Eliminacje powiatowe Turnieju
Motoryzacyjnego 2011
Drużyna Zespołu Szkół z Olsztynka okazała się bezkonkurencyjna w eliminacjach powiatowych
Turnieju Motoryzacyjnego, który został
rozegrany w „samochodówce" w Olsztynie. W
piątek 20 maja reprezentanci powiatu powalczą
w finale wojewódzkim w Elblągu. Trzymamy
kciuki za naszą drużynę.

Eliminacje powiatowe od wielu lat organizowane są wspólnie z Miastem Olsztyn, które zapewnia bazę
merytoryczną, sprzęt motoryzacyjny oraz obsługę medyczną. Główne cele turnieju to: popularyzacja wśród
młodzieży szkolnej znajomości przepisów o ruchu drogowym, upowszechnianie wiedzy motoryzacyjnej,
propagowanie kulturalnych zachowań w ruchu drogowym, popularyzacja zasad udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej. W trakcie Turnieju uczestnicy zmierzyli się z następującymi konkurencjami:
- Test obejmujący tematykę znajomości zasad i przepisów ruchu drogowego , obsługi pojazdów i pierwszej
pomocy;
- Sprawdzian wiadomości z historii motoryzacji,
- Sprawdzian z umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
- Sprawdzian z obsługi codziennej pojazdu,
- Jazda sprawnościowa motorowerem,
- Jazda sprawnościowa samochodem z tzw. „talerzem Stewarta"
W eliminacjach udział wzięły trzy zespoły reprezentujące szkoły ponadgimnazjalne z terenu Powiatu
Olsztyńskiego:
Zespół Szkół Zawodowych w Dobrym Mieście w składzie:
●
●
●
●

Kamil Łapiński
Paweł Mieszała
Marek Nowak
Opiekun: Kazimierz Młodzianowski

Zespół Szkół im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w Olsztynku w składzie:
●
●
●
●

Łukasz Leszczyński,
Kamil Wamposzczyk
Grzegorz Śmigielski
Opiekun: Bogdan Sternicki

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Jezioranach w składzie:
●

Dawid Łomiak

●
●
●

Mateusz Hetka
Jakub Płukarski
Opiekun: Adam Decyk

Bezkonkurencyjni okazali się reprezentanci Zespołu Szkół im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w
Olsztynku, którzy będą reprezentowali Powiat Olsztyński w finałach wojewódzkich (Elbląg, 20 maja 2011
r.). Klasyfikacja końcowa eliminacji powiatowych Warmińsko-Mazurskiego Turnieju Motoryzacyjnego 2011:
I miejsce: Zespół Szkół im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w Olsztynku
II miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Jezioranach
III miejsce: Zespół Szkół Zawodowych w Dobrym Mieście
Drużyny zostały uhonorowane pucharami okolicznościowymi oraz dyplomami. Wszyscy uczestnicy
eliminacji powiatowych otrzymali wspaniałe nagrody, tj. torby sportowe, plecaki, śpiwory oraz powiatowe
gadżety reklamowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie.
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