_______________________________________________

„DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ“
- okresní kolo Vyhlašovatel : - Jihočeský kraj
- Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273
- komise BESIP Městského úřadu Prachatice
- Policie ČR Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Územní odbor
Prachatice
- Oblastní spolek ČČK Prachatice

PROPOZICE
Termín :
Místo konání :

23. května 2013 ( čtvrtek )
areál Domu dětí a mládeže Prachatice + dopravní hřiště

Ředitel soutěže :
Václava Kubíčková – zástupce ředitele DDM Prachatice
Hlavní rozhodčí : Bc. Ladislav Kvasničák - Policie ČR OŘDI Prachatice
Tajemník soutěže : Milena Matějková - DDM Prachatice
Hlavní organizátor : Mgr.Miroslav Pileček - DDM Prachatice
Bc. Ivana Jeřábková - Městský úřad Prachatice
Věra Švehlová - Městský úřad Prachatice
Bc. Jana Vokurková – Městský úřad Vimperk
Mgr. Jan Švácha - ZŠ Volary
Jury : Bc.Ladislav Kvasničák, Mgr.Miroslav Pileček, Mgr.Jan Švácha
Soutěžní disciplíny : 1. Jízda zručnosti - rozhodčí: Mgr.V.Kubík, p. J.Šobr, p. Z.Rubeš
+ 6 studentů
2. Jízda podle pravidel silničního provozu - rozhodčí:
Mgr. J.Švácha,
p. S.Linhová, p.Vl. Blažíčková, p. M. Kukačka,
+ 4 příslušníci DI, 2 MP
+ 8 studentů
3. Test z pravidel silničního provozu – rozhodčí:
Bc. Ivana Jeřábková, Bc. J. Vokurková,
p. J Pavlíčková, p.L. Volčíková,
+ 2 studenti
4. První pomoc – prakticky – rozhodčí:
p. Z. Pelikánová, p. M. Jandová
+ 5 studentů
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Složení družstva : 1. kategorie : věk 10 - 12 let dosažených v příslušném kalendářním roce
konání soutěže
(platí pro ZŠ a odpovídající ročníky vícelet. gymnázií)
vždy 2 chlapci + 2 dívky = 4 soutěžící
2. kategorie : věk 13 – 15 (16) let dosažených v příslušném kalendářním
roce konání soutěže
(platí pro ZŠ a odpovídající ročníky vícelet. gymnázií)
vždy 2 chlapci + 2 dívky = 4 soutěžící
Přihláška : je součástí pozvánky. Řádně vyplněnou zašlete elektronickou poštou
nejpozději do 17. května 2013 na adresu :
miroslav.pilecek@ddm-prachatice.cz do předmětu napište DSMC
Jízdné : Bude proplaceno soutěžícím a rozhodčím na základě předložení jízdenky
veřejného dopravního prostředku. Doprava vimperské oblasti je zajištěna
společným autobusem – objezd z AN Vimperk v 8,00 hodin /koordinaci
zajišťuje ped. dozor z TGM Vimperk - p. Střeleček/.
Strava : Svačina bude poskytnuta všem účastníkům soutěže.
Časový program :

8:30 hodin - prezence – vydání čísel
8:50 hodin - schůzka vedoucích, rozhodčích
9:00 hodin - zahájení soutěže
9:15 hodin - zahájení jednotlivých disciplin
12:30 až 13:00 hodin - vyhlášení výsledků, ukončení soutěže

Určení pořadí : Vítězné družstvo = s nejmenším počtem trestných bodů, při rovnosti
bodů rozhodují o výsledku lepší výsledky dosažené v jednotlivých
disciplinách v tomto pořadí : 1. PSP – testy, 2. Jízda zručnosti,
3. PSP-DDH, 4. První pomoc ( případně rozjezd ).
Protesty :

Protesty podává pedagogický dozor zásadně písemně hlavnímu
rozhodčímu. Protest proti průběhu discipliny je nutno uplatnit
do 15 minut po ukončení discipliny. Protest proti výsledku je nutno
podat do 15 minut od zveřejnění výsledku discipliny na výsledkové
tabuli. Protesty projedná ředitelství soutěže po předložení ihned
a jeho rozhodnutí je považováno za konečný výrok výsledků.

Poznámky :

Při neúplném počtu soutěžících bude do výsledku hodnocení každého
nepřítomného vyznačen maximální počet trestných bodů, který bylo
možno v disciplině obdržet. V případě, kdy soutěžící neabsolvuje
disciplinu z vážných zdravotních důvodů, je mu přidělen stejný počet
trestných bodů, kterého dosáhl nejhorší soutěžící v disciplině v dané
kategorii ( bez rozlišení pohlaví ).

Jízdní kola : zajistí Dům dětí a mládeže Prachatice.
Odměny :

Družstva na prvních třech místech v každé kategorii obdrží diplomy a
věcné odměny. V jednotlivcích první tři chlapci a první tři dívky v každé
kategorii.

Postup :

Do krajského kola, které se uskuteční 12.června 2013 v Českých
Budějovicích, postupují vítězná družstva v každé kategorii.

Upozornění : Vezměte s sebou přezůvky, psací potřeby a přilby.
Příloha: přihláška !!!
V Prachaticích dne 29. dubna 2013
za organizátory : Mgr. Miroslav Pileček, DDM Prachatice
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