Centrum voľného času, Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica
Mesto Považská Bystrica
Okresný dopravný inšpektorát Považská Bystrica
Mestská polícia Považská Bystrica

Vyhlasujú mestskú dopravnú súťaž

„Dopravná olympiáda MŠ“ – deti predškolského veku
----------------------------------------------------------------------------------Doprava je neodmysliteľnou súčasťou života každého človeka.
Každý človek sa už od najútlejšieho veku dostáva do priameho kontaktu
s dopravnými situáciami v cestnej premávke. Okrem pozitívnych stránok, ktoré
so sebou doprava prináša, má aj veľa záporných. Sú to predovšetkým dopravné
nehody, ktorých účastníkmi sú aj deti v mladšom a staršom školskom veku.
Motto súťaže : „Ak sa nám podarí zachrániť čo i len jediný ľudský život, naša
práca má zmysel“
Termín : 24 . apríla 2018 od 9,30 hod /utorok
/prezentácia účastníkov 9,00 – 9,30 hod na detskom dopravnom ihrisku/
Miesto : Detské dopravné ihrisko CVČ, ul. Nemocničná / pri I. ZŠ/
Otvorenie súťaže : 9,30 h na DDI CVČ
Účastníci : deti predškolského veku MŠ
Kategória : Zmiešané družstvo : 2 chlapci
2 dievčatá
Súťažné disciplíny :
A/ - Jazda zručnosti
B/ - Postrehová časť
Jazda zručnosti
Jazda zručnosti spočíva v absolvovaní prejazdu jednoduchých prekážok prekážkovej
dráhy, ktorá je postavená na ploche s hladkým pevným povrchom tak, aby
nadväznosť na jednotlivé prekážky nesťažovala prejazd. Jazda zručnosti má byť
absolvovaná plynule, bez dotyku prekážky. Prekážkovú dráhu na bicykli absolvuje 1
chlapec a 1 dievča, na kolobežke 1 chlapec a 1 dievča.
Pri výbere detí prihliadajte na to, aby súťažiaci dobre ovládali jazdu na bicykli
a kolobežke.
Postrehová časť
Postrehovú časť absolvuje celé družstvo spoločne a bude sa skladať z troch
jednoduchých disciplín. Napr. : zložiť rozstrihanú dopravnú značku, vyriešiť hádanku
a pod.

Hodnotenie :
– hodnotí sa prideľovaním trestných bodov
– hodnotenie družstva je súčtom trestných bodov všetkých členov družstva
– víťazí družstvo s najmenším počtom trestných bodov

Hlavný rozhodca súťaže : Milan Tarbaj, predseda dopravnej komisie
Hlavný rozhodca pre jazdu zručnosti : Mgr. Janka Hatňančíková,
Nadp. Mgr. Rastislav Brezina - ODI
Ing. Peter Samek – Mestská polícia
Hlavný rozhodca pre postrehovú časť : Anna Lipková
Mgr. Iveta Meluchová
Technické zabezpečenie : Anastázia Bujnová
Organizačný tím : pracovníci CVČ a žiaci ZŠ Nemocničná
Víťazné družstvá budú odmenené diplomom a pohárom, členovia víťazných
družstiev medailou, diplomom a sladkou odmenou. Ostatní súťažiaci dostanú sladkú
odmenu a účastnícky list.
Hlavné ustanovenia :
Informácie podáva : Anastázia Bujnová – koordinátor na DDI pri CVČ
Tel. : 0911322508
Oblečenie : súťaží sa v športovom oblečení a vlastnej prilbe.
Súťažiacim dopravné prostriedky zabezpečí organizátor.
Za bezpečnosť detí pri doprave a v priebehu súťaže zodpovedá doprevádzajúca
osoba.
Nahlásiť účasť môžete aj telefonicky na vyššie uvedené tel. číslo, alebo mailom na
adresu :
bujnova.a@gmail.com do 20.4.2018

Dôležité upozornenie : v prípade nepriaznivého počasia sa podujatie
neuskutoční!
Anastázia Bujnová
koordinátor na DDI pri CVČ

Ing. Ivan Hanulík
riaditeľ CVČ
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