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PROPOZICE  

 

Okrskového kola Dopravní soutěže mladých cyklistů 2017 
 

 
 

Termín konání: 28. dubna 2017 

 

 

 

Místo konání: Středisko volného času Krnov, Dobrovského 16 

 

 

ředitel soutěže:     Ing. Pavlína Říhová – vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

 

hlavní rozhodčí:     Mgr. Eva Moslerová 

 

testy PSP:     BcA. Jan Plecháč 

 

jízda dle PSP na DDH:  Ing. Marcela Skopalová, Dis., Mgr. Irena Šindlerová – referentka prevence 

kriminality; strážníci Městské policie Krnov 

 

jízda zruč. I.:     Mgr. Eva Moslerová, Karel Křen 

 

zásady poskytování první pomoci:  Bc. Soňa Eliášová, Dis.  

 

 

PODMÍNKY ÚČASTI V OKRSKOVÉM KOLE DSMC  

 

Okrskového kola DSMC se mohou zúčastnit soutěžící ze základních škol a odpovídajících ročníků 

víceletých gymnázií, popř. dalších alternativních škol, tedy žáci 10 – 16letí.  

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 

 

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 a organizátor soutěže o tom musí být zpraven. 
 

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

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

 

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 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 okrskovém DSMC je včasné odeslání řádně vyplněné přihlášky - nominace za každé 

družstvo (příloha „Propozice a pokyny k organizaci DSMC“ MD - BESIP, platných od r. 2015).  

Za správnost údajů v přihlášce odpovídá vysílající škola. 
 

Přihlášky: 

 

Přihlášky do okrskového kola doručí vedení školy na adresu:  

SVČ Krnov, Dobrovského 16, Krnov, 794 01, nejpozději do 24. 4. 2017, nebo na email: 

eva.moslerova@svckrnov.cz 

 

Přihláška musí obsahovat jmenný seznam závodníků, třídu, kterou v tomto školním roce navštěvují  

a potvrzení ředitelství školy. 

 

Prezence družstev:  8:00 – 8:45 

Porada vedoucích: 8:45 

Zahájení soutěže: 9:00 

 

Doprava: 

 

Dopravu do místa konání soutěže je individuální dle platných směrnic, náklady spojené s dopravou 

soutěžících do místa konání soutěže a zpět organizuje škola, kterou družstvo reprezentuje. 

 

Soutěžní disciplíny: 

 

V okrskovém 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. 

 

Bodované soutěžní disciplíny: 

 

Pravidla provozu na pozemních komunikacích - teoretická část (test) 

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

Jízda zručnosti na kole 

Zásady poskytování první pomoci 

 

 

 

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

 

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 30 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 

 

Skupina 4 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 stanovení 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 pěti minut (na znamení zvukového signálu) se soutěžící vrací na start. V okamžiku,  

kdy zazní zvukový signál, již na žádném stanovišti nebude zastavení potvrzeno. V průběhu jízdy bude 

hodnoceno dodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích, a to až po výjezd z prostoru. 

 

Hodnocení disciplíny: 

 

- za každý jednotlivý přestupek    5 trestných bodů 

- za neprojetí kontrolním stanovištěm   5 trestných bodů 

 

 

 

3. Jízda zručnosti na kole 

 

Jednotlivé překážky budou od sebe vzdáleny minimálně tři metry (vzdálenost od konce jedné k začátku 

druhé). Rozměry překážek je možno upravit tak, aby bylo umožněno bezpečné absolvování překážky  

na určeném typu jízdního kola. 

Soutěžící budou startovat v pořadí podle startovních čísel. Úkolem soutěžícího bude plynulou jízdou 

absolvovat jednotlivé překážky. Soutěžící nesmí mezi překážkami zastavit, ani se mezi nimi otáčet.  

Po celou dobu jízdy (kromě překážky „přeskok“ musí soutěžící jezdit tak, aby měl obě kola trvale ve 

styku s vozovkou (překážkou). Čas nebude měřen.   

