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Propozice  

Krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů Cheb 
 

 

Vyhlašovatel: MŠMT ČR  

                                       Ministerstvo dopravy – BESIP 

                                        

Pořadatel: DDM Sova Cheb 

 BESIP pro Karlovarský kraj  

 MÚ – OŠTaK Cheb 

 Policie ČR  

 Městská policie Cheb 

                                       KÚ KK – OŠMT, ODSH 

 ČCK Cheb  

                                        

 

                                        

Ředitel soutěže: plk. Mgr. Pavel Žíha - PČR Karlovarského kraje, vedoucí odboru služby             

                                                                           dopravní policie 

Hlavní organizátor:     Alena Fialová                     - DDM Sova Cheb 

Garant soutěže:            Lukáš Hutta                                    - pověřený BESIP Karlovarský kraj 

Hlavní rozhodčí: kpt. Ing. Čestmír Wackenreuther    - PČR Karlovarského kraje 

Vedoucí disciplín: PSP                      - Marta Beranová     

                                       Jízda zručnosti     - městská policie Cheb 

                                       Jízda na DDH      -  Michal Zuna 

                                       První pomoc        - Yvona Veselá – ČČK 

                                       Rozhodčí na DDH   –POLICIE ČR  

 Mapa     – POLICIE ČR 

Místo konání: Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, příspěvková organizace 

 

Datum konání: 16. 5. 2017 (úterý) pro I. Kategorii a II. kategorii   

    

Prezence: 8
00

- 8
45

 hod. v DDM Sova 

 

Zahájení: 9
00

 hod. (po zahájení nebudou již družstva zařazena do soutěže) 

 

Složení družstev:    Žáci „podle propozic a pokynů k organizaci DSMC / 2017“, vítězové okresních 

kol. Projednáno a schváleno krajským koordinátorem BESIP.  
Věk dětí: 

Soutěž je určena především žákům základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, 

popř. dalších alternativních škol, tedy žákům 10ti až 16ti letým. 

 

I.kategorie  4 členná družstva (2 chlapci + 2 dívky)  

 – věk 10-12 let dosažených v příslušném kalendářním roce konání soutěže 

V I.kategorii nesmí startovat žák, který v příslušném  kalendářním roce dovrší věku 13ti let. 

Jeho zařazení v soutěži bude již v II. kategorii. 

 

II.kategorie 4 členná družstva (2 chlapci + 2 dívky)  

– věk 13-16 let dosažených v příslušném kalendářním roce konání soutěže 

 



Náhradník není povolen! 

Družstvo bude doprovázet dospělá osoba (pedagogický doprovod), která po dobu celé soutěže 

odpovídá za svěřené žáky. 

 

Předpokládané ukončení soutěže přibližně ve 13 hodin. 

 

Upozornění: Podmínkou účasti v soutěži je zaslání písemné přihlášky v termínu.

 Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel! 

 

Pobyt družstev v době, kdy nesoutěží: 

            Družstva se řídí pokyny pořadatelů s tím, že mohou být přítomna jako diváci, pokud nebudou 

bránit plynulosti soutěže. Družstva musí být pod stálou kontrolou pedagogického dozoru, který za 

chování svých svěřenců plně zodpovídá.    
 

            Všichni soutěžící musí mít ochranou cyklistickou přilbu. Dále pak sportovní oblečení. 

Kromě běžného vybavení na cestu je nutné, aby soutěžící měli vybavení pro případ deště.  

