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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ AUTOMOBILKLUBU RADOMSKIEGO 

w roku 2010.

I – DZIAŁALNOŚĆ w zakresie SPORTÓW MOTOROWYCH.

1. ORGANIZACJA IMPREZ:

1) Sport kartingowy

Na  zlecenie  Zarządu  Głównego  Polskiego  Związku  Motorowego  w  roku  2010  Automobilklub 
Radomski był organizatorem następujących imprez – zawodów kartingowych:

 89 maja 
Poland Championship Serries  (I) – Międzynarodowe Mistrzostwa Polski – w kat. KF2, 
KF3;

      I i II Runda Pucharu ROK; 
I i II Runda Pucharu Polskiego Związku Motorowego.

W zawodach uczestniczyło łącznie 82 zawodników, reprezentujących 19 Klubów z całej   
Polski oraz zawodnicy z zagranicy – 2 Litwinów i 1 Niemiec. 
Zawodnicy  startowali  w  następujących  kategoriach:  KF2,  KF3,  Młodzik  60,  Mini                         
ROK, Junior ROK 125, ROK 125, Super ROK. 
Na  zawodach  funkcję  Obserwatora  GKSK  pełnił  Delegat  PZM  we  władzach  Międzynarodowej 
Federacji Kartingu CIKFIA p. Mirosław Czub, który podczas uroczystego otwarcia zawodów w dniu 
8  maja  wręczył  nominacje  zawodnikom  do  Kadry  Narodowej  i  Kadry  Polskiego  Związku 
Motorowego w kartingu.
Zawody  obsługiwało  28u  licencjonowanych  sędziów  sportu  kartingowego,  29  osób  obsługi 
organizacyjnotechnicznej – członków Komisji Sportów Motorowych Automobilklubu Radomskiego 
– Sekcji Organizacji Imprez oraz 18osobowa grupa wolontariuszy.
Sponsorem tytularnym i fundatorem upominków dla zwycięzców była Firma BRIGGS&STRATTON. 
Fundatorami  pucharów  w  klasyfikacji  indywidualnej  i  klubowej  zawodów  byli:  Prezydent 
Miasta Radom i Starosta Radomski.
Zawody  zorganizowane  zostały  przy  udziale  środków  finansowych  Gminy Miasta  Radom, 
uzyskały  także  dofinansowanie  Zarządu  Głównego  i  Zarządu  Okręgowego  Polskiego 
Związku Motorowego.   
   
 24  25 lipca 

Puchar Ministra Sportu i Turystyki;
V i VI Runda Pucharu ROTAX.

W zawodach uczestniczyło łącznie 67 zawodników, reprezentujących 21 Klubów z całej Polski.
Zawodnicy  startowali  w  następujących  kategoriach:  Młodzik  60,  Easykart  60,  Mini  ROK, 
Junior ROK 125, Rok 125, Super ROK, Open  /połączone   Młodzieżowa 125  i Popularna/, 
Mini MAX, Junior MAX, Senior MAX.
W  uroczystym  otwarciu  zawodów  uczestniczyli:  Członek  Zarządu  Województwa 
Mazowieckiego  p.  Piotr  Szprendałowicz  oraz  Zastępca  Kierownika  Delegatury 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego p. Ireneusz Jeżak.
Zawody  obsługiwało  27u  licencjonowanych  sędziów  sportu  kartingowego,  w  tym  8  klasy 
Państwowej,  18  klasy  Okręgowej  i  1  klasy  Międzynarodowej;  26  osób  obsługi  organizacyjno
technicznej    członków  Komisji  Sportów  Motorowych  Automobilklubu  Radomskiego  –  Sekcji 
Organizacji Imprez oraz 14osobowa grupa wolontariuszy.
Fundatorem  pucharów  w  klasyfikacji  indywidualnej  i  klubowej  zawodów  był  Prezydent 
Miasta  Radom,  który  dodatkowo  ufundował  także  pamiątkowe  statuetki  z  gokartem  dla 
zwycięzców  klasyfikacji  indywidualnej.  Nagrody  i  upominki  dla  zwycięzców  ufundowały 
firmy: AMO SPORT SYSTEM – promotor Pucharu ROK, TOBIKART – promotor Pucharu 
ROTAX, PARYS – wyłączny dystrybutor CRG w Polsce. 
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W zawodach tych Automobilklub Radomski reprezentowało 8 zawodników, którzy uzyskali 
następujące miejsca: Filip Wójcik – III w kat. Młodzik 60, I w kat. Easykart 60, II w kat. Mini 
ROK; Mikołaj Rozwadowski – VII w kat. Mini ROK; Jakub Banaszak – I w kat. Junior ROK; 
Marcin Troniarz – IV w kat. Junior ROK; Michał Zając – IV w kat. ROK 125; Jarosław Kruk 
–  I  w  kat.  Super  ROK; Marcin Wójcik  –  II  w  kat.  Super  ROK.  Klubowo  Automobilklub 
Radomski zajął I miejsce w kategoriach Mini ROK, Junior ROK i Super ROK.
Zawody  zorganizowane  zostały  przy  udziale  środków  finansowych  Gminy Miasta  Radom, 
uzyskały  także  dofinansowanie  Zarządu  Głównego  i  Zarządu  Okręgowego  Polskiego 
Związku Motorowego.   

