
  

 
 
 
 

KDE JE VŮLE TAM JE CESTA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

P  R  O  P  O  Z  I  C  E 
krajského kola 

DOPRAVNÍ SOUTĚŽE MLADÝCH CYKLISTŮ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LIBERECKÝ KRAJ 
 
 
 
 

LIBEREC 
 
 
 
 

2. – 3. června  2005 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



  

 
 

Vážení přátelé, 
 
dovolte mi, abych Vás pozdravil při příležitosti konání krajského kola 
Dopravní soutěže mladých cyklistů v Liberci. Je pro mne ctí být čestným 
ředitelem této soutěže, která má již mnohaletou tradici. Nepochybuji o tom, 
že členové dětských školních družtev ji považují za kombinaci sportu a 
zábavy.  
Smutek, který na každého z nás musí nezbytně padnout při pohledu na 
statistiky dopravních nehod a jejich následků, musí pro každého znamenat 
výzvu. Výzvu zamyslet se především nad svým vlastním chováním 

v silničním provozu. Bohužel ne každý tak činí. A potom nezbývá než hledat možnosti jak 
účastníky silničního provozu, a to hlavně ty zranitelné, chránit před těmi nezodpovědnými. 
Chránit lze ale i přípravou pro vlastní pohyb v ulicích a na silnicích. Tomu slouží především 
dopravní výchova v základních školách. A soutěž mladých cyklistů je vlastně její vrcholnou 
podobou. 
Věřím, že Liberec, metropole českého severu a Libereckého kraje, bude více než důstojným 
hostitelem Vašeho soutěžení.  
 
Přeji Vám všem co nejvíce úspěchů. 
 
 
 
 
 
Mgr. Vladimír Richter 
člen Rady Libereckého kraje 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
Za spolupráci v oblasti zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních 

komunikacích v Libereckém kraji bychom rádi poděkovali níže uvedeným 
partnerům: 
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Vyhlašovatel soutěže: Ministerstvo dopravy – BESIP, Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy, Policejní prezidium POLICIE ČR, 
ČČK a další organizace 

  
Pořadatel soutěže: 
Spolupořadatel: 

LIBERECKÝ KRAJ 
ISŠ SŘO Liberec – regionální pracoviště BESIP pro LK 
POLICIE ČR, Správa Severočeského kraje Ústí nad Labem

  
Místo konání: Dětské dopravní hřiště  Liberec 

Autokemp s.r.o., Liberec – Letná 
  
Termín: 2. – 3. června 2005 
  
Ubytování, stravování: Autokemp s.r.o., Liberec – Letná, 460 01 Liberec 12 

tel.: 485 123 468 
  
 

 
 

Záštitu nad konáním akce převzal člen rady Libereckého kraje 
Mgr.  Vladimír  Richter 

 
 
 
 
Čestný ředitel: Mgr. Vladimír Richter, člen rady  Libereckého kraje 

pověřený vedením resortu dopravy 
  

Čestné předsednictvo:  Blanka Sunkovská, ministerský rada  BESIP MD ČR 
 mjr. Bc. Jiří Ušák, vedoucí Odboru dopravní policie ČR 

Správy Severočeského kraje 
 plk. JUDr. Miroslav Dvořák, ředitel PČR, OŘ Liberec 
 Ing. Tomáš Princ, ředitel ISŠ SŘO  Liberec 
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Organizační štáb: 
 
Ředitel soutěže: Ing. Stanislava Jakešová, vedoucí Odboru dopravy Krajského úřadu 

Libereckého kraje 
  
Hlavní rozhodčí: npor. Vlastimil Malý, Policie ČR, OŘ – dopravní inspektorát 

Liberec 
  
Hlavní organizátor: Ing. Petra Vrňatová, vedoucí oddělení Odboru dopravy Krajského 

