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P R O P O Z I C E 

Okresní kolo „Dopravní soutěže mladých cyklistů“ v Lipníku nad Bečvou 

datum konání 16. 5. 2019 

  

Vyhlašovatel  Ministerstvo dopravy – BESIP 

soutěže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 Policejní prezidium PČR 

 Český červený kříž 

Pořadatel  

soutěže Středisko volného času Lipník nad Bečvou, p. o. 

Místo konání ZŠ a MŠ Hranická., ul. Hranická 511  , učebna dopravní výchovy, 

Dětské dopravní hřiště Lipník n. B ( DDH ) 

Termín 16.5.2019 

Čas konání Prezence družstev: 8:00 – 8:20 hodin  

 Zahájení soutěže: 8:30 hodin 

Stravování Zajištěno péčí pořadatele pro všechny účastníky 

Doprava Doprava do místa konání soutěže je individuální dle platných směrnic, 

náklady spojené s dopravou soutěžících do místa konání soutěže a zpět 

organizuje škola (obec s rozšířenou působností), kterou družstvo 

reprezentuje. 

 

Ředitelství soutěže: 

Ředitel soutěže Ing. Jiří Sedláček – vedoucí oddělení dopravně-správních agend 

Hlavní pořadatel Ing. Jana Kašpárková, SVČ Lipník nad Bečvou, tel.: 581 771 594 

Hlavní rozhodčí Peter Butkovič – školitel dopravní výchovy 

 

Vedoucí disciplín: 

Pravidla pr. na 

pozemních kom. - 

jízda po DDH 

Michal Butkovič, + 2 x přísl. MP a 2 x přísl. PČR 

Jízda zručnosti na 

jízdním kole 

Peter Butkovič + 1 x rozhodčí 

Pravidla provozu 

na pozemních 

komunikacích - test 

Pracovník SVČ Lipník nad Bečvou 

Zásady 

poskytování první 

pomoci 

Pracovnice Červeného kříže   

Zdravotní službu po dobu soutěže budou zajišťovat pracovnice 

Červeného kříže 

 

Rozhodčí na jednotlivých stanovištích budou jmenováni ředitelem soutěže a hlavním 

rozhodčím a proškoleni jednotlivými vedoucími disciplín. 
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PODMÍNKY ÚČASTI V OKRESNÍM KOLE DSMC 

 

Oblastního kola DSMC se mohou zúčastnit vítězná družstva z oblastních kol, žáci ze 

základních škol, nebo odpovídajících ročníků gymnázií, popř. dalších alternativních škol, a to: 

 

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

čtyřčlenné družstvo (2 děvčata + 2 chlapci), rok narození 2009, 2008 a 2007 

2. kategorie – věk 12. – 16. let dosažených v příslušném kalendářním roce konání soutěže, 

čtyřčlenné družstvo (2 děvčata + 2 chlapci), rok narození 2007, 2006, 2005, 2004 a 2003. 

 

Družstvo doprovází jeden pedagogický pracovník (učitel, vedoucí zájmových kroužků apod.), 

starší osmnácti let, který po celou dobu trvání soutěže zodpovídá za bezpečnost všech členů 

družstva a seznámí je s možnými riziky. 
 

Nemocný, či jinak indisponovaný soutěžící z družstva musí být nahrazen jiným soutěžícím 

ještě před odjezdem do místa konání soutěže. 
 

Vyšší počet účastníků, než je stanovený počet členů družstva, není povolen!!! 
 

Okresního kola se nesmí zúčastnit žák, který byl v minulém ročníku celostátní soutěže členem 

vítězného družstva 1. kategorie!!! 
 

Při prezenci předkládá vedoucí družstva průkazy zdravotní pojišťovny všech členů soutěžního 

družstva. Vedoucí družstva rovněž zodpovídá za to, že každý účastník soutěže bude mít při 

plnění disciplín 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 na DDH“ a „Jízda zručnosti“' bude mít na hlavě vlastní řádně upevněnou 

ochrannou cyklistickou přilbu schváleného typu. 
 

