
 

 

REGULAMIN 

konkursu na najlepszego instruktora 

 

organizowanego z okazji XX-lecia Wojewódzkiego Ośrodka ruchu drogowego w Bielsku-Białej 

 

 

1. Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej, z siedzibą przy 

Al. Armii Krajowej 220A, 43-316 Bielsko-Biała. 

2. Komitet organizacyjny 

Organizator konkursu powołuje komitet organizacyjny stanowiący najwyższą władzę, w skład którego 

wchodzą: 

 Marcin Szarek 

 Felicja Stępień 

 Krzysztof Kania 

 Marek Kordylewicz 

 Damian Łukasik 

 

3. Komisja sędziowska 

Komitet organizacyjny powołuje komisję sędziowską w składzie: 

 Robert Knapek 

 Krzysztof Kania 

 Józef Brózda 

 Grzegorz Baron 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany składu komisji sędziowskiej. 



4. Warunki uczestnictwa  

W konkursie mogą brać udział instruktorzy i instruktorki posiadający uprawnienia do szkolenia 

kandydatów na kierowców i kierowców. Organizator w żaden sposób nie ogranicza ilości zgłoszeń      

z poszczególnych ośrodków szkolenia. Warunkiem przyjęcia do konkursu jest: 

 Posiadanie ważnego prawa jazdy w zakresie kategorii B 

 Posiadanie uprawnień do szkolenia w zakresie kategorii B prawa jazdy   

 Wypełnienie, podpisanie i przekazanie karty zgłoszenia uczestnika (stanowiącej załącznik do 

niniejszego regulaminu) do Organizatora konkursu. Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze 

Obsługi Ośrodka lub za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres: 

felicja.stepien@word.bielsko.pl 

Za uczestnictwo w konkursie Organizator nie pobiera żadnych opłat.  

Termin przyjmowania zgłoszeń mija w dniu 16 czerwca 2018 roku o godz. 8:45.   

Organizator przewiduje  dwie konkurencje sprawnościowe. W przypadku w którym ilość zgłoszeń 

przekroczy 30 osób Organizator przeprowadzi konkurencję dodatkową – test teoretyczny. 

Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną sklasyfikowani na podstawie czasu obliczonego jako suma 

czasów uzyskanych w konkurencjach sprawnościowych. W klasyfikacji końcowej będą brać udział 

tylko ci uczestnicy, którzy ukończą obie konkurencje sprawnościowe. Zwycięzcą konkursu jest 

uczestnik który uzyska najkrótszy czas. W przypadku, w którym dwóch lub więcej uczestników uzyska 

identyczny czas, to do rozstrzygnięcia wykorzystany zostanie czas (wraz z sekundami karnymi) 

uzyskany w konkurencji „Jazda pasem ruchu z piłeczką na talerzu”. 

Organizator przewiduje publikację na swojej stronie internetowej oraz na profilu Facebook danych 3 

najlepszych uczestników.  

5. Konkurencje 

a. Test teoretyczny 

Test teoretyczny zostanie przeprowadzony w sali egzaminacyjnej Organizatora. Test zostanie 

przeprowadzony z wykorzystaniem systemu komputerowego, z wykorzystaniem bazy pytań 

obejmujących kategorię B prawa jazdy.  

Celem testu jest wyłonienie 25 instruktorów którzy dopuszczeni zostaną do dwóch kolejnych 

konkurencji. Konkurencja ta zostanie przeprowadzona wyłącznie w przypadku w którym ilość 

uczestników konkursu przekroczy 30 osób.  

b. Jazda pasem ruchu z piłeczką na talerzu. 

Konkurencja będzie polegała na przejechaniu wyznaczonego przez Organizatora toru. Samochód 

zapewniony zostanie przez Organizatora. Pojazd ten będzie wyposażony w talerz (z piłeczką) 

umieszczony na masce.  

Samochód zostanie umieszczony przed linią Start. Samochód będzie posiadał wyłączony silnik, 

zaciągnięty hamulec pomocniczy i otwarte drzwi pasażera. Rolą uczestnika konkursu będzie: 
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 Zająć fotel pasażera (instruktora) i przygotować się do jazdy 

 Przejechać wyznaczony tor i zająć stanowisko na końcu toru 

 Przejechać wyznaczony tor jadąc do tyłu 

 Zabezpieczyć pojazd, wysiąść z niego i zamknąć drzwi. 

W przypadku wypadnięcia piłki poza talerz, zawodnik wysiada z samochodu i umieszcza piłkę na 

talerzu, a następnie kontynuuje jazdę. 

Organizator dopuszcza jazdę bez zapiętych pasów bezpieczeństwa i włączonych świateł mijania. 

Czas przejazdu obliczony zostanie jako czas zmierzony od momentu podania komendy Start przez 

sędziego do momentu wyjścia z pojazdu i zamknięcia drzwi po przejechaniu linii mety. Czas ten 

będzie dodatkowo powiększony o: 

 5 sek – za każde najechanie lub potrącenie pachołka 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany przebiegu konkurencji. 

c. Slalom motorowerem. 

Konkurencja będzie polegała na przejechaniu motorowerem przygotowanego przez Organizatora 

toru. Pojazd zapewniony zostanie przez Organizatora.  

Pojazd zostanie umieszczony przed linią Start. Rolą uczestnika konkursu będzie: 

 Uruchomić silnik motoroweru 

 Podjechać  do miejsca w którym znajduje się szklanka z wodą 

 Zabrać szklankę  i przewieźć ją z punktu A do punktu B 

 Przejechać motorowerem za linię mety 

Organizator dopuszcza jazdę z wyłączonymi światłami mijania jednakże nie dopuszcza jazdy bez 

kasku. Szklanka z wodą będzie zawierać 400 ml wody. 

Czas przejazdu obliczony zostanie jako czas zmierzony od momentu podania komendy Start przez 

sędziego do momentu przejechania przez linię mety. Czas ten będzie dodatkowo powiększony o: 

 5 sek – za każde najechanie lub potrącenie pachołka 

 5 sek – za każde 50 ml rozlanej wody. 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany przebiegu konkurencji. 

6. Postanowienia końcowe 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych z winy uczestników konkursu oraz 

osób trzecich. 

Organizator może przerwać zawody, zmienić lub unieważnić konkurencje jeśli zaistnieją 

nieprzewidziane sytuacje, w tym niekorzystne warunki pogodowe. 

 


