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1. Vyhlašovatel soutěže
Aktiv pro BESIP Městského úřadu Jindřichův Hradec, Automotoklub J.
Hradec, Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského
kraje, Územní odbor vnější služby Jindřichův Hradec, Dopravní inspektorát J.
Hradec, Městský úřad J. Hradec Odbor dopravy a Odbor školství, mládeže a
tělovýchovy, Dům dětí a mládeže J. Hradec, Oblastní spolek ČČK J. Hradec,
Městská policie J. Hradec. Soutěž je pořádaná s podporou Krajského úřadu
Jihočeského kraje.

2. Jmenovitý seznam funkcionářů soutěže
A. Ředitelství soutěže:
Předseda org. výboru: Ing. Zbyněk Heřman
Ředitel soutěže: PhDr. Jitka Čechová
Hlavní rozhodčí: Mgr. Vladimír Prokýšek
B. Vedoucí disciplín:
a) Pravidla provozu na pozemních komunikacích – teoretická část
– p. David Měrtl
b) Pravidla provozu na pozemních komunikacích – praktická část
- npor. Bc. Milan Urbanec
c) Jízda zručnosti – p. Luděk Antušek
d) Zásady poskytování první pomoci – pí Lenka Kalábová

3. Údaje o místě a termínu konání soutěže
16. května 2018 Jindřichův Hradec
Automotoklub J. Hradec, ul. 28. října 528/III a dopravní hřiště AMK
Začátek soutěže ve shora uvedeném místě je v 9,00 hodin.

4. Způsob dopravy soutěžících (doporučení, popř. způsob zajištění)
Náklady spojené s veřejnou dopravou do místa konání oblastního kola budou
soutěžícím a pedagogickému doprovodu proplaceny před zahájením soutěže na
základě předložených jízdenek.
Dopravu účastníků do místa konání soutěže a zpět včetně pedagogického
doprovodu, který bude zastupovat družstvo a jednotlivé soutěžící své školy ve
styku s pořadatelem zajistí škola, která soutěžící vyslala.

5. Rámcový program akce
Soutěž bude probíhat ve smyslu „Propozic a pokynů k organizaci – dopravní
soutěže mladých cyklistů“ (Ministerstvo dopravy – BESIP, 2018
http://www.ibesip.cz/data/web/ramcove-propozice-2018.pdf
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6. Rozpis jednotlivých disciplín
Soutěžní disciplíny:
1. Pravidla provozu na pozemních komunikacích – teoretická část
2. Pravidla provozu na pozemních komunikacích – praktická část – jízda na
dětském dopravním hřišti
3. Jízda zručnosti
4. Zásady poskytování první pomoci
Všem soutěžícím budou zajištěna jízdní kola v místě konání soutěže.

7. Způsob řešení protestů a námitek
Veškeré protesty se podávají zásadně písemně hlavnímu rozhodčímu. Protest
proti průběhu disciplíny je nutno uplatnit do 15 minut po ukončení disciplíny,
protest proti výsledku je nutno podat písemně do 15 minut od zveřejnění
výsledku disciplíny (na výsledkové tabuli) s vkladem 500 Kč. Pokud se protest
uzná, vrací se vklad protestujícímu, jinak propadá ve prospěch pořadatele.
V případě, kdy soutěžící neabsolvuje disciplínu z vážných zdravotních důvodů
(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 (pokud se v některých
dílčích částech liší)
Pořadatel má právo na dílčí změnu nebo úpravu propozic.

9. Kontaktní

údaje

(jméno,

adresa,

telefon

hlavního

organizátora

příslušného kola soutěže)
PhDr. Jitka Čechová, Městský úřad J. Hradec Odbor školství, mládeže a
tělovýchovy, Klášterská 135/II., 377 22 J. Hradec, tel.: 384 351 380, e-mail:
cechova@jh.cz

10. Způsob a termín odeslání závazné přihlášky a prezentace
 Přihlášky zasílejte na adresu Městský úřad J.Hradec Odbor školství, mládeže
a tělovýchovy, Klášterská 135/II., 377 22 J.Hradec, tel., FAX: 384 351 380,
e-mail: markesova@jh.cz ( cechova@jh.cz )
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 V případě, že škola zašle přihlášku elektronickou poštou, originál
přihlášky, potvrzený vedením školy, předá pedagogický doprovod
pořadateli při prezenci. Bez originálu přihlášky, školou řádně potvrzené,
nebude družstvo do soutěže zařazeno!
 Uzávěrka přihlášek je 27. dubna 2018
 Prezentace účastníků dle jednotlivých míst od 8,15 hodin do 8,45 hodin
Oblastního kola se zúčastňují družstva škol, ve kterých se uskutečnila základní
kola a které včas zaslaly přihlášku. Na základě celkových výsledků základních kol
vysílá škola do oblastního kola zpravidla dvě družstva ( 1. a 2. kategorie ). V
případě nezbytnosti může škola nominovat družstvo pouze v jedné kategorii.

11. Soutěž je vypsána
Soutěž je určena především žákům základních škol a odpovídajících ročníků
víceletých gymnázií, popř. dalších alternativních škol, tedy žákům 10 –
16letým. 12 ti letý může startovat pouze za jednu kategorii.
V prvé kategorii:
 Smíšené čtyřčlenné družstvo, sestavené ze dvou chlapců a dvou dívek ve věku
10 – 12 let.
Ve druhé kategorii:
 Smíšené čtyřčlenné družstvo, sestavené ze dvou chlapců a dvou dívek ve věku
12 – 16 let.
Účast náhradníků není povolena.

12. Dílčí pokyny (předpokládaný návrat, vybavení členů družstev ap.)
Předpokládaný návrat v 16. 00 hodin – dle jednotlivých přípojů veřejné linkové
dopravy.
Vybavení členů družstev: Ochranná přilba pro cyklisty, sportovní oblečení,
obuv na přezutí, sportovní obuv, teplé oblečení, nepromokavý plášť, psací
pomůcky.
Každý účastník soutěže musí mít s sebou průkaz zdravotní pojišťovny,
jinak se nemůže zúčastnit soutěže!
Všichni účastníci budou pojištěni hromadnou pojistkou – pokud škola zajistí
v souladu s legislativou informaci o rodných číslech účastníků soutěže.

Pozn.: Každý člen družstva musí mít svou ochrannou přilbu !!!

V Jindřichově Hradci dne 11.4.2018
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