Doporučuje se, aby družstva měla jednotný sportovní úbor s označením školy, kterou 

reprezentují. 
 

Podmínkou účasti v okresním kole DSMC je včasné odeslání řádně vyplněné přihlášky - 

nejpozději do 14. května 2019 nominace za každé družstvo (příloha „Propozic a pokynů k 

organizaci DSMC“ MD - BESIP, platných od r. 2019). Za správnost údajů v přihlášce 

odpovídá vysílající škola. 

Přihlášky do okresního kola doručí vedení školy na adresu: kasparkova@svclipnik.cz nebo 

Středisko volného času Lipník nad Bečvou, Komenského sady 1334, 751 31 Lipník n/B. (na 

obálku připište „Dopravní soutěž“) 

ROZSAH A OBSAH OKRESNÍHO KOLA DSMC  
 

V okresním kole DSMC absolvují družstva čtyři soutěžní disciplíny v předem stanoveném 

pořadí. Výsledek družstva bude dán součtem trestných bodů jednotlivých jeho členů. Obsah 

jednotlivých disciplín odpovídá požadavkům na znalosti a schopnosti žáků základních škol 

a navazuje na disciplíny základních kol DSMC a výuku dopravní výchovy. 
 

mailto:kasparkova@svclipnik.cz
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Bodované 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 

4. Zásady poskytování první pomoci 

 

Organizace. obsah a hodnocení disciplín: 

 

1. PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH – TEORETICKÁ 

ČÁST (TEST) 

 

Soutěžní disciplína proběhne v učebně dopravní výchovy a areálu ZŠ a MŠ Hranická 511, 

Lipník n. B. Testy budou prováděny formou vytištěných testů. 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. Přesnou instruktáž podá rozhodčí před 

zahájením disciplíny. Časový limit na vyřešení otázek je 25 minut. Výsledný čas se 

nezaznamenává. 

 

Hodnocení disciplíny: 

 

Za každou chybnou odpověď obdrží soutěžící 5 trestných bodů. Znamená to, že žák, který 

odpoví chybně na všech 20 testových otázek (tiskopis), může obdržet nejvýše 100 bodů. 

 

2. PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH – PRAKTICKÁ 

ČÁST (JÍZDA PO DDH) 

 

Soutěžní disciplína proběhne na DDH v Lipníku n. B., ul. Hranická. Před zahájením 

disciplíny budou mít soutěžící čas na prohlídku dopravního značení a rozmístění kontrolních 

stanovišť na DDH. 

 

Úkolem soutěžících při tomto způsobu organizace disciplíny je jezdit po určitou dobu po 

vozovkách dopravního hřiště, přičemž trasa této jízdy je dána postupným zastavením u 

kontrolních stanovišť, zřetelně označených čísly (tak, aby byla viditelná z každého místa 

hřiště). 

 

Skupina (čtyř) cyklistů absolvuje jízdu po DDH, přičemž každý musí postupně zastavit u šesti 

kontrolních stanovišť, označených čísly (1 – 6).  

Na startu si každý soutěžící vylosuje (nebo je mu přidělena) kartu s udáním pořadí, v jakém 

musí postupně zastavit u jednotlivých kontrolních stanovišť. Kartu si musí nechat na každém 

stanovišti potvrdit. U kontrolních stanovišť musí soutěžící zastavit přesně v daném pořadí. 

Pokud zastaví u stanoviště, které není na řadě, rozhodčí mu průjezd (zastavení) nesmí 

potvrdit.  

 

Po uplynutí 4 minut dává rozhodčí soutěžícím zvukový signál (píšťalkou, houkačkou, 

zvonkem) nebo optický signál (praporkem), že do konce disciplíny zbývá 1 minuta.  
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Po uplynutí pěti minut na znamení signálu (píšťalkou, houkačkou, zvonkem, praporkem) jsou 

soutěžící povinni vrátit se na start, a to i v případě, že neprojeli všemi kontrolními stanovišti. 

