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Të Sigurt mbi dy Rrota 2011-2019
Si zhvillohet konkursi
Ushtrimet me biçikletë
Konkurs dhe Argëtim
Çmimet dhe Trofetë

Të nderuar nxënës dhe mësues,
Auto Club Albania është duke përfunduar edhe sivjet përgatitjet për Konkursin Kombëtar
“Të Sigurt mbi dy Rrota” – Edicioni i 9-të.
Si çdo vit, edhe sivjet, do të mirëpresim pjesëmarrës të rinj në Konkursin Kombëtar.
Sivjet do të shtrijmë Konkursin në qytetet e Lushnjës, Beratit dhe Lezhës përveç qytetit të
Shkodrës, Tiranës, Elbasanit, Durrësit, Pogradecit, Korçës, Fierit dhe Vlorës duke e rritur në 11
numrin e qyteteve. Do të kemi 11 finale qytetesh.
Do të jenë nxënësit e shkollave 9-vjeçare të qyteteve të reja që do të bëhen pjesë e Konkursit
duke e rritur në 2020 numrin e nxënësve që do të konkurojnë.
Do të jenë 6 shkolla në secilin nga qytetet e reja që do t’i bashkohen 86 shkollave ekzistuese
duke e cuar numrin në 104 shkolla.
Stafit mësimor, mësuesve të përkushtuar dhe drejtuesve të drejtorive arsimore që me
angazhimin e tyre të vazhdueshëm u krijojnë nxënësve konkurentë një dritare të re në proçesin
e të mësuarit në një fushë veçanërisht të rëndësishme siç është siguria në rrugë do t’i
bashkëngjiten kolegët e tyre nga Lushnja, Berati dhe Lezha.
Si çdo vit, për realizimin e Konkursit Kombëtar “Të sigurt mbi dy Rrota” do të mirëpresim
mbështetjen dhe kontributin e institucioneve lokale Drejtoritë Arsimore dhe Bashkitë e
qyteteve, mediat lokale; dhe qendrore Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Ministria e Punëve
të Brendshme, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
Dhe si çdo vit, fituesit e Konkursit Kombëtar do të kenë mundësinë, kënaqësinë dhe sfidën
të konkurojnë me moshatarët e tyre dhe të përfaqësojnë Shqipërinë në konkursin europian
“European Traffic Education Contest 2019”, i cili këtë vit do të zhvillohet në datat 12-15 Shtator
2019, në Gjenevë, Zvicër.
Të fitojnë më të mirët!
Auto Club Albania
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Konkursi Kombëtar për Edukimin mbi Sigurinë Rrugore

“TË SIGURT MBI DY RROTA - 2019”
Është viti i nëntë që Automobile Club Albania organizon me fëmijët e moshave 10-12 vjeç,
Konkursin Kombëtar për Edukimin mbi Sigurinë Rrugore, me titull “Të Sigurt mbi dy Rrota”. Ky
konkurs është pjesë e konkursit evropian “European Traffic Education Contest”, që organizohet
prej 34 vjetësh në kuadrin e programeve të FIA-s për rritjen e sigurisë në rrugë. Ideja qendrore e
konkursit është edukimi i fëmijëve: Si të lëvizin më të sigurt në rrugë?; Si t’i përvetësojnë më mirë
rregullat e trafikut? Nëpërmjet një cikli zbavitës ushtrimesh me biçikletë, synohet të nguliten në
ndërgjegjen e fëmijëve rregullat bazë të sigurisë në rrugë. Në kushtet e vendit tonë, Automobile
Club Albania synon që nëpërmjet fëmijëve të sensibilizohen edhe prindërit e tyre.
Nisur nga suksesi i arritur në edicionet e kaluara, ku morën pjesë 8 qytete, këtë vit, konkursi do
të shtrihet edhe në 3 qytete të tjerë, dhe konkretisht: Lushnje, Berat dhe Lezhë.
Konkursi është i konceptuar në tre Faza.
Në Fazën e I-rë do të zhvillohet seleksionimi i ekipeve në 30 shkolla të kryeqytetit dhe në 8
shkolla për qytetet: Durrës, Vlorë, Fier, Elbasan, Shkodër, Korçë dhe Pogradec; si edhe në 6
shkolla për qytetet: Lushnje, Berat dhe Lezhë. Numri i shkollave në total shkon në 104.
Faza e II-të, ose siç është quajtur ndryshe në këtë edicion, “Finalja e Qytetit”, është faza e
përzgjedhjes së ekipeve më të mirë të çdo qyteti. Ekipet e shkollave të secilit qytet do të
konkurrojnë kundër njëri tjetrit në
sheshin qendror të qytetit. Këtu do të
zgjidhet ekipi më i mirë i çdo qyteti;
vetëm Tirana do të nxjerrë katër
ekipe finaliste dhe Durrësi dy ekipe
finaliste. Në Finalen Kombëtare do
të marrin pjesë 15 ekipe finaliste.
Finalja Kombëtare do të zhvillohet
më datë 18 Maj 2019 në ambientet e
Expocity, në Tiranë. Në këtë fazë do
të përzgjidhet ekipi/shkolla fituese.
Ekipet e renditura në vendin e dytë
dhe në vendin e tretë do të vlerësohen
me çmime nga Automobile Club
Albania. Çdo shkolle do t’i dorëzohet
çertifikata e pjesëmarrjes. Shkolla
fituese do të përfaqësojë Shqipërinë
në konkursin evropian “European
Traffic Education Contest”, të
organizuar nga FIA, që këtë vit do të
zhvillohet në Gjenevë në datat 12-15
Shtator 2019.