 

Návrh seznamu překážek pro jízdu zručnosti, bez pořadí rozmístění: 

 

I. + II. kategorie 

 

branka  

složený koridor 

jízda v kruhu („káča“) 

zastavení na metě  

hrboly 

slalom mezi brankami 

obrácený slalom 

prkno s pilovitým povrchem 

přenesení míčku přes zešikmené prkno 

podjezdová branka 

 

 

Hodnocení disciplíny: 

 

Za každou jednotlivou chybu – dle povahy překážky: 

- dotek překážky tělem, dotek překážky kolem, vyjetí jedním kolem z překážky či z vyznačené   

   tratě (i za dotek vyznačení tratě), povalení značící kostky, za dotek řetězem země, za dotek  

   jednou nohou země       2 trestné body 

 

- dotek oběma nohama země 

- vynechání branky (oběma koly)   

- vyjetí z vyznačené tratě-překážky (oběma koly)  



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

- pád z kola, nezastavení ve vymezeném prostoru 

- technické chyby mezi překážkami (zastavení, otáčení, zvedání předního kola, opětovné najetí  

  do překážky, pád z kola, apod.)     5 trestných bodů 

 

- vynechání překážky       10 trestných bodů 

 

Na každé jednotlivé překážce může soutěžící obdržet maximálně 10 trestných bodů. Trestné body, 

které soutěžící obdrží na každé jednotlivé překážce, se sčítají. 

 

 

 

4. Zásady poskytování první pomoci: 

 

Úkolem je požadovat po soutěžících ošetření zraněného v podmínkách provozu na pozemních 

komunikacích – ošetření úrazů na silnicích a ulicích s využitím improvizovaných prostředků k ošetření. 

Disciplína bude mít praktickou část. Absolvuje ji každý soutěžící samostatně. Družstvu bude zaznamenán 

počet trestných bodů každého jednotlivce. Úkoly budou pro každé družstvo stejné, limit pro splnění úkolu 

bude 5 minut. Během plnění úkolu mohou rozhodčí na soutěžícím vyžadovat teoretický komentář. 

 

Příklady úkolů: 

 

 ošetření zraněného kolena; 

 ošetření zraněného lokte; 

 znehybnění zlomené nohy či ruky; 

 ošetření oděrky na různých místech těla; 

 zastavení krvácení na ruce, na noze (tepenné, žilné); 

 znehybnění prstu; 

 resuscitace 

 chování po nehodě 

 

K dispozici budou improvizované prostředky k ošetření „zraněných“. 

 

Hodnocení disciplíny: 

 

za bezchybné splnění úkolu v časovém limitu -  0 trestných bodů 

 

za splnění úkolu s drobnými chybami, 

které nemají vliv na konečný efekt účinnosti 

poskytnuté první pomoci    -  10 trestných bodů 

 

za nesplnění úkolu, překročení časového limitu -  20 trestných bodů 

 

 

 

Podrobný výklad jednotlivých soutěžních disciplín a další upřesnění jejich obsahu a kritérií hodnocení se 

uskuteční při rozpravě s vedoucími družstev. 

 

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 zručnosti 

3. jízda po DDH podle pravidel 

 

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

musí projet soutěžící co nejpomaleji. Dotek nohou země, či pád znamená diskvalifikaci). Soutěžící, který 

v tomto rozjezdu zvítězí, vybojuje lepší umístění. 

 

V případě, kdy soutěžící svévolně neabsolvuje některou disciplinu, je zatížen maximálním počtem 

trestných bodů, které bylo možné v této disciplíně obdržet. 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 maximální počet trestných bodů, které bylo možno v té které disciplíně 

obdržet. 

 

Protesty: 

 

Protest může podat pedagogický pracovník doprovázející družstvo. Protesty se podávají hlavnímu 

rozhodčímu písemně. Ten po projednání s vedoucím disciplíny rozhodne o sporných 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 500,- Kč. Na tuto částku bude vystaven účetní doklad. V případě 

oprávněného protestu bude tato částka vrácena. V opačném případě budou tyto finanční prostředky 

použity na dopravní výchovu dětí a mládeže. 

 

JÍZDNÍ KOLA 

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

nábojem. V časovém předstihu před plněním disciplíny si soutěžící v depu převezmou jízdní kola od 

servisního technika. Po odzkoušení kola si případně kolo nechá upravit.  Ihned po ukončení disciplíny 

odevzdají soutěžící kola do depa servisnímu technikovi zpět.  

 

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). 

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 

Ceny do soutěže budou poskytnuty Ministerstvem dopravy – BESIP.  

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Tyto propozice jsou závazné pro všechny účastníky okrskového kola DSMC v Krnově, pro rok 2017. 

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.  

 

 

Družstva na prvním, druhém a třetím místě v obou kategoriích postupují do okresního finále DSMC, 

které se uskuteční v termínu:  

 

10. 5. 2017 na Dopravním hřišti SVČ Krnov. 

 

 

 

 

 

 

V Krnově: 7. 3. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Veronika Kozlíková 

ředitelka 

SVČ Krnov 

 

 

 

 



 

 

Přihláška do okrskového (oblastního) kola 

Dopravní soutěž mladých cyklistů 
 

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 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! 

 

 

 

 

 

 

 

 


