Małopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Kształcących Kierowców w Krakowie organizuje konkurs

„MAŁOPOLSKI INSTRUKTOR ROKU 2014”
o „Puchar Marszałka Województwa Małopolskiego”.
Zawody są eliminacją z regionu Małopolski
do ogólnopolskiego finału mistrzostw Polski o nagrodę honorową
„Puchar Ministerstwa Transportu”
Zawody odbędą się na terenie ośrodka egzaminacyjnego – Małopolskiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Krakowie, przy ul. Nowohuckiej 33a, w godz. od 10:00 do 14:00 dnia

26 kwietnia
PROGRAM

(sobota)

2014r.

ZAWODÓW

9:30-Komisja Sędziowska przyjmuje zapisy zawodników i przyznaje nr startowe.
10:00-OTWARCIE ZAWODÓW - prezentacja zawodników, członków Komisji
Sędziowskich, oraz Patronów i Sponsorów.
10:10-Rozpoczęcie konkurencji:
1)-„Testowy sprawdzian eliminacyjny”- rozwiązywanie testów w 5 min.
Najlepszych 20 zawodników dopuszczonych jest do dalszych konkurencji.
Planowane jest przeprowadzenie następujących konkurencji :
2)-„I pomoc przedmedyczna” – ćwiczenia praktyczne na fantomie.
3)-„Sterowanie pojazdem” - sterowanie pojazdem z miejsca instruktora.
4)-„Sprawność stewarda”- jazda slalomem z piłką na talerzu.
5)-„Sprawność sir Lancelota”- zbieranie kółek piką umocowaną na samochodzie.
6)-„Sprawdzian instruktora”-zrozumiałe przekazywanie poleceń ślepemu kierowcy.
Konkurencja dla zespołu 2 zawodników.
7)-„Pchanie kół” – pchanie pompowanych kół po wyznaczonym torze.
8)-„Drifting”- poślizgi boczne na trolejach. Dodatkowo może być dla publiczności.
9)-„Pojedynek Zawiszy Czarnego”- kto pierwszy, z dwóch zawodników, przebije
balonik piką trzymaną na zewnątrz pojazdu. Konkurencja dodatkowa, jako
dogrywka, może być stosowana w zawodach dla publiczności.
14:00 –ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.
UWAGA :
-Ilość konkurencji, będzie podana przy rozpoczęciu zawodów.
-Zawodnik musi przedstawić ważną legitymację uprawniającą do szkolenia.
-Start w zawodach jest bezpłatny i fundowany przez fundatorów i sponsorów.
-W czasie trwania zawodów będzie katering oraz wystawa pojazdów i pomocy
naukowych, a także inne imprezy towarzyszące dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
-Informacje szczegółowe można uzyskać pod nr tel. 505-107-333.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konkursu - serdecznie
Z A P R A S Z A
do licznego udziału wszystkie panie i panów instruktorów, a szczególnie :
PATRONÓW, SPONSORÓW i HONOROWYCH GOŚCI;
Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Kształcących Kierowców - Tadeusz Szewczyk.

