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PROPOZICE
okresního kola „Dopravní soutěže mladých cyklistů“ žáků základních škol
v Ostravě ve školním roce 2021/2022

Místo konání: Základní škola Alberta Kučery, Ostrava - Hrabůvka
Termín konání: 13. května 2022
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1. Organizační štáb soutěže
1.1.

Vedení soutěže:

Ing. Břetislav Glumbík

ředitel soutěže

Mgr. Magda Švédíková

hlavní rozhodčí

Mgr. Rostislav Pytlík

hlavní pořadatel

Ing. Jakub Fábry

organizační tajemník soutěže

1.2.

Členové organizačního týmu:

zástupci městských obvodů
zástupci Magistrátu města Ostravy
zaměstnanci Ostravských komunikací a.s.
členové Záchranného týmu ČČK Ostrava
příslušníci Městské policie Ostrava
příslušníci Policie ČR DI
středisko dopravní výchovy při ZŠ A. Kučery
1.3.

Vedoucí a hlavní rozhodčí disciplín:

Mgr. Šárka Vavrošová

Pravidla provozu na pozemních
komunikacích - teoretické testy, 1. a 2. kat.

Dopravní policisté

Praktická jízda na dopravním hřišti
- dohled nad dodržováním pravidel provozu
na pozemních komunikacích
- kontrolní stanoviště na dopravním hřišti

Záchranný tým OS ČČK Ostrava

Zásady poskytování první pomoci

Ing. Miroslav Laštůvka

Jízda zručnosti

1.4.

Jury:

Ing. Margita Navrátilová
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2. Všeobecná ustanovení
2.1.

Vyhlašovatel soutěže

Ministerstvo dopravy – BESIP se spoluvyhlašovateli, kterými jsou Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy, Policejní prezidium Policie ČR, Český červený kříž a další organizace, které
zabezpečují činnosti obsažené v metodice
2.2.

Pořadatel okresního kola soutěže:

Aktiv BESIP, pracovní skupina při odboru dopravy MMO se spolupořadateli odbor školství
a sportu MMO, Krajský koordinátor BESIP pro Moravskoslezský kraj, ZŠ Alberta Kučery,
Záchranný tým Českého červeného kříže Ostrava, ÚMOb Ostrava - Jih, MŘ Ostrava Policie ČR
Dopravní inspektorát, Městská policie Ostrava, Středisko dopravní výchovy a Klub dopravní
výchovy.
2.3.

Datum konání:

Okresní (městské) kolo se uskuteční v pátek 13. května 2022.
2.4.

Místo konání:

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace.
2.5.

Nominace účastníků do okresního (městského) kola:

Okresního finále se zúčastní družstva, která se v okrskových kolech umístila:
➢ ve společném okrsku č. 1 a 2 při účasti tří a více škol v dané kategorii postupuje škola
na prvních dvou místech v každé věkové kategorii. Pokud se v dané věkové kategorii
účastní pouze dvě školy, postupuje jen vítěz této kategorie;
➢ v okrsku č. 3 a 4 na prvních třech místech v každé věkové kategorii;
➢ družstvo pořádající školy, pokud se v okrskovém kole neumístí ani jedno její družstvo
na postupovém místě, může vyslat soutěžní družstvo do městského finále v jedné kategorii.
V obou věkových kategoriích školu reprezentují smíšená čtyřčlenná družstva (2 děvčata +
2 chlapci). Každé soutěžící družstvo musí doprovázet 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.
2.6.

