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Warszawa, dnia 16 marca 2009 r. 
 
 
 

A K A D E M I A  S P E E D W A Y A  
(kurs e-learningowy) 

 
 
 
 

1. TERMIN PROJEKTU:  sezon ŜuŜlowy 2009 (kwiecień – listopad 2009 r.) 

 

2. ORGANIZATOR:  Warszawskie Towarzystwo Speedwaya (www.zuzel.waw.pl) 

 

3. SPONSORZY: Ruszkiewicz Sport Marketing, Restauracja Rooster Warszawa 

 

4. PATRONAT MEDIALNY:  TVP Sport, dziennik internetowy speedway.info.pl 

 

5. PATRONAT MERYTORCZYNY:  www.pamiatkisportowe.pl, www.iceracing.pl   

 

6. CELE PROJEKTU: 

• zaprezentować sport ŜuŜlowy z szerszej perspektywy, 

• wykazać regionalne róŜnice między zawodami ŜuŜlowymi, 

• przedstawić sylwetki najlepszych zawodników w historii, 

• ukazać biznesowe podejście do sportu, 

• przedstawić problem egzystencji speedwaya w duŜych aglomeracjach miejskich, 

• opisać profil społeczno – demograficzny kibica, 

• zaprezentować parametry techniczne sprzętu, 

• poszerzyć wiedzę kibiców ŜuŜla na temat dyscypliny oraz jej aktualnych problemów, 

• zainteresować dyscypliną nowych kibiców, 

• zjednoczyć warszawskie środowisko osób zainteresowanych reaktywacją sportu 

ŜuŜlowego w stolicy.  
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7. ZAŁOśENIA I ZASADY: 

• Akademia Speedwaya to e-learningowy projekt edukacyjny. 

• Nad poprawnością merytoryczną czuwają patroni merytoryczni kursu. 

• Co miesiąc na stronie internetowej organizatora ukazywać będzie się jeden moduł 

(prezentacja ok. 15 – 20 slajdów) w formacie *.pdf (wielkość 1 – 2MB). Z załoŜenia 

prezentacja ma być publikowana pierwszego dnia kalendarzowego danego miesiąca,  

z wyjątkiem pierwszego modułu. 

• Pierwszy moduł opublikowany zostanie w kwietniu (wraz z rozpoczęciem sezonu 

ligowego – w sobotę 04.04.2009 r.) 

• Ostatni moduł zostanie opublikowany 01.10.2009 r. 

• Autorami poszczególnych prezentacji będą członkowie oraz sympatycy 

Warszawskiego Towarzystwa Speedwaya. 

• Na końcu kaŜdego modułu dodatkowo przedstawiona zostanie sylwetka jednego 

zawodnika (subiektywny dobór autorów poszczególnych prezentacji). 

• Podsumowaniem kaŜdego modułu będzie test zawierający 5 pytań zamkniętych  

z jedną poprawną odpowiedzią. Poprawnej odpowiedzi będzie moŜna udzielić  

na podstawie wcześniejszej lektury modułu. Dodatkowo opublikowane zostanie 

zawsze jedno zadanie otwarte (swobodnej wypowiedzi). 

• Zadaniem uczestnika będzie udzielić drogą mailową poprawne odpowiedzi  

na wszystkie pytania. Odpowiedź na pytanie otwarte powinna być zwięzła i zawierać 

do 1800 znaków wystandaryzowanego tekstu (maksymalnie jedna strona A4). 

• Odpowiedzi powinny być przesyłane na adres mailowy w.jankowski@zuzel.waw.pl  

z  tematem: „Akademia Speedwaya – odpowiedź moduł X”. 

• Odpowiedzi zostaną ocenione przez autora odpowiedniego modułu. Co miesiąc  

na stronie organizatora będzie publikowana najlepsza praca w terminie dwóch tygodni 

od publikacji kolejnego modułu. 

• Za kaŜdą poprawną odpowiedź na pytanie zamknięte uczestnik otrzymuje 1 punkt.  

Za odpowiedź na pytanie otwarte uczestnik moŜe otrzymać maksymalnie 5 punktów. 

• Odpowiedzi na pytania z poszczególnych modułów moŜna przesyłać przez cały czas 

trwania kursu. Uczestnik moŜe dołączyć do konkursu w dowolnym momencie,  

ale przesłanie odpowiedzi przed opublikowaniem kolejnego modułu jest honorowane 

dodatkowym jednym punktem (nagrodzenie systematyczności). 

• Zbieranie prac zostanie zakończone z dniem 31 października 2009 r. 

• Maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach jednego modułu to 11. 

• Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 77 (7 x 11). 
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• Akademię ukończy kaŜdy uczestnik, który zgromadzi co najmniej 40 punktów. KaŜdy 

z absolwentów Akademii Speedwaya otrzyma drogą pocztową, po wcześniejszym 

dostarczeniu danych teleadresowych, certyfikat ukończenia kursu. 

• W listopadzie na stronie internetowej organizatora opublikowana zostanie ostateczna 

lista laureatów. 

• W listopadzie w Warszawie w restauracji Rooster zorganizowane zostanie 

podsumowanie projektu, w czasie którego wręczone zostaną nagrody dla 

najlepszych.  
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8. PROGRAM NAUCZANIA: 

• Moduł 1 (kwiecie ń 2009 r.): śuŜel na świecie. Co na świecie jest rozumiane pod 

pojęciem speedway? Przedstawienie róŜnych definicji sportu ŜuŜlowego oraz 

prezentacja pokrewnych dyscyplin (ŜuŜel na trawie, ice racing, ŜuŜel na długim torze, 

side cary, dirt track, wyścigi amerykańskie). 

 

• Moduł 2 (maj 2009 r.):  Sporty motorowe a sporty ol impijskie.  Czy polski 

ŜuŜlowiec zdobędzie kiedyś medal na Igrzyskach Olimpijskich Sportów Motorowych? 

 

• Moduł 3 (czerwiec 2009 r.): Przygotowanie sprawno ściowe zawodnika.  Ukazanie 

metod i technik przygotowywania się do sezonu najlepszych zawodników. Rodzaje 

treningów i dieta. Opinie ekspertów. Techniki treningu w czasie sezonu. Sposoby 

radzenia sobie ze stresem i presją otoczenia. 

 

• Moduł 4 (lipiec 2009 r.): Sport ŜuŜlowy od strony technicznej.  Parametry 

motocykla ŜuŜlowego. Konkurencja na rynku akcesoriów oraz silników. Zastosowanie 

nowych rozwiązań w motocyklu ŜuŜlowym. 

 

• Moduł 5 (sierpie ń 2009 r.): Sport ŜuŜlowy a aglomeracje miejskie.  Przedstawienie 

specyfiki dyscypliny w Polsce. Jej regionalny charakter a ogólnokrajowy zasięg. 

Historia ŜuŜla w największych ośrodkach w Polsce (Warszawa, Kraków, Szczecin). 

Przegląd obecnych moŜliwości tych miast. 

 

• Moduł 6 (wrzesie ń 2009 r.): Zakładamy klub ŜuŜlowy . Aspekty prawne działalności 

klubu. Wymagania licencyjne oraz biznesowe podejście do zarządzania klubem 

sportowym. Jak pozyskać środki na działalność? Cele sponsoringu sportowego. 

 

• Moduł 7 (pa ździernik 2009 r.): Ice Racing.  Charakterystyka dyscypliny. RóŜnice 

sprzętowe oraz w technice jazdy w stosunku do klasycznej odmiany ŜuŜla. Początki 

Ice Racingu w Polsce. Wymagania wobec obiektu oraz nawierzchni. śuŜel klasyczny 

na lodzie a Ice Racing. Fenomen dyscypliny w Rosji. 
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9. NAGRODY 

1. Punkty zdobyte przez uczestników sumują się do klasyfikacji generalnej. 

2. Pięciu najlepszych absolwentów kursu otrzyma nagrody w postaci: 

a. bilet uprawniający do wejścia na wszystkie zawody organizowane w ramach 

weekendu z Ice Racingiem w Sanoku w styczniu 2010 (3 lub 4 imprezy, w tym 

runda eliminacyjna do IMŚ w ICE Racingu).  

b. Zestaw gadŜetów związanych z Ice Racingiem. Sponsorem nagród z podpunktów 

a) i b) jest firma Ruszkiewicz Sport Marketing. 

3. Dodatkowo prowadzona będzie klasyfikacja w kategorii „Warszawa”. Nagrodą za zajęcie 

pierwszego miejsca w tej kategorii jest kolacja w Restauracji Rooster w Warszawie. 

Sponsorem nagrody w kategorii „Warszawa” jest Restauracja Rooster (ul. Krakowskie 

Przedmieście 8, Warszawa). 

4. W klasyfikacji kategorii „Warszawa” mogą brać udział wszystkie osoby związane  

z Warszawą, tzn. zameldowane, zamieszkałe, pracujące, studiujące lub uczące się  

w Warszawie. 

5. Co miesiąc laureat najlepszej pracy otrzyma zestaw upominków od Warszawskiego 

Towarzystwa Speedwaya. 

6. Wszyscy absolwenci kursu otrzymają drogą pocztową, po dostarczeniu danych 

teleadresowych, certyfikat ukończenia Akademii 

7. Wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas uroczystej gali w listopadzie  

w Restauracji Rooster w Warszawie. 