EKIPET PËRFAQËSUES TË SHQIPËRISË NË
“EUROPEAN TRAFFIC EDUCATION CONTEST”

Mali i Zi - Shtator, 2013

Norvegji - Shtator, 2014

Austri - Shtator, 2015

Çeki - Shtator, 2016

Shqipëri - Shtator, 2017

Hungari - Shtator, 2018
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PROGRAMI I KONKURSIT
FAZA I – Përzgjedhja e qyteteve, shkollave dhe ekipeve
Nisur nga suksesi i arritur në edicionet e kaluara, ku morën pjesë 8 qytete, këtë vit, konkursi do të
shtrihet edhe në 3 qytete të tjerë, dhe konkretisht: Lushnje, Berat dhe Lezhë.
Në Fazën e I-rë do të zhvillohet seleksionimi i ekipeve në 30 shkolla të kryeqytetit dhe në 8 shkolla për
qytetet: Durrës, Vlorë, Fier, Elbasan, Shkodër, Korçë dhe Pogradec; si edhe në 6 shkolla për qytetet:
Lushnje, Berat dhe Lezhë. Numri i shkollave në total shkon në 104.
Në çdo shkollë do të konkurrojnë nga 20 nxënës, 10 djem dhe 10 vajza të datëlindjes 2007, 2008 dhe
2009. Numri total i pjesëmarrësve në fazën e I-rë do të jetë 2020 fëmijë nga 1720 fëmijë që ishin vitin
e kaluar. Mësuesi i Edukimit fizik në secilën shkollë do të përzgjedhë 4 nxënësit më të talentuar në
përdorimin e biçikletës (2 djem dhe 2 vajza), të cilët do të përfaqësojnë shkollën në fazat e tjera të
konkursit.

FAZA II – Finalja e qyteteve
Faza e II-të, ose siç është quajtur ndryshe në këtë edicion, “Finalja e Qytetit”, është faza e
përzgjedhjes së ekipeve më të mirë të çdo qyteti. Kjo fazë do të zhvillohet në muajin Prill 2019.
Ekipet e shkollave të secilit qytet do të konkurrojnë kundër njëri tjetrit në sheshin qendror të qytetit.
Këtu do të zgjidhet ekipi më i mirë i çdo qyteti nga tetë të tillë që marrin pjesë në konkurrim.
Vetëm Tirana do të nxjerrë katër ekipe finalist dhe Durrësi dy ekipe finaliste. Në Finalen Kombëtare
do të marrin pjesë 15 ekipe finaliste, të cilët do të përzgjidhen bazuar në saktësinë e kryerjes së
ushtrimeve me biçikletë dhe njohurive për sigurinë rrugore të marra në shkollë. Konkurrimi midis
shkollave, krahas ciklit të ushtrimeve edukative me biçikletë të parashikuara, do të jetë i shoqëruar
edhe nga një trajnim mbi rregullat e qarkullimit, të zhvilluar nga një oficer i Policisë Rrugore.
Durrës

