Dům dětí a mládeže, Linecká 67
Český Krumlov, 381 01
tel. 380 711 601, e-mail: sport@ddmck.cz

PROPOZICE
OKRESNÍHO KOLA DOPRAVNÍ SOUTĚŽE MLADÝCH CYKLISTŮ
Vyhlašovatel soutěže:

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR
Koordinační rada Ministerstva dopravy - BESIP

Pořadatel soutěže:

Dům dětí a mládeže Český Krumlov

Spolupořadatelé soutěže:

Krajské středisko BESIP
Jihočeský kraj – Krajský úřad – Odbor dopravy
a silničního hospodářství
Odbor dopravy při MěÚ Český Krumlov
Český červený kříž Český Krumlov
Policie ČR

Odměny a finanční zajištění soutěže: Jihočeský kraj – Krajský úřad
prostřednictvím Odboru dopravy a silničního hospodářství
Odbor dopravy při MěÚ Český Krumlov
Termín konání soutěže:

25. května 2016 /středa/ v 8:00 hodin

Údaje o místě a konání soutěže:

Dům dětí a mládeže Český Krumlov, Linecká 67

Časový harmonogram:

8:00 – 8:30 hod. prezence
8:30 – 9:00 hod. zahájení soutěže
9:00 – 11:30 hod. soutěž
11:45 hod. vyhlášení výsledků

Jmenný seznam rozhodčích soutěže:
Ředitelství soutěže
· Ředitel soutěže:
· Hlavní rozhodčí:
· Zpracování výsledků:

Mgr. Jakub Pich, ředitel DDM Český Krumlov
Mgr. Luboš Rákosník, pracovník Odboru dopravy KÚ JČK
Mgr. Alena Marvanová, pracovnice DDM Český Krumlov

Soutěžní disciplíny:
· Pravidla provozu na pozemních komunikacích – teoretická část, testová zkouška
– klubovny DDM
· Jízda na dopravním hřišti
- dopravní hřiště u DDM
· Jízda zručnosti
- část parkoviště u DDM
· Zásady poskytování první pomoci
- klubovny DDM, zajišťuje ČČK
Soutěž je vypsána v kategorii:

I.

věk 10 – 12 let dosažených v příslušném kalendářním roce
konání soutěže
II. věk 13 – 15 (16) let dosažených v příslušném
kalendářním roce konání soutěže
Družstvo, které nebude řádně sestaveno / 2 chlapci + 2 dívky /, nebude zařazeno do soutěže.
Náhradníci: nasazení náhradníka do soutěže je možné pouze v případě vážného důvodu
neúčasti člena družstva
Pokyny pro soutěžící:
· Povinné vybavení všech členů družstev: ochranná přilba pro cyklisty
· S sebou: sportovní oblečení dle počasí /popř. pláštěnka/, psací potřeby, přezůvky
· Jízdné: bude propláceno po předložení platné jízdenky, děti do 15 let se prokáží
poloviční jízdenkou s platným datem / od 8,00 – 8,30 hod. v DDM /
· Občerstvení: pro soutěžící a doprovod bude zajištěno, stravenky budou vydány
u prezence
· Pojištění: řádně a včas přihlášení účastníci budou pojištěni /včetně náhradníků/
Do přihlášky uvádějte úplná rodná čísla, pokud neuvedete celé
a správné rodné číslo, závodník nebude pojištěn a tudíž připuštěn
k závodu!
Náhradníci musí být uvedeni na přihlášce a zúčastní se soutěže pouze
v případě neúčasti řádně přihlášeného soutěžícího.
Řešení námitek a protestů:
Protest proti průběhu disciplíny je nutno uplatnit do 30 minut po skončení příslušné disciplíny, protest
proti výsledku je nutno podat písemně do 30 minut po oficiálním zveřejnění výsledků.
Za dozor během soutěže odpovídá vysílající organizace!!! v souladu s vyhl. 55/2005 Sb., § 7.
Prosíme pedagogický dozor, aby byl během závodů k dispozici pořadatelům na jednotlivých stanovištích.
Řádně vyplněnou nominaci zašlete nejpozději do 23. května 2016 na e – mailovou adresu:
sport@ddmck.cz
Soutěžící i náhradníci, jejichž přihlášky obdržíme po termínu, nebudou do soutěže zařazeni
/z důvodu pojištění, stravy/.
V Českém Krumlově, dne 9. května 2016

Za organizátory soutěže:
Hana Havlíčková, v.r.
odd. TVS

Mgr. Jakub Pich, v. r.
ředitel DDM

NOMINACE
pro okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů – Český Krumlov
25. 5. 2016
ŠKOLA:…………………………………

TEL:……………………………

I.kategorie / 10 – 12 let/
!!! Nutné vyplnit!!!
Příjmení a jméno

Základního kola se zúčastnilo ……žáků
RČ

Třída

Adresa

Učitel
1.
2.
3.
4.
Náhrad.
Náhrad.
II.kategorie /13 – 15 (16) let/
!!! Nutné vyplnit!!!
Příjmení a jméno

Základního kola se zúčastnilo ……žáků
RČ

Třída

Adresa

Učitel
1.
2.
3.
4.
Náhrad.
Náhrad.
Jako náhradníky uveďte jednoho chlapce a jednu dívku.
Údaje uvedené na přihláškách slouží k vnitřním potřebám organizace.
Rodná čísla a adresy je nutno uvést z důvodu pojištění účastníků!
V…………………. dne…………………
……………………………
razítko a podpis

