punkt karny  

 

3 punkty karne 

 

15 punktów 

karnych 



12 

 

 

 

 

 

Łezka 

 

- potrącenie, najechanie, przesunięcie, a także  

  każdorazowe podparcie - w tym między przeszkodami 

 

- przekroczenie linii wewnętrznej łezki jednym kołem 

 

- każdorazowe zjechanie z wyznaczonego toru przejazdu  

  przez przeszkody wieloelementowe 

 

 

 

 

 

- pokonywanie przeszkód podskakując na rowerze,  

  przenosząc rower, pchając  lub przesuwając go po 

nawierzchni 

 

- ominięcie całej przeszkody 

 

1 punkt karny  

 

 

3 punkty karne 

 

3 punkty karne 

 (za każdy 

ominięty  

odcinek 

pomiędzy 

pachołkami) 

 

15 punktów 

karnych  

 

15 punktów 

karnych 

13 

 

 

 

Przewożenie 

przedmiotu  

na uwięzi 

( w lewą lub 

prawą stronę ) 

- potrącenie, najechanie, przesunięcie, a także  

  każdorazowe podparcie - w tym między przeszkodami 

 

- upuszczenie przewożonego przedmiotu w czasie  

  przejazdu lub jego upadek z zaczepu 

 

- każdorazowe dotknięcie linką podłoża 

 

- ominięcie całej przeszkody 

1 punkt karny  

 

 

3 punkty karne 

 

 

3 punkty karne 

 

15 punktów 

karnych 

14 

 

 

 

 

Zatrzymanie  

w miejscu 

 

Aby zaliczyć przeszkodę należy przejechać przednim kołem 

odpowiednią linię początku zatrzymania dla danego rodzaju 

roweru  i zatrzymać się przed listwą  a następnie należy  

położyć nogę na podłożu. 

      - przesunięcie  listwy kołem  

     - przewrócenie lub przesunięcie pachołka      

     - podparcie się  

     - strącenie listwy z pachołków  

     - nieprzejechanie przednim kołem linii początku strefy  

        zatrzymania                                         

 

 

 

 

1 punkt karny  

1 punkt karny 

1 punkt karny 

 3 punkty karne 

15 punktów 

karnych 



15 

 

 

 

 

 

Zmiana  

pasa ruchu 

 

- potrącenie, najechanie, przesunięcie, a także  

  każdorazowe podparcie - w tym między przeszkodami 

 

- brak oglądnięcia do tyłu  

 

- brak sygnału ręką lub niepoprawny sygnał ręczny  

 

- przekroczenie  linii zewnętrznych jednym kołem 

 

- przekroczenie  linii zewnętrznych dwoma kołami 

 

- ominięcie całej przeszkody 

1 punkt karny  

 

 

3 punkty karne 

 

3 punkty karne 

 

minus 1 pkt 

 

3 punkty karne 

 

15 punktów 

karnych 

16  

 

 

 

 

Zawracanie  

w kwadracie 

(kierunek 

przejazdu 

dowolny) 

- potrącenie, najechanie, przesunięcie, a także  

  każdorazowe podparcie 

 

- przekroczenie  linii wyznaczającej kwadrat jednym 

kołem 

 

- przekroczenie linii wyznaczającej kwadrat dwoma 

kołami w miejscu innym niż wyznaczone strzałkami 

(wjazd, wyjazd) 

 

- ominięcie całej przeszkody 

1 punkt karny  

 

 

3 punkty karne 

 

 

15 punktów 

karnych  

 

 

 

15 punktów 

karnych  



17 

 

 

 

Zwężenie 

(odstęp między 

krążkami w 

kolejnych 

parach 

zmniejsza się 

po 0,05 m) 

- potrącenie, najechanie, przesunięcie, a także  

  każdorazowe podparcie 

 

- ominięcie całej przeszkody 

1 punkt karny  

 

 

15 punktów 

karnych 

18 

 
 

 

 

Zwężenie  

na półkolu 

(odstęp między 

krążkami w 

kolejnych 

parach 

zmniejsza się 

po 0,05 m) 

- potrącenie, najechanie, przesunięcie, a także  

  każdorazowe podparcie 

 

- każdorazowe zjechanie z wyznaczonego toru przejazdu  

  przez przeszkody wieloelementowe 

 

 

 

 

 

- ominięcie całej przeszkody 

1 punkt karny  

 

 

3 punkty karne 

 (za każdy 

ominięty  

odcinek 

pomiędzy 

pachołkami) 

 

15 punktów 

karnych 



ZAŁĄCZNIK NR 4  

 

 

KONKURENCJA PRAKTYCZNA – PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA 

 

1. Konkurencja z udzielania pomocy przedmedycznej polega na wykonaniu przez całą drużynę, w czasie 5 

minut zadania praktycznego w postaci udzielenia pomocy osobie lub osobom poszkodowanym. 

Wszystkie drużyny startujące w danym etapie wykonują jednakowe zadanie. 

2. Punktacja: 

a) za wykonanie zadania z zakresu pierwszej pomocy drużyna może otrzymać maksymalnie 20 

punktów, 

b) sędzia przydziela wyłącznie całe punkty, 

c) liczbę uzyskanych punktów podaje sędzia konkurencji wraz z krótkim uzasadnieniem, 

d) wynik stanowi ocenę całej drużyny. 

Umiejętność Opis 
Max ilość 
punktów 

Bezpieczeństwo 
poszkodowanego i 
ratownika 

Poszukiwanie potencjalnego 
niebezpieczeństwa, zadbanie o 
bezpieczeństwo własne 

2 

Ocena sytuacji Wywiad z poszkodowanym 1 

Badanie 
poszkodowanego 

Ocena przytomności, sprawdzenie 
oddechu, udrożnienie dróg oddechowych 

3 

Wezwanie pomocy 
Opisanie, w jaki sposób wezwać pomoc (nr 
telefonu, co po kolei mówić) 

2 

Kolejność postępowania 
Zademonstrowanie właściwej kolejności 
postępowania (najpierw najgroźniejsze 
obrażenia) 

3 

Wykonanie opatrunku (-
ów), unieruchomienia 
kończyn, zatamowanie 
krwawienia itp. 

Zaprezentowanie skutecznej metody 
zaopatrzenia rany lub unieruchomienia 
(dobór materiałów opatrunkowych), 
zabezpieczenie przed wychłodzeniem 

5 

Wsparcie psychiczne Rozmowa z poszkodowanym 1 

Sprawność działania w 
grupie 

Podział obowiązków, zaangażowanie 
wszystkich uczniów 

2 

Wiadomości teoretyczne Dodatkowa wiedza medyczna 1 

  Razem: 20 

 

 

3. Literatura:  

 

Adam Mikołajczak, Ilustrowany poradnik „Pierwsza pomoc”. Rok wydania 2008, z wznowieniami.  

 

W zakresie działań dotyczących BLS obowiązują Wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji: 

http://www.prc.krakow.pl/wytyczne.html  

z najnowszymi zmianami: http://www.prc.krakow.pl/wyt2015/Podsumowanie.pdf 

 

 

 

 

 

 

 


