DOPRAVNÍ SOUTĚŢ MLADÝCH CYKLISTŮ – OBLASTNÍ KOLO

Čtvrtek 18. dubna 2013, DDH Týn nad Vltavou

V 1. kategorii – mladší ţáci (10 – 12 let):
se na 1. místě umístila ZŠ Hlinecká, Týn nad Vltavou,
na 2. místě ZŠ Malá Strana, Týn nad Vltavou,
na 3. místě ZŠ Hlinecká, Týn nad Vltavou.

Ve 2. kategorii – starší ţáci (13 – 15 let):
bylo přihlášeno pouze jedno družstvo, tudíž
se na 1. místě umístilo družstvo ZŠ Malá Strana, Týn nad Vltavou.

Výsledky zpracoval:
Ing. Jaroslav Janáček
vedoucí odboru dopravy
Městský úřad – Týn nad Vltavou

Článek z webových stránek Města Týn nad Vltavou:

Děti soutěţily v Oblastním kole soutěţe Mladý cyklista
Za krásného slunečného počasí proběhla 18. dubna 2013 dopravní soutěž Mladých cyklistů na Dětském
dopravním hřišti u základní školy Malá Strana. Akce pořádaná Dopravním odborem městského úřadu ve
spolupráci s městem Týn nad Vltavou, BESIP, Policie ČR a Městské policie a základní školou Malá Strana se
vydařila.
Soutěží se zúčastnili žáci základních škol Malá Stana a Hlinecká. Na kole absolvovali jízdu zručnosti, jízdu dle
pravidel provozu na pozemních komunikacích a samozřejmě písemné testy. Na řešení praktické i teoretické
části dohlíželi příslušníci Městské policie a policie ČR. Nechyběl zde ani test znalostí první pomoci, kde si
soutěžící vyzkoušeli své dovednosti v praxi. Všichni úspěšní absolventi obdrželi věcné ceny a z obou kategorií,
postupují do okresního kola.
V 1. kategorii - mladší žáci (10 – 12 let)
se na 1. místě umístila.......ZŠ Hlinecká
na 2. místě................ZŠ Malá Strana
na 3. místě................ZŠ Hlinecká
Ve 2. kategorii - starší žáci (13 – 15 let)
bylo přihlášeno pouze jedno družstvo, tudíž se na 1. místě umístilo družstvo: ZŠ Malá Strana

Chci poděkovat všem, kteří se na organizaci, přípravě a zabezpečení soutěže podíleli:
Čestný ředitel soutěže – Ing. Ivo Machálek, místostarosta města
Předseda organizačního výboru – Mgr. Zdeňka Meškánová, ředitelka základní školy Malá Strana
Ředitel soutěže – David Slepička
Hlavní rozhodčí – Dis. Martin Macháček
p. Václav Kovář, krajský koordinátor BESIP pro Jihočeský kraj
Jízda na DDH - Městská policie, policie ČR
Jízda zručnosti – Městská policie, policie ČR
Testy z PSP – police ČR
První pomoc – p. Vornay Vladimír
Učitelé, kteří děti na soutěž připravili:
ZŠ Hlinecká – Mgr. Petra Říhová
ZŠ Malá Strana – Mgr. Jana Chudá
Ing. Jaroslav Janáček

