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W dniach 5-7 czerwca 2018 w Przelewicach (woj. zachodniopomorskie) odbył się Ogólnopolski
Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Do
walki o tytuł mistrzów stanęło 17 drużyn reprezentujących szkoły podstawowe oraz tyle samo
drużyn złożonych z najlepszych w województwach gimnazjalistów.
Turniej BRD potocznie zwany rowerowym jest swego rodzaju programem edukacyjnym przygotowującym dzieci do
bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Pierwszym etapem tej imprezy są eliminacje na szczeblu szkoły,
następnie gminy, powiatu i województwa. Każdego roku kolejna edycja turnieju kończy się ﬁnałem ogólnopolskim. Od
wielu lat impreza ta cieszy się niesłabnącą popularnością zarówno wśród dzieci, jak i wychowawców. Bardzo duży
wkład w jej organizację ma Policja, która pomaga szkołom przygotować dzieci do zawodów, sędziuje w konkurencjach,
a poszczególni policjanci pełnią rolę opiekunów niektórych drużyn.
W Przelewicach drużyny ze wszystkich województw oraz drużyna gospodarzy, pod czujnym okiem sędziów, rywalizowały
ze sobą w konkurencjach teoretycznych i praktycznych. Zanim to nastąpiło w pięknej oprawie Przelewickiego Ogrodu
Dendrologicznego i usytuowanego tam pałacu, reprezentantów województw przywitali gospodarze i zaproszeni goście.
Podczas turnieju uczestnicy mieli do rozwiązania testy z przepisów ruchu drogowego, ponadto wzięli udział
konkurencjach sprawnościowych, takich jak: jazda rowerem po specjalnie przygotowanym torze przeszkód oraz po
miasteczku ruchu drogowego, przystąpili także do konkurencji udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Młodzi zawodnicy prezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy, ich umiejętności oceniali sędziowie, których pracę
nadzorowała Sędzia Główny Turnieju nadkom. Agnieszka Sałkowska z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
W klasyﬁkacji szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej we Włoszczowie (woj.
świętokrzyskie), a wśród gimnazjów młodzież z Gimnazjum w Koluszkach (woj. łódzkie). Poniżej zamieszczamy pełne
wyniki klasyﬁkacji drużynowej i indywidualnej.
Turnieje rowerowe dopingują dzieci do nauki przepisów prawa o ruchu drogowym i przystępowania do egzaminów na
kartę rowerową. W ten sposób najmłodsi bawiąc się zdobywają wiedzę, która procentuje w dorosłym życiu.
Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
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