Rozhodčí u stanovišť již nesmí učinit žádný záznam.  

Před uplynutím stanoveného limitu 5 minut, nesmí soutěžící hřiště opustit a musí jezdit 

po dopravním hřišti (i když projel všechna kontrolní stanoviště). 

 

Po celou dobu jízdy po dopravním hřišti a samozřejmě i po uplynutí limitu (při návratu na 

start) musí soutěžící dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích. To je 

hodnoceno rozhodčími, a to – podle podmínek – dvěma způsoby. Buď každý rozhodčí 

hodnotí soutěžící při průjezdu určitým, jasně vymezeným úsekem, anebo každý rozhodčí 

hodnotí jednoho soutěžícího v průběhu celé jízdy po dopravním hřišti. V tomto druhém 

případě je bezpodmínečně nutné zamezit tomu, aby stejný rozhodčí hodnotil členy jednoho 

družstva (je nutno zajistit maximálně objektivní systém hodnocení).  

Vzhledem k tomu, že tato disciplína – jízda po dopravním hřišti – má svá přesně vymezená 

pravidla, se kterými se děti v oblastních kolech setkají většinou poprvé, doporučujeme 

seznámit soutěžící se všemi podrobnostmi jejího průběhu (včetně plánku DDH a rozmístění 

kontrolních stanovišť) a se způsoby hodnocení. 

 

 

Hodnocení disciplíny: 

 

5 trestných bodů - obdrží soutěžící za každý chybně provedený úkon a za každý přestupek 

proti pravidlům provozu na pozemních komunikacích 

 

5 trestných bodů - za neprojetí kontrolním stanovištěm (chybějící potvrzení) 

 

10 trestných bodů - za opuštění dopravního hřiště před časovým limitem, bezdůvodné 

přerušení jízdy, nebo při vyjetí ze stanovené trasy 

 

V rámci jednoho celkového úkonu se body zásadně nesčítají. Znamená to tedy, že např. při 

odbočování stačí, jestliže soutěžící vynechá nebo chybně provede některý z dílčích úkonů 

(neotočí se, dá špatné znamení paží, špatně se zařadí, nedá přednost chodcům apod.) tak 

obdrží 5 trestných bodů.  

 

Z dalších možností přestupků uvádíme:  

– jízda v příliš velké vzdálenosti od pravého okraje vozovky  

– zbytečné náhlé zastavení  

– nedodržení dostatečného bočného odstupu (při objíždění, přejíždění)  

– nerespektování dopravní značky  

– bránění předjetí jiným vozidlům  

– ohrožení chodce na přechodu  

– nedodržování pravidla o přednosti v jízdě na křižovatce  

– nerespektování světelných signálů, popř. pokynů policisty  

– přejetí podélné souvislé čáry (v rozporu s pravidly), přejetí příčné souvislé čáry apod.  

– chybné zařazení do jízdních pruhů  

– nesprávné vyjíždění od okraje vozovky (chodníku), vjíždění na silnici, zastavení apod.  

Poznámka: Otáčení, pokud se uskuteční v souladu s pravidly, nelze chápat jako přestupek. 
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3. JÍZDA ZRUČNOSTI NA KOLE 
 

Trat' jízdy zručnosti pro obě kategorie bude vytýčena v areálu ZŠ a MŠ Hranická 

511,  Lipník n. B. 

 

Úkolem disciplíny je ověřit dovednosti žáků v ovládání jízdního kola, a to i v obtížnějších 

jízdních podmínkách.  

 

Disciplínu soutěžící absolvují tak, že projíždějí vymezenou trasu, na které jsou rozmístěny 

„překážky“, resp. úseky se stanoveným, podmíněným způsobem průjezdu. 

 

Soutěžící si prohlédnou náročnost trati a uspořádání překážek po příchodu do místa soutěže.  
 