Přihlášky:

Přihlášky doručí pedagogové jednotlivých týmů na sekretariát Aktivu BESIP nejpozději
do 12. hodiny dne 10. května 2022 na předepsaných nominačních listinách, za správnost údajů
v přihlášce odpovídá ředitelství vysílající školy. Přihlášky možno zaslat i na e-mailovou adresu:
aktiv.besip@okas.cz. 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.
Doporučuje se, aby družstva měla jednotný sportovní úbor s označením škol, příp. obce
s rozšířenou působností.
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 soutěžích. Po skončení poslední
disciplíny vrátí pedagogický doprovod startovní čísla na štábu soutěže.
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Případný náhradník bude vystřídán ještě před odjezdem do místa soutěže. Během soutěže není
účast náhradníků povolena.
Škola nesmí nominovat do dalších postupových kol žáka, který byl v minulém ročníku soutěže
členem vítězného družstva v republikovém finále. Může tedy startovat v 1. kategorii jako žák
ve věku 10 - 12 let a poté v 2. kategorii také jenom jednou jako žák ve věku 12 – 16 let.
2.7.

Registrace účastníků soutěže:

Bude provedena dne 13. května 2022 od 8,00 do 8,45 hodin u vchodu mezi pavilony B a C
ZŠ A. Kučery v Ostravě Hrabůvce. Vedoucí družstev u prezentace předloží originál přihlášky
potvrzené ředitelstvím školy s čestným prohlášením o zdravotním stavu závodníků a řádně
vyplněných údajích (přihláška je přílohou B těchto propozic). Každý závodník předloží svůj
zdravotní průkaz pro kontrolu roku narození.
2.8.

Šatny:

Šatny pro závodníky budou zajištěny v šatnách základní školy.
2.9.

Stravování:

Stravování pro závodníky, doprovod družstev, pro pořadatele a sbor rozhodčích bude zajištěno
pořadatelem soutěže ve stravovacím zařízení ZŠ A. Kučery.
2.10. Doprava:
Dopravu do místa soutěže si zajistí účastníci sami. Spojení do místa soutěže je možné tramvají
nebo autobusem na zastávky Poliklinika nebo Josefa Kotase.
2.11. Zdravotní služba:
Zdravotní službu po dobu soutěže zajišťují členové Záchranného týmu ČČK Ostrava.
2.12. Věcné odměny:
Členové družstev, která se umístí v každé věkové kategorii na 1. až 3. místě, obdrží věcnou
odměnu a medaile, družstvo obdrží pohár. Členové ostatních družstev včetně doprovodu obdrží
drobné motivační a výchovné předměty.
2.13. Jízdní kola:
V městském finále pojedou soutěžící jízdu zručnosti i podle pravidel na kolech jednotného typu,
určeného pro výcvik na DDH. Kola zajistí pořadatel soutěže.
2.14. Ostatní:
Tyto Propozice vycházejí a řídí se brožurou „Dopravní soutěž mladých cyklistů – Propozice a
pokyny k organizaci“, vydalo Ministerstvo dopravy ČR – BESIP, v aktuálním znění:
https://besip.cz/getattachment/Tematicke-stranky/Dopravni-vychova-deti/Dopravni-soutezmladych-cyklistu/Dopravni-soutez-mladych-cyklistu-2022/DSMC_Propozice.pdf?lang=cs-CZ
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3. Technická ustanovení
3.1.

Pravidla soutěže

Okresního kola DSMC se zúčastní smíšená družstva (2 dívky, 2 chlapci), která ve společném
okrskovém kole pro okrsek Ostrava I a Ostrava II obsadila 1. - 3. místa a pro okrsek Ostrava III
a Ostrava IV obsadila 1. - 3. místa v každé z věkových kategorií.
3.2.
➢
➢

Soutěžní kategorie
I. věková kategorie - 4 členné družstvo (2 dívky a 2 chlapci)
• věk 10. – 12. let dosažených v roce 2022 (rok nar. 2010 – 2012)
II. věková kategorie - 4 členné družstvo (2 dívky a 2 chlapci)
• věk 12. – 16. let dosažených v roce 2022 (rok nar. 2006 – 2010)

Požadovaný ročník narození soutěžícího v konkrétní věkové kategorii je stanoven prostým
odečtem ročníku narození od číslovky aktuálního kalendářního roku.
V případě nedodržení uvedených kritérií bude družstvu umožněno startovat v postupovém kole
mimo soutěž, bez možnosti umístění v závěrečném pořadí dle získaného počtu trestných bodů a
bez možnosti postupu do dalšího kola.
3.3.