Fier

Vlorë

Pogradec

Korcë

Elbasan

Shkodër

Tiranë

Lushnje

Berat

Lezhë

tot

Ekipet pjesëmarëse

8

8

8

8

8

8

8

30

6

6

6

104

Ekipet finaliste

2

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

15

Qytetet

FAZA III – Finalja Kombëtare
Finalja Kombëtare e Konkursit do të zhvillohet më datë 18 Maj 2019 në ambientet e Expocity, në
Tiranë. Në këtë fazë do të përzgjidhet ekipi/shkolla fituese. Ekipet e renditura në vendin e dytë
dhe në vendin e tretë do të vlerësohen me çmime nga Automobile Club Albania. Çdo shkolle do
t’i dorëzohet çertifikata e pjesëmarrjes. Shkolla fituese do të përfaqësojë Shqipërinë në konkursin
europian “European Traffic Education Contest”, të organizuar nga FIA, që këtë vit do të zhvillohet
në Gjenevë, Zvicër në datat 12-15 Shtator 2019.
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RREGULLA TË PËRGJITHSHME

QËLLIMI
Legjislacioni i trafikut dhe rregullat e trafikut, së bashku me kujdesin dhe largpamësinë nga ana
e të gjithë përdoruesve të rrugës, janë ndër parakushtet më themelore për sigurinë e fëmijëve, të
cilët e përdorin rrugën si këmbësorë dhe si çiklistë. Në të njëjtën kohë, fëmijët duhet të dinë se si
të kontrollojnë biçikletat e tyre edhe në situata të vështira, të kenë njohuri të qartë të rregullave
të qarkullimit rrugor në situata të rrezikshme në trafik dhe të jenë të gatshëm të sillen në mënyrë
të përshtatshme. Një sjellje e tillë mund të induktohet tek fëmijët përmes një edukimi të vazhdueshëm rreth sigurisë në rrugë, si në shtëpi ashtu edhe në shkollë.
Edukimi gjithëpërfshirës dhe i vazhdueshëm rreth sigurisë rrugore tek fëmijët ka një rëndësi
të madhe në përcaktimin e sjelljes si përdorues të rrugës në të ardhmen. Konkursi Kombëtar
për Edukimin mbi Sigurinë Rrugore “Të sigurt mbi dy rrota” është menduar si një nxitje për të
përmirësuar edukimin ndaj trafikut për të gjithë fëmijët dhe të tërheqë vëmendjen e publikut,
shkollave si edhe autoriteteve kryesore të interesuara për këtë çështje. Nëpërmjet këtij konkursi,
ACA synon të inkurajojë të gjithë grupet e interesit që të angazhohen për promovimin e sigurisë
së fëmijëve në rrugë.

KONKURRENTËT DHE PERSONAT SHOQËRUES
Konkurrentët:
Nëpërmjet disa ushtrimeve praktike me biçikletë, në çdo shkollë pjesëmarrëse do të përzgjidhet një ekip prej 4 fëmijësh (2 djem dhe 2 vajza). Vetëm fëmijët e lindur në vitet 2007, 2008
dhe 2009 do të përzgjidhen për të marrë pjesë në konkursin e vitit 2019.
Pas përfundimit të Fazës së II-të, në çdo shkollë do të dërgohet një formular regjistrimi për
fituesit që do të marrin pjesë në fazën finale të Konkursit Kombëtar. Në formular do të shkruhen emrat dhe datëlindjet e fëmijëve të përzgjedhur. Shkollat janë përgjegjëse për verifiki-

EshopWedrop mbërriti
Tani mund të blini online çdo gjë që dëshironi nga dyqanet tuaja të
preferuara në Itali, Britaninë e Madhe, USA dhe EshopWedrop do t'i sjellë
porositë tek ju në Shqipëri.

info@eshopwedrop.al
www.eshopwedrop.al
EshopWedrop mund ta gjeni në Facebook
6 • Monitor - 845

