
Dům dětí a mládeže Jednička, Spojených národů 1620, Dvůr Králové n. L. tel. 499/320 353 
     

Propozice oblastního kola 
 

Dopravní soutěž mladých cyklistů 
 

17. května 2018 
 
 

Vyhlašovatel: Rada vlády ministra dopravy pro bezpečnost provozu na pozemních 

komunikacích - BESIP a MŠMT ve spolupráci s Policejním prezidiem, 

Ústředním automotoklubem ČR, Autoklubem ČR a zdravotnickou školou 

Trutnov. 

 

Pořadatel: DDM Jednička Dvůr Králové n. L. ve spolupráci s Dopravním inspektorátem 

Policie ČR Trutnov, Městskou policií ve Dvoře Králové n. L. a zdravotnickou 

školou Trutnov 

 

Termín:  čtvrtek 17. května 2018 v DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem 

 

 

Soutěžní kategorie: Oblastní kolo je společné pro ZŠ, Speciální ZŠ a Praktické školy okresu 

Trutnov. Účastní se smíšená družstva v I. –  III. kategorii, maximálně 1 

družstvo v každé kategorii ze ZŠ nebo odpovídajících ročníků gymnázia, 

Speciálních a Praktických ZŠ.  

Za správnost údajů v přihlášce odpovídá vysílající škola. 

 

I. kategorie žáci  4. – 6. tříd ZŠ – rok narození 2008 – 2006 ( věk 10 – 12 let 

dosažených v příslušném kalendářním roce konání soutěže), čtyřčlenná družstva  

(2 dívky + 2 chlapci) 
        

II. kategorie žáci 7. – 9. tříd ZŠ, případně 6.ročník –rok narození 2006 - 2002 

(věk 12–16/) let dosažených v příslušném kalendářním roce konání soutěže), 

čtyřčlenná družstva (2 dívky + 2 chlapci) 
 

III. kategorie žáci ZŠ a PrŠ  4. – 9. tříd, čtyřčlenná družstva (minimálně 1 

dívka) 

 

Podmínky soutěže: Každý soutěžící musí mít vlastní cyklistickou přilbu! 

Doprovod starší 18 let zodpovídá za kázeň a bezpečnost žáků během celého 

OK. Vedoucí družstva rovněž zodpovídá za to, že každý účastník soutěže 

bude mít s SEBOU PRŮKAZ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY, který předloží 

při prezenci ke kontrole. (Při nesplnění této podmínky budou moci soutěžící 

startovat pouze mimo soutěž)!!! Doporučujeme odpovídající sportovní 

oblečení a pláštěnku. 

 

Soutěžní disciplíny: 1. Jízda podle pravidel silničního provozu na DDH v časovém limitu (6 kon-   

    trolních míst 

        2. Testy z pravidel silničního provozu – 20 otázek v časovém limitu 25 minut  

3. Jízda zručnosti mezi 8 – 12 překážkami 



4. První pomoc – 1 otázka teoretická a 1 praktická  

Stanoviště budou zajištěna MP Dvůr Králové, DP Trutnov, lektory DV DDM Jednička a 

zdravotnickou školou Trutnov 

* kola a psací potřeby budou zajištěny organizátorem OK DSCM 

 

Časový rozpis:     7.50 –   8.25 prezentace družstev a proplácení jízdného (vlak, autobus) 

      8.35  slavnostní zahájení OK DSC 

  8.45 - cca12.00 jednotlivé soutěžní disciplíny 

13.00  předpokládaný konec (podle počtu přihlášených družstev) 

 

Doprava:  Doprava soutěžících a doprovodu je individuální. Jízdné soutěžícím bude 

proplaceno po odevzdání jízdenek hromadným prostředkem (nekupujte si 

zpáteční jízdenky!). 

 

Stravování:  - zajištěno polední občerstvení pro všechny účastníky soutěže (hradí pořadatel) 

 

 

Ceny a postup: Družstva na prvních třech místech v každé kategorii obdrží diplomy a věcné 

ceny. Tři nejlepší dívky a chlapci budou odměněni a drobnou odměnu dostane 

každý účastník a jeho doprovod. 

Vítězné družstvo z I. a II. kategorie postupuje do krajského kola DSC. 

 

Přihlášky:  Soupisku družstva (na přiloženém tiskopise) zašlete nejpozději  

do 8. května 2018,  na adresu DDM Jednička Spojených národů 1620, 

Dvůr Králové n.L. nebo zašlete e-mailem: 

lucie.pospisilova@ddmdvurkralove.cz  

Pokud zasíláte neoskenovanou přihlášku, je nezbytné orazítkovaný a 

podepsaný originál přihlášky dovézt na OK DSC 

 

Informace:  DDM Jednička Dvůr Králové n. L. tel. 499  320 353, 724941834 nebo vše 

najdete na www.ddm1.cz 

 

Další ujednání: * časový rozpis může být změněn podle počtu přihlášených družstev 

   * časové limity na DDH budou určeny podle počtu přihlášených družstev 

 

 

 

 

 

Dvůr Králové n.L. 6. 4.2018 

 

 

     Lucie Pospíšilová 

                        DDM Jednička Dvůr Králové n.L. 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ddm1.cz/


 

 

 

PŘIHLÁŠKA 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                         Základního (Oblastního) kola se zúčastnilo ............. žáků 

 

 Jméno a příjmení Datum narození Adresa bydliště 

Soutěžící 1    

2    

3    

4    

 

2. kategorie                         Základního (Oblastního) kola se zúčastnilo ............ žáků 

 

 Jméno a příjmení Datum narození Adresa bydliště 

Soutěžící 1    

2    

3    

4    

 

 
 

 

 
Odešlete nejpozději do 8.5.2018 do DDM Jednička Spojených národů 1620 Dvůr Králové n/L 

nebo e-mailem:  lucie.pospisilova@ddmdvurkralove.cz  



 

 

 

 


