
   

1  

 

                                             

 

P R O P O Z I C E 
 

„Oblastního kola“ Dopravní soutěže mladých cyklistů v roce 2017 v Hranicích 

 

Vyhlašovatel soutěže: Ministerstvo dopravy - BESIP, MŠMT, PP PČR, ČČK 

 

Pořadatel soutěže: Autoškola Trčka, Městská policie Hranice 

 
 

 

Termín konání: oblast Hranicko - 18. 5. 2017 od 8.30 hodin (prezence 8.00 – 8.30 hodin) 

 

 

 

 

Místo konání: oblast Hranicko - Dětské dopravní hřiště v Hranicích  

 

 

 

 

Organizační štáb soutěže 

 

     vedení soutěže                 

 

hlavní organizátor 

a ředitel soutěže:  Jan Trčka – AŠ Trčka, tel.: 603 259 136, e-mail: info@autoskolatrcka.cz 

 

hlavní rozhodčí:  Ing. Miroslav Charouz, tel.: 724 324 606 e-mail: besip-ok@cspsd.cz 

 

 

 

vedoucí disciplín  

 
 

testy PSP:    OOP ČR, DI Přerov – paní Zajícová 

 

jízda dle PSP na DDH:   Městská policie – L. Kocián 

 

jízda zručnosti:     Armáda ČR  – M. Mikšík 

 

zásady poskytování první pomoci: SZŠ Hranice –  PhDr. J. Dančáková  
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Nominace účastníků: 

 

Oblastního kola DSMC se zúčastní smíšená družstva (2 chlapci, 2 dívky) složená ze žáků a 

žákyň, kteří se v základním kole umístili nejlépe. 

 

1. kategorie  - věk 10 - 12 let dosažených v příslušném kalendářním roce konání soutěže 

2. kategorie  - věk 13 - 16 let dosažených v příslušném kalendářním roce konání soutěže 

 

  

Oblastního kola  DSMC se zúčastní vítězná družstva základních kol v každé věkové kategorii. 

 

Každé soutěžící družstvo musí doprovázet pedagogický pracovník, který zodpovídá za žáky 

při dopravě i po dobu konání soutěže, za kázeň soutěžících a garantuje správný a včasný nástup 

soutěžících k plnění jednotlivých disciplín. Dále zodpovídá za seznámení členů družstva s možnými 

riziky, jejichž pojmenování obdrží při rozpravě vedoucích družstev. Podmínkou účasti v oblastním, 

okresním kole je včasné doručení přihlášky (hlášení nominace) pořadateli daného kola soutěže. Za 

správnost údajů v přihlášce odpovídá ředitelství školy. Případný náhradník(ci) budou vystřídáni 

ještě před odjezdem do místa soutěže. 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 13 - 16 let.  
 

 Vedoucí družstva rovněž zodpovídá za to, že každý účastník soutěže bude mít s sebou 

průkaz zdravotní pojišťovny a při plnění disciplín bude mít na sobě sportovní oblečení 

(doporučuje se, aby nohavice přesahovaly přes kolena a rukávy přes lokty), zřetelně umístěné 

startovní číslo a při absolvování soutěžních disciplín „Jízda zručnosti“ a „Jízda na DDH“ bude mít 

na hlavě vlastní řádně upevněnou ochrannou cyklistickou přilbu schváleného typu. 

 

 

Stravování: 

 

Stravování pro účastníky soutěže, doprovod, pořadatele a pro sbor rozhodčích nebude zajišťováno, 

bude nachystáno pouze drobné občerstvení. 

 

Doprava: 

 

Náklady spojené s dopravou soutěžících do místa konání soutěže a zpět nebudou uhrazeny 

z prostředků BESIP /řeší si každá škola samostatně/. 

 

Zdravotní služba: 

 

Zdravotní službu po dobu soutěže bude zajišťovat: SZŠ Hranice 
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Ceny pro vítěze: 

 

Členové družstev, kteří se umístí v každé věkové kategorii na 1. až 3. místě, obdrží věcné ceny. 

 

 

Jízdní kola: 

 

K plnění disciplín zajistí pořadatel soutěže jízdní kola zn. DEMA BICYCLES s volnoběžným 

nábojem a dvěma na sobě nezávislými ručními brzdami k jízdě po DDH a jízdní kola značky 

DEMA BICYCLES s volnoběžným nábojem a dvěma na sobě nezávislými ručními brzdami pro 

jízdu zručnosti. 

 

 

Soutěžní disciplíny: 

 

     V soutěži absolvují družstva čtyři disciplíny v předem určeném pořadí jako jednotlivci. Obsah 

jednotlivých disciplín odpovídá požadavkům na znalosti a dovednosti žáků základních škol věkové 

kategorie 10 - 15 let a navazuje na výuku dopravní výchovy. 