 14 – 15 sierpnia 
EUROPEJSKI FINAŁ ROK        

W zawodach uczestniczyło    łącznie   37 zawodników, w tym 5 zawodników z Litwy i 1 zawodnik z 
Niemiec, z 14 Klubów kartingowych z całej Polski i Europy. 
Zawodnicy startowali w następujących kategoriach: Mini ROK, Junior ROK, ROK 125, Super ROK. 
W  uroczystym  zakończeniu  zawodów  uczestniczyli:  Członek  Zarządu  Województwa 
Mazowieckiego  p.  Piotr  Szprendałowicz  oraz  Przewodniczący  Głównej  Komisji  Sportu 
Kartingowego, pełniący podczas zawodów funkcję Obserwatora GKSK p. Edward Surmacz.
Zawody  obsługiwało  32óch  licencjonowanych  sędziów  sportu  kartingowego,  w  tym  8  klasy 
Państwowej, 19 klasy Okręgowej  i 5 klasy Międzynarodowej oraz 23 osoby obsługi organizacyjno
technicznej    członków  Komisji  Sportów  Motorowych  Automobilklubu  Radomskiego  –  Sekcji 
Organizacji Imprez.
Fundatorem  pucharów  w  klasyfikacji  indywidualnej  i  klubowej  zawodów  był  Prezydent 
Miasta  Radom.  Nagrody  i  upominki  dla  zwycięzców  ufundowała  firma  AMO  SPORT 
SYSTEM – promotor Pucharu ROK. 
W zawodach tych Automobilklub Radomski reprezentowało 6 zawodników, którzy uzyskali 
następujące miejsca: Filip Wójcik  –  III Mini ROK; Kamil Donicz  –  IX w kat. Mini ROK; 
Jakub Banaszak – IV w kat. Junior ROK; Marcin Troniarz – VIII w kat. Junior ROK; Michał 
Zając – VIII w kat. ROK 125; Jarosław Kruk – IV w kat. Super ROK.
Klubowo Automobilklub Radomski zajął II miejsce w kategoriach Mini ROK oarz III w kat. 
Junior ROK.
Zawody  zorganizowane  zostały  przy  udziale  środków  finansowych  Gminy Miasta  Radom, 
uzyskały  także  dofinansowanie  Zarządu  Głównego  i  Zarządu  Okręgowego  Polskiego 
Związku Motorowego oraz firmy AMO SPORT SYSTEM.   
           
W  roku  2010  PATRONAT  HONOROWY  nad  zawodami  kartingowymi  objęli:    Marszałek 
Województwa  Mazowieckiego    Pan  Adam  STRUZIK  ,  Wojewoda  Mazowiecki  –  Pan  Jacek 
KOZŁOWSKI,  Prezydent Miasta Radomia      Pan Andrzej KOSZTOWNIAK, Starosta Radomski  – 
Pan Tadeusz OSIŃSKI, Prezes Polskiego Związku Motorowego – Pan Andrzej WITKOWSKI. 