Překážky budou od sebe vzdáleny cca tři metry. Rozměry překážek budou upraveny tak, 

aby bylo umožněno jejich bezpečné projetí. Úkolem soutěžícího je plynulou jízdou překážky 

projet. Mezi překážkami není dovoleno zastavit, otáčet se a znovu na ně najíždět. Po celou 

dobu jízdy musí soutěžící jet tak, aby byla obě kola trvale ve styku s vozovkou nebo 

překážkou. Čas není měřen. 

 

Seznam překážek pro jízdu zručnosti bez pořadí rozmístění: 

 

Č.22 Podjezdová branka                                                    Č.13 Obrácený slalom 

Č.12 Slalom mezi brankami                                                                                      Č.6   Přenesení pohárku s vodou                    

Č.10 Slalom s nestejně vzdálenými kužely  Č.9   Složený koridor                                              

Č.8   Koridor 

 

Č.21 Zastavení na metě  

 

 

Hodnocení disciplíny: 

 

2 trestné body - za každou jednotlivou chybu – za dotek překážky tělem, za dotek překážky 

kolem, za vyjetí jedním kolem z překážky či z vyznačené trati (i za dotek vyznačení tratě), za 

povalení značící kostky, u jízdy v kruhu za dotek řetězem země atd.  

- za dotek jednou nohou země  

 

5 trestných bodů - za vynechání části překážky (branky, kuželu nebo tyče u slalomu), za 

dotek oběma nohama země, za vyjetí z vyznačené tratě (oběma koly), za vynechání větší části 

překážky (sjetí z překážky v její první polovině), za pád z kola, za nezastavení ve vymezeném 

prostoru  

- shození laťky u podjezdové branky  

- udání chybného čísla u překážky „Změna směru jízdy“  

- za vyjetí z vyznačené tratě (oběma koly), za vynechání větší části překážky (sjetí z překážky 

v její první polovině), za pád z kola, za nezastavení ve vymezeném prostoru  

 

10 trestných bodů - za vynechání překážky  

 

Trestné body se sčítají a na každé jednotlivé překážce může soutěžící obdržet maximálně 

10 trestných bodů. 

 

U složené překážky soutěžící může obdržet maximálně 20 trestných bodů. 

 

Technické chyby, které se mohou vyskytnout na trati mezi překážkami (zastavení, otáčení,  
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zdvihání předního kola, opětné najetí do překážky, pád z kola apod.), se hodnotí 5 trestnými 

body a zaznamenává je rozhodčí následné překážky 

 

 

4. ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI 
 

Disciplína bude mít praktickou část v prostorách  ZŠ a MŠ Hranická 511, Lipník n. B .  

 

Úkolem disciplíny je ověření teoretických znalostí a praktických dovedností při poskytování 

první pomoci zraněných při dopravní nehodě v době, než se k nehodě dostaví odborná pomoc. 

Z toho vyplývá i zaměření celé disciplíny, tj. požadovat po soutěžících ošetření zraněného v 

podmínkách provozu na pozemních komunikacích – ošetření úrazů na silnicích a ulicích s 

využitím improvizovaných prostředků k ošetření. 

 

Úkoly, které se losují, plní soutěžící jako jednotlivci (jen ve výjimečných případech může být 

disciplína organizována jako soutěž družstev). Každý soutěžící ji absolvuje samostatně. 

Družstvu bude zaznamenán počet trestných bodů každého jednotlivce. Úkoly budou pro 

každé družstvo stejné, limit pro splnění úkolu je 5 minut. Během plnění úkolu mohou 

rozhodčí na soutěžícím vyžadovat teoretický komentář. 
 

 

Požadované úkoly: 

 
1. Zabezpečení místa nehody  

2. Masivní krvácení  

3. Bezvědomí - dýchá  

4. Bezvědomí - nedýchá  

5. Úraz hlavy  

6. Zlomenina předloktí  

7. Zaklíněný předmět v ráně  

8. Mdloba  

 

 

K dispozici budou improvizované prostředky k ošetření ''zraněných''. 