 

1. Pravidla provozu na pozemních komunikacích - teoretická část (test) 

 

Disciplína bude organizována v prostorách SZŠ Hranice. Testové otázky budou řešit všichni 

soutěžící dle jednotlivých kategorií. Každý soutěžící obdrží tiskopis s 20 testovými otázkami, zvlášť 

pak tiskopis, na kterém bude označovat správné odpovědi zaškrtnutím (x) příslušného písmene (a, 

b, c) u správné odpovědi. Limit pro vyřešení všech otázek bude 25 minut; minutu před uplynutím 

této doby budou soutěžící upozorněni. Výsledný čas vyřešení souboru otázek se nezaznamenává. 

 

Hodnocení disciplíny: 

 

Chybná odpověď, stejně jako nezaškrtnutí správné odpovědi, či označení dvou nebo více 

možných odpovědí u jedné otázky bude hodnoceno přidělením 5 trestných bodů. 

 

2. Pravidla provozu na pozemních komunikacích - praktická část (jízda po DDH) 

 

Soutěžní disciplína proběhne na Dětském dopravním hřišti v Hranicích. Skupina 4 - 8 cyklistů 

bude absolvovat pětiminutovou jízdu, přičemž musí každý postupně zastavit u šesti kontrolních 

stanovišť, označených čísly „1 – 6“, viditelných ze čtyř stran. Kartu s pořadím průjezdů 

jednotlivými stanovišti si každý soutěžící vylosuje na startu. Zastavení na stanovišti bude 

soutěžícímu potvrzeno jen tehdy, dodrží-li stanovené pořadí průjezdů. Ke stanovišti musí soutěžící 

přijet vždy jen ve směru jízdy. Otáčet se smí jen při dodržení příslušných pravidel provozu na 

pozemních komunikacích. Po uplynutí 4 minut dává rozhodčí soutěžícím zvukový signál, že do 

konce disciplíny zbývá 1 minuta. Po uplynutí pěti minut na znamení signálu jsou soutěžící povinni 



   

4  

 

vrátit se na start, a to i v případě, že neprojeli všemi kontrolními stanovišti. Rozhodčí u stanovišť 

neprovede žádný záznam o průjezdu. Před uplynutím stanoveného limitu 5 minut nesmí 

soutěžící hřiště opustit a musí jezdit po dopravním hřišti. 

 

Hodnocení disciplíny: 

 

 za každý jednotlivý přestupek proti pravidlům             - 5 trestných bodů 

 za neprojetí kontrolním stanovištěm                          -   5 trestných bodů 

 

  

 

3. Jízda zručnosti na kole 

 

 Trať jízdy zručnosti pro 1. i 2. kategorii bude vytýčena v areálu sportoviště ZŠ Šromotovo. Trasu 

jízdy zručnosti budou soutěžící absolvovat jedenkrát. Minimální počet překážek: 8. 

K plnění disciplíny se dostaví soutěžní družstvo kompletní a bude startovat podle startovních čísel. 

Úkolem soutěžícího bude plynulou jízdou absolvovat jednotlivé překážky. Při průjezdu jízdou 

zručnosti musí být obě kola stále v dotyku se zemí nebo překážkou, nesmí se zastavit, otáčet a 

znovu najíždět do překážky. Čas nebude měřen. 

 

Seznam možných překážek pro jízdu zručnosti, bez pořadí rozmístění: 

 

branka, kolejnice, trychtýř, osmička A, osmička B, přenesení pohárku (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, semafor, změna směru jízdy, zastavení na metě (cílová překážka), podjezdová 

branka, přenesení míčku přes zešikmené prkno.  
 

 

Doporučená vzdálenost konce jedné překážky od začátku druhé překážky je 3 metry. Toto se netýká 

složené překážky. 
 

 

Přesný seznam překážek bude upřesněn při rozpravě s vedoucími družstev v místě soutěže. 

 

Hodnocení disciplíny: 

 

Za každou jednotlivou chybu  

- za každou jednotlivou chybu (dotek překážky tělem, za dotek překážky kolem, vyjetí jedním 

kolem z překážky či z vyznačeného prostoru i dotek vyznačení, za povalení značení 

                                                                                                                      -  2 trestné body 

 

- za každý dotek země jednou nohou, u jízdy v kruhu za dotek země řetězem  

                                                                                                            -  2 trestné body 
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-     za dotek oběma nohama země 

-   za vynechání části branky, kuželu nebo tyče u slalomu   

-   za vyjetí z vyznačené tratě - překážky (oběma koly)  

- za vynechání větší části překážky (sjetí z překážky v její první polovině)                                                                                    

- za pád z kola, nezastavení ve vymezeném prostoru 

- za shození branky u podjezdové branky 

        -   5 trestných bodů 

- za vynechání překážky    -  10 trestných bodů 

 

 

Na každé jednotlivé (jednoduché) překážce může soutěžící obdržet maximálně 10 trestných 

bodů. Technické chyby, které se mohou vyskytnout na trati mezi překážkami (zastavení, otáčení, 

zdviháním předního kola, opětné najetí do překážky, pád z kola, apod.), se hodnotí 5 trestnými 

body.  