PATRONAMI    MEDIALNYMI  byli:    Radomskie  Rozgłośnie  Radiowe  –  Radio  PLUS  ,  Radio 
REKORD  FM,  Program  Lokalny  Telewizja  DAMI,  Bezpłatny  Tygodnik  7  Dni,  ECHO  DNIA, 
Tygodnik  Bezpłatnych  Ogłoszeń  ANONSE,  Oko  na  Miasto,  AutoTurbo,  TVN  Turbo,  Portale 
internetowe: www.radomsport.pl , www.mójradom.pl , www.sportradom.pl 

Rok 2010 w sporcie kartingowym był dla Automobilklubu Radomskiego szczególnie ważny, gdyż po 
raz  pierwszy  w  historii  Klub  był  organizatorem  zawodów  rangi  międzynarodowej  i  europejskiej. 
Łączyło  się  to  z  koniecznością  uzyskania  homologacji międzynarodowej CIKFIA dla  radomskiego 
toru,  co  było  możliwe  dzięki  remontowi  nawierzchni  i  modernizacji  obiektu  przeprowadzonych  w 
roku  2007/2008  głównie  przy  udziale  środków  finansowych  Samorządu  Województwa 
Mazowieckiego i Gminy Miasta Radom. 
Zawody kartingowe w sezonie 2010 zostały wysoko ocenione  pod względem organizacyjnym  przez 
władze  PZM,  zaś  obiekt  sportowy  „KARTODROMRADOM”  nadal  uznać  można  za  najlepszy 
technicznie w Polsce.

http://www.radomsport.p
http://www.mójradom.p
http://www.sportradom.p
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Głównymi współorganizatorami zawodów w sezonie 2010 byli: Urząd Miejski w Radomiu, Starostwo 
Powiatowe w Radomiu, Zarząd Główny PZM, Zarząd Okręgowy PZM, Radomska Stacja Pogotowia 
Ratunkowego,  Straż  Miejska,  Komenda  Miejska  Policji,  Komenda  Miejska  Państwowej  Straży 
Pożarnej, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, firmy: ITS Michalczewski, SANDPOL, VIMEX S.A., 
Piekarnia „FOGIEL&FOGIEL”, SITA Radom sp. z o.o., SEKRET SERWIS Systemy Ochrony Osób i 
Mienia, AMO SPORT SYSTEM, TOBIKART.

2. SĘDZIOWIE – SZKOLENIA, OBSŁUGA IMPREZ

W dniach 26 – 27.03.2010 r. oraz w dniu 16.04.2010 r. przeprowadzone zostały szkolenia podstawowe 
i  uzupełniające  dla  sędziów  sportu  kartingowego.  Zostały  zweryfikowane  dotychczasowe  licencje 
sędziowskie oraz wydane nowe. 
Szkolenie sędziów i kandydatów na sędziów sportu kartingowego – 26 – 27.03.2010 r.
Obecnych – 29 osób
Szkolenie sędziów i kandydatów na sędziów sportu kartingowego – 16.04.2010 r.
Obecnych – 59 osób
Przedłużonych na 2010 rok licencji stopnia Okręgowego – 18 sztuk
Wystawionych nowych licencji stopnia Okręgowego – 3 sztuki

Po  odbytym  szkoleniu  –  kursokonferencji    w  Lublinie  (1314.03.2010  r.),  w  którym  uczestniczyło 
naszych 10 przedstawicieli – przedłużono 8 licencji sędziego kartingowego stopnia Państwowego oraz 
przekwalifikowano 2 licencje sędziowskie kartingowe ze stopnia  O na stopień P.

Łącznie  w  sezonie  2010  w  organizacji  imprez  z  zakresu  sportów  motorowych  uczestniczyło  30 
sędziów sportu kartingowego (w tym 9 z licencjami klasy „P”  państwowe).  
Ponadto  w  obsłudze  organizacyjnotechnicznej  imprez  sportowych  uczestniczyło  około  30  osób, 
nieposiadających  licencji  sędziowskich  oraz  około  20to  osobowa  grupa  wolontariuszy,  głównie 
uczniów radomskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Obsługę  sędziowską  i  organizacyjnotechniczną  imprez  stanowią,  z  wyłączeniem  wolontariuszy, 
członkowie  Klubu  –  działacze  Komisji  Sportów  Motorowych  –  Sekcji  Organizacji  Imprez 
Sportowych, jak również pracownicy Automobilklubu Radomskiego.

3. DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI KARTINGOWEJ

W  sezonie  2010  Sekcja  Kartingowa  Automobilklubu  Radomskiego  liczyła  8  zawodników,  którzy 
zdobywali punkty w klasyfikacji indywidualnej i klubowej w rozgrywkach  Pucharu ROK (8 Rund), 
Pucharu  Easykart  (8  Rund),  Pucharu  Polskiego  Związku Motorowego  (8 Rund)    oraz w  zawodach 
EUROPEJSKIEGO  FINAŁU  EASYKART,  Pucharu  Ministra  Sportu  i  Turystyki  oraz  Pucharu 
Ministra Edukacji Narodowej.

W  klasyfikacji generalnej zajęli  oni  następujące miejsca:

 Kartingowy Puchar ROK: Filip WÓJCIK VIII miejsce w kat. Mini ROK; Jakub BANASZAK VI 
miejsce w kat. Junior ROK; Michał ZAJĄC V miejsce w kat. ROK 125; 

 Kartingowy Puchar EASYKART: Filip WÓJCIK VI miejsce w kat. Easykart 60;
 Kartingowy Puchar Polskiego Związku Motorowego: Filip WÓJCIK V miejsce w kat. Młodzik 

60.

Wyniki uzyskane w innych zawodach:
 Europejski Finał ROK: Filip Wójcik – III Mini ROK; Kamil Donicz – IX w kat. Mini ROK; 

Jakub Banaszak – IV w kat. Junior ROK; Marcin Troniarz – VIII w kat. Junior ROK; 
Michał Zając – VIII w kat. ROK 125;  

 Europejski Finał Easykart: Filip Wójcik XVI miejsce w kat. Easykart 60;
 Puchar Ministra Sportu i Turystyki: Filip Wójcik I miejsce w kat. Easykart 60, II miejsce w 

kat.Mini ROK, II miejsce w kat. Młodzik 60; Jakub Banaszak  I miejsce w kat. Junior ROK; 
Michał Zając IV miejsce w kat. ROK 125; Marcin Troniarz IV miejsce w kat. Junior ROK.  
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W roku 2010 zawodnik AR kol. Filip Wójcik startował także w światowym Finale EASYKART, który 
rozegrany został w Castelletto di Branduzzo we Włoszech.

Norbert Stańczyk był po raz kolejny członkiem Kadry Narodowej w sporcie kartingowym – w grupie 
Seniorów.

Zawodnicy kartingowi AR i innych klubów uczestniczyli w treningach odbywających się na torze.  

4. DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI MOTOCYKLOWEJ:

W  sezonie  2010  Sekcja  Motocyklowa  SUPERMOTO  Automobilklubu  Radomskiego  liczyła  8 
członków (6u motocyklistów i 2ch zawodników na skuterach). 
W Mistrzostwach Polski Supermoto startowało 2ch zawodników.
W Zawodach Supermoto o Puchar  Polski startowało 3 zawodników.

Wyniki sezonu  przedstawiają się następująco:
 SUPERMOTO – Mistrzostwa Polski

 Rosik Dariusz – klasa S1 – 5 miejsce i w klasie Open – 7 miejsce
 Tkacz Przemysław – klasa S1 – 9 miejsce i w klasie Open – 12 miejsce

 SUPERMOTO – Puchar Polski
 Sacha Łukasz – klasa 250 –25 miejsce i w klasie Otwartej – 14 miejsce 
 Rutka Remigiusz – klasa 250 – 4 miejsce 
 Winiarski Szymon – klasa Otwarta – 5 miejsce

Zawodnicy AR i innych klubów uczestniczyli w treningach odbywających się na torze AR.

II – DZIAŁALNOŚĆ z zakresu BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO i OCHRONY 
ŚRODOWISKA.

1) Sprawdziany do zdobycia karty rowerowej i motorowerowej.

W  okresie  od    14  kwietnia  do  20  października  2010  roku  przeprowadzonych  zostało  łącznie    505 
sprawdzianów, głównie na kartę motorowerową.

Ze  sprawdzianów  korzystali  uczniowie  szkół  gimnazjalnych,  zespołów  szkół  i  szkół 
ponadgimnazjalnych  oraz  szkół  podstawowych  z  terenu  Radomia,  Powiatu  Radomskiego  i 
Województwa Mazowieckiego – indywidualnie oraz w grupach zorganizowanych ze szkół.