úřadu Libereckého kraje 
  
Hlavní pořadatel: Lucie Snášelová,  vedoucí DDH  Liberec 
  
Zpracování dat: Bc. Jan Polák,  pracovník Odboru dopravy Krajského úřadu 

Libereckého kraje 
  
Tisková mluvčí: Ing. Gabriela Valkounová, asistentka člena rady Libereckého kraje 

pověřeného vedením resortu dopravy 
  
Jury: Miroslav Klásek, manažer BESIP pro  Liberecký kraj 

Irena Polávková, vedoucí  DDH Jablonec nad Nisou 
 

  
 

Vedoucí disciplín a rozhodčí na jednotlivých stanovištích budou jmenováni ředitelem 
soutěže a hlavním rozhodčím z řad příslušníků dopravní Policie ČR, Městské policie, 
pracovníků ČČK, učitelů autoškol, pracovníků KÚ LK a pracovníků DDH regionu.  

 

ČASOVÝ  PROGRAM  KRAJSKÉHO  KOLA  DOPRAVNÍ  SOUTĚŽE 
MLADÝCH CYKLISTŮ 

 

1. den – čtvrtek 2. června 2005 : 

10.00 – 11.00 hod. 
  

příjezd účastníků do kempu, prezence, rozlosování, ubytování 

11.30 hod. oběd 
12.00 hod. porada a rozprava ředitele soutěže a hlavního rozhodčího 

s vedoucími družstev 
13.00 hod.     přesun na DDH, seznámení s DDH 
13.30 hod.     slavnostní zahájení soutěže na DDH Liberec 
13.40 – 16.00 hod. soutěžní disciplíny:  

- jízda po DDH podle pravidel provozu  
-  test z pravidel provozu na poz. komunikacích 

16.00 hod.    organizovaný program pro děti  
18.30 hod. večeře 
19.30 hod.   večerní program 
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2. den – pátek 3. června 2005 : 

7.30 hod. snídaně 
8.30 hod.     přesun na DDH 
9.00 hod. seznámení s tratí jízdy zručnosti na kole 
9.30 – 12.00 hod. soutěžní disciplíny:  

- jízda zručnosti na kole 
- zásady poskytování první pomoci  

12.00 hod. přesun do autokempu 
12.30 hod. oběd 
13.30 hod. vyhlášení výsledků 

slavností ukončení soutěže 
odjezd účastníků 

 

Podrobný časový harmonogram plnění jednotlivých soutěžních disciplin a pořadí 
startujících obdrží vedoucí družstev při losování. Případné změny a doplnění budou 
oznámeny na rozpravě. 

Vedoucí družstva zodpovídá za včasný nástup jednotlivých členů k plnění soutěžních 
disciplin. 

 
 

PODMÍNKY  ÚČASTI  V KRAJSKÉM KOLE  DOPRAVNÍ  SOUTĚŽE 
 

Krajského kola DSmC se mohou zúčastnit vítězná družstva oblastních kol žáků  
základních škol nebo odpovídajících ročníků gymnázií, popř. dalších alternativních škol. 

- v I. kategorii čtyřčlenné družstvo (2 děvčata + 2 chlapci) 5. - 6. ročník (popř. i 4. ročník) ZŠ 
- v II. kategorii čtyřčlenné družstvo (2 děvčata + 2 chlapci) 7. - 8. ročník ZŠ 

Družstvo doprovází pedagogický pracovník (učitel, vedoucí zájmových kroužků 
apod.), který po celou dobu trvání soutěže zodpovídá za bezpečnost všech členů družstva a 
seznámí je s možnými riziky. 

Podmínkou účasti v krajském kole DSmC je včasné odeslání řádně vyplněné přihlášky 
- nominace za každé družstvo (příloha Propozic a pokynů k organizaci DSmC,  MD-BESIP 
2003). Za správnost údajů v přihlášce odpovídá vysílající škola. Případný náhradník bude 
vystřídán ještě před odjezdem do místa konání soutěže. 

