Dům dětí a mládeže Strakonice
Na Ohradě 417
386 01 Strakonice
www.ddmstrakonice.cz

PROPOZICE OBLASTNÍHO KOLA DOPRAVNÍ
SOUTĚŽE MLADÝCH CYKLISTŮ
Dopravní soutěž mladých cyklistů vyhlašuje Ministerstvo dopravy – Besip a MŠMT v ČR,
KÚ Č.Budějovice, Městský úřad Strakonice, Policie ČR, Městská policie Strakonice
a Dům dětí a mládeže ve Strakonicích.
Dopravní soutěž finančně podporuje krajský úřad a věnuje drobné ceny.

Termín konání: středa 24.4.2013
na dopravním hřišti u ZŠ Poděbradova ve Strakonicích
Časový harmonogram:

7,45 – 8,15 hod...... prezentace
8,30 hod................. zahájení soutěže
11,00 – 11,30 hod...... vyhlášení výsledků, předání cen
(časy jsou orientační)

Soutěž je vypsána pro smíšená družstva ve dvou kategoriích:
I.
kategorie pro 5. a 6. ročník ZŠ .....2 chlapci + 2 děvčata (do 12 let, nesmí
žáci letos dovršit 13 let!!!)
II.
kategorie pro 7. - 9. ročník ZŠ .....2 chlapci + 2 děvčata ( 13 – 16 let!!)
V každé kategorii může za jednu školu soutěžit pouze jedno družstvo!
Přihlášky do okresního kola dopravní soutěže cyklistů zasílejte
do středy 17.4.2013 mailem na adresu hadrava@ddmstrakonice.cz nebo
písemně na adresu DDM Strakonice, Na Ohradě 417, 386 01 Strakonice.

Na přihlášce musí být celé jméno soutěžícího, rodné číslo, třída,
bydliště a škola!!!

Telefonické spojení:
DDM Strakonice: 383-322-216
DDM Vodňany: 383-382-372

ředitelka tel/fax:
383-323-890
IČO:60650834
ekonomické oddělení: 383-333-751 číslo bankovního účtu: 180704039/0300
CEV na Podskalí:
383-332-956
e-mail: ddm@ddmstrakonice.cz
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Soutěžní disciplíny:
I.

II.

III.

IV.

Test z pravidel silničního provozu – bude se konat v nové budově ZŠ
Poděbradova. Testů se účastní vždy obě družstva jedné školy najednou.
Časový limit pro vyplnění je 25 až 30 minut. Za každou chybnou odpověď
obdrží soutěžící 5 trestných bodů.
Jízda podle pravidel silničního provozu na dopravním hřišti – soutěží
zase obě družstva jedné školy najednou. V limitu 5 minut musí každý člen
družstva projet postupně ( podle určeného pořadí ) 6 kontrolních stanovišť.
Za každý chybně provedený úkon a za každý přestupek proti pravidlům
obdrží soutěžící 5 trestných bodů, za neprojetí kontrolního stanoviště také 5
trestných bodů.
Jízda zručnosti – seznam překážek: branka, kolejnice, osmička, převezení
pohárku s vodou, složený koridor, slalom s nestejně vzdálenými kužely,
slalom mezi brankami, přeskok, zastavení na metě, zešikmené prkno,
pískoviště. Hodnocení: za každou drobnou jednotlivou chybu, za dotek
jednou nohou země 2 tr. body, za dotek země oběma nohama, za vynechání
části překážky či pád z kola 5 tr. bodů, za záměrné vynechání překážky 10
tr. bodů
První pomoc – bude se dělat krátký test všeobecných znalostí a praktická
zkouška (dýchání z úst do úst na figuríně, stabilizovaná poloha, obvazová
technika končetin). Během plnění může rozhodčí vyžadovat i určitý
komentář. Všichni členové družstva musí tento úkol absolvovat!!!
Za nesplnění úkolu obdrží soutěžící – jednotlivec 20 trestných bodů,
družstvo 80 bodů.

Jízdné bude propláceno pedagogickému dozoru a soutěžícím ihned u prezentace
proti jízdenkám (kupujte společnou hromadnou jízdenku).
Pedagogický dozor odpovídá za děti po celou dobu konání soutěže!!
Neodcházejte před vyhlašováním výsledků!!
Stravování je zajištěno formou balíčku.
Soutěžící musí mít sportovní obuv a oděv, helmu a pláštěnku.
Martin Hadrava
DDM Strakonice
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