Sprawdziany  w  sezonie  2010  odbywały  się  w  każdą  środę  o  godz.11.00,  również  w  okresie 
wakacyjnym, w obecności  funkcjonariusza Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji 
w Radomiu. 
Udział w sprawdzianie obejmował: 

    część  teoretyczną  –  rozwiązywanie  testu  ze  znajomości  przepisów  ruchu  drogowego  /znaki, 
sytuacje  drogowe/  ,  zasad  udzielania  pierwszej  pomocy  ,  podstawowego wyposażenia  roweru  / 
motoroweru, 
  część  praktyczną  –  obsługę  codzienną  motoroweru,  przejazd  po  torze  przeszkód  rowerem  / 
motorowerem.

Uczniowie, którzy zaliczyli sprawdzian otrzymali „Arkusz zaliczeń”, dokument, na podstawie którego  
Dyrektor szkoły wydaje kartę rowerową i motorowerową.

Wśród uczestników sprawdzianów rozprowadzane były materiały szkoleniowe i promocyjne (kodeksy 
rowerzysty, opaski odblaskowe itp.). 

Uzyskaliśmy  wsparcie  finansowe  z  Zarządu  Okręgowego  Polskiego  Związku  Motorowego  w 
Warszawie. 
Dotacja  w  kwocie  1.000,00  zł    wykorzystana  została  na  częściowe  pokrycie  kosztów  organizacji 
sprawdzianów, m.in.: 
 zakupu materiałów papierniczych niezbędnych do realizacji zadania oraz prowadzenia pełnej 
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dokumentacji sprawdzianów,
 zakupu  materiałów  eksploatacyjnych  do  drukarek  komputerowych  –  tusze  –  druk  testów, 

arkuszy zaliczeń itp.
 zakupu paliwa do motoroweru,
 zakupu części zamiennych – konserwacja i niezbędne naprawy motoroweru,
 obsługi organizacyjnotechnicznej. 

Koszty  bezpośrednie  i  pośrednie  organizacji  sprawdzianów  pokrywa  Automobilklub  Radomski  ze 
środków finansowych mieszczących się w puli funkcjonowania Biura AR oraz kosztów osobowych – 
pracownicy etatowi AR – Biura Prezydialnego i obsługi administracyjnogospodarczej i dozoru.

2)  „AKCJA  LATO  2010  –  zajecia  sportoworekreacyjne  dla  dzieci  i  młodzieży  szkół 
podstawowych  i  gimnazjalnych  spędzających  wakacje  w  miejscu  zamieszkania”      zadanie 
publiczne dofinansowane ze środków Gminy Miasta Radom. 

Ramowy program zajęć obejmował:
I – zajęcia sportoworekreacyjne na rowerach:

 Doskonalenie techniki jazdy rowerem – rowerowy tor przeszkód
 Jazda rowerami po miasteczku ruchu drogowego
 Konkursy sprawnościowe i jazdy na czas po miasteczku ruchu drogowego 
 Jazdy  szkoleniowe  na  motorowerze  –  przygotowanie  do  sprawdzianu  na  kartę 

motorowerową
II  zajęcia  sportoworekreacyjne  –  gry  zespołowe  na  świeżym powietrzu  – mini  piłka  nożna,  berek 
siatkarski, dwa ognie, kometka itp.
III  zajęcia  sportoworekreacyjne  z  zakresu  sportu  kartingowego  –  jazdy  rekreacyjne  na  gokartach 
szkoleniowych dla grup zorganizowanych.
IV zajęcia szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego:

 Ogólne zasady i przepisy dotyczące pieszych, rowerzystów i motorowerzystów
 Przepisy o ruchu pojazdów 
 Znaki i sygnały drogowe
 Pierwsza pomoc przedlekarska
 Projekcje filmów szkoleniowych
 Rozwiązywanie testów – znajomość znaków drogowych, sytuacje drogowe itp.
 Przygotowanie do zdobycia karty rowerowej i motorowerowej
 Konkursy wiedzy z zakresu brd

V zajęcia świetlicowe:
 Gry edukacyjne planszowe z zakresu brd
 Zajęcia plastyczne i konkursy
 Zajęcia integracyjne

VI  sprawdziany do zdobycia karty  rowerowej  i motorowerowej –  raz w  tygodniu w każdą  środę o 
godz. 11.00 – test ze znajomości przepisów ruchu drogowego i jazda rowerem i motorowerem.