Në bashkëpunim me
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min e datëlindjeve të fëmijëve. Të gjithë fëmijët duhet të paraqiten në konkurs me një vërtetim nga drejtoria e shkollës për moshën, ose me një dokumenti identifikimi. Të gjithë fëmijët
që nuk kanë vërtetimin/dokumentin përkatës ose nuk përmbushin kriterin e moshës, do të
përjashtohen nga konkursi. Fëmijët që kanë marrë pjesë në konkurset e viteve të kaluara, nuk
janë kandidatë për t’u përzgjedhur.
Personat shoqërues
Konkurrentët do të shoqërohen në konkurs nga mësuesi i Edukimit Fizik. Mësuesi do të
shoqërojë fëmijët përpara, gjatë dhe pas konkursit, por nuk do të marrë pjesë aktive në të.
Transporti (vajtje-ardhje) nga shkollat përkatëse deri në pikën e zhvillimit të aktivitetit në
Fazën e III-të (Expocity) do të sigurohet nga ACA pa pagesë.
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KONKURSI
Konkursi “Të Sigurt mbi Dy Rrota” është një event grupi. Konkursi do të zhvillohet sipas një
sistemi të alternuar pikësh, ku pjesëmarrësit do të ndahen në skuadra. Ushtrimet do të zhvillohen në disa stacione dhe skuadrat do të alternohen në stacione, deri sa të gjitha skuadrat
të kenë përfunduar ushtrimet.

Përmbajtja e ushtrimeve
Konkursi përfshin një përzierje të ushtrimeve praktike dhe detyrave teorike. Në vijim mund të
vrojtoni disa nga ushtrimet e edicioneve të kaluara, së bashku me sistemin e vlerësimit.
Ushtrime potenciale do të përditësohen në faqen e internetit të ACA (www.aca.al). Në parim,
Komiteti Teknik përcakton ushtrimet që do të zhvillohen nga lista në vijim, por mund të përfshijë
edhe ndonjë ushtrim të ri si element befasues.
Rezultatet
Në çdo ushtrim, çdo fëmijë do të fillojë me një bonus prej 20 pikësh. Sa herë që bëhet ndonjë
gabim, do të zbriten pikë nga bonusi, sipas një sistemi të përcaktuar vlerësimi. Komiteti Teknik
ka të drejtën të krijojë pengesa/ushtrime ku nuk do të ketë ulje pikësh (p.sh.: në mënyrë që
të testojë ushtrime të reja). Në këtë mënyrë, çdo fëmijë që kryen ushtrimet e kërkuara, do të
ketë 20 pikë shtesë.
Rezultatet e ngushta
Në rast se dy ose më shumë ekipe kanë pikë të barabarta, fituesi do të përcaktohet nga një
ushtrim/testim shtesë. Komiteti Teknik do të vendosë se çfarë përfshin ushtrimi shtesë.
Tërheqja e konkurrentit
Në rast se konkurrenti pëson një dëmtim ose sëmuret papritur gjatë konkursit, do të zbatohen
rregullat e mëposhtme:
Pikët e fituara nga konkurrenti gjatë ushtrimeve që ka kryer do t’i shtohen rezultatit të ekipit
të shkollës.
Për ushtrimet që nuk kanë përfunduar, rezultati më i ulët i konkurrentit të tërhequr do t’i shtohet rezultatit të ekipit, minus 5 pikë dënim për ushtrim.
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ÇMIMET DHE TROFETË
Në këtë edicion të konkursit “Të Sigurt mbi Dy Rrota”, fitues do të shpallet ekipi/shkolla
që grumbullon numrin më të madh të pikëve. Çdo fëmijë në ekipin fitues do të përfitojë
një trofe të vogël. Si shtesë, shkolla fituese do të marrë trofeun e ACA-s dhe do të përfaqësojë Shqipërinë në konkursin evropian “European Traffic Education Contest”, të organizuar nga FIA, që këtë vit zhvillohet në Gjenevë, Zvicër. Ekipet e renditura në vendin
e dytë dhe të tretë do të vlerësohen me kupën përkatëse dhe disa dhurata të mundësuara nga Automobile Club Albania. Çdo pjesëmarrës tjetër në Konkurs do të pajiset
me Çertifikatë nga organizatorët (konfirmim për pjesëmarrjen, radhitjen e skuadrës dhe
medalje). Lista me radhitjen e skuadrave do të afishohet në përfundim të Konkursit, gjatë
ceremonisë së dhënies së çmimeve. Ky konkurs nuk ka renditje individuale.