Výstroj soutěžících

Všichni soutěžící musí být vhodně 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

Všechny soutěžní disciplíny a jejich vyhodnocení se řídí se podle pokynů uvedených v bodě 2.14.
V okresním (městském) kole budou následující disciplíny:
3.4.1. Pravidla provozu na pozemních komunikacích (test) – teoretická část
3.4.2. Pravidla provozu na pozemních komunikacích (jízda na DDH) – praktická část (jede vždy
celé družstvo současně po dobu celých 5-ti minut; trasa jízdy každého soutěžícího je dána
postupným zastavením u kontrolních stanovišť zřetelně označených čísly).
3.4.3. Jízda zručnosti - kde mohou být pro jednotlivé kategorie použity překážky (celkem 8) podle
níže uvedeného seznamu. Použité překážky a jejich pořadí bude určeno v soutěžní den
dle meteorologických podmínek a stavu plochy:
I. věková kategorie: branka, kolejnice, trychtýř, osmička A, osmička B, přenesení pohárku
s vodou nebo míčku, jízda v kruhu „káča“, koridor, složený koridor, slalom s nestejně
vzdálenými kužely, slalom s tyčemi, slalom mezi brankami, obrácený slalom, výmoly, úzká
pasáž, prkno s pilovitým povrchem, zešikmené prkno, hrboly, změna směru jízdy,
podjezdová branka, přenesení míčku přes zešikmené prkno a zastavení na metě. -> Jízdu
zručnosti absolvují závodníci 1 x
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II. věková kategorie: branka, kolejnice, trychtýř, osmička A, osmička B, přenesení pohárku
s vodou nebo míčku, jízda v kruhu „káča“, koridor, složený koridor, slalom s nestejně
vzdálenými kužely, slalom s tyčemi, slalom mezi brankami, obrácený slalom, výmoly, úzká
pasáž, prkno s pilovitým povrchem, zešikmené prkno, hrboly, změna směru jízdy,
podjezdová branka, přenesení míčku přes zešikmené prkno a zastavení na metě. -> Jízdu
zručnosti absolvují závodníci 1 x
3.4.4. Zásady poskytování první pomoci - každý člen družstva řeší samostatný úkol v časovém
limitu 2 min. Výběr úkolů je ponechán na organizátorech, resp. rozhodčích disciplíny
a vychází z brožury „DĚTI V DOPRAVĚ PRVNÍ POMOC“, vydanou Českým červeným
křížem, jako 3. přepracované vydání, Praha 2016.
Případné změny budou soutěžícím sděleny při nástupu v den soutěže.

4. Organizační a časový průběh soutěže
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Prezence organizátorů
Prezence závodníků, příprava k nástupu
Rozprava organizačního štábu a pedagogického doprovodu týmů
Slavnostní nástup a zahájení soutěže
Vysvětlení jízdy zručnosti
Plnění soutěžních disciplín dle časového rozpisu
který je součástí těchto propozic
Nástup, vyhlášení výsledků a předání cen vítězům

07:00
08:00 – 08:45
08:45 – 09:00
09:00 – 09:15
09:15 – 09:30
09:30 – 12:30
13:00 – 13:30

Plnění disciplín bude probíhat podle orientačního časového plánu soutěže (viz. příloha A).
O případných změnách v časovém plánu budou soutěžící průběžně informováni.

5. Závěrečná ustanovení
5.1.

Tyto pokyny jsou závazné pro všechny účastníky okresního kola DSMC.

5.2.

Případné připomínky a dotazy je nutné vznést při nástupu, nejpozději však ještě
před zahájením soutěže u ředitele soutěže nebo u hlavního rozhodčího.

5.3.