Zajęcia rekreacyjnosportowe odbywały się w okresie od 06.07.2010 r. do 26.08.2010 r. – trzy razy w 
tygodniu – we wtorki, środy i czwartki w godz.10.0014.00. 
We wtorki  i  czwartki  w  zajęciach  uczestniczyły  grupy  zorganizowane,  2025  osobowe,  ze  świetlic 
osiedlowych SM „Ustronie” – „Kubuś”, „Sputnik”  i  „Młodzik”. We wtorki  (8  razy)  jedna grupa, w 
czwartki (8 razy) – dwie grupy.

Dzieci uczestniczyły w zajęciach sportoworekreacyjnych – jazda na gokartach, jazda sprawnościowa 
rowerem – rowerowy tor przeszkód, gra w piłkę itp. oraz w zajęciach świetlicowych – gry edukacyjne, 
zajęcia plastyczne, zajęcia szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Podczas  zajęć  odbywały  się  konkursy  z  nagrodami,  wszyscy  uczestnicy  zajęć  otrzymywali  drobne 
upominki. 
W zajęciach uczestniczyło łącznie 373 dzieci – większość to uczniowie PSP i PG. 
Nieliczną grupę stanowiły dzieci w wieku przedszkolnym.      

W środy odbywały się zajęcia szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego – pogadanki 
przygotowujące do  sprawdzianu oraz  sprawdziany do  zdobycia  karty motorowerowej  i  rowerowej   
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test  ze  znajomości  przepisów  ruchu  drogowego  i  jazda  rowerem  i  motorowerem,  przeprowadzane 
przez funkcjonariusza Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu..
W  tych  zajęciach  uczestniczyło  łącznie  143  osoby,  w  tym  21  uczniów  szkól  podstawowych  i  122 
uczniów szkół gimnazjalnych.

Razem – liczba uczestników zadania wyniosła 516 osób.
Liczba uczestników podczas jednego spotkania wynosiła 2025 a nawet 30 osób.

Grupy zorganizowane korzystały z posiłku ciepłego –zestaw obiadowy (zupa z pieczywem lub drugie 
danie  i  kompot)  –  w  kawiarni  „Klakson”  na  terenie  Automobilklubu. W miesiącu  lipcu  z  posiłku 
skorzystało 55 osób, w sierpniu 172 osoby.
Wszystkie dzieci uczestniczące w zajęciach otrzymywały napoje chłodzące w nieograniczonej ilości, 
co było szczególnie istotne mając na względzie upały trwające przez okres lipca i sierpnia.

Podczas  zajęć  przeprowadzane  były  konkursy  z  nagrodami  (plastyczne,  wiedzy  z  zakresy 
bezpieczeństwa  w  ruchu  drogowym,  sprawnościowe  jazdy  rowerem  itp.),  wszystkie  dzieci 
uczestniczące w zajęciach otrzymywały drobne upominki. 

Podczas  zajęć  szkoleniowych  z  zakresu  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  sprawdzianów  do 
zdobycia  karty  rowerowej  i  motorowerowej  wśród  uczestników  rozprowadzane  były  materiały 
szkoleniowe i promocyjne (kodeksy rowerzysty, opaski odblaskowe itp.). 

Zajęcia  sportoworekreacyjne,  szkoleniowe  i  świetlicowe prowadziła w każdym miesiącu 1 osoba – 
nauczyciel.
Zajęcia  sportoworekreacyjne  z  zakresu  sportu  kartingowego  prowadził  instruktor  sportu 
kartingowego – 1 osoba.
Obsługę organizacyjną i techniczną zadania stanowiły 3 osoby. 

3)  „BEZPIECZNIE NA DWÓCH KÓŁKACH – młodzieżowe  zawody  skuterowe  dla  uczniów 
radomskich  szkół  gimnazjalnych”  –  zadanie  publiczne  dofinansowane  ze  środków  Gminy 
Miasta Radom, zrealizowane pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Radomia.

Zadanie zrealizowane było w okresie od 01.09.2010r. do 31.10.2010r. w cyklu 5 edycji.
Skierowane było do uczniów szkół gimnazjalnych posiadających kartę motorowerową.
Ich udział w zawodach skuterowych pozwolił przede wszystkim na: 
 podniesienie umiejętności w zakresie techniki jazdy skuterem, w warunkach bezpiecznych – na 
obiekcie zamkniętym i odpowiednio przystosowanym, co przekłada się na poprawę bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym
 przeprowadzenie rywalizacji sportowej w jeździe skuterem i wyłonienie zwycięzców zawodów 
skuterowych dla uczniów radomskich szkół gimnazjalnych
 popularyzację i promocję sportu motorowego – jazda skuterem – wśród młodzieży szkolnej
 edukację motoryzacyjną i politechnizację młodzieży szkolnej oraz rozwój zainteresowań
 wzmocnienie więzów koleżeńskich w rywalizacji sportowej i dopingu dla zespołów szkolnych. 

