PROPOZICE
okresního kola

Dopravní soutěže mladých cyklistů
14. května 2015
Vyhlašovatel soutěže:
Pořadatel:
Místo konání:
Termín:
Organizátoři:

Ministerstvo dopravy ČR - BESIP
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
SPoŠkA, s.r.o. Jičín ve spolupráci s PČR Jičín, MP Jičín,
ČČK, MěÚ Jičín – odbor dopravy
DDH Jičín, Na Tobolce 389
14. května 2015
ředitel soutěže - Mgr. Renata Motyčková
hlavní rozhodčí - Mgr. Ladislav Spousta

Časový rozpis soutěže
08:00 – 08:30 hod. příjezd účastníků, prezence
08:30 – 08:50 hod. rozprava k disciplínám, informace k soutěži (vedoucí družstev,rozhodčí)
08:50 – 09:00 hod. zahájení soutěže
09:00 – 13:00 hod. soutěžní disciplíny
13:15
vyhlášení výsledků
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového rozpisu.
Podrobný časový harmonogram plnění jednotlivých soutěžních disciplín a pořadí startujících
obdrží vedoucí družstev při zahájení soutěže.

Podmínky účasti
I. kategorie:
čtyřčlenné družstvo (2 děvčata + 2 chlapci) žáci 4., 5., a 6. třídy (ročník narození 2005, 2004,
2003)
II. kategorie:
čtyřčlenné družstvo (2 děvčata + 2 chlapci) – žáci 7., 8.a 9. třídy ev. 6. třídy, (rok narození
2002 a starší, do 16 let)
Družstvo doprovází pedagogický pracovník, starší 18ti let, který po celou dobu trvání soutěže
zodpovídá za bezpečnost všech členů družstva a garantuje včasný příchod k plnění
jednotlivých disciplín.
Náhradníci se soutěže nezúčastňují.

Úbor:

sportovní oblečení včetně obuvi (doporučuje se, kalhoty pod kolena
a triko kryjící lokty), zřetelně umístěné startovní číslo a při absolvování
soutěžních disciplín „Jízda na DDH“ a „Jízda zručnosti“ použít vlastní
ochrannou cyklistickou přilbu.

Přihlášky:

nominaci soutěžících, včetně pedagogického doprovodu vyplňte
čitelně a zašlete nejpozději do 7. 5. 2015 na adresu:
Soukromá střední škola podnikatelská – ALTMAN, s. r. o.
Na Tobolce 389, 506 01 Jičín, sposka@centrum.cz, tel. 493 535 618
V případě zaslání přihlášky el. poštou, předloží pedagogický doprovod
originál nominace s potvrzením školy při prezentaci.

Rozpis disciplín
Předpis:

Soutěž je organizována podle „Propozic
DSMC“,Ministerstvo dopravy – BESIP – 2015.

a

pokynů

k organizaci

Soutěžní disciplíny: 1. Pravidla provozu na pozemních komunikacích - teoretická část – test.
2. Pravidla provozu na pozemních komunikacích - praktická část jízda po DDH.
3. Jízda zručnosti na kole.
Seznam možných překážek: branka, kolejnice, trychtýř, osmička,
slalom mezi brankami, přenesení pohárku s vodou, šikmé prkno,
slalom s nestejně vzdálenými kužely, zastavení na metě.
4. Zásady poskytování první pomoci – praktická část
Požadované úkoly: ošetření zraněného kolena, ošetření zraněného
lokte, znehybnění zlomené ruky či nohy, ošetření oděrky na různých
místech těla, zastavení krvácení na ruce, na noze (tepenné, žilné),
resuscitace (oživování)
S podrobným popisem jednotlivých soutěžních disciplin se můžete seznámit
www.ibesip.cz v oddíle dopravní soutěž – propozice a pokyny k organizaci 2015.

na

Technické zajištění: Jízdní kola a jejich případnou úpravu zajistí pořadatel.
Doprava:
Doprava soutěžících a pedagogického doprovodu je individuální.
Stravování: Občerstvení všech účastníků soutěže je zajištěno a hrazeno.
Protesty:
Protest může podat pouze pedagogický doprovod, a to písemně do
rukou hlavního rozhodčího. Ten po projednání s jury a rozhodčím
disciplíny rozhodne s sporných otázkách a výsledcích. Protest proti
průběhu disciplíny lze podat do 15 minut po vyvěšení průběžných nebo
konečných výsledků na výsledkové tabuli. Vklad pro podání protestu
činí 300,- Kč.
Ceny:
Věcné ceny za první tři místa v každé kategorii a diplomy pro všechna
zúčastněná družstva poskytuje Ministerstvo dopravy ČR- BESIP
Vítěz postupuje do krajského finále.
INFORMACE k organizačnímu zabezpečení soutěže podá: Jana Chrtková, 493 535 618
Soutěž je financována z dotace Krajského úřadu Královehradeckého kraje.

