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19. ročník dopravní soutěže

Nebojte se silnice
pro žáky 1. stupně ZŠ
Datum konání soutěže: středa 5. června 2019
Místo konání soutěže:

Dětské dopravní hřiště v Táboře u sladovny, Šafaříkova
ulice

Vysílající škola zajistí pedagogický doprovod, který doprovází družstvo na
disciplíny, ale nesmí zasahovat do průběhu soutěže. Vyplněné přihlášky zašlete
poštou nebo emailem nejpozději do 27. května 2019 do 1000 hodin. Upozorňujeme
důrazně, že později obdržené přihlášky nebudou zařazeny do soutěže!!! Akce se
koná za finanční podpory města Tábor.

Soutěž se skládá z disciplin:

1. pravidla silničního provozu (teoretická část) formou jednoduchého testu
s 10 otázkami, 5 dopravními značkami, 5 obrázky křižovatek a s vyznačením
správné odpovědi
2. pravidla silničního provozu (praktická část)- jízda po dětském dopravním
hřišti v časovém limitu za dodržování pravidel silničního provozu. Důraz bude
kladen zejména na jízdu při pravém okraji vozovky, dodržování základních
dopravních značek, respektování přechodu pro chodce, dodržování pravidel o
přednosti na křižovatkách, řazení do jízdních pruhů
3. jízda zručnosti- jednoduchá dráha složená z branky, koridoru, slalomu mezi
brankami, slalomu mezi kužely, složený koridor, zastavení na metě
4. první pomoc -plnění jednoduchých praktických úkolů např. ošetření
zraněného kolena či lokte, zastavení krvácení prstu, znehybnění zlomené
končetiny.

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 anebo nedostatky v provedení. Školu reprezentuje
smíšené 6-ti členné družstvo (3 chlapci a 3 dívky) složené ze žáků a žákyň druhých,
třetích a čtvrtých postupných ročníků. Z každého ročníku soutěží vždy jeden
chlapec a jedna dívka.

Úhrada dopravy: Jízdné na soutěž bude proplacena na základě platných
předložených jízdenek. Je nutno využívat slev, zpáteční jízdenka
bude po ofocení vrácena.

Stravování:

Všichni soutěžící
pořadatele.

Prezence:

5. června 2019 od 8 00 – 8 30 hod. na DDH, u sladovny,
Šafaříkova ulice

Vybavení žáků:

Vhodný sportovní oděv a obuv pro jízdu na kole, cyklistická
přilba, pláštěnka, tužka.

Časový rozpis soutěže: 8 00 -
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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.
Přihlášky zasílejte do 27. května 2019 na adresu:
e-mailem:
nebo na adresu:

telovychova@ddmtabor.cz
František Rothbauer, vedoucí odd. TVS
DDM Tábor
Tržní náměstí 346
390 01 Tábor

Pořadatel si vyhrazuje právo při nízkém počtu přihlášených družstev,
z ekonomických důvodů soutěž zrušit. Přihlášená družstva by o tomto byla včas
informována.
Za DDM Tábor
Mgr. Josef MUSIL
ředitel