 

 

4. Zásady poskytování první pomoci: 

 

 Soutěžní disciplína bude provedena v areálu SZŠ Hranice. Úkolem je ověření teoretických 

znalostí při poskytování první pomoci zraněných při dopravní nehodě v době, než se k nehodě 

dostaví odborná pomoc. K plnění disciplíny se dostaví soutěžní družstvo kompletní a každý 

soutěžící ji absolvuje samostatně. Družstvu bude zaznamenán počet trestných bodů každého 

jednotlivce. Úkoly budou v jednotlivých kategoriích pro každé družstvo stejné. 

 

Hodnocení disciplíny: 

    

- za bezchybné splnění úkolu v časovém limitu       - 0 trestných bodů 

- za splnění úkolu s drobnými chybami            - 5 trestných bodů 

- za splnění úkolu s chybami, které nemají vliv 

na konečný efekt účinnosti poskytnuté PP                  - 10 trestných bodů 

- za splnění úkolu s vážnými chybami, které mohou 

ovlivnit konečný efekt účinnosti poskytnuté PP       - 15 trestných bodů 

- za nesplnění úkolu, překročení časového limitu             - 20 trestných bodů   

 

     V případě, kdy soutěžící svévolně neabsolvuje některou disciplínu, je zatížen maximálním 

počtem trestných bodů, které v dané soutěži obdržel účastník s nejvyšším počtem trestných bodů. V 

případě, že některý z členů družstva nebude moci v soutěži pokračovat z vážných zdravotních 

důvodů (na základě vyjádření zdravotníka, lékaře), bude tomuto soutěžícímu přidělen stejný počet 

trestných bodů, který obdržel v této disciplíně nejhorší člen daného družstva. Jestliže se družstvo k 

soutěži dostaví neúplné, je mu za každého chybějícího člena přidělen v každé disciplíně počet 

trestných bodů, které v dané soutěži obdržel účastník s nejvyšším počtem trestných bodů. 

 

Protesty: 

 

     Protest může podat pedagogický pracovník doprovázející družstvo. Protesty se podávají 

hlavnímu rozhodčímu písemně. Ten po projednání s vedoucím disciplíny rozhodne o sporných 
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otázkách a výsledcích. Proti průběhu disciplíny lze podat protest nejpozději do 15 minut po 

ukončení příslušné disciplíny, protest proti výsledku lze podat nejpozději do 15 minut po oficiálním 

zveřejnění výsledků disciplíny. 

     Vklad pro podání protestu činí 100,- Kč. Na tuto částku bude vystaven účetní doklad. V případě 

oprávněného protestu bude tato částka vrácena. V opačném případě propadá ve prospěch 

pořadatele. 

 

Postup do okresního kola: 

V obou kategoriích postupují do okresního kola DSMC družstva, která se umístí na 

prvním a druhém místě. Okresní kolo proběhne na DDH v Hranicích dne 24. 5. 2017.  

 

 

 

 

 

Závěrečná ustanovení: 

 

1. Tyto propozice jsou závazné pro všechny účastníky soutěže. 

2. Případné připomínky a dotazy je nutné vznést při nástupu, nejpozději však ještě před 

zahájením soutěže u ředitele soutěže nebo u hlavního rozhodčího. 

3. V případě nutnosti může ředitelství soutěže operativně propozice pozměnit, o čemž budou 

včas všichni účastníci informováni. 

4. Za poškození věcí, oděvních součástek, za ztrátu věcí jsou odpovědní účastníci soutěže. 

5. Časový harmonogram bude upřesněn při rozpravě s vedoucími družstev. 

 

 

 

 

Další informace k zabezpečení soutěže podává: 

 
      Jan Trčka – AŠ Trčka, tel.: 603 259 136, e-mail: info@autoskolatrcka.cz 
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Dopravní soutěž mladých cyklistů 
 

PŘIHLÁŠKA - OBLASTNÍ KOLO V HRANICÍCH 18. 5. 2017 

 
 

Název a adresa školy: ........................................................................................................................ 

Telefon /e-mail: ................................................................................................................................ 

Pedagogický doprovod: 

Jméno, příjmení, titul Telefon E-mail 

   

   

 

1. kategorie                                                           Základního kola se zúčastnilo ............. žáků. 

 

 Jméno a příjmení Datum narození Adresa bydliště 

Soutěžící 1.    

2.    

3.    

4.    

 

2. kategorie                                                           Základního kola se zúčastnilo ............. žáků. 

 

 Jméno a příjmení Datum narození Adresa bydliště 

Soutěžící 1.    

2.    

3.    

4.    

 

 

 

                                                                             ………. ............................................................... 

                                                                                   razítko školy a podpis zástupce vysílající školy 

 

Soutěžící budou mít vlastní cyklistické přilby. Účast náhradníků není povolena. 

V případě, že škola zašle přihlášku elektronickou poštou, předá vedení školy pedagogickému 

doprovodu originál přihlášky s potvrzením školy, který pedagogický doprovod předá při prezenci 

pořadateli. Bez originálu školou řádně potvrzené přihlášky nebude družstvo připuštěno do soutěže.


