
KOMUNIKAT 

W dniu 06.03.2017 r. został powołany Wojewódzki Komitet Organizacyjny Turniejów:  

Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym i Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego                      

w składzie:  

 Krzysztof Chmielewski  - PORD w Gdańsku – Przewodniczący 

 Gracjan Borowiak   - Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy Gdańsk 

 Bogdan Stefański   - Wojewódzka Komenda Policji w Gdańsku  

 Magdalena Michalewska - Miejska Komenda Policji w Gdańsku 

 Józef Kwidziński   - Pomorskie Kuratorium Oświaty  

 Elżbieta Formela   - Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku 

 Mirosława Szenkin-Chmielewska – ZKPiG Kolbudy 

 Maciej Kozłowski   - Stowarzyszenie Grupa Ratownicza „Alfa” 

 Arkadiusz Mańkowski  -  PORD w Gdańsku 

 

WOJEWÓDZKI TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 

Powołany Komitet określił terminy poszczególnych eliminacji:  

1. Eliminacje międzyszkolne i gminne należy przeprowadzić nie później niż do 25.04. 

2017 r. (oddzielnie dla szkół podstawowych i gimnazjów). Osobami 

odpowiedzialnymi za przeprowadzenie tych eliminacji są wyznaczeni dyrektorzy 

szkół w poszczególnych gminach.  

2. Eliminacje powiatowe odbędą się 27.04.2017 r. o godz. 10.00 (podział na rejony na 

stronie www.kuratorium.gda.pl )  

3. Eliminacja wojewódzka odbędzie się 12-13.05.2017 r. w Powiatowym Centrum 

Młodzieży w Garczynie koło Kościerzyny (rejestracja zawodników 12.05.2017 r. do 

godz. 10.30). Zgłoszenia drużyn do eliminacji wojewódzkiej należy przesłać w 

nieprzekraczalnym terminie do 05.05.2017 r. (wzór zgłoszenia na stronie 

www.pzm.pl) na adres:  



 

Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy 

ul. Abrahama 7  

80-307 Gdańsk 

 

tel. 58 552 02 64 

e-mail: zarzad-okregowy.gdansk@pzm.pl 

 

4. W eliminacji biorą udział 4-osobowe drużyny (2 dziewczynki i 2 chłopców) szkół 

podstawowych i 3-osobowe z gimnazjów. Zgodnie z regulaminem turnieju zawodnicy 

muszą posiadać kartę rowerową, legitymację szkolną, pisemną zgodę rodziców lub 

opiekunów prawnych na udział w turnieju oraz zaświadczenie lekarskie lub 

oświadczenie rodziców o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału                             

w zawodach. 

5. Wojewódzki Komitet Organizacyjny w miarę możliwości zapewni rowery do 

przeprowadzenia odpowiednich konkurencji oraz nagrody, puchary, medale oraz 

dyplomy dla zwycięzców oraz uczestników. 

 

WOJEWÓDZKI MŁODZIEŻOWY TURNIEJ MOTORYZACYJNY  

1. Finał wojewódzki odbędzie się 20.05.2017 r. o godz. 9.00 w Pomorskim Ośrodku 

Ruchu Drogowego w Gdańsku ul. Równa 19/21.  

2. Na podstawie indywidualnych wyników uzyskanych w eliminacjach szkolnych należy 

zgłosić trzyosobową drużynę danej szkoły ( zespoły szkół należy traktować jako jedną 

drużynę) do 12.05.2017 r. na adres:  

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku 

ul. Równa 19/21 

80-067 Gdańsk 

tel. 58 300 15 41, -35 

e-mail: szkolenia@pord.pl  



 

3. W eliminacji wojewódzkiej mogą brać udział uczniowie posiadający legitymację danej 

szkoły i jej absolwenci w danym roku szkolnym. Od uczestników, którzy biorą udział                                     

w konkurencjach sprawnościowych jazdy motorowerem, wymagane są stosowne 

uprawnienia kierowania tym pojazdem.  

4. Wojewódzki Komitet Organizacyjny zwraca się z prośbą do wszystkich nauczycieli                                 

i wychowawców w szkołach podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych                                   

o odpowiednie propagowanie obu turniejów oraz o jak najlepsze przygotowanie 

uczestników. 

5. Wojewódzki Komitet Organizacyjny w miarę możliwości zapewni nagrody, puchary, 

medale oraz dyplomy dla zwycięzców oraz uczestników. 

 

 