 

Hodnocení disciplíny: 

1. Zabezpečení místa nehody 

Situace: cyklista po pádu z kola leží pod jízdním kolem, k úrazu došlo na silnici za provozu. 

Po odstranění kola se cyklista sám zvedá, stěžuje si na bolest hlavy. Jel bez helmy. Má drobné 

odřeniny kolen, loktů. 

Maskování: cyklista pod kolem, odřeniny kolene a lokte, při vědomí, bledý, orientovaný 

 
Správný postup ošetření Možnost získat trestné body 

Rozhlédne se, než vstoupí do vozovky 6 

Máváním dává najevo řidičům, že se na místě něco děje 4 

Zjistí stav zraněného a odstraní kolo 3 

Přivolá záchrannou službu a dospělého 3 

Posadí zraněného na bezpečné místo a ošetří oděrky 4 
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2. Masivní krvácení 

Situace: zraněný po dopravní nehodě má masivní krvácení na předloktí nebo bérci. 

Maskování: stojí vedle silnice, masivní krvácení na předloktí nebo bérci, při vědomí 

Správný postup ošetření Možnost získat trestné body 

Okamžité zastavení krvácení – vyzve figuranta, aby si stlačil ránu 5 

Posadí zraněného na bezpečné místo 2 

Přivolá záchrannou službu, a dospělou osobu 3 

Použije rukavice 4 

Přiloží tlakový obvaz 4 

Do příjezdu záchranné služby komunikuje a kontroluje 

zraněného, zajistí tepelný komfort 

2 

3. Bezvědomí – dýchá 

Situace: Na cestě v parku leží starší muž, je v bezvědomí, dýchá. 

Maskování: leží na zádech na chodníku, nereaguje, dýchá 

Správný postup ošetření Možnost získat trestné body 

Zjistí stav vědomí - hlasitě oslovit – zatřást, vyvolat bolest  5 

Provést záklon hlavy – zjistí stav dýchání, sledovat hrudník a 

dechy alespoň 10s (postižený dýchá) 

4 

Přivolat záchrannou službu, dospělého 4 

Zajistí dýchání (postižený dýchá) stále drží záklon hlavy do 

příjezdu ZZS  

5 

Kontroluje dýchání do příjezdu záchranné služby 2 

4. Bezvědomí – nedýchá 

Situace: Jedete na kole městem, náhle na chodníku uvidíte ležet člověka v bezvědomí, nedýchá. 

Maskování: leží na chodníku na zádech, nereaguje, při zjišťování dechu upozorní rozhodčí, že 

postižený nedýchá. Resuscitace je prováděna na figuríně, kterou soutěžící obdrží po zjištění vědomí a 

dechu. 

Správný postup ošetření Možnost získat trestné body 

Zjistí stav vědomí – hlasitě oslovit – zatřást, vyvolat bolest  5 

Provede záklon hlavy a zjistí dýchání - sledovat hrudník a dechy 

alespoň 10s (postižený nedýchá)  

4 

Přivolá záchrannou službu  4 

Zahájí resuscitaci stlačováním hrudníku frekvencí 100 za minutu.  5 

Vytrvá v resuscitaci do příjezdu záchranné služby 2 

5. Úraz hlavy 

Situace: Po pádu z kola utrpěl cyklista otřes mozku. 

Maskování: leží na cyklostezce vedle kola, jel bez helmy. Na hlavě hematom nebo otok. Cyklista je 

unavený, spavý, je mu špatně od žaludku  (pocit na zvracení). Pokud je ponechán sám, bez 

komunikace se soutěžícím, usíná (je opět probuditelný). 
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Správný postup ošetření Možnost získat trestné body 

Zjistí stav vědomí, osloví, zeptá se 2 

Posadí postiženého na bezpečné místo, sed nebo polosed s oporou 5 

Přivolá záchrannou službu – podezření na otřes mozku 5 

Komunikuje s postiženým do příjezdu záchranné služby 5 

Zajistí tepelný komfort, zjistí další možná poranění 3 

6. Zlomenina předloktí 

Situace: Po pádu na chodníku utrpěl chodec zlomeninu předloktí. 