Vedoucí družstva rovněž odpovídá za to, že každý účastník soutěže bude mít s sebou  
průkaz zdravotní pojišťovny, při plnění disciplin 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 disciplin "jízda po 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, příp. 
kraje, který reprezentují. 
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Nominaci soutěžících, včetně pedagogického doprovodu, zašlete prosím  nejpozději do 20. 
května 2005 na adresu:                   

                                KRAJSKÝ  ÚŘAD  LIBERECKÉHO  KRAJE 
                                Odbor dopravy - BESIP 
                                Ing. Petra VRŇATOVÁ 
                                U Jezu 642/2a 
                                461 80 LIBEREC 2 
                                 
  E-mail:                   petra.vrnatova@kraj-lbc.cz                    
  fax:                        485 226 272 
  tel:                         485 226 598 
 
 

ROZSAH  A  OBSAH  KRAJSKÉHO  KOLA DSmC 
 

V krajském kole DSmC absolvují družstva čtyři soutěžní disciplíny v předem 
vylosovaném 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 nižších kol DSmC. 

 
 
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 (praktická část) 

 
 
Organizace, obsah a hodnocení disciplín: 
 
1. Test z pravidel provozu na pozemních komunikacích 

Plnění disciplíny proběhne na učebně DDH. Každý soutěžící obdrží tiskopis s 20 
testovými otázkami. Do záznamového lístku - kartičky uvede své jméno a startovní číslo a na 
pokyn rozhodčího začne  křížkem (x) označovat správné  odpovědi. Časový limit na vyřešení 
všech otázek je 20 minut, minutu před jeho uplynutím budou soutěžící upozorněni. Výsledný 
čas se nezaznamenává. V případě, kdy v průběhu časového limitu, před odevzdáním 
vyplněného lístku, bude chtít opravit soutěžící odpověď, požádá rozhodčího o změnu. 

Hodnocení disciplíny: 

Chybná odpověď, nezaškrtnutí správné odpovědi nebo označení dvou nebo více 
možných odpovědí u jedné otázky, bude hodnoceno přidělením 5 trestných bodů. 

 
2. Jízda po DDH podle pravidel provozu na pozemních komunikacích 

Soutěžní disciplína proběhne v areálu DDH v Liberci. Před první jízdou budou mít 
soutěžící  čas na prohlídku dopravního značení a rozmístění kontrolních stanovišť. 
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Skupina osmi cyklistů absolvuje jízdu po DDH, přičemž každý musí postupně zastavit 
u šesti kontrolních stanovišť, označených čísly. Kartu s pořadím průjezdů jednotlivých 
stanovišť si každý soutěžící vylosuje na startu. Zastavení na stanovišti bude soutěžícímu 
potvrzeno jen tehdy, dodrží-li stanovené pořadí jejich průjezdů. Ke stanovišti musí přijet 
soutěžící  vždy ve směru jízdy, otáčení je povoleno jen za dodržení pravidel provozu na 
pozemních komunikacích. Časový limit na absolvování disciplíny je 5 minut, poslední minuta 
bude hlášena rozhodčím. Konec jízdy ohlásí rozhodčí signálem, po jeho zaznění nebude 
soutěžícímu zaznamenán do kartičky průjezd stanovištěm. V průběhu jízdy bude hodnoceno 
dodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích od zahájení až po návrat  zpět na 
parkoviště. 

Hodnocení disciplíny: 

-  za každý jednotlivý přestupek proti pravidlům                      - 5 trestných bodů 
-  za neprojetí kontrolním stanovištěm (chybějící potvrzení)    - 5 trestných bodů 

 
 
3. Jízda zručnosti na kole 

Trať jízdy zručnosti pro obě kategorie bude vytyčena v prostoru DDH. Trasu  každý 
soutěžící absolvuje dvakrát. 

Před startem prvního soutěžícího provede vedoucí disciplíny se všemi prohlídku trati s 
uvedením hodnocení jednotlivých překážek. 

