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KOMUNIKAT nr 2  

Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego  Turniejów 

BRD i MTM na Mazowszu  

z dnia 30 marca 2017 r.   

  

dot. : XL Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (BRD)     

i XXI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego (MTM)  

  

Turnieje odbywają się pod patronatem Wojewody Mazowieckiego  

i Mazowieckiego Kuratora Oświaty  

  

Skład Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego Turniejów BRD i MTM:  

- Maciej Szyndler       ZO PZM    Przewodniczący  

- Wojciech Morawski     ZO PZM    Wiceprzewodniczący  

- Andrzej Palczewski    

Członkowie:  

AK Polski    Wiceprzewodniczący  

- Radosław Sobczyk     Biuro Wojewody Mazowieckiego  

- Czesław Ziemniak     Kuratorium Oświaty w Warszawie 

- Andrzej Makulski      Biuro Edukacji m.st. Warszawy  

- Tomasz Matuszewski    Starostwo Gostynińskie  

- mł. insp. Armand Konieczny   BRD KGP  

- mł. insp. Jacek Mnich    WRD KWP z s. w Radomiu  

- podinsp. Stanisław Popiel   WRD KWP z s. w Radomiu  

- asp. sztab. Mirosław Guziński  WRD KWP z s. w Radomiu  

- podkom. Katarzyna Mac    WRD KSP  

- Aldona Kalińska      Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 w Warszawie  

- Bożenna Chlabicz     Fundacja Zapobiegania Wypadkom Drogowym  

- Jacek Pietrusiewicz     AK Polski  

- Katarzyna Jundziłł     

  

AK Polski  

Regulaminy Turniejów BRD dla szkół podstawowych i gimnazjów oraz regulamin Turnieju 

MTM dla szkół ponadgimnazjalnych zatwierdzone przez Główną Komisję Bezpieczeństwa 

Ruchu Drogowego PZM w dniu 15.08.2015 r. znajdują się na stronie www.pzm.pl oraz 

stronach wszystkich współorganizatorów Turniejów.  

  

Wojewódzki Komitet Organizacyjny dokonał podziału powiatów województwa 

mazowieckiego na rejony zgodnie z poniższymi ustaleniami:  

1) m.st. Warszawa i ościenne powiaty: warszawski zachodni, pruszkowski, grodziski, 

żyrardowski, piaseczyński, otwocki, wołomiński, nowodworski, miński i legionowski;  

2) gostyniński, Płock miasto, płocki, sierpecki, sochaczewski;  

3) ciechanowski, mławski, płoński, żuromiński, pułtuski;  

4) ostrołęcki, Ostrołęka miasto, przasnyski, makowski, ostrowski, wyszkowski;  

5) radomski, Radom miasto, lipski, zwoleński, kozienicki, grójecki, białobrzeski, 

przysuski, szydłowiecki;  

6) siedlecki, Siedlce miasto, łosicki, sokołowski, węgrowski, garwoliński.  

  

http://www.pzm.pl/
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Wojewódzki Komitet Organizacyjny Turniejów decyduje o sposobie kwalifikowania drużyn 

do poszczególnych etapów Turnieju oraz o liczbie kwalifikowanych drużyn z etapu niższego.   

XL TURNIEJ BRD DLA SZKÓŁ  

PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW  
  

Harmonogram przeprowadzenia eliminacji wg regulaminów Turniejów BRD:  

• eliminacje klasowe, szkolne - od 1 marca do 15 kwietnia   

• eliminacje gminne (miejskie) - do 30 kwietnia  

• eliminacje powiatowe – do 15 maja  

• eliminacje rejonowe – do 20 maja     

• eliminacje wojewódzkie – do 31 maja   finał ogólnopolski – do 20 czerwca  

  

Do zapisu drużyny niezbędne są następujące dokumenty zawodników:  

• karta rowerowa (szkoły podstawowe),  

• karta rowerowa, karta motorowerowa lub prawo jazdy kat. AM (gimnazja),  

 legitymacja szkolna,  

• pisemna zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział w turnieju,  

• zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju.  

Wzór formularza zgłoszeniowego znajduje się na stronie ZO PZM Warszawa 

http://www.pzm.pl/zo/warszawa/   

  

I. ELIMINACJE REJONOWE  
Postanowienia ogólne:  

a/ do eliminacji rejonowej kwalifikują się zwycięzcy eliminacji powiatowych  

b/ zgłoszenie drużyn po eliminacjach powiatowych do eliminacji rejonowej przesyła 

Sędzia Główny eliminacji powiatowych nie później niż dwa dni po przeprowadzeniu 

eliminacji wg wzoru zawartego w Regulaminie BRD  

  

1. Dla m.st. Warszawy i ościennych powiatów:  

warszawski zachodni, pruszkowskiego, grodziskiego, żyrardowskiego, 

piaseczyńskiego, otwockiego, wołomińskiego, nowodworskiego, mińskiego  

i legionowskiego.  