Regulamin  rozgrywek  zawodów  skuterowych,  pisma  informacyjne  i  niezbędna  dokumentacja  dla 
uczestników  zostały  rozesłane  drogą  mailową  do  wszystkich  szkół  gimnazjalnych  /publiczne  i 
niepubliczne  gimnazja/  w  Radomiu,  dwutorowo,  tj.  poprzez Wydział  Edukacji,  Sportu  i  Turystyki 
Urzędu Miejskiego i Automobilklub Radomski. Pismo – zaproszenie do udziału w zadaniu sygnowane 
było  także  przez  Dyrektora  WESiT  UM.  Następnie  na  początku  września  kontaktowano  się 
telefonicznie ze wszystkimi szkołami w celu uzyskania potwierdzenia udziału w zadaniu.
Przyjęto zasadę udziału 23 dwuosobowych drużyn z każdej zgłoszonej szkoły.

Do  zawodów  skuterowych    zgłoszono  łącznie  42  uczniów  z  7miu    Publicznych  Gimnazjów  w 
Radomiu tj. PG nr 1, PG nr 3, PG nr 5, PG nr 10, PG nr 12, PG nr 13 i PG nr 22. 
W każdej edycji uczestniczyło 3842 uczniów.
Zawody skuterowe odbyły się w terminach ustalonych z opiekunami zgłoszonych szkół, tj. w dniach:
 5 października – I edycja
 8 października – II i III edycja
 18 października – IV edycja
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 21 października – V edycja.
Każda  edycja  była  zabezpieczana  medycznie  przez  Radomską  Stację  Pogotowia  Ratunkowego  – 
karetka + obsada z lekarzem.
Zadanie zostało ubezpieczone w zakresie NNW uczestników i OC organizatora w TU PZM S.A..
Z  uwagi  na  warunki  atmosferyczne  –  dość  niskie  temperatury    wszystkie  dzieci  uczestniczące  w 
zawodach otrzymywały napoje gorące w nieograniczonej ilości.
Podczas każdej edycji uczestnicy mieli do pokonania po dwie próby sprawnościowe, rozstawione na 
torze kartingowym – każda próba w innej konfiguracji.
Jazda odbywała się na dwóch wypożyczonych skuterach. Uczestnicy posiadali numery startowe, kaski 
i ochraniacze – zabezpieczone przez organizatora.
Podczas  zawodów  skuterowych,  zgodnie  z  opracowanym  regulaminem,  w  każdej  edycji  najlepsi 
zawodnicy  w  klasyfikacji  indywidualnej  otrzymywali  puchary  za  miejsca  IIII  oraz  dyplomy  za 
miejsca IVI. Takie same trofea i dyplomy wręczane były w klasyfikacji zespołowej /szkolnej/.
Prowadzona  była  także  klasyfikacja  generalna  zawodów.  Puchary  i  dyplomy  wręczone  zostały  na 
uroczystym  zakończeniu  zawodów,  które  odbyło  się  po  V  edycji  w  dniu  21.10.2010r.  W  tym 
zakończeniu  uczestniczył  Sekretarz  Miasta  p.  Rafał  Czajkowski,  który  wręczył  wszystkie  trofea  i 
dodatkowo  upominki  –  materiały  promocyjne  Miasta  Radom,  pozyskane  na  ten  cel  z  Urzędu 
Miejskiego. 

Każdą edycję zawodów sędziowało 4 sędziów sportowych.
Obsługę  organizacyjną  zadania  –  prowadzenie  biura  zawodów,  komisji  obliczeń  itp.  –  stanowiła  1 
osoba.
Obsługę techniczną – w tym przygotowanie prób, obiektu, zaopatrzenie itp.  zadania stanowiła 1 
osoba. 