Překážky budou od sebe vzdáleny minimálně tři metry. Rozměry překážek budou 
upraveny tak, aby bylo umožněno jejich bezpečné projetí. Startovat se bude v pořadí 
startovních čísel, úkolem soutěžícího je plynulou jízdou překážky absolvovat. Mezi 
překážkami není dovoleno zastavit, otáčet a znovu do ní najíždět. Po celou dobu jízdy musí 
soutěžící jet tak, aby byla obě kola trvale ve styku s vozovkou nebo překážkou. 

Čas nebude měřen. 

 
Seznam možných překážek pro jízdu zručnosti bez pořadí rozmístění: 

- branka                                                           - slalom s tyčemi 
- kolejnice                                                       - slalom mezi brankami 
- trychtýř                                                         - obrácený slalom 
- osmička A                                                     - výmoly 
- osmička B                                                     - úzká pasáž 
- přenesení pohárku s vodou                           - prkno s pilovitým povrchem 
- jízda v kruhu (káča)                                      - sešikmené prkno 
- koridor                                                          - hrboly 
- složený koridor                                             - semafor 
- slalom s nestejně vzdálenými kužely           - změna směru jízdy 
- zastavení na metě 
 
 

Nákresy a rozměry jednotlivých překážek jsou uvedeny v "Propozicích a pokynech k 
organizaci DSmC", Ministerstvo dopravy - BESIP - 2003. 
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Hodnocení disciplíny: 

 
2 trestné body 

- za každou jednotlivou chybu (dotek překážky tělem nebo kolem, 
vyjetí jedním kolem z překážky či vyznačeného prostoru i dotek 
vyznačení, povalení značení, dotek země řetězem, …) 

- za každý dotek země jednou nohou 
 

 
5 trestných bodů 

- za vynechání branky oběma koly, za dotek země oběma nohama, 
za vyjetí oběma koly z vyznačené překážky, za vynechání větší 
části překážky (sjetí v první polovině), za pád z kola, nezastavení 
ve vymezeném prostoru 

- za technické chyby mezi překážkami (zastavení, otáčení, zdvihání 
předního kola, opětovné najetí do překážky, pád z kola apod.) 

 
10 trestných bodů - za vynechání překážky 

 
 

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

 
 

4. Zásady poskytování první pomoci 
Disciplína bude mít praktickou část v prostoru DDH. 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: 

- ošetření zraněného kolena 
- ošetření zraněného lokte 
- znehybnění zlomené ruky či nohy 
- ošetření oděrky na různých místech těla 
- zastavení krvácení na ruce, na noze (tepenné, žilné) 
- znehybnění prstu 
- poskytnutí umělého dýchání 

K dispozici budou improvizované prostředky k ošetření "zraněných". 

Čtyři konkrétní úkoly určí hlavní rozhodčí bezprostředně před zahájením plnění 
disciplíny. 

Hodnocení disciplíny: 

0 trestných bodů - za bezchybné splnění úkolu v časovém limitu 
 

10 trestných bodů - za nesplnění úkolu s drobnými chybami, které nemají 
vliv na konečný efekt účinnosti poskytnuté první 
pomoci 

 
20 trestných bodů - za nesplnění úkolu, překročení časového limitu 
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Podrobný výklad jednotlivých disciplín a další upřesnění jejich obsahu a hodnocení 
provede hlavní rozhodčí před zahájením soutěže při rozpravě s vedoucími družstev. 

Rozlosování soutěžících proběhne při prezenci. Vedoucí družstva převezme obálku se 
startovními čísly a startovní kartou, kterou čitelně vyplní a obratem odevzdá určenému 
pořadateli ke zpracování dat. Kontrola správnosti údajů bude provedena na rozpravě s 
vedoucími družstev. 

 

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 
"Propozic a pokynů k organizaci DSmC", Ministerstvo dopravy - BESIP 2003. Výsledkem 
družstva se rozumí součet všech trestných bodů, které obdrží jeho členové. Průběžné výsledky 
budou vyvěšovány vždy po ukončení disciplíny, mají však pouze informativní charakter. 
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 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. 