Protest proti průběhu disciplíny je nutno písemně uplatnit do 15 minut po ukončení
příslušné disciplíny. Protest proti výsledku je nutno podat písemně, do 15 minut
po oficiálním zveřejnění výsledků disciplíny (na výsledkové tabuli) do rukou hlavního
rozhodčího s vkladem 500,- Kč. Pokud se protest uzná, vrací se vklad protestujícímu, jinak
propadá ve prospěch pořadatele.

5.4.

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.

5.5.

V případě nutnosti může organizační štáb operativně směrnice pozměnit, o čemž budou
včas všichni účastníci informováni.

5.6.

Do krajského kola postupují tým, který se umístil na 1. místě v každé z kategorií.

Ing. Břetislav Glumbík
ředitel soutěže
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hlavní rozhodčí
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Časový rozpis plnění disciplín okresního kola
Dopravní soutěže mladých cyklistů
dne 13. května 2022
9,30 - Pravidla provozu na pozemních komunikacích (test)
- soutěžící I. věkové kategorie
startovní čísla 150 – 169
- soutěžící II. věkové kategorie
startovní čísla 209 – 228
- 1. pomoc
- soutěžící I. věkové kategorie
startovní čísla 170 – 173
- soutěžící II. věkové kategorie
startovní čísla 229 – 232
- Jízda na DDH
- soutěžící II. věkové kategorie
startovní čísla 233 – 236
- Jízda zručnosti
- soutěžící I. věkové kategorie
startovní čísla 174 – 177
10,15 - Pravidla provozu na pozemních komunikacích (test)
- soutěžící I. věkové kategorie
startovní čísla 170 – 189
- soutěžící II. věkové kategorie
startovní čísla 229 – 236

Další průběh soutěží bude pokračovat podle toho, jak bude na jednotlivých disciplínách
volno.
K plnění disciplíny nastoupí vždy kompletní družstvo včetně pedagogického doprovodu!
Doby nástupu na testy v 9,30 a 10,15 jsou závazné a neměnné pro všechna
družstva!!!
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SCHÉMA DDH ZŠ A. KUČERY
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PŘIHLÁŠKA – NOMINACE DO OKRESNÍHO KOLA
Název a adresa školy:
Telefon a e-mail:
Obec (zřizovatel školy):
1.

2.

kategorie *)
Jméno a příjmení **

Telefon **

Souhlas se zpracováním
poskytnutých osobních údajů ***

doprovod

Soutěžící

Jméno a příjmení **

Rok narození **

podpis zákonného zástupce
soutěžícího, popř. školy disponující
generálním souhlasem zákonného
zástupce pro školské akce

dívka
dívka
chlapec
chlapec
Potvrzuji tímto, že pedagogický doprovod byl řádně seznámen s propozicemi.
Prohlašuji, že všichni členové družstva jsou zdravotně způsobilí účastnit se okresního městského
kola DSMC.
Prohlašuji, že veškeré údaje o členech družstva jsme prověřili, tyto odpovídají skutečnosti a
požadavkům na účast soutěžících v této soutěži. Beru na vědomí, že v případě mylně uvedených
údajů bude družstvo vyloučeno ze soutěže a vysílající škola uhradí pořadateli vzniklé náklady.

V

dne

Razítko a podpis zástupce vysílající školy
V případě, že škola zašle přihlášku (nominaci) elektronickou poštou, předá pedagogický doprovod
vedením školy potvrzený originál nominace při prezenci pořadateli.
Bez originálu školou řádně potvrzené přihlášky nebude družstvo zařazeno do soutěže!
Každý účastník soutěže musí mít s sebou průkaz zdravotní pojišťovny, jinak nebude připuštěn
do soutěže!
*) zaškrtněte jednu konkrétní kategorii
**) povinné údaje pro kontrolu soutěžících a komunikaci mezi účastníky okresního kola DSMC
***) osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, telefon, audiovizuální záznam z průběhu dne
pro potřeby organizace okrskového kola DMSC 2022 a zveřejnění výsledků a zprávy o konání okresního
kola DSMC 2022
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