Okresný úrad Trenčín – odbor školstva
Centrum voľného času, Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica

PROPOZÍCIE
krajského kola detskej dopravnej súťaže

„Na bicykli bezpečne 2019“
Vyhlasovateľ :
Usporiadateľ :

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Okresný úrad Trenčín – odbor školstva
Centrum voľného času Považská Bystrica

Termín :
Prezentácia :

30. mája 2019

Začiatok súťaže :
Miesto :

Účastníci :

do 9,00 hod. v budove ZŠ Nemocničná, Považská Bystrica
/ZŠ vedľa nemocnice/
od 9,30 hod
Detské dopravné ihrisko CVČ , Ul. Nemocničná,
Považská Bystrica
/sídlisko Lánska – MHD č 3. zo železničnej aj autobusovej
stanice, zástavka pri nemocnici/
víťazi okresov TN kraja

Podmienky štartu : Súťaže sa nemôže zúčastniť žiak, ktorý absolvoval súťaž

v minulých rokoch!
Súpiska pretekárov potvrdená riaditeľom školy.
Každý pretekár musí mať so sebou kartičku poistenca.
Každý súťažiaci má vlastnú prilbu a prezuvky do telocvične !

Poistenie :
Kategória :
Súťažné disciplíny :

V zodpovednosti vysielajúcej organizácie !
Za bezpečnosť zodpovedá vysielajúca organizácia !
Deti narodené v rokoch 2007, 2008, 2009
1.
2.
3.
4.
5.

Teoretická časť – testy
Praktická časť – jazda zručnosti
Technická zručnosť
Jazda podľa pravidiel cestnej premávky
Úloha na zistenie postrehu

1. Pravidlá cestnej premávky – testy
Každý súťažiaci rieši samostatne testové otázky, ktoré pozostávajú z vedomosti z pravidiel
cestnej premávky potrebných pre chodcov, cyklistov, dopravných značiek a riešenie
dopravných situácií. Obsah tvorí vyhláška č.9/2009 a 8/2009 /jednotlivé § podrobne na
stránke MŠ/
Limit pre vyplnenie testu je 20 minút. Za každú nesprávnu odpoveď sa prideľujú trestné
body.

2. Jazda zručnosti
Jazda zručnosti spočíva v absolvovaní prejazdu prekážok prekážkovej dráhy, ktorá je
postavená na ploche s rovným pevným povrchom tak, aby nadväznosť na jednotlivé
prekážky nesťažovala prejazd. Jazda má byť absolvovaná plynule, každý súťažiaci
absolvuje jazdu jedenkrát, čas sa nemeria.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo výberu prekážok.
Pred zahájením súťaže organizátor zabezpečí predvedenie trate predjazdcom.

Trať si nebude možné vyskúšať.
Hodnotenie : - hodnotený je každý súťažiaci a každá prekážka samostatne
- hodnotí sa prideľovaním trestných bodov
- hodnotenie družstva je súčtom trestných bodov všetkých členov
družstva
3. Technická zručnosť :
Súťaží celé družstvo v krátkom časovom limite .
4. Jazda podľa pravidiel cestnej premávky
Jazda podľa pravidiel PCP, svetelné signalizačné zariadenie, premávka riadená policajtom
a podľa dopravných značiek v rozsahu pre chodcov a cyklistov.
Skupina súťažiacich jazdí 6 minút po dopravnom ihrisku podľa pravidiel cestnej premávky
/PCP/. Každého jednotlivca sleduje rozhodca. Za každý priestupok proti PCP sa prideľujú
2 trestné body.
5.Úloha na zistenie postrehu a vizuálnej pamäte žiakov
Súťaží celé družstvo, alebo jednotlivec v krátkom časovom limite.
Poznámka:

Jazda zručnosti sa uskutoční v telocvični – za každého počasia !
Jazda podľa PCP sa v prípade nepriaznivého počasia neuskutoční.

Dôležité upozornenie : Súťažiaci je povinný si priniesť cyklistickú prilbu.
Ak súťažiaci nebude mať vlastnú prilbu, DDI mu prilbu zapožičia, ale v každej
súťažnej disciplíne, kde je nutné mať prilbu /jazda zručnosti a jazda podľa PCP/, sa
súťažiacemu bez prilby pripočíta 20 trestných bodov.
Počet súťažiacich : 2 chlapci a 2 dievčatá /+ 1 vedúci družstva
Víťaz súťaže :
Víťazom sa stáva družstvo, ktoré získa najmenej trestných
bodov.
Rozhodcovia :
Zabezpečí organizátor.
Strava a pit. režim: Pre súťažiacich, vedúcich družstiev a rozhodcov je
zabezpečená /bagety/.
Cestovné :
Členom družstva a vedúcemu družstva bude preplatené na
základe predložených cestovných lístkov
Cesta späť bude preplatená až po zaslaní spiatočných
cestovných lístkov do CVČ Považská Bystrica.
Cestovné autom bude preplatené len vodičovi v cene hromadnej

dopravy na vyplnenom tlačive /dá organizátor súťaže/ a priloženej
kópie havarijnej PZ.
Žiakom do 15 rokov sa bude preplácať len polovičné cestovné.
Protesty :

Postup :

Prihlášky :

Písomne hlavnému rozhodcovi do 10 minút po zverejnení
výsledkovej listiny s vkladom 10,- € . Pri zamietnutí protestu
suma prepadá v prospech organizátora.
Víťazné družstvo postupuje do celoštátneho kola, ktoré sa
uskutoční 20.6. - 21.6.2019 v AŠG Liptovský Mikuláš
Medzinárodné kolo sa uskutoční 12.9. – 15.9.2019 Ženeva
/Švajčiarsko/
Zaslať na adresu :
Centrum voľného času ABC
Lánska 2575/92
017 01 Považská Bystrica
mail: bujnova.a@gmail.com

Dôležité :

všetky informácie a prílohu praktickej časti – prekážky,
nájdete na stránke : www.minedu.sk - v časti Regionálne
školstvo – dopravná výchova

Termín zaslania prihlášky : do 27. mája 2019 (aj pre zabezpečenie občerstv.)
Po termíne prihlášky neakceptujeme!
Bližšie informácie : Anastázia Bujnová, organizátor
042/4260551, 0911322508
www.cvcpb.sk

Anastázia Bujnová
koordinátor na DDI CVČ

Ing. Ivan Hanulík
riaditeľ CVČ

Záväzná prihláška / súpiska/
na krajské kolo dopravnej súťaže „Na bicykli bezpečne 2019“
Základná škola : .......................................................................................................
Meno a priezvisko:

Dátum narodenia:

Adresa:

1. ................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................
3. ................................................................................................................................
4. .................................................................................................................................
Vedúci družstva :
..............................................................................číslo OP: .....................................
Telefonický kontakt /vedúci družstva/ : ..............................................
Mailová adresa školy : .............................................

......................................................
riaditeľstvo školy