 
 

PROTESTY 
Protest může podat pedagogický doprovod pouze písemně do rukou hlavního 

rozhodčího. Ten po projednání s jury 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. Vklad pro podání protestu činí 
Kč 300,-, v případě oprávněného protestu bude částka vrácena, v opačném případě bude 
použit  jako příspěvek pro dopravní výchovu zdravotně postižených dětí. 

 
 

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 asistenta startéra (servisního technika). Po odzkoušení kola si 
případně kolo nechá upravit. Ihned po ukončení disciplíny odevzdají soutěžící kola do depa 
servisnímu technikovi zpět. 
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ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ 
 

Tyto propozice jsou závazné pro všechny účastníky krajského kola DSmC v Liberci 
v roce 2005. 

Případné připomínky a dotazy je nutné vznést nejpozději před zahájením soutěže při 
rozpravě vedoucích družstev s ředitelem soutěže a hlavním rozhodčím. 

 

V případě nepříznivého počasí si pořadatel vyhrazuje právo změny pořadí soutěžních 
disciplín. 

 

V  případě nutnosti může ředitel soutěže společně s hlavním rozhodčím a po dohodě s 
JURY operativně propozice pozměnit. O tom budou všichni účastníci včas informováni. 

Za poškození věcí, oděvních součástek a jejich ztrátu jsou odpovědni účastníci 
soutěže. 
 
 Pro děti a jejich doprovod je připravena pro využití volného času návštěva aquaparku 
v Centru Babylon v Liberci. Pro využití této možnosti je nutné vzít si plavky!!! 
 
 Vítězové krajského kola DSmC postupují do celostátního finále této soutěže, které se 
uskuteční v Sokolově ve dnech 14. – 16. června 2005. 
 
 
INFORMACE k zabezpečení soutěže podá: 
 
Miroslav KLÁSEK               tel.  602 204 192, e-mail : mirek.klasek@seznam.cz 
Ing. Petra VRŇATOVÁ  tel.  485 226 598, e-mail: petra.vrnatova@kraj-lbc.cz 
Lucie SNÁŠELOVÁ   tel.  485 100 275 
 
 
Tyto propozice budou umístěné na internetových stránkách Libereckého kraje – 
www.doprava.kraj-lbc.cz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy:    
Přihláška do krajského kola DSmC, 2. - 3. června 2005  Liberec  
Mapa Liberce – vyznačené místo konání krajského kola, Autokemp v Pavlovicích       
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P Ř I H L Á Š K A   -   N O M I N A C E 
 

do krajského kola dopravní soutěže mladých cyklistů 
2. - 3. června  2005 

 

L I B E R E C 
 

ŠKOLA:  OBEC: 

OKRES:  telefon: 

e-mail, fax: 

 
 
K A T E G O R I E              I.              II.          (nehodící se škrtněte) 
 
 

 Jméno  
a příjmení 

Datum 
narození Ročník Adresa 

doprovod 
                                            ČOP   

soutěžící 
    

soutěžící 
    

soutěžící 
    

soutěžící 
    

 
Pro každého účastníka soutěže bude vyrobena vizitka.  
Zašlete prosím nejlépe v elektronické podobě ve formátu jpg fotografie soutěžících a 
doprovodu, a to na adresu: jan.polak@kraj-lbc.cz Pokud toto nebude možné, zašlete 
společně s přihláškou pasové fotografie. 
 
 
 
                                                                   ----------------------------------------------------------- 
                                                                          razítko a podpis zástupce vysílající školy 
 
Vyplňte prosím čitelně a do 20. května 2005 odešlete na adresu: 
 
 KRAJSKÝ  ÚŘAD  LIBERECKÉHO  KRAJE 
 Odbor dopravy - BESIP 
 Ing. Petra Vrňatová 
 U Jezu 642/2a 
 461 80 LIBEREC 2 
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