Maskování: sedí na chodníku, zdravou rukou si přidržuje zlomenou, udává bolest v místě zlomeniny, 

možno maskovat otok, hematom. 

Správný postup ošetření Možnost získat trestné body 

Zjistí situaci, okolnosti úrazu 3 

Přivolá záchrannou službu 5 

S končetinou zbytečně nemanipuluje, může ji fixovat pomocí 

šátku.  

7 

Komunikuje s postiženým do příjezdu záchranné služby 3 

Zajistí tepelný komfort, zjistí další možná poranění 2 

7. Zaklíněný předmět 

Situace: Jedeš s kamarády na kole, náhle jeden z nich spadne. Sám vstane, ale v ruce na zápěstí má 

zaklíněný kousek střepu, který byl na cestě  

Maskování: zaklíněný střep v ráně (zápěstí) mírně krvácí. V případě, že střep vyndají, rána se 

rozkrvácí. 

Správný postup ošetření Možnost získat trestné body 

Vlastní bezpečí + použití rukavic z lékárničky 4 

Přivolá záchrannou službu 5 

Ošetření rány. Dbá na to, aby střep z rány nevypadl 6 

Komunikuje s postiženým do příjezdu záchranné služby 3 

Zajistí tepelný komfort, zjistí další možná poranění 2 

8. Mdloba 

Situace: Při závodech na kole si stěžuje jeden ze závodníků na nevolnost, náhle omdlívá.  

Maskování: přichází naproti soutěžícímu, vysvětluje mu, co viděl, během vysvětlování omdlí. Probírá 

se za cca 20 sekund, po probrání orientovaný. Bledost. 

Správný postup ošetření Možnost získat trestné body 

Pomalu postiženého posazuje 4 

Vyvýší dolní končetiny 6 

Zavolat záchrannou službu 4 
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Po probrání zjistí stav vědomí a komunikuje s postiženým 4 

Zajistí tepelný komfort (zvážit spíše ochlazení)  2 

 

 

Čtyři konkrétní úkoly budou losovány samotnými soutěžícími bezprostředně před zahájením 

plnění disciplíny. 

 

 

Podrobný výklad jednotlivých disciplín a další upřesnění jejich obsahu a hodnocení provedou 

vedoucí disciplín nebo hlavní rozhodčí při zahájení soutěže. 

 

Startovní čísla budou přidělena v pořadí dle došlých přihlášek. Vedoucí družstva převezme 

startovní čísla a startovní kartu, kterou čitelně vyplní a obratem odevzdá určenému pořadateli 

ke zpracování dat. Kontrola správnosti údajů bude provedena při prezentaci. 

 

Přidělená startovní čísla jsou soutěžící povinni nosit viditelně při absolvování všech 

soutěžních disciplín. Pedagogický doprovod odevzdá startovní čísla pořadateli ihned 

po ukončení poslední disciplíny. 

 

Jednotlivé disciplíny jsou hodnoceny přidělováním trestných bodů jednotlivcům podle těchto 

propozic. Výsledkem družstva se rozumí součet všech trestných bodů, které obdrží jeho 

členové. Zvítězí družstvo, které obdrží nejmenší počet trestných bodů. Při rovnosti 

obdržených trestných bodů u dvou nebo více družstev (jednotlivců) rozhodují o pořadí lepší 

výsledky dosažené v disciplínách v tomto pořadí: 

 

1. test z pravidel provozu 

2. jízda po DDH podle pravidel 

3. jízda zručnosti 

 

Nerozhodnou-li ani tato kritéria, rozhoduje o pořadí "rozjezd" (100 cm širokou a 600 cm 

dlouhou dráhu musí projet soutěžící co nejpomaleji – je zakázáno balancovat s kolem na 

místě Dotek nohou země, či pád znamená diskvalifikaci). Soutěžící, který v tomto rozjezdu 

zvítězí, vybojuje svému družstvu lepší umístění. 