  

Termin, miejsce i godzina eliminacji:  

• 24.05.2017 r.  na terenie Szkoły Podstawowej Nr 14 w Warszawie-Ursusie, ul. Gen. 

Sosnkowskiego 10, godz. 9.00   

• zgłoszenia należy przekazać w formie elektronicznej na adres e-mail: 

szkolapodstawowanr14@op.pl lub tel./fax.: 22 /662-64-05   

• rejestracja drużyn będzie prowadzona w dniu eliminacji rejonowej dla ww. powiatów 

w godz. 8.00 – 8.30.   

  

2. Dla powiatów:   

gostynińskiego, Płock miasto, płockiego, sierpeckiego, sochaczewskiego.  

http://www.pzm.pl/zo/warszawa/
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Termin i miejsce eliminacji:  

• 26.04.2017 r.  na terenie Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego ul. Polna 39,  09-500 

Gostynin  

• zgłoszenia należy przekazać w formie elektronicznej na adres e-mail: 

edukacja@gostynin.powiat.pl  lub tel.: 24/235 25 44.  

• rejestracja drużyn będzie prowadzona w dniu eliminacji rejonowej dla ww. powiatów 

od  godz. 9.00  

  

3. Dla powiatów:   

ciechanowskiego, mławskiego, pułtuskiego, płońskiego, żuromińskiego.  

  

Termin i miejsce eliminacji:  

• 18.05.2017 r.  w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Ciechanowie, ul. Powstańców 

Wielkopolskich 1   

• zgłoszenia należy przekazać w formie elektronicznej na adres e-mail: 

jozef.szypulski@kuratorium.waw.pl  lub tel.: 23 /672 44 71-73 w 27  

• rejestracja drużyn będzie prowadzona w dniu eliminacji rejonowej dla ww. powiatów 

w godz. 8.00 – 8.30.   

  

4. Dla powiatów:   

ostrołęckiego, Ostrołęka miasto, przasnyskiego, makowskiego, ostrowskiego, 

wyszkowskiego.  

  

Termin i  miejsce eliminacji:  

• 16.05.2017 r. w Gimnazjum nr 1 ul. Gen. Hallera12, 07-410 Ostrołęka  

• zgłoszenia należy przekazać w formie elektronicznej na adres e-mail: 

alicja.wesolowska@kuratorium.waw.pl   tel. 29/760 42 91-93 w 114  

• rejestracja drużyn będzie prowadzona w dniu eliminacji rejonowej dla ww. powiatów 

w godz. 8.00 – 8.30.   

  

5. Dla powiatów:   

radomskiego, Radom miasto, lipskiego, zwoleńskiego, kozienickiego, grójeckiego, 

białobrzeskiego, przysuskiego, szydłowieckiego.  

  

Termin i miejsce eliminacji:  

• 18.05.2017 r.  Publiczne Gimnazjum w Jedlińsku, ul. Marii Konopnickiej 2  

• zgłoszenia należy przekazać w formie elektronicznej na adres e-mail: 

malgorzata.brola@kuratorium.waw.pl    tel. 48/362 08 812.  

• rejestracja drużyn będzie prowadzona w dniu eliminacji rejonowej dla ww. powiatów 

w godz. 8.00 – 8.30  

  

6. Dla powiatów:   

siedleckiego, Siedlce miasto, łosickiego, sokołowskiego, węgrowskiego, 

garwolińskiego  

  

Termin i  miejsce eliminacji:  
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• 11.05.2017 r. Zespół Szkół Samochodowych w Siedlcach ul.Ks. Jerzego Popiełuszki 8  

• zgłoszenia należy przekazać w formie elektronicznej na adres e-mail: 

mariusz.bulas@kuratorium.waw.pl    tel. 25/32 60 00 w 104  

• rejestracja drużyn będzie prowadzona w dniu eliminacji rejonowej dla ww. powiatów 

w godz. 8.00 – 8.30  

  

II.  FINAŁ WOJEWÓDZKI  
  

Termin i miejsce Finału:  

 06.06.2017 r. na terenie Szkoły Podstawowej Nr 14 w Warszawie-Ursusie, ul. Gen. 

Sosnkowskiego 10  

  

Organizatorem Finału jest Automobilklub Polski w Warszawie. Zgłoszenie drużyn do 

Finału należy przesłać w terminie do dnia 02.06.2017 r. drogą elektroniczną lub w innej 

formie pisemnej na adres Automobilklubu Polski, po 2 drużyny z eliminacji rejonowych 

tj. 2 drużyny ze szkół podstawowych i 2 drużyny z gimnazjów.   