 

Soutěžní disciplíny – dle propozic Dopravní soutěže mladých cyklistů 

(lze stáhnout na stránkách mdcr.cz)  

A. Teoretická část: 1. Test z pravidel silničního provozu  - čas 25 minut, chyba 5 TB 

  

B. Praktická část: 2. Jízda zručnosti – trať cca 100 m, 8 překážek, čas není měřen 

       

 3. Jízda podle pravidel silničního provozu na DDH – společný start 

                                            8 soutěžících (v obou kategoriích), čas jízdy 5 minut, chyba 5 TB 

                                       4. První pomoc – plní každý jednotlivec samostatně 

 5. Práce s mapou 

 

Hodnocení jednotlivých disciplín je zde: 

 http://www.ibesip.cz/data/web/ramcove-propozice-2017.pdf  

 

Startovní čísla: budou vydána při prezenci 

 pedagogický doprovod vyzvedne startovní čísla ihned po příjezdu 

                                       a odevzdá se soutěžním výkazem po ukončení soutěže na vyznačeném místě 

 

Hodnocení soutěže: bude provedeno dle propozic. Každý člen družstva, který se umístí  

 na 1. až 3. místě obdrží věcnou cenu. 

 Nejlepší družstvo získá putovní pohár hejtmanky Karlovarského kraje.  

 

 

 Družstva umístněná na 1. místě v obou kategoriích postupují do  

                                       Republikového kola, které se uskuteční 13. – 15. 6. 2017 v Třeboni. 

 

Protesty : protest může podat pouze osoba (pedagogický pracovník) doprovázející 

družstvo. Protesty se podávají hlavnímu rozhodčímu ihned po ukončení a 

zápisu jednotlivých disciplín do soutěžního výkazu. Vklad je 1000 Kč.  

 

 

 Soutěžící  v  krajském  kole  budou  plnit  úkoly  dle  pořadatelů  a  propozic  soutěže. Disciplíny 

„Jízda zručnosti“ a „Jízda podle PSP“  budou  soutěžící absolvovat  na kolech, která jsou součástí 

vybavení dopravního hřiště. 
 



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). 

 

 

 

Pomůcky ke studiu: 

Propozice a pokyny ,,Dopravní soutěž mladých cyklistů – aktualizace 2017“ na webových stránkách 

MD BESIP (www.ibesip.cz)  

Testy na www.ibesip.cz  z roku 2016 

DVD – „Zásady poskytování první pomoci“ 2010 – distribuce BESIP   

 

Doprava 

Doprava nebude hrazena. Vedoucí družstev zajistí příjezd do určených míst tak, aby bylo možno ve 

stanoveném čase zahájit soutěž.   

 

 

Přihlášky zašlete do 10.5.2017  na adresu:  Dům dětí a mládeže Sova Cheb 

                       Goethova 26 

                       350 02 Cheb 

 

Potvrzené přihlášky zasílejte poštou nebo elektronicky na adresu: ddmcheb@ddmcheb.cz  

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

doprovodu originál nominace s potvrzením školy, který předá při prezenci. 

Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel a družstvo nebude do oblastního kola zařazeno!!!  
  

  

Republikové kolo:   13. -15. 6. 2017 Třeboň  

Evropské finále  září Albánie  

 

Informace k bližšímu zabezpečení soutěže podá: 

 

Ing. Miloslav Šverdík, tel: 354 432177-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ibesip.cz/
http://www.ibesip.cz/


PŘIHLÁŠKA – DO KRAJSKÉHO KOLA 
DOPRAVNÍ SOUTĚŽE MLADÝCH CYKLISTŮ  
Doručit do DDM Sova do 10. 5. 2017 
 
Název školy: 
 
Adresa školy: 
 
Telefon:   E-mail: 
 
Pedagogický doprovod 
 

Jméno, příjmení, titul Telefon E-mail 

   

   
 

1. kategorie   Základního (oblastního) kola se zúčastnilo   žáků 
 

Soutěžící Jméno a příjmení Datum narození Adresa bydliště 

    

    

    

    
 

2. kategorie   Základního (oblastního) kola se zúčastnilo   žáků 
 

Soutěžící Jméno a příjmení Datum narození Adresa bydliště 

    

    

    

    
 

V        dne 

 

……………………………………………………… 

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 předá pedagogický doprovod při 
prezenci pořadateli. 
Bez originálu přihlášky školou řádně potvrzené nebude družstvo připuštěno do soutěže! 
Každý účastník soutěže musí mít s sebou průkaz zdravotní pojišťovny, jinak nebude 
připuštěn do soutěže! 
 


