Aktiv BESIP při odboru dopravy MěÚ Domažlice a Horšovský Týn

PROPOZICE
okresního kola dopravní soutěže mladých cyklistů pro žáky ZŠ ve věku 10-16 let
Okresní kolo dopravní soutěže se uskuteční:

dne 25. dubna 2019 (čtvrtek)
DDH Domažlice (Pod novou nemocnicí)
začátek soutěže v 9.00 hod

Úvod
Doplňkem dopravní výchovy jsou dopravní soutěže. Kvalitní příprava dětí na tyto soutěže a
účast v nich může znamenat velký přínos pro vztah dětí k motorismu, pro pochopení všech
zákonitostí dopravy a dodržování vztahů v provozu na pozemních komunikacích.
Poslání soutěže
 podněcovat a zvyšovat zájem žáků o dopravní výchovu
 ověřovat znalosti žáků – cyklistů, jejich dovednosti v uplatňování pravidel silničního
provozu a technice jízdy v praxi a v první pomoci
 přispívat k zdokonalení a zvýšení efektivnosti výchovně vzdělávací práce v dopravní
výchově na školách, k správnému chování žáků v silničním provozu a tím napomáhat
snížení dopravní nehodovosti u dětí
Vyhlašovatel soutěže
Ministerstvo dopravy – BESIP, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Policejní prezidium
ČR a ČČK.
POŘADATELÉ OKRESNÍHO KOLA
Aktiv BESIP při MěÚ s rozšířenou působností – Domažlice a Horšovský Týn, odbory dopravy a
úseky školství výše uvedených obcí s rozšířenou působností, Koordinační pracoviště BESIP pro
Plzeňský kraj, Krajský úřad Plzeňského kraje, Policie ČR Plzeňského kraje – územní odbor
Domažlice, Autoškola pod Vavřincem Domažlice, OS ČČK Domažlice a Česká pojišťovna a.s.
ORGANIZAČNÍ VÝBOR
Ředitel soutěže:
Zástupce ředitele:
Tajemník:
Hlavní organizátor:
Garant soutěže:
Hlavní rozhodčí:
Zdravotní služba:

npor. Mgr. Václav Havel
Ing. Dagmar Murínová
Markéta Weberová
Jan Růžek
Václava Ircingová
Stanislav Švandrlík
Ida Černá

- Policie ČR PK – územní odbor Domažlice
- MěÚ Domažlice
- MěÚ Horšovský Týn
- MěÚ Domažlice
- koordinátorka BESIP pro Plzeňský kraj
- Česká pojišťovna a.s.
- OSČČK Domažlice

VEDOU CÍ DISCIPLÍN
Pravidla provozu na poz. komunikacích (testy)
Jízda podle pravidel na dopravním hřišti
Jízda zručnosti
Poskytování první pomoci

- Markéta Weberová, Jana Hrušková
- Josef Svachouček, Stanislav Švandrlík
- Josef Jung, Mgr. Ludmila Chladová
- Hana Paulová

ČESTNÍ HOSTÉ
JuDr. Zdeněk NOVÁK
Ing. Josef HOLEČEK
plk. Mgr. Petr KU NEŠ
Mgr. Dušan PAKANDL
Bc. Marcela Kilbergerová
Miloslav Váňa DiS.

- starosta Města Domažlice
- starosta Města Horšovský Týn
- vedoucí územního odboru PČR, KŘ PK - ÚO Domažlice
- vedoucí odboru dopravy a SH KÚ Plzeňského kraje
- odbor dopravy a SH KÚ Plzeňského kraje
- odbor dopravy a SH KÚ plzeňského kraje