  

Rejestracja drużyn będzie prowadzona w dniu eliminacji rejonowej.   

  

Harmonogram czasowy Finału będzie umieszczony na stronie Automobilklubu Polski. 

Sędzią Głównym Finału jest asp. sztab. Mirosław Guziński – WRD Komendy Wojewódzkiej 

Policji z s. w Radomiu.  

  

Dane kontaktowe Automobilklubu 

Polski: Automobilklub Polski ul. 

Powstańców Śląskich 127 01-355 

Warszawa  

Tel. 22 873-24-20   

Fax: 22 873-24-21  

Strona internetowa:      www.automobilklubpolski.pl  

Adresy poczty elektronicznej:   

Osoby do kontaktu:  

brd@automobilklubpolski.pl lub 

biuro@automobilklubpolski.pl  

- p. Katrzyna Jundziłł tel.:     502-443-792  

- p. Jacek Pietrusiewicz tel.:   501-524-217.  

- p. Ludomir Szpakowski tel.:   

  

22/ 873-24-25  

III. FINAŁ OGÓLNOPOLSKI  
  

Termin i miejsce Finału:  

 12-14.06.2017 r. – Nidzica  

  

Do Finału Ogólnopolskiego zgłaszana jest jedna drużyna ze szkoły podstawowej i jedna 

drużyna ze szkoły gimnazjalnej, które zajęły pierwsze miejsca w Finale Wojewódzkim 

Turnieju BRD na Mazowszu.  

  

http://www.automobilklubpolski.pl/
http://www.automobilklubpolski.pl/
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XXI Turniej MTM dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych  
  

Harmonogram przeprowadzenia eliminacji wg Regulaminu Turnieju MTM:  

eliminacje szkolne lub rejonowe - do 30 kwietnia  

• eliminacje wojewódzkie – do 31 maja  

• finał ogólnopolski - do 15 czerwca  

  

Wzór formularza zgłoszeniowego znajduje się na stronie  http://www.pzm.pl/zo/warszawa/  

Uczestnicy Turnieju muszą posiadać i przestawić do wglądu:  

• kartę motorowerową lub prawo jazdy kat. AM, prawo jazdy kat. B (dotyczy 

uczestników konkurencji praktycznych przygotowania pojazdu do jazdy, jazdy 

motorowerem po torze przeszkód oraz jazdy sprawnościowej samochodem)  

• legitymację szkolną  

• pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział w Turnieju  

• zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju.  

  
  

 I.  ELIMINACJE  REJONOWE  
Postanowienia ogólne:  

• w eliminacjach rejonowych obowiązkowo należy przeprowadzić konkurencję – 

testy; decyzje o przeprowadzeniu konkurencji praktycznych podejmują 

poszczególne komitety odpowiednio do możliwości organizacyjnych  do Finału 

Wojewódzkiego kwalifikują się  po dwie zwycięskie drużyny z eliminacji 

rejonowych z Siedlec, Ostrołęki, Radomia, Ciechanowa, Płocka i Warszawy  

• zgłoszenie drużyn po eliminacjach rejonowych  do Finału Wojewódzkiego 

przesyła Sędzia Główny eliminacji rejonowych nie później niż dwa dni po 

przeprowadzeniu eliminacji wg wzoru zawartego w Regulaminie MTM  

  
1. Dla m.st. Warszawy i ościennych powiatów: warszawski zachodni, pruszkowskiego, 

grodziskiego, żyrardowskiego, piaseczyńskiego, otwockiego, wołomińskiego, 

nowodworskiego, mińskiego i legionowskiego.  

  

Termin, miejsce i godzina eliminacji:  

• 26.04.2017 r. na terenie Automobilklubu Polski w Warszawie przy ul. Powstańców 

Śląskich 127, godz. 10.00  

• rejestracja drużyn będzie prowadzona w dniu eliminacji rejonowej dla ww. powiatów 

w godz. 8.30 – 9.00  

• eliminacja zostanie przeprowadzona w formie pisemnej – testy  

• zgłoszenia należy przekazać w formie elektronicznej do dnia 18.04.2017 r. na adres 

email:  zarzad-okregowy.warszawa@pzm.pl lub fax.: 22/822-15-95  

  

2. Dla powiatów:   

        gostynińskiego, Płock miasto, płockiego, sierpeckiego, sochaczewskiego,  

http://www.pzm.pl/zo/warszawa/
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Termin i miejsce eliminacji:  

• 26.05.2017 r.  na terenie Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego, ul. Polna 39,              

09-500 Gostynin  rejestracja drużyn będzie prowadzona w dniu eliminacji rejonowej 

dla ww. powiatów w godz. 8.00 – 8.30  

• zgłoszenia należy przekazać w formie elektronicznej do dnia 18.05.2017 r. na adres 

email:  edukacja@gostynin.powiat.pl  lub tel.: 24/235 25 44.  

