
 
ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ – БУРГАС  

                                                                                                                 

                                                                            

Регламент за провеждане на Националната викторина по 

 безопасност на движението – Общински  кръг 11.03.2020г.  

                        „Да запазим децата на пътя“ 

                 
 1. В състезанието участват училищни отбори от Община Бургас. 

 2. Всеки отбор се състои от 4 състезатели- ученици от V,VI и VII клас 

    /може да участват само двама ученици от един и същи клас/. 

 3. Всеки отбор има ръководител-учител от училището, което представлява. 

 4. Всеки ръководител на отбор  представя на журито протокол от училищното състезание, 

подписан и подпечатан от Директора на училището,включващ: ръководителя, имената на 

участниците в отбора, класа, дата на раждане, определения капитан.  

5. С ръководителите на отборите ще се проведе техническа конференция от 9.30 ч. до 10.00 

ч., на която  водещият конференцията ще представи членовете на журито и 3-те кръга, по 

които ще протече състезанието, след което ще се дискутират възникналите въпроси с 

членовете на журито. 

6. Организаторите  настаняват отборите в състезателната зала от 9.00 ч. до 9.30 ч.. 

7. На всеки отбор ще е осигурена маса с 4 работни места, върху която ще е поставена табелка 

с името на училището. 

8. Състезанието е отборно, всички задачи се решават от 4-мата участници.                    

9. Класирането е отборно.  

10. Отборът, които се класира на първо  място, ще вземе участие в Областната викторина по 

безопасност на движението. 

11. Журито ще награди класиралите се отбори от 1-во до 3-то място с купа, медали и 

грамота, а на останалите отбори ще бъде връчена отборна грамота за участие. 

12. Викторината ще бъде открита в 10.00 часа и ще протече в 3 кръга: 

I- ви кръг 

 Отборно решаване на теоретичен тест-листовка от 20 въпроса.  

                  Листовката съдържа 20 ситуации и трябва да се реши колективно от отбора за 20 

минути. 

                  Отчитане на резултата: за верен отговор се присъжда 1 точка, за грешен отговор – 

0 точки. 

II – ри кръг 

 Решаване на викторина от 10 въпроса за 5минути.  

За верен отговор се дава 1точка, а за грешен - 0 точки.  

 Теоретичен тест от 5 въпроса за оказване на първа долекарска помощ. 

                  За верен отговор се дава 1точка, а за грешен -  0 точки. 

III-ти кръг- практическо задание 

 Подреждане на пъзел от 3 пътни знака за 3минути. При правилно подреждане на 

3-те знака, отборът получава 3 точки; на 2 знака – 2 точки, на 1 знак - 1точка, а за 

неподреден нито1 знак - 0 точки.  

 Практическа ситуация - оказване на първа долекарска помощ на пострадал с 

времетраене 5 минути.  

При правилна последователност на действията при оказване на долекарска помощ, 

отборът          получава 5 точки, а при неправилна последователност, в зависимост 

от броя на неправилните действия, от 4 до 1 точки. 

 



 Следва сумиране на точките от отделните кръгове и изчисляване на крайното класиране на 

отборите. 

Отборът, събрал най – голям брой точки, се класира на I място и  ще участва в Областния 

кръг на Националната викторина по БД. 

13. Председателят на журито  анализа  протеклото състезание и  прави препоръчителни 

бележки за  Областната викторина, след което закрива настоящата викторина. 

 


