PROPOZICE
oblastního kola
„Dopravní soutěže mladých cyklistů“
v Dačicích

pro žáky 4. až 9.ročníků
ZŠ a víceletých gymnázií

Datum konání :

15. května 2018

Místo konání :

Dačice

Akce se koná za finanční podpory Krajského úřadu Jihočeského kraje.
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1. Vyhlašovatel soutěže
Městský úřad Dačice, odbor dopravy a Dům dětí a mládeže Dačice ve spolupráci s Policií ČR,
KŘP Jihočeského kraje, Dopravním inspektorátem Jindřichův Hradec, Městskou policií Dačice a
Českým červeným křížem – úřadem oblastního spolku Jindřichův Hradec .

2. Jmenovitý seznam funkcionářů soutěže
A. Ředitelství soutěže :
Předseda organizačního výboru :
Ředitel soutěže :
Hlavní rozhodčí :
Tajemník soutěže :

Ing. Michael Novák
Ing. Karel Macků
Ing. Zdislav Páral
paní Jaroslava Bačáková

B. Vedoucí disciplín :
a)
b)
c)
d)

Pravidla provozu na pozemních komunikacích/teoretická část – Ing. František Spurný
Pravidla provozu na pozemních komunikacích/ praktická část – vrchní str. Stanislav Zelenka
Jízda zručnosti – pan Pavel Gřunděl
Zásady poskytování první pomoci – paní Lenka Kalábová

3. Údaje o místě a termínu konání soutěže
Termín: 15.května 2018 (úterý)
Místo konání: Dačice, areál ZŠ B.Němcové Dačice
Prezentace družstev: 8.00 až 8.30 hod

4. Způsob dopravy soutěžících
Dopravu účastníků do místa konání oblastního kola a zpět včetně pedagogického doprovodu
zajistí škola, která soutěžící vysílá.
Náklady spojené s dopravou soutěžících a pedagogického doprovodu do místa konání
oblastního kola soutěže a zpět hradí pořadatel, který na základě předložených jízdenek z
veřejné linkové dopravy provede jejich úhradu.

5. Rámcový program akce
Soutěž bude probíhat ve smyslu „Dopravní soutěže mladých cyklistů - Propozice a pokyny k
organizaci“ vydané Ministerstvem dopravy ČR – BESIP 2018. Uvedená brožura je k dispozici na
http://besip.kraj-jihocesky.cz/files/dsmc_ramcove_propozice_2018_finalni.pdf

6. Rozpis jednotlivých disciplín
1.
2.
3.
4.

Pravidla provozu na pozemních komunikacích – teoretická část
Pravidla provozu na pozemních komunikacích – praktická část
Jízda zručnosti
Zásady poskytování první pomoci

Všem soutěžícím budou zajištěna jízdní kola v místě konání soutěže.
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7. Způsob řešení protestů a námitek
Veškeré protesty se podávají pouze písemně hlavnímu rozhodčímu. Protest proti průběhu
disciplíny je nutné uplatnit do 15-ti minut po ukončení disciplíny, protest proti výsledku je
nutné podat písemně do 15-ti minut od zveřejnění výsledku disciplíny na výsledkové
tabuli s vkladem 500 Kč. Podané protesty projedná ředitelství soutěže ihned a jeho
rozhodnutí je považováno za konečný výrok výsledků. Pokud bude protest uznán, bude
vklad vrácen protestujícímu. V opačném případě vklad propadá ve prospěch pořadatele.
Školu a jednotlivé soutěžící bude ve styku s pořadatelem zastupovat pedagogický
doprovod.
V případě, kdy soutěžící neabsolvuje disciplínu z vážných zdravotních důvodů (tj. na
základě vyjádření zdravotníka, lékaře), je tomuto soutěžícímu přidělen stejný počet
trestných bodů, který obdržel v této disciplíně nejhorší člen daného družstva (bez rozlišení
pohlaví).
Jestliže se družstvo k soutěži dostaví neúplné, je mu za každého chybějícího člena přidělen
v každé disciplíně maximální počet trestných bodů, které v dané soutěži obdržel účastník
s nejvyšším počtem trestných bodů.

8. Upozornění na změny a úpravy propozic
Pořadatel si vyhrazuje právo na dílčí změny nebo úpravy propozic soutěže.

9. Kontaktní údaje
Hlavní organizátor soutěže : Ing. Michael Novák, Městský úřad Dačice, odbor dopravy
tel. 725 976 885 , e-mail : siln.hosp@dacice.cz

10. Způsob a termín závazné přihlášky, prezentace
Přihlášky zasílejte na adresu : Městský úřad Dačice, odbor dopravy
Krajířova 27/I , 380 13 Dačice, fax. 384 401 259
e mail : siln.hosp@dacice.cz
Uzávěrka přihlášek :
11.května 2018, 12.00 hod.
Prezentace soutěžících :
8.00 až 8.20 hod
Zahájení soutěže:
8.30 hod.

11. Kategorie soutěže
Soutěž je určena žákům základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, tj.
žákům ve věku 10 až 16 let.
1.kategorie

smíšené čtyřčlenné družstvo (2 chlapci a 2 dívky) , ve věku 10 až 12 let
dosažených v příslušném kalendářním roce konání soutěže

2.kategorie

smíšené čtyřčlenné družstvo (2 chlapci a 2 dívky) , ve věku 13 až 16 let
dosažených v příslušném kalendářním roce konání soutěže
V této kategorii může organizátor ve vyjímečných případech povolit start i
žáka mladšího 13 let.

Náhradníci : účast náhradníků není povolena
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12. Dílčí pokyny
Předpokládané ukončení soutěže : 12.00 hod.
Vybavení členů družstev : ochranná přilba pro cyklisty každého člena družstva,
sportovní oblečení a obuv, obuv na přezutí, náhradní oblečení,
nepromokavý plášť, psací pomůcky
Každý člen družstva musí mít svou ochrannou přilbu a průkaz zdravotní pojišťovny,
jinak se nemůže soutěže zúčastnit.

Soutěž se koná v rámci výuky dopravní výchovy na základních školách. Pojištění soutěžících je
zajištěno jednotlivými školami.
Družstva, která se umístí na 1. až 3.místě postupují do okresního kola soutěže, které se koná
24.května 2018 v Třeboni .

V Dačicích dne 20.března 2018

4

