POWIAT NOWOMIEJSKI

Jednośladem bezpiecznie do celu. Powiatowe
Eliminacje Warmińsko-Mazurskiego Turnieju
Motoryzacyjnego
Sprawdzian z obsługi codziennej pojazdu, udzielania pierwszej pomocy, test z historii motoryzacji, znajomości przepisów
ruchu drogowego, jazda motorowerem, jazda sprawnościowa z „talerzem Stewarta” – to konkurencje, z jakimi musieli
zmierzyć się uczestnicy Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego w Nowym Mieście Lubawskim.

Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny organizowany jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Tegoroczny etap
powiatowy turnieju odbył się 26 kwietnia 2022 r., na terenie Ośrodka Szkolenia Zawodowego "War-Motor" w Nowym Mieście
Lubawskim. Organizatorem powiatowych eliminacji turnieju było Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, przy
współorganizacji Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim, Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowym Mieście Lubawskim,
Ośrodka Szkolenia Zawodowego "War-Motor", Ośrodka Szkolenia Kierowców "Auto Lider".
Głównymi celami turnieju od lat są: popularyzowanie wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych znajomości przepisów o
ruchu drogowym i wiedzy motoryzacyjnej, propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się jako uczestnika ruchu
drogowego, a także propagowanie i popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Podczas eliminacji udział wzięły dwie drużyny reprezentujące dwie szkoły powiatu nowomiejskiego: Zespół Szkół im.
Cypriana Kamila Norwida w Nowym Mieście Lubawskim i Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku. W trakcie turnieju
uczestnicy zmierzyli się z następującymi konkurencjami: testem wiedzy obejmującym zagadnienia dotyczące zasad i
przepisów ruchu drogowego a także skrzyżowań, testem z historii polskiej motoryzacji, sprawdzianem z zakresu udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej, sprawdzianem z obsługi codziennej pojazdu oraz jazdą sprawnościową motorowerem i
samochodem z "talerzem Stewarta".
Klasyﬁkacja końcowa po przeprowadzeniu wszystkich konkurencji:
1. miejsce – drużyna z Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.
2. miejsce – drużyna z Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku.
Uczniowie z Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida będą reprezentować powiat nowomiejski w ﬁnale wojewódzkim.
Obie drużyny otrzymały okolicznościowe puchary a wszyscy uczestnicy turnieju bardzo cenne nagrody. Ponadto troje
najlepszych uczestników w poszczególnych konkurencjach (Oliwier Kasprowicz z Zespołu im. Cypriana Kamila Norwida w
Nowym Mieście Lubawskim za jazdę motorowerem, Piotr Osmański z Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Nowym
Mieście Lubawskim za test wiedzy i Mateusz Barański z Zespołu Szkół w Kurzętniku za jazdę samochodem) otrzymało
dodatkowe vouchery do zrealizowania w jednej z sieci elektromarketów. Fundatorami nagród były ośrodki szkolenia
kierowców oraz ﬁrmy transportowe z terenu Powiatu Nowomiejskiego.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy, nie zapominając oczywiście o opiekunach drużyn za profesjonalne
przygotowanie zawodników do turnieju.
Zwycięzcom życzymy powodzenia podczas wojewódzkiego etapu konkursu.
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