ÚČASTNÍCI
Soutěž se vyhlašuje každoročně. Je určena především žákům základních škol a odpovídajících
ročníků víceletých gymnázií, popř. dalších alternativních škol, tedy žákům 10 – 16letým. Soutěž
družstev ZŠ, která se přihlásí pořadateli soutěže do termínu uzávěrky přihlášek.
Účastníci soutěže jsou vítězná družstva základních kol na školách v oblastí Domažlického
okresu.
I. kategorie 4 žáci (2 chlapci + 2 dívky) ve věku 10 -12 let dosažených v příslušném
kalendářním roce. Rok narození 2007, 2008 a 2009.
II. kategorie 4 žáci (2 chlapci + 2 dívky) ve věku 12 - 16 let dosažených v příslušném
kalendářním roce konání soutěže. Rok narození 2007, 2006, 2005, 2004, 2003.
Podmínkou účasti na soutěži je včasné zaslání nominace žáků v termínu do 10. 4. 2019
Kapitán družstva je uveden na soupisce na prvním místě.
Kapitán družstva obdrží soutěžní výkaz a startovní čísla, která jsou soutěžící povinni nosit
v celém průběhu soutěže viditelně na oděvu.
Soutěž končí vyhlášením výsledků!!!
Po skončení soutěže odevzdá kapitán startovní čísla v místě přejímky soutěže.
Vyšší počet žáků není povolen. Obě družstva školy bude doprovázet 1 dospělá osoba starší 18
let (pedagogický dozor), který po dobu celé soutěže odpovídá za svěřené žáky.
Rozsah soutěže
Dopravní soutěž cyklistů se skládá ze čtyř soutěžních disciplín, které budou jednotlivá družstva,
resp. jednotliví soutěžící absolvovat v předem vylosovaném pořadí.
Disciplíny „Jízda podle PSP“ a “Jízda zručnosti” budou soutěžící absolvovat na horských kolech
s pákovými brzdami, které dodá AŠ Pod Vavřincem s. r. o., Domažlice.

Způsob vyhodnocení a určení pořadí
Jednotlivé disciplíny jsou hodnoceny přidělováním trestných bodů jednotlivcům nebo celému
družstvu podle propozic „Dopravní soutěž mladých cyklistů“, vydaných MD ČR v roce 2018
uvedených na stránkách MD www.ibesip.cz . Výsledkem družstva se rozumí součet všech
trestných bodů, které v jednotlivých disciplínách obdrželi členové družstva. Vítězí družstvo,
které obdrží nejmenší počet trestných bodů. V případě rovnosti bodů bude rozhodujícím
kritériem počet trestných bodů při řešení testových otázek z PSP, dále jízda podle pravidel a
jízda zručnosti.
Soutěžní disciplíny
A. Teoretická část
B. Praktická část

1. test z pravidel provozu na pozemních komunikacích
(testy klasicky v papírové podobě na odpovědní lístky)
2. jízda zručnosti na kole
3. jízda na DDH podle pravidel provozu na pozemních komunikacích
4. praktické provedení poskytnutí první pomoci
(maximální doba splnění disciplíny je 10 minut)

Průběh soutěže
Po zahájení soutěže:
žáci I. kategorie absolvují discipliny:
PSP (test), první pomoc
žáci II. kategorie absolvují disciplíny:
jízdu zručnosti a jízdu na DDH
Po vystřídání všech družstev dojde k výměně tak, aby pohyb dětí mimo soutěžní prostory byl
co nejmenší.
PROTESTY
Protest může podat pouze osoba (pedagogický pracovník) doprovázející družstvo. Protesty se
podávají hlavnímu rozhodčímu ihned po ukončení a zveřejnění jednotlivých disciplín.
DOPRAVA
Pedagogický doprovod i soutěžící využijí k dopravě na tuto akci veřejných dopravních
prostředků dle Směrnice MŠMT. Soutěžící, kteří k dopravě na soutěž dojedou veřejnými
dopravními prostředky, využijí zlevněného jízdného pro děti do 15-ti let. Žákům i doprovodu
bude proplaceno jízdné po předložení platných jízdenek. Pouze v odůvodněných případech
bude uznáno žákům plné jízdné.
STRAVOVÁNÍ
Bude zajištěno ve formě svačinových balíčků pro všechny účastníky a bude hrazeno z rozpočtu
BESIP.

