Jihočeský kraj
Aktiv BESIPu při MěÚ Tábor
Dům dětí a mládeže Tábor
Policie ČR, územní odbor Tábor, Dopravní inspektorát
AMK Malý Jordán v AČR
Městský úřad v Táboře - odbor dopravy, OŠMT a Městská policie
Vojenská policie Tábor
ČČK oblastní spolek

Propozice
42. ročníku okresního kola

,,Dopravní soutěž
mladých cyklistů“
příloha: přihláška I. a II. kategorie
Datum konání soutěže: úterý 10. května 2016
Místo konání soutěže: Dětské dopravní hřiště v Táboře u Sladovny, Šafaříkova ulice
Věkové kategorie:

I. kategorie (věk 10 – 12 let)
II. kategorie (věk 13 – 16 let) vždy dovršených v příslušném kalendářním roce soutěže

Vysílající škola zajistí pedagogický doprovod, který nesmí zasahovat do průběhu soutěže. Vyplněné přihlášky
I. a II. kategorie zašlete nejpozději do 2. května 2016. Upozorňujeme důrazně, že na později obdržené přihlášky
nebudeme po rozlosování brát zřetel a nebudou zařazeny do soutěže!!!
Soutěž se skládá z disciplin:

- pravidla silničního provozu (teoretická část) – VOŠ a SŠ zemědělská Tábor
- pravidla silničního provozu (praktická část) -DDH
- jízda zručnosti – nám. T. G. Masaryka
- první pomoc - DDH
- práce s mapou - VOŠ a SŠ zemědělská Tábor

Obsah jednotlivých disciplin odpovídá požadavkům ve znalosti a schopnosti žáků dané věkové kategorie a
vychází z výchovně vzdělávacích cílů příslušných ročníků a škol. Ve všech kolech soutěže se hodnotí podle
stejného bodovacího systému přidělování trestných bodů. V okresním kole reprezentuje školu smíšené družstvo,
složené ze žáků a žákyň, které se umístilo nejlépe v základním kole.

Reprezentační družstva školy tvoří v obou kategoriích 4 členové (2 dívky a 2 chlapci) podle
nejlepšího umístění v základním kole.
Základní kola organizujete podle brožury “Dopravní soutěž mladých cyklistů”, Ministerstvo dopravy – BESIP,
2016. Aktuální brožuru lze stáhnout na www.ibesip.cz nebo na www.ddmtabor.cz.
Úhrada dopravy:

Jízdné na soutěž bude proplacena na základě platných předložených jízdenek, nutno
využívat slev.

Stravování:

Dle možností pořadatelů

Prezence:

Od 8.00 hod. – 8.30 hod.

Vybavení žáků:

Vhodný sportovní oděv a obuv pro jízdu na kole, pláštěnka, rukavice, tužka, cyklistická
přilba a průkaz zdravotní pojišťovny.

Časový pořad pro oba dva dny:

8.00 - 8.30 hod.
8.30 - 9.00 hod.
9.00 - 12.30 hod.
11.30 - 12.30 hod.
13.00 hod.

prezence
zahájení soutěže
soutěžní discipliny
průběžně oběd
vyhlášení výsledků

Družstva budou rozdělena do skupin, které budou přecházet k jednotlivým disciplinám podle vydaného
harmonogramu. Bližší pokyny a startovní čísla budou vydány při prezenci vedoucímu družstva. Do krajského
kola postupují vítězná družstva kol okresních.
Je nepřípustné sestavovat družstva z jednotlivců podle pořadí dosaženého v okresním kole. Okres tedy
reprezentuje zásadně jen družstvo jedné školy. Krajské kolo se bude konat 2. června 2016 ve Studené, okres
Jindřichův Hradec.
Přihlášky zasílejte do 2. května 2016 do 10.00 hodin na adresu:
odd. TVS
DDM Tábor
Tržní náměstí 346
390 01 Tábor
emailem:
faxem:

telovychova@ddmtabor.cz
381 202 823

Formulář na přihlášení naleznete na stránkách www.ddmtabor.cz/souteze-dokumenty-k-soutezim.
Protest proti průběhu disciplíny je nutno uplatnit písemně do 15 minut po ukončení příslušné disciplíny,
protest proti výsledku je nutno podat písemně do 15 minut po oficiálním zveřejnění výsledků disciplíny (na
výsledkové tabuli) do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 500 Kč. Pokud se protest uzná, vrací se vklad
protestujícímu, jinak propadá ve prospěch pořadatele.
Akce se koná za finanční podpory Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.

Za Dům dětí a mládeže Tábor
Mgr. Josef MUSIL
ředitel