3. Dla powiatów:      

      ciechanowskiego, mławskiego, pułtuskiego, płońskiego, żuromińskiego  

  

Termin, miejsce i godzina eliminacji zostaną określone przez Rejonowy Komitet  

Organizacyjny  

 zgłoszenia należy przekazać w formie elektronicznej  na adres e-mail:   

edukacja@gostynin.powiat.pl  lub tel.: 24/235 25 44.  

  

4. Dla powiatów:   

     ostrołęckiego, Ostrołęka miasto, przasnyskiego, makowskiego, ostrowskiego,       

wyszkowskiego.  

  

Termin, miejsce i godzina eliminacji:  

• 21.04.2017 r.  na terenie Zespołu Szkół im. S.Staszica w Małkini Górnej, ul. 

Nurska 150  

• rejestracja drużyn będzie prowadzona w dniu eliminacji rejonowej dla ww. 

powiatów w godz. 8.00 – 8.30  

• zgłoszenia należy przekazać w formie elektronicznej do dnia 14.04.2017 r. na 

adres e-mail:  edukacja@gostynin.powiat.pl  lub tel.: 24/235 25 44.  

  
5. Dla powiatów: radomskiego, Radom miasto, lipskiego, zwoleńskiego, kozienickiego, 

grójeckiego, białobrzeskiego, przysuskiego, szydłowieckiego.  

  

Termin, miejsce i godzina eliminacji zostaną określone i przekazane  przez WRD KWP z s. w 

Radomiu bezpośrednio do szkół, które zgłosiły deklarację uczestnictwa w Turnieju.  

  

6. Dla powiatów:  siedleckiego, Siedlce miasto, łosickiego, sokołowskiego, 

węgrowskiego, garwolińskiego  

  

Termin i miejsce eliminacji:  

• 26.04. 2017 r.  Zespół Szkół Samochodowych w Siedlcach ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 

8  

• zgłoszenia należy przekazać w formie elektronicznej do dnia 20.04.2017 r. na adres e-

mail:  mariusz.bulas@kuratorium.waw.pl    tel. 25/32 60 00 w 104.  
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II. FINAŁ WOJEWÓDZKI  

  

Termin i miejsce Finału:  
• 31.05.2017 r. na terenie Autodromu Automobilklubu Polski w Warszawie,  ul. 

Powstańców Śląskich 127  

• od uczestników, którzy biorą udział w konkurencjach sprawnościowych 

wymagane są stosowne uprawnienia do kierowania pojazdami Organizatorem 

Finału jest Automobilklub Polski w Warszawie. Zgłoszenie drużyn po eliminacjach 

rejonowych do Finału należy przesłać w terminie do dnia 19.05.2017 r. drogą 

elektroniczną lub w innej formie pisemnej na adres Automobilklubu Polski.  

Harmonogram czasowy Finału będzie umieszczony na stronie Automobilklubu Polski. 

Sędzią Głównym Finału jest podkomisarz Katarzyna Mac – WRD Komendy Stołecznej  

Policji.  

Dane kontaktowe Automobilklubu 

Polski: Automobilklub Polski ul. 

Powstańców Śląskich 127 01-355 

Warszawa  

Tel. 22 873 24 20    

Fax: 22 873 24 21  

Strona internetowa:        www.automobilklubpolski.pl  

Adresy poczty elektronicznej:   

Osoby do kontaktu:   

brd@automobilklubpolski.pl 

biuro@automobilklubpolski.pl  

- p. Katrzyna Jundziłł tel.:     502-443-792  

- p. Jacek Pietrusiewicz tel.:   501-524-217  

- p. Ludomir Szpakowski tel.:   22 873-24-25  

III. FINAŁ OGÓLNOPOLSKI  

Termin i miejsce finału:  

• 06-07.06.2017 r. - Poznań  

• od uczestników, którzy biorą udział w konkurencjach sprawnościowych 

wymagane są stosowne uprawnienia do kierowania pojazdami.  

Do Finału zgłaszana jest jedna drużyna ze szkoły ponadgimnazjalnej, która zajęła pierwsze 

miejsce w Finale Mazowieckim Turnieju MTM.  

  

                                                                                  Przewodniczący                                              
Komitetu Organizacyjnego  

Turniejów BRD i MTM  

Województwa Mazowieckiego  

 Warszawa, 30.03.2017 r.  

 

                                                                                   Maciej Szyndler  

  

http://www.automobilklubpolski.pl/
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