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Vážení přátelé,

dovolte mi, abych Vás pozdravil při příležitosti konání krajského 
kola Dopravní soutěže mladých cyklistů v Jablonci nad Nisou. 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 Jablonec nad Nisou bude více než důstojným hostitelem Vašeho soutěžení. 

Přeji Vám všem co nejvíce úspěchů.

Mgr. Vladimír Richter
člen Rady Libereckého kraje
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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: Rada vlády ministra dopravy pro bezpečnost provozu na 
pozemních komunikacích a Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy ve spolupráci s Policejním prezidiem, 
Ústředním automotoklubem České republiky, Autoklubem 
České republiky a Českým červeným křížem

Pořadatel soutěže:
Spolupořadatel:

LIBERECKÝ KRAJ
Regionální pracoviště BESIP MD pro LK
POLICIE ČR, Správa Severočeského kraje Ústí nad 
Labem

Místo konání: Dětské dopravní hřiště  Jablonec nad Nisou
Podskalí 9
466 01  Jablonec nad Nisou

Termín: 5. – 6. června 2008

Ubytování, stravování: Penzion Červená Karkulka
Kostelní 218
468 51  Smržovka
tel.: 737 468 805

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:  Mgr. Zuzana Ambrožová, vedoucí oddělení BESIP MD 

 Ing. Blanka Sunkovská, ministerský rada  BESIP MD 

 Mgr. Petr Tulpa, starosta města Jablonec nad Nisou

 plk. Jiří Ušák, vedoucí Odboru dopravní policie ČR 
Správy Severočeského kraje

 Ing. Tomáš Princ, ředitel SŠ Stavební a Dopravní 
Liberec

 Ludvík Loprais, zástupce ředitele Městské policie 
Jablonec nad Nisou

 RNDr. Robert Gamba, vedoucí odboru školství, 
mládeže, tělovýchovy a sportu

 Václav Kobes, generální sekretář ÚAMK ČR 



5

Organizační štáb:

Ředitel soutěže: Ing. Stanislava Jakešová, vedoucí Odboru dopravy Krajského úřadu 
Libereckého kraje

Hlavní rozhodčí: npor. Bc. Jaroslav Řehák, Policie ČR, OŘ – dopravní inspektorát 
Liberec

Hlavní organizátor: Ing. Petra Schneiderová, vedoucí oddělení Odboru dopravy 
Krajského úřadu Libereckého kraje

Hlavní pořadatel: Bronislava Plešingerová,  vedoucí DDH  Jablonec nad Nisou

Zpracování dat: Ing. Jan Polák,  koordinátor BESIP Libereckého kraje

Tisková mluvčí: Michaela Valterová, asistentka člena rady Libereckého kraje 
pověřeného vedením resortu dopravy

Jury: Miroslav Klásek, regionální pracovník  BESIP pro  Liberecký kraj
Lucie Snášelová,  vedoucí DDH  Liberec

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

ČASOVÝ  PROGRAM  KRAJSKÉHO  KOLA  DOPRAVNÍ  SOUTĚŽE

MLADÝCH CYKLISTŮ

1. den – čtvrtek 5. června 2008 :

10.00 – 11.00 hod. příjezd účastníků do Smržovky, prezence, rozlosování, ubytování

11.00 hod. oběd
12.00 hod. porada a rozprava ředitele soutěže a hlavního rozhodčího s vedoucími 

družstev
přejezd na DDH Jablonec n.N.

13.00 hod.    seznámení s DDH
13.30 hod.    slavnostní zahájení soutěže na DDH Jablonec nad Nisou
13.40 – 16.30 hod. soutěžní disciplíny: 

- jízda po DDH podle pravidel provozu 
-  test z pravidel provozu na pozemních komunikacích
přejezd do Smržovky

16.30 hod.   organizovaný program pro děti 
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18.30 hod. večeře
19.30 hod.  večerní program

2. den – pátek 6. června 2008 :

7.30 hod. snídaně
8.30 hod.    seznámení s tratí jízdy zručnosti na kole
9.15 – 11.30 hod. soutěžní disciplíny: 

- jízda zručnosti na kole
- zásady poskytování první pomoci 

11.30 – 12.00 hod. jízda zručnosti pro čestné hosty a novináře
12.00 hod. příprava na oběd
12.30 hod. oběd
13.00 – 13.30 hod. vyhlášení výsledků

slavností ukončení soutěže
odjezd účastníků

Svoz účastníků bude zajištěn autobusem, který zajistí Krajský úřad. Konkrétní časy odjezdů budou 
jednotlivým ZŠ oznámeny Odborem dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje.

Podrobný časový harmonogram plnění jednotlivých soutěžních disciplín 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 disciplín.

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
   žádný člen družstva I kategorie, nesmí  přesáhnout 12 let v roce 2008.

- 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). 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.
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