W dniu 25.10.2010r. zorganizowaliśmy spotkania z nauczycielami – opiekunami zespołów szkolnych 
uczestniczących  w  zawodach  skuterowych  2010,  na  którym  dokonano  podsumowania  realizacji 
zadania,  wszystkim  opiekunom  wręczono  imienne  podziękowania  za  udział  w  zadaniu  i 
przygotowanie  uczniów  do  zawodów  skuterowych,  jak  również  podziękowania  dla  Dyrektorów 
wszystkich placówek uczestniczących w zawodach. 
Wnioski  i  postulaty  zgłoszone  przez  nauczycieliopiekunów  uwzględnione  zostaną  przy 
opracowywaniu oferty realizacji zadania o podobnym charakterze w roku 2011.
Niewątpliwie dążyć będziemy do zwiększenia udziału szkół gimnazjalnych nie tylko z Radomia, ale 
także z regionu, w takiej formie rywalizacji sportowej i działań na rzecz podniesienia bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym i stanu wiedzy z zakresu wychowania komunikacyjnego, czemu służyć powinny 
m.in.  eliminacje  szkolne  przeprowadzone  na  terenie  Automobilklubu  i  mające  na  celu  wyłonienie 
reprezentacji  placówek  szkolnych  do  rozgrywek  zawodów  skuterowych  2011.  Planujemy  także 
rozszerzenie  merytoryczne  zadania  o  przeprowadzenie  testów  sprawdzających  wiedzę  o  przepisach 
ruchu  drogowego,  udzielaniu  pierwszej  pomocy  i  zasadach  bezpiecznego  uczestniczenia  w  ruchu 
drogowym w charakterze motorowerzysty.
Proponowane  zmiany  pozwolą  na  podwyższenie  poziomu  zawodów  skuterowych  oraz  pełniejszą 
realizację zakładanych w zadaniu celów i osiągnięcie planowanych rezultatów.

III – INNA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA 

W ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na torze Automobilklubu Radomskiego odbyła się 
impreza, z której całkowity dochód przeznaczony został na rzecz Fundacji WOŚP. 
Każdy kierowca, posiadający prawo jazdy i sprawny technicznie samochód, po wrzuceniu do puszki 
wolontariusza symbolicznego datku mógł pojeździć po torze kartingowym.
W przerwach uczestnicy imprezy mogli jeździć samochodami wyścigowymi w fotelu pasażera.
Imprezie  towarzyszyły  wystawy  statyczne  –  samochodów  wyścigowych  i  rajdowych,  motocykli, 
dealerów samochodów osobowych. Przeprowadzano również licytacje gadżetów.
Uczestnicy imprezy mieli zapewnione wyżywienie – grill i grochówka z kuchni polowej.
Z centrum miasta na nasz tor kursował specjalny autobus – Jelcz RTO tzw. „ogórek” – pojazd zabytek 
z Muzeum Motoryzacji w Otrębusach. 
W imprezie uczestniczyło około 5.000 osób.

W ramach integracji środowiska motoryzacyjnego na naszym obiekcie odbywały się Markowe Zloty 
Samochodów – łącznie 12 imprez.
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IV  PODSUMOWANIE 

Realizacja zadań statutowych naszego stowarzyszenia możliwa jest dzięki współpracy z administracją 
rządową  i  samorządową,  która  dofinansowuje  w  formie  dotacji  głównie  organizację  imprez 
statutowych oraz  liczną grupą  instytucji  i  firm, wspierających AR zarówno  finansowo  /sponsoring/, 
jak również rzeczowo i organizacyjnie.

I tak, najważniejszymi partnerami Automobilklubu Radomskiego są: 
 Urząd Miejski w Radomiu – Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki, 
 Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego,
 Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Warszawie,  
 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
 Mazowiecki Urząd Wojewódzki,
 Starostwo Powiatowe w Radomiu,
 Straż Miejska w Radomiu, 
 Komenda Miejska Policji w Radomiu – Wydział Ruchu Drogowego, 
 Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego,
 Piekarnia „Fogiel&Fogiel”,
 Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu,
 Wodociągi Miejskie w Radomiu sp. z o.o.,
 ITS Michalczewski,  
 „MEGATERM”,
 VIMEX S.A.,
 SEKRET SERWIS Systemy Ochrony Osób i Mienia,
  „SANDPOL”,
 SITA Radom sp. z o.o.
 REWITALIZACJA sp. z o.o.
 Drukarnia REPROGRAF.