Nominace
V případě účasti školy zašlete přihlášky dle přílohy nejpozději do 10. dubna 2019

na adresu:

Městský úřad Domažlice
odbor dopravy
Jan Růžek
náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579
344 01 DOMAŽLICE
nebo v elektronické podobě e-mail:

jan.ruzek@mesto-domazlice.cz
Potvrzené přihlášky zasílejte poštou nebo prostřednictvím e-mailu.
V případě, že škola zašle přihlášku (nominaci) el. poštou, předá při presenci pedagogický
doprovod originál přihlášky (nominace) s potvrzením školy.
POZOR NOVÉ:
Pedagogický doprovod zároveň předá pořadateli vyplněný souhlas se zpracováním osobních
údajů dětí ve zveřejněných výsledkových listinách.

Následně bude škole zasláno prostřednictvím e-mailu potvrzení o registraci.

!!!!!!!!!!!!!!!!(Pokud škola neobdrží potvrzení o registraci,
zašlete přihlášku opakovaně).!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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).
Ostatní
Kromě běžného vybavení na cestu je nutné, aby soutěžící měli vybavení pro případ deště a
nezapomněli si vzít s sebou psací potřeby a vlastní ochrannou přilbu pro jízdu na kole.
U končení soutěže se plánuje na 13. hodinu.

Družstvo, které zvítězí postupuje dále do:
 Krajského finále
29.5. - 30. 5. 2019 - DDH při 33. ZŠ T. Brzkové, Plzeň
a rekr. zařízení Melchiorova Huť
 vítězná družstva I. a II. kat do celostátního kola
18. 6. - 20. 6. 2019 - Liberec
 popřípadě kola mezinárodního (I. kategorie)

podzim 2019 - Švýcarsko

Závěr
Žádáme ředitele škol o přihlašování družstev dle uvedených propozic.

V případě, že se škola nezúčastní okresního kola dopravní soutěže cyklistů, žádáme o sdělení
na zaslané přihlášce, zda škola pořádala základní kolo této soutěže a kolik žáků jej
absolvovalo.
Doporučené pomůcky:
Propozice a pokyny k organizaci DSMC, Ministerstvo dopravy – BESIP-2018
Testy a soubory testů na CD nebo v tištěné podobě odpovědní lístky vydané MD - BESIP
Publikace „ Děti v dopravě – první pomoc“ - vydaná ČČK , 3. přepracované vydání, 2016
Soubor zásad poskytování první pomoci na CD – vydané MD – BESIP v roce 2010
Bližší informace lze získat u pracovníků:
Jan Růžek

- odbor dopravy MěÚ Domažlice

tel.: 725 404 004

Václava Ircingová

- koordinátorka BESIP pro Plzeňský kraj

tel.: 604 907 148

V Domažlicích dne 22. března 2019

Za Aktiv BESIP pověřených obecních úřadů Domažlice a Horšovský Týn
Václava Ircingová v.r.
Jan Růžek v.r.
Markéta Weberová v.r.

Příloha: Přihláška do soutěže ( obsah - 1 stránka)
Souhlas se zpracováním osobních údajů (obsah - 2 stránky)

Přihláška - nominace
do okresního kola dopravní soutěže mladých cyklistů okr. Domažlice
konaného dne 25. 4. 2019 v Domažlicích

Škola…
tel.:……………………………………. e-mail ………………………………………………...
I. kategorie

Základního kola na ZŠ se zúčastnilo …………..žáků
Příjmení a jméno

U čitel

Datum
narození

Třída

X

X

Adresa

1.
(chlapec)
2.
(chlapec)
3.
(dívka)
4.
(dívka)

II. kategorie

Základního kola na ZŠ se zúčastnilo …………žáků
Příjmení a jméno

U čitel
1.
(chlapec)
2.
(chlapec)

Datum
narození

Třída

X

X

3.
(dívka)
4.
(dívka)
Účast více žáků do soutěže není povolena !

Datum:

Potvrzení školy:

Adresa

