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W dniach 6 - 7 czerwca 2017 r. miał miejsce XXI Finał Młodzieżowego Ogólnopolskiego Turnieju
Motoryzacyjnego dla Szkół Ponadgimnazjalnych. Tym razem turniej został zorganizowany przez
Automobilklub Polski w Poznaniu.
Celem turnieju motoryzacyjnego jest popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów ruchu drogowego,
propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania na drodze, jak też rozwijanie wiedzy z zakresu udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej.
Turniej ma charakter wieloetapowy. Na podstawie indywidualnych wyników uzyskanych w eliminacjach szkolnych,
tworzone są trzyosobowe drużyny, które reprezentują szkoły w dalszych eliminacjach – powiatowych i wojewódzkich
Podczas przeprowadzania tej imprezy bardzo duży wkład organizacyjny i merytoryczny ma Policja, która między innymi
nadzoruje przebieg poszczególnych konkurencji, przygotowuje testy ze znajomości przepisów ruchu drogowego, sędziuje
konkurencje.
W ﬁnale ogólnopolskim w Poznaniu wzięło udział 16 najlepszych drużyn wyłonionych w eliminacjach wojewódzkich.
Konkurencje techniczne odbywały się w obiektach Toru Poznań, przeznaczonego do organizacji i prowadzenia
działalności w zakresie sportów motorowych, szkoleń z zakresu doskonalenia umiejętności jazdy, imprez sportowo –
rekreacyjnych. Podczas zawodów uczniowie mieli możliwość obserwowania przejazdów samochodowych po Torze
Poznań.
Rywalizacja odbywała się w pięciu konkurencjach:
test wiedzy o ruchu drogowym oraz test z historii motoryzacji,
jazda motorowerem po torze przeszkód,
udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej,
obsługa codzienna pojazdu z ustaleniem usterek w pojeździe,
test Stewarta polegający na przejechaniu specjalnie wytyczonej trasy pojazdem wyposażonym w nieruchomy
talerz i umieszczoną w nim piłeczkę tak, aby nie wypadła z talerza.
Funkcję Sędziego Głównego zawodów pełniła nadkom. Agnieszka Sałkowska z Biura Ruchu Drogowego Komendy
Głównej Policji
Sportowa rywalizacja jaka panowała podczas całego turnieju i wspaniała organizacja sprawiły, iż wszyscy uczestnicy,
opiekunowie i zaproszeni, wywieźli z Poznania same dobre wspomnienia.
Klasyﬁkacja drużynowa:
I miejsce – Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Poznaniu
II miejsce – Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach (woj. małopolskie)
III miejsce – I Liceum Ogólnokształcące we Włoszczowej (woj. świętokrzyskie)
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