OFERTA E RE

10 EUR

7

24 ORË
365 DITË

AIRPORT
AUTHORIZED
TA XI EXPRESS

SHËRBIMI TAXI
NË TIRANË, AEROPORT DHE TË GJITHË VENDIN
SHËRBIME TË TJERA
• Vip Transfer
• Makina me Qera

Informoni dhe rezevoni

• Shërbime sipas kërkesës për Biznesin / Individë
• Udhëtime Turistike
Call Center: +355 67 5000 300 +355 4 238 7070

www.atex.al, info@atex.al
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ARBITRAT
Nën mbikëqyrjen e Komitetit Teknik, arbitrat që përzgjidhen nga organizatorët do të jenë
përgjegjës për dhënien e pikëve. Asnjë fotografi apo filmim nuk mund të ndryshojë pikët e
dhëna. Vendimet e arbitrave dhe të Komitetit Teknik janë përfundimtare.

SHPENZIMET
Shpenzimet për ekipet finaliste dhe mësuesit shoqërues (udhëtimi vajtje-ardhje dhe ushqimi)
do të mbulohen nga ACA.
Të gjitha shpenzimet për ekipin përfaqësues kombëtar dhe mësuesin shoqërues në Konkursin
“European Traffic Education Contest” (akomodimi në hotel, ushqimi, konkursi, programi
argëtues dhe ekskursioni) do të mbulohen gjithashtu nga ACA. Personat shtesë (p.sh.
mysafirë, të ftuar ose përfaqësues nga Klubi, shofer autobusi, etj.), mund të marrin pjesë në
aktivitet vetëm si spektatorë.
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MANUALI I VLERËSIMIT
Lista e mëposhtme tregon 44 ushtrime.
Komiteti Teknik i konkursit do të përzgjedhë disa nga
ushtrimet në listë për faza të ndryshme të konkurrimit.
Ushtrimi

Ilustrimi

Përshkrimi

Gabimi

Pikët

Ushtrimi

Ilustrimi

Përshkrimi

Gabimi

Pikët
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Ushtrimi

Ilustrimi

Përshkrimi

Gabimi

Pikët

Ushtrimi

Ilustrimi

Përshkrimi

Gabimi

Pikët
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Ushtrimi

Ilustrimi

Përshkrimi

Gabimi

Pikët

Ushtrimi

Ilustrimi

Përshkrimi

Gabimi

Pikët
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TESTIMI TEORIK - LABIRINTI
Komiteti Teknik i konkursit krahas testimit praktik me ushtrime edukative mbi biçikletë në fazën finale
të konkurrimit do të përfshijë edhe një panel i cili do të vërë në testim njohuritë teorike të ekipeve
pjesëmarrëse. Qëllimi kryesor në këtë panel është respektimi i rregullave të qarkullimit rrugor. Nëpërmjet këtij ushtrimi, simulohet një situatë e qarkullimit në rrugë me biçikletë. Çdo konkurrent do të
hyjë në labirint individualisht dhe duhet të gjejë rrugën e duhur për të dalë nga labirinti. Në rastin e
një gabimi në një kryqëzim, gjyqtari e ndalon konkurrentin dhe i tregon drejtimin e duhur në të cilin
duhet të lëvizë. Cepat e labirintit duhet të konsiderohen si kthesa dhe jo si kryqëzime.

TABELAT E QARKULLIMIT RRUGOR QË
DO TË JENË TË PRANISHME NË TESTIMIN TEORIK
Kryqëzim me përparësi
nga e djathta

