
   

 

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace 

                           A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

                                                      Středisko dopravní výchovy 

 

 

 

                               
Propozice obvodního kola dopravní soutěže Mladý cyklista  

 

 

Místo konání:: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace 

 

Termín konání: 26. 4. 2013 - pátek 

 

Obsah: 

1. Organizační štáb soutěže 

2. Všeobecná ustanovení 

3. Technická ustanovení 

4. Organizační a časový průběh soutěže 

5. Závěrečné ustanovení 

 

Přílohy: 

A - přihláška 

B - situační schéma DDH 

 

 

1.  Organizační štáb 

 

1.1. Vedení soutěže: 

 

Mgr. Rostislav Pytlík - ředitel školy             hlavní pořadatel 

Mgr. Šárka Vavrošová                                    organizátor soutěže 

 

1. 2.     Členové organizačního týmu: 

 

pí uč. Jiřina Holečková 

Mgr. M. Ott 

Ing. Josef Laža 

Ing. Jiří Lazar 

p. Jiří Kutáč 

Městská policie 

Záchranný tým ČČK Ostrava 

 

1. 3.      Vedoucí a hlavní rozhodčí disciplín: 

 

pí uč. Jiřina Holečková                                     Pravidla provozu na pozemních komunikacích 

                                                                              1. a 2. kategorie – testy    

 Záchranný tým  ČČK Ostrava                             Zásady poskytování první pomoci   

 

p. Jiří Kutáč                                                          Jízda zručnosti 1. a 2. kategorie    

Městská policie           Jízda na DDH 

Ing. Jiří Lazar                                                        Práce s mapou  

pí uč. Šárka Vavrošová                                        Zpracování dat 

 



   

1.4.       Jury: 

 

pí uč. Šárka Vavrošová  -  hlavní rozhodčí 

 

 

          

2. Všeobecná ustanovení 

 

2.1. V obou věkových kategoriích školu reprezentují smíšená čtyřčlenná družstva  

(2 děvčata + 2 chlapci). Soutěžící doprovází pedagogický pracovník, který po celou dobu trvání akce zodpovídá 

za bezpečnost členů družstva, za kázeň soutěžících a za jejich včasný příchod k místům konání jednotlivých 

disciplín. Dále zodpovídá za to, že každý účastník soutěže bude mít s sebou průkaz pojištěnce zdravotní 

pojišťovny. 

 

 

2.2. Startovní čísla budou soutěžícím přidělována pořadatelem v pořadí, v jakém budou pořadateli doručovány 

jednotlivé přihlášky. Přidělená startovní čísla obdrží vedoucí družstev při prezentaci v den konání soutěže a zde 

provedou i odsouhlasení jmen soutěžících. Po skončení poslední disciplíny vrátí pedagogický doprovod startovní 

čísla na štábu soutěže. Případný náhradník bude vystřídán ještě před odjezdem do místa soutěže. 

 

2.3. Registrace účastníků bude provedena dne 26. 4. 2013 od 8,30 do 9,00 při vstupu do Pav. C (boční vchod). 

Vedoucí družstev u prezentace předloží kopii přihlášky potvrzenou ředitelstvím školy a čestné prohlášení (může být 

společné pro všechny členy družstva) o zdravotním stavu závodníků. 

 

 2.4. Šatny pro závodníky budou zajištěny v budově školy v pav. C (jen v případě nepříznivého počasí). 

 

2.5. Členové družstev, která se umístí v každé kategorii na 1. až 3. místě, obdrží věcnou odměnu a propozice do 

městského finále. Členové ostatních družstev obdrží drobné motivační a výchovné předměty. 

         

2.6. V obvodní soutěži Mladý cyklista pojedou soutěžící jízdu zručnosti i podle pravidel na kolech jednotného 

typu, určeného pro výcvik na DDH. Kola zajistí pořadatel soutěže. 

 

 

3. Technická ustanovení 

 

3.1 Soutěž se bude řídit celostátními propozicemi a pokyny pro pořádání Dopravní soutěže mladých cyklistů 

(Ministerstvo dopravy - BESIP, platnými od 1. 1. 2011). Soutěž je určena dětem starším 10 let.  

 

3.2 Soutěžní kategorie: 

 

1. kategorie – věk 10–12 let dosažených v příslušném kalendářním roce konání soutěže, 2 dívky a 2 hoši) 

   

2. kategorie – věk 13–15 (16) let dosažených v příslušném kalendářním roce konání soutěže. 2 dívky a 2 

hoši 

 

Ve 2. kategorii může organizátor ve výjimečných případech povolit start i žáka mladšího 13 let. 

 

3.3 Výstroj soutěžících: 

 

Všichni soutěžící musí mít sportovní oblečení (doporučuje se, aby nohavice přesahovaly přes kolena a rukávy 

přes lokty). Upozorňujeme, že podle Zákona číslo 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích 

platného od 1. 1. 2001 musí dle § 58 cyklisté mladší 18 let použít při jízdě na kole ochrannou přilbu a mít 

ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě. 

