PROPOZICE
Okresního kola okresu
J.Hradec
Dopravní soutěže mladých
cyklistů
Pro žáky ve věku 10 -15 let
konaného

19. května 2016 v T Ř E B O N I

1. Vyhlašovatel soutěže :
Aktiv pro BESIP Městského úřadu Třeboň, MěÚ Třeboň, odbor dopravy; Policie ČR, KŘP,
Dopravní inspektorát, Jindřichův Hradec; Policie ČR, KŘP, ÚP J.Hradec, obvodní služebna
Třeboň; Městská policie Třeboň, Český červený kříž, úřad oblastního spolku J. Hradec; Dům
dětí a mládeže Třeboň; Autoškola Ille Třeboň a Krajský úřad - Jihočeský kraj, České
Budějovice.
2. Jmenovitý seznam funkcionářů soutěže :
A) Ředitelství soutěže :
Předseda organizačního výboru :
Ředitel soutěže
:
Hlavní rozhodčí
:
Tajemník soutěže
:

ing. Peroutka Václav
Školka Vladimír
Bc. Aleš Kolář
Přibylová Marta

B) Vedoucí disciplín :
a)
b)
c)
d)
e)

Pravidla silničního provozu – teoretická část :
Pravidla silničního provozu – praktická část :
Jízda zručnosti
:
První pomoc
:
Práce s mapou
:

Bc. Ille Martin
npor. Bc. Kotil Karel
ing. Peroutka Václav
Lenka Kalábová
Školka Vladimír

3. Údaje o místě a termínu konání soutěže :
19. května 2016 (čtvrtek) zahájení v 9.00 hod. před Domem dětí a mládeže v Třeboni.
SOUTĚŽ SE USKUTEČNÍ ZA KAŽDÉHO POČASÍ!
4. Způsob dopravy soutěžících :
Náklady na 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 zálohově škola, která soutěžící vyslala. Následně po skončení soutěže
přeúčtuje tyto náklady každá škola pořadateli, tj. Městskému úřadu Třeboň.
Doprava vítězných škol z ORP Dačice a ORP J.Hradec bude zajištěna autobusem po
dohodě s krajským koordinátorem.
5. Rámcový program akce :
Jednotlivé disciplíny jsou hodnoceny přidělováním trestných bodů jednotlivcům nebo celému
družstvu podle propozic „Dopravní soutěž mladých cyklistů“, vydaných MD ČR v roce
2010 uvedených na stránkách MD www.ibesip.cz . Výsledkem družstva se rozumí součet
všech trestných bodů, které v jednotlivých disciplínách obdrželi členové družstva.
6. Rozpis jednotlivých disciplín :
1. Pravidla silničního provozu – teoretická část

2. Pravidla silničního provozu – praktická část
3. Jízda zručnosti
4. První pomoc
5. Práce s mapou – soutěží každý samostatně
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.
Protesty projedná ředitelství soutěže po předložení ihned a její rozhodnutí je považováno za
konečný výrok výsledků.
8. Upozornění na změny a úpravy propozic :
Pořadatel má právo na dílčí změnu, nebo úpravu propozic, pokud se v některých dílčích
částech liší.
9. Kontaktní údaje :
Hlavní organizátor soutěže: ing. Peroutka Václav, MěÚ Třeboň, odbor dopravy
tel. 384 342 159, 725 988 835
10. Způsob a termín závazné přihlášky a prezentace :
o Přihlášky zasílejte na adresu Městský úřad Třeboň, odbor dopravy, Palackého náměstí
46/II, 379 01 Třeboň
o Uzávěrka přihlášek je 16. 05. 2016 (pondělí)
o Prezentace účastníků od 8,00 hodin do 9,00 hodin, v případě dřívějšího příjezdu bude
DDM Třeboň přístupný pro účastníky soutěže již v 7,00 hod.
o 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!
o Okresního kola mají právo se zúčastnit družstva škol, která se umístila na prvním, druhém
a třetím místě na oblastním kole dopravní soutěže mladých cyklistů a které včas zaslaly
přihlášku.
11. Soutěž je vypsána :

NUTNO DODRŽET !!!

V první kategorii – smíšené čtyřčlenné družstvo (dva chlapci a dvě dívky).Věková hranice
pro účastníky v 1. kategorii – věk 10-12 let dosažených v příslušném kalendářním roce
konání soutěže. V I. kategorii nesmí startovat žák, který v příslušném kalendářním
roce dovrší věku 13-ti let.
V druhé kategorii - smíšení čtyřčlenné družstvo (dva chlapci a dvě dívky), věk 13-15 (16)
let dosažených v příslušném kalendářním roce konání soutěže. Ve druhé kategorii může
organizátor ve výjimečných případech povolit start i žáka mladšího 13 let.

Náhradníci – nasazení náhradníka do soutěže je možné pouze v případě vážného důvodu
neúčasti člena družstva. Nutno nahlásit jeho nasazení alespoň 24 hodin před konáním soutěže
pro uzavření pojištění.
12. Dílčí pokyny :
Předpokládané ukončení soutěže v 16.00 hodin.
Vybavení členů družstev: každý člena družstva bude mít vlastní ochrannou přilbu,
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.
Bezpečnost a ochrana zdraví: Za bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na
soutěž a ze soutěže, včetně celé doby uskutečněné akce zajišťuje a odpovídá v plném rozsahu
vysílající škola a určený pedagogický doprovod dle vyhlášky 55/2005 Sb., § 7 odst. 2.
(Potvrzení školy na odeslané přihlášce).
13. Družstvo umístěná na prvním místě v kategorii I. a II., postupuje dále do krajského kola,
které se koná dne 02.06. 2016 ve Studené (okres Jindřichův Hradec):

V Třeboni 15. března 2016