 

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

počtem trestných bodů, které bylo možno v dané disciplíně obdržet. V případě, kdy soutěžící 

neabsolvuje disciplínu z vážných zdravotních důvodů (na základě vyjádření zdravotníka), 

je 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 maximální počet trestných bodů, které v dané soutěži obdržel účastník s 

nejvyšším počtem trestných bodů. 

 

PROTESTY 

Protest může podat pedagogický doprovod pouze písemně do rukou hlavního rozhodčího. 

Ten po projednání s ředitelem soutěže a rozhodčím disciplíny rozhodne o sporných otázkách 

a výsledcích. Proti průběhu disciplíny lze protest podat nejpozději do 15 minut po vyvěšení 

průběžných nebo konečných výsledků na výsledkové tabuli. Písemný protest musí být podán 

současně se vkladem 500,- Kč (o vkladu bude vydáno potvrzení). V případě oprávněného 
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protestu bude částka vrácena, v opačném případě bude použita jako příspěvek ve prospěch 

soutěže. 

 

JÍZDNÍ KOLA 

K plnění disciplín "Jízda po DDH'' a "Jízda zručnosti" zajistí pořadatel jízdní kola 

s volnoběžným nábojem.  

 

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 o podmínkách organizace a financování soutěží a 

přehlídek v zájmovém vzdělávání č. 55/2005 sb., § 7 odst. 2. (Potvrzení školy na odeslané 

přihlášce). 

Soutěžící musí být vybaveni sportovním oblečením a vlastní ochrannou přilbou. 
V případě velmi nepříznivých klimatických podmínek doporučujeme teplé oblečení a 

oblečení do deště. Pláštěnka nutná! 

 

CENY 

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

ceny. 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Tyto propozice jsou závazné pro všechny účastníky okresního kola DSMC v Lipníku n. B., 

pro rok 2019. Případné připomínky a dotazy je nutné vznést nejpozději před zahájením 

soutěže při rozpravě vedoucích družstev se zástupci organizačního štábu, ředitelem soutěže a 

hlavním rozhodčím. 

Organizátor si vyhrazuje právo na operativní změny časového harmonogramu soutěže. 

V případě nepříznivého počasí si pořadatel vyhrazuje právo změny pořadí soutěžních 

disciplín. V případě nutnosti může ředitel soutěže společně s hlavním rozhodčím operativně 

propozice pozměnit. O tom budou všichni účastníci včas informováni.  

Za poškození věcí a zařízení, oděvních součástek a jejich ztrátu jsou odpovědni účastníci 

soutěže. Účastníci soutěže jsou povinni dodržovat pokyny pořadatelů.  

 

Další informace k organizačnímu zabezpečení soutěže podá: 

 

Ing. Jana Kašpárková email : kasparkova@svclipnik.cz, telefon 602 540 685 

 

Soutěžící budou mít vlastní cyklistické přilby. Vyšší počet účastníků, než je stanovený 

počet členů družstva, není povolen!!! 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! 

Každý účastník soutěže musí mít s sebou průkaz zdravotní pojišťovny, jinak nebude 

připuštěn do soutěže! 

 

mailto:kasparkova@svclipnik.cz


12 

 

  VZOR PŘIHLÁŠKY DO OKRESNÍHO KOLA 

Přihláška do okresního kola 

Dopravní soutěž mladých cyklistů 
 

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

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

Pedagogický doprovod: 

Jméno, příjmení, titul Telefon E-mail 

   

   

 

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

Soutěžící Jméno a příjmení Datum narození Adresa bydliště 

1    

2    

3    

4    

 

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

Soutěžící Jméno a příjmení Datum narození Adresa bydliště 

1    

2    

3    

4    

 

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

                                                                         razítko školy a podpis zástupce vysílající školy 
 

 

Soutěžící budou mít vlastí 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! 

Každý účastník soutěže musí mít s sebou průkaz zdravotní pojišťovny, jinak nebude připuštěn 

do soutěže! 