 3.4. Soutěžní disciplíny: 

 

V obvodním kole budou následující disciplíny: 

1. Testy z pravidel silničního provozu 

2. 1. pomoc  

3. Jízda na DDH (jede vždy celé družstvo současně po dobu 5-ti minut).  



   

4. Jízda zručnosti, kde mohou být pro jednotlivé kategorie použity překážky podle níže uvedeného seznamu. 

Použité překážky a jejich pořadí bude určeno na rozpravě v 8,45 v soutěžní den dle meteorologických podmínek 

a stavu plochy: 

I. věková kategorie 

Branka, kolejnice, trychtýř, osmička A, B, převoz pohárku s vodou, jízda v kruhu „káča“, koridor, 

složený koridor, slalom s nestejně vzdálenými kužely, slalom s tyčemi, slalom mezi brankami, obráceny 

slalom, úzká pasáž, prkno s pilovitým povrchem, zešikmené prkno, hrboly, zastavení na metě, změna 

směru jízdy, podjezdová branka, přenesení míčku přes zešikmené prkno. Jízdu zručnosti absolvují 

závodníci 1 x 

II. věková kategorie 

Branka, kolejnice, trychtýř, osmička A, B, převoz pohárku s vodou, jízda v kruhu „káča“, koridor, 

složený koridor, slalom s nestejně vzdálenými kužely, slalom s tyčemi, slalom mezi brankami, obráceny 

slalom, úzká pasáž, prkno s pilovitým povrchem, zešikmené prkno, hrboly, zastavení na metě, změna 

směru jízdy, podjezdová branka, přenesení míčku přes zešikmené prkno. Jízdu zručnosti absolvují 

závodníci 1 x 

Případné změny budou soutěžícím sděleny při nástupu v den soutěže. 

 

4. Organizační a časový průběh soutěže 

 

4. 1.    Soutěž bude probíhat od 8.30 hod. do 12,30 hod. 

 

Rozvržení soutěžního dne: 

 

8,30 - 9,00       prezentace družstev u vstupu do pav. C 

 

9,00 - 9,10       slavnostní zahájení - při pěkném počasí na DDH 

                                                         - při nepříznivém počasí v hale školy 

  

9,10 -12,00      vlastní soutěž  - jízda na DDH podle PSP  

                                                - jízda zručnosti 

                                                - prověření pravidel silničního provozu testem 

                                                - první pomoc                                              

                                                - práce s mapou        

 

12,00 - 12,30   vyhodnocení, předávání cen, slavnostní zakončení 

 

Žáci si sebou přinesou cyklistické přilby a sportovní oblečení. 

Za kázeň po celou dobu závodů odpovídá pedagogický doprovod. 

Všem přejeme dobré umístění a slunečné počasí. 

 

5. Závěrečná ustanovení 

 

5.1. Tyto pokyny jsou závazné pro všechny účastníky obvodního kola dopravní soutěže. Případné připomínky a 

dotazy je nutné vznést při nástupu, nejpozději však ještě před zahájením soutěže u organizátora soutěže. 

5.2. Protesty proti konečným výsledkům může podat písemnou formou pouze vedoucí družstva u hlavního 

rozhodčího a to nejpozději do 15-ti minut po zveřejnění konečných výsledků na výsledkové tabuli. Protesty k 

jednotlivým disciplínám je nutno podat okamžitě u hlavního rozhodčího disciplíny. Všechny protesty řeší jury 

soutěže a hlavní rozhodčí soutěže. K řešení protestu si mohou s poradním hlasem přizvat rozhodčího příslušné 

disciplíny. 

5.3 V případě, že některý z členů družstva nebude moci v soutěži ze zdravotních důvodů pokračovat, bude 

družstvo zatíženo průměrným počtem trestných bodů, které dosáhnou zbývající členové družstva v dané 

disciplíně. Stejný postup bude i v případě, že družstvo nenastoupí kompletní na start celé soutěže. 

5.4 V případě nutnosti může organizační štáb operativně směrnice pozměnit, o čemž budou včas všichni 

účastníci informováni. 

 

Družstva, která se v každé kategorii umístila na 1. - 3. místě postupují do městského finále. 

 



   

 

 

Přihlášky: 

Přihlášky posílejte nejpozději do 25. 4. 2013 na předepsaných nominačních listinách na e-mailovou adresu: 

svavrosova@dopravka.cz nebo poštou na adresu Mgr. Šárka Vavrošová A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-

Hrabůvka 

 

 

 

 

 

 

V případě, že škola zašle přihlášku (nominaci) el. poštou, předá vedení školy pedagogickému doprovodu originál 

nominace s potvrzením školy, který bude předán organizátorovi při prezenci. 

 

 

Příloha: A 

 

   

mailto:svavrosova@dopravka.cz


   

B – Situační schéma DDH 

 


