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WOLSZTYN - ELIMINACJE POWIATOWEGO TURNIEJU
BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM
Data publikacji 29.04.2022

Wczoraj – 28 kwietnia – w SP nr 1 w Wolsztynie przeprowadzono Powiatowe Eliminacje
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Do rywalizacji stanęło 7 drużyn
reprezentujących szkoły powiatu wolsztyńskiego. W efekcie wygranych w poszczególnych
kategoriach wiekowych powiat wolsztyński na eliminacjach wojewódzkich reprezentować będą
uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolsztynie i z Zespołu Szkół w Obrze.
Tegoroczne zmagania młodych adeptów bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym rozpoczęto w Auli Szkoły
Podstawowej nr 1. Uczestników turnieju oraz ich opiekunów powitał Starosta Wolsztyński Pan Jacek Skrobisz oraz I
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wolsztynie podinsp. Krzysztof Krawczyk. Reguły rywalizacji omówił
natomiast Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego asp.sztab. Piotr Horowski.
Jak co roku w pierwszym etapie sprawdzono wiedzę dotyczącą znajomości przepisów ruchu drogowego. Uczniowie
otrzymali test wiedzy składający się z 25 pytań oraz test skrzyżowań składający się z 10 pytań. Dla poprawnego
rozwiązania testów niezbędna była gruntowna wiedza z zakresu prawa o ruchu drogowym. Wśród wszystkich
uczestników najlepiej z testem wiedzy poradził sobie Kamil Adamczak ze szkoły w Obrze, który udzielił 24 poprawnych
odpowiedzi. W teście skrzyżowań bezkonkurencyjni okazali się Amelia Sterna, Wojciech Przybyła i Kamil Adamczak z
Obry zdobywając maksymalną wartość 10 punktów oraz Daniel Łuczak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolsztynie.
Konkurencje praktyczne składające się na drugi etap konkursu przeprowadzone zostały na terenie okalającym boiska
przy SP nr 1 w Wolsztynie. Drużyny musiały bezbłędnie pokonać tor przeszkód złożony m.in. ze slalomu, „tarki” i
„żmijki”. Konkurencje te jak się okazało nie należały do najłatwiejszych, co jest już tradycją konkursu. Pomimo tego, że
poziom przygotowania zawodników był jak zwykle wysoki, zaledwie jeden z nich – Maciej Łoś z SP nr 1 w Wolsztynie
przejechał tor bezbłędnie.
Wszystkie drużyny biorące udział w turnieju otrzymały okolicznościowe puchary, dyplomy i drobne upominki. Laureaci,
którzy zajęły premiowane miejsca zakwaliﬁkowali się do udziału w eliminacjach na szczeblu województwa
wielkopolskiego. Podsumowanie tegorocznych zmagań wypadło szczególnie korzystnie dla uczniów SP nr 1 w
Wolsztynie, którzy byli najlepsi w kategorii wiekowej 10-12 lat oraz przedstawicieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z
Obry, którzy zdominowali kategorię uczniów powyżej 12 roku życia.
Teraz pozostaje życzyć triumfatorom równie dobrych wyników podczas startu w etapach wojewódzkich.
Poniżej przedstawiamy pełne wyniki etapu powiatowego:
SZKOŁY PODSTAWOWE, 10 -12 lat
I

SP nr 1 w Wolsztynie

II

SP nr 3 w Wolsztynie

III

SP w Chobienicach

SZKOŁY PODSTAWOWE, powyżej 12 lat

I

ZS-P w Obrze

II

SP nr 1 w Wolsztynie

III

SP nr 3 w Wolsztynie

IV

ZS w Przemęcie

SZKOŁY ŚREDNIE:
Z uwagi na fakt zgłoszenia do turnieju w kategorii szkół średnich wyłącznie drużyny z Zespołu Szkół w Przemęcie
uczniowie tej placówki automatycznie zostali zakwaliﬁkowani do udziału w turnieju na szczeblu wojewódzkim.
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