REGULAMIN KONKURSU BRD
1.Organizator

Górniczy Klub Motorowy "Rozbark"-41-902 Bytom, ul. Arki Bożka 2

2. Cel konkursu
Celem konkursu jest doskonalenie wiedzy z przepisów ruchu drogowego.

3. Miejsce i czas trwania zlotu
Konkurs odbędzie się podczas Ogólnopolskiego Zlotu Caravaningowego o tematyce
BRD, zorganizowanego przez GKM „Rozbark” w dniach 12-14..05.2017r. na
kempingu w Kaletach – Zielonej. Konkurs odbędzie się w dniu 13.05.2017 r.
o godz. 10:00.

4. Uczestnictwo i wpisowe
Uczestnicy konkursu: turyści caravaningowi i motorowi urodzeni nie później niż w
1999 r., którzy dokonali zgłoszenia udziału w konkursie, przybyli w określonych
godzinach na kemping GKM „Rozbark” w Kaletach – Zielonej oraz wnieśli wpisowe.
Wpisowe za udział w zlocie, o który mowa w pkt. 3 uprawnia do udziału w konkursie
BRD. Wpisowe uczestników oraz osób towarzyszących za udział w konkursie
uczestników nie biorących udziału w zlocie wynosi 25 zł od każdej osoby i obejmuje:
- pobyt na campingu w Zielonej w dniu 13.05.2017 r.
- możliwość udziału w konkursie BRD
- możliwość zdobycia nagród w konkursie BRD
- udział w uroczystym spotkaniu pod grzybem z poczęstunkiem i zabawą z didżejem.

5. Organizacja konkursu
Etapami konkursu są:
a) eliminacje,
b) finał.

5.1. Eliminacje
Eliminacje obejmują:
a) wypełnienie testu ze znajomości przepisów ruchu drogowego i udzielania
pierwszej pomocy (20 pytań w czasie 20 minut)
b) udział w trzech konkursach zręcznościowych (zasady zostaną podane bezpośrednio
przed rozpoczęciem Konkursu BRD).
Punktacja w eliminacjach:
a) za każdą prawidłową odpowiedź w testach uczestnik otrzyma 3 pkt.
b) w każdym z trzech konkursów zręcznościowych uczestnik może otrzymać 0 lub 1
lub 2 pkt,.
Końcową punktację uczestnika w eliminacjach stanowi suma punktów uzyskanych w
teście oraz konkursach zręcznościowych.

5.2. Finał
Finał obejmuje:
a) wypełnienie testu ze znajomości przepisów ruchu drogowego i udzielania
pierwszej pomocy (10 pytań w czasie 10 min),
b) udzielenie odpowiedzi ustnych na dwa wylosowane pytania.
Uczestnictwo:
W części a) finału bierze udział 10 uczestników, którzy uzyskali kolejno najlepsze
wyniki w eliminacjach. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów Jury może
dopuścić większą liczbę uczestników.

W części b) finału bierze udział 5 uczestników, którzy uzyskali kolejno najlepsze
wyniki, będące sumą punktów uzyskanych w eliminacjach oraz części a) finału. W
przypadku uzyskania tej samej liczby punktów Jury może dopuścić większą liczbę
uczestników.
Punktacja w finale:
a) za każdą prawidłową odpowiedź w części a) finału uczestnik otrzyma 3 pkt.
b) za każdą udzieloną ustną odpowiedź uczestnik biorący udział w części b) finału
może uzyskać 0 lub 1 lub 2 lub 3 pkt. przyznane przez Jury konkursu.
Końcową punktację stanowi suma punktów uzyskanych w eliminacjach oraz finale.

6. Końcowa klasyfikacja indywidualna
O kolejności miejsc w konkursie decyduje większa liczba uzyskanych punktów. W
przypadku jednakowej liczby punktów decydujących o zajęciu trzech pierwszych
miejsc Jury zarządza dogrywkę pomiędzy uczestnikami o jednakowej liczbie punktów
wg reguł jak w części b) finału, aż do skutku.

7. Końcowa klasyfikacja klubowa
Suma punktów maksymalnie trzech najlepszych uczestników z danego klubu
uzyskana w konkursie, stanowi punktację klubu w konkursie. Klub, który otrzyma
najwyższą liczbę punktów otrzyma puchar Prezesa Zarządu Okręgu PZM w
Katowicach..

8. Postanowienia końcowe

Uczestnicy biorą udział w konkursie na własne ryzyko. Organizator nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do uczestników konkursu jak
również za szkody spowodowane przez uczestników konkursu w stosunku do osób
trzecich i ich mienia.
Podpis w karcie uczestnictwa jest równoznaczny z przyjęciem postanowień
niniejszego regulaminu przez wszystkie osoby wymienione w karcie uczestnictwa. W
celu sprawnego przeprowadzenia konkursu organizatorzy powołają Jury, którego
skład zostanie podany podczas rozpoczęcia konkursu

NASI SPONSORZY

LESZEK I ILONA
KOCHANIAKOWIE
TWÓJ SERWIS S.C.
UL. ZABRZAŃSKA 100, 41-907 BYTOM