Degëzim në
dy anët e rrugës

Kujdes: Çiklistë

Ndalo dhe
jep përparësi

Rrugë me përparësi

Rrugë e bllokuar
nga të dy krahët
për të gjitha mjetet

Ndalim kalimi

Rrezik në rrugë

Jep përparësi

Fundi i rrugës
me përparësi

Ndalim qarkullimi
për biçikleta

Ndalohet
kthimi majtas

Ndalohet kthimi
djathtas

Ndalohen
mjetet e rënda

Kthim i
detyruar
djathtas

Rrugë vetëm
për biçikleta

Autostradë
me dy
karrexhata

Vazhdo
rrugën drejt

Ndalim kalimi
për biçikleta

Kthim i
detyruar
majtas

Kthim i detyruar majtas
ose djathtas

Rrugë vetëm për
këmbësorë

Rrugë me një sens

Rrugë e mbyllur
(pa dalje)
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RRETH AUTO CLUB ALBANIA
Auto Club Albania “ACA ojf” është një organizatë jofitimprurëse, joqeveritare, vullnetare, e themeluar në Mars
të vitit 2007.
Misioni i Auto Club Albania është të promovojë interesin e shoqërisë shqiptare për automjetet dhe të jetë një
forum i hapur për opinionin e avancuar në këtë fushë me interes të lartë për anëtarët e saj në Shqipëri duke zhvilluar
dhe mbështetur aktivitete sportive dhe
programe të ndryshme lidhur me Sigurinë Rrugore.
Auto Club Albania është anëtarësuar me të drejta të plota (si në Sektorin e Sportit dhe në atë të Mobilitetit) në
Federatën Ndërkombëtare të Automobilizmit (FIA), në nëntor të vitit 2008.
ACA njihet zyrtarisht nga Ministria e Punëve Publike dhe Transportit me letrën e datës 25.02.2007.
ACA njihet zyrtarisht nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë. Për territorin e
Republikës së Shqipërisë ACA njihet si “Road Assistance Service Provider”.
Më poshtë do të gjeni arritjet kryesore në fushën e Sigurisë Rrugore.
2014- ACA organizoi workshop-in EuroRap mbi Sigurinë Rrugore në Shqipëri
2016- ACA nderohet me çmimin “Exellence in Road Safety” në Bruksel, Belgjikë
2017- ACA organizon “European Traffic Education Contest 2017” për Sigurinë Rrugore.
Adresa: Auto Club Albania, Rruga “Ismail Qemali”, Nd. 9, H.2, Nj. A. 5, 1019 Tiranë
Tel: +355 42 387 011; Fax: +355 42 387 018; E-mail: sekretaria@aca.al; Web: www.aca.al

uNë Dua te JeM I SIguRt
UNË PREMTOJ QË
DO të PëRDOR RRIPIN e SIguRIMIt
të gjithë pasagjerët janë përgjegjësia ime

DO të ReSPeKtOJ KODIN RRugOR
rregullat janë bërë të na mbrojtur

DO tI BINDeM lIMItIt te SHPeJtëSISë

makina ime është prej metali, këmbësorët dhe fëmijët jo

DO uDHëtOJ I KtHJellët

kur jam i dehur ose nën efektin e drogave, jam rrezik në rrugë

DO të MBROJ FëMIJët e MI

i mbaj ata të sigurt në ndenjëset e posaçme për fëmijë

DO të JeM I VëMeNDSHëM

RRegulla të aRta

të bisedoj apo dërgoj mesazhe në celular më bën të rrezikshëm

DO të NDalOJ KuR të JeM I lODHuR

të mbërrij me vonesë është më mirë se të mos mbërrij fare

DO të MBaJ MBROJteSeN e KOKeS

motorët dhe biçikletat nuk e mbrojnë kokën time

DO të JeM I SJellSHëM DHe KuJDeSSHëM
respektoj drejtuesit e tjerë

DO KuJDeSeM PëR MJetIN tIM
unë nuk dua të vras askënd

FIA mbështet Dekadën e Veprimit
për Sigurinë Rrugore të KB

RRETH FEDERATION INTERNATIONALE DE L’AUTOMOBILE
E themeluar në vitin 1904, qëllimi parësor i FIA-s ishte menaxhimi koherent dhe i sigurt i sporteve motorike.
Përmes një eksperience disa vjeçare në këtë fushë, FIA është shndërruar në një organizatë globale që promovon jo
vetëm sportet motorike por edhe lëvizjen e sigurt dhe të qëndrueshme të të gjithë përdoruesve të rrugës.
Aktivizimi i FIA-s në sportet automobilistike është po aq i vjetër sa vetë ekzistenca e automjeteve. Qëllimi i FIA-s
është i qartë: Të nxisë zhvillimin e aktiviteteve sensibilizuese dhe edukative në fushën e Sigurisë Rrugore.
Në këtë kuadër, FIA ka ndërmarrë një fushatë sensibilizuese për ndërgjegjësimin e qytetarëve dhe edukimin
e fëmijëve mbi Sigurinë Rrugore “FIA Action for Road Safety” objektivi i së cilës është reduktimi i viktimave nga
aksidentet rrugore me 5 milion deri në vitin 2020. Në përfundim, aktiviteti i FIA-s bazohet në 3 shtylla kryesore –
Sport, Mobilitet dhe Fushata Sensibilizuese.
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