Okresný úrad Banská Bystrica
Banskobystrický samosprávny kraj
Centrum voľného času – JUNIOR, Banská Bystrica
Centrum voľného času Domček, Krupina

Krajské kolo detskej dopravnej súťaže
„NA BICYKLI BEZPEČNE 2018“

Krupina 25. máj 2018

Propozície
Krajského kola detskej dopravnej súťaže
„Na bicykli bezpečne 2018“

A)

Všeobecné ustanovenia ----------------------------------------------------------

Vyhlasovateľ súťaže : Ministerstvo školstva SR
Národný automotoklub SR – sekcia dopravnej výchovy
Spoluorganizátori:

DI OR PZ Banská Bystrica
CVČ Domček Krupina
Mestská polícia Krupina

Usporiadateľ :

Z poverenia OÚ BB: CVČ-JUNIOR, Tajovského 30, Banská Bystrica

Termín :

25. máj 2018 o 10°° hod.
Predpokladaný koniec súťaže je o 14°° hod.

Miesto :

Centrum voľného času Domček, M. R. Štefánika 33, Krupina
Zo Svätotrojičného námestia (zastávka autobusu), popri Tescu a Materskej škole cca 300m, do CVČ Domček.

Riaditeľstvo :

Ciele súťaže:

riaditeľ pretekov – kpt. JUDr. Slavomír Planieta
hlavný rozhodca – Mgr. Jozef Gašparec
technický riaditeľ – Mgr. Julián Krull, PhD.
tajomníčka pretekov – Mgr. Zlata Trubanová
- podnecovať a zvyšovať záujem žiakov o dopravnú výchovu,
- overovať vedomosti a schopnosti detí - cyklistov v uplatňovaní pravidiel
cestnej premávky a v technike jazdy,
- prispievať k správnemu a bezpečnému správaniu sa detí v cestnej
premávke,
- znižovať dopravnú nehodovosť detí,
- upozorniť verejnosť a príslušné inštitúcie na význam tejto úlohy,
- vytvoriť podmienky na dôstojnú prezentáciu víťaza národného kola v
medzinárodnom kole.

Cestovné :

usporiadateľ neprepláca

Strava :

Pre prihlásených súťažiacich zabezpečuje usporiadateľ.

B)

Technické ustanovenia --------------------------------------------------------------

Postup:

do krajského kola postupuje víťazné družstvo z okresného kola
súťaže. Okresné kolo treba uskutočniť do 11. mája 2018. Najneskôr
do 13. mája 2018 zaslať výsledky okresného kola so stručnou
informáciou o priebehu súťaže, žiacke práce výtvarnej súťaže (viď
propozície výtvarnej súťaže) a prihlášku víťazného družstva na adresu
CVČ – JUNIOR, Mgr. Jozef Gašparec, Tajovskeho 30, 975 90 Banská
Bystrica.

Prihlášky :

(príloha č. 1) Treba zaslať obratom na adresu :
CVČ – JUNIOR, Mgr. Jozef Gašparec, Tajovskeho 30, 975 90 Banská
Bystrica, alebo e-mailom na: gasparec@juniorbb.sk

Prezencia :

V CVČ Domček, M. R. Štefánika 33, Krupina od 9:15 – 9:45 hod

Právo štartu :

Žiaci a žiačky základných škôl narodení v rokoch 2006, 2007, 2008.
Žiadneho kola sa nemôžu zúčastniť deti, ktoré súťažili v minulých
rokoch. Družstvá sú štvorčlenné (dvaja chlapci a dve dievčatá).

Podmienka účasti :

Každý účastník musí mať kartu poistenca. Za zdravotný stav súťažiacich
a ich poistenie zodpovedá vysielajúca škola.

Predpis :

Súťaží sa podľa platného organizačného poriadku, platných pravidiel Detskej
dopravnej súťaže „ Na bicykli bezpečne 2018“ a tohto predpisu.

Technická porada :

9,45 – 10,00 hod. Technickú poradu vedie technický riaditeľ, rieši
a upozorňuje vedúcich družstiev na všetky podmienky, práva a povinnosti
súťažiacich, ako aj na oprávnený a neoprávnený štart športovca (mimo
súťaž).

Disciplíny :

A – teoretická časť :
► test z pravidiel cestnej premávky (zákon č. 8/2009 Z. z.
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 9/2009 Z.z., ktorou
sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Každý
súťažiaci rieši samostatne testové otázky, ktoré pozostávajú z
vedomostí z pravidiel cestnej premávky potrebných pre chodcov,
cyklistov, dopravných značiek a riešenie dopravných situácií. Obsah
tvorí vyhláška č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č.
8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov:§ 2, § 3,§ 4, § 9, § 10, § 11,
§ 12, § 13, § 14, § 15, §16, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 25,
§ 27, § 28, § 29, § 30.
► úlohy na zistenie postrehu a vizuálnej pamäte žiakov - na
dobu 30 sekúnd sa súťažnému družstvu ukáže obrázok
znázorňujúci rôzne dopravné situácie cyklistov a chodcov v cestnej
premávke. Úloha - družstvo musí v priebehu 1
minúty označiť správny počet porušení dopravných predpisov.
B – praktická časť :
► jazda zručnosti (prejazd jednotlivých prekážok prekážkovej dráhy.
Jazda zručnosti má byť absolvovaná plynule. Každý súťažiaci
absolvuje jazdu jedenkrát. Čas sa nemeria. Trať bude zostavená
z vybraných prekážok (podľa možností DDI vybraných z parkúru
uvedeného na web-stránke MŠ- SR).
► technická zručnosť (poznanie základných častí bicykla
a povinnej výbavy bicykla a cyklistu v cestnej premávke) Súťaží
sa v pároch (chlapec+dievča). Súťažné
družstvo tvoria dva páry.
Každému páru družstva sa predložia kartičky, na ktorých sú
zobrazené rôzne časti bicykla. Úlohou súťažiacich je vybrať tie,
ktoré sú súčasťou povinnej výbavy.
C – jazda podľa pravidiel cestnej premávky, premávka riadená
policajtom, svetelné signalizácie, jazda podľa dopravných
značiek v rozsahu pre chodcov a cyklistov.

Organizácia súťaže : Po prezencii sa všetci účastníci rozdelia na dve skupiny. Jedna bude riešiť
teoretickú časť, druhá pôjde na praktickú časť (začne jazdou zručnosti –
vonku, potom prejde do budovy na technickú zručnosť). Neskôr sa obe
skupiny vymenia. Po týchto častiach bude nasledovať jazda podľa pravidiel

cestnej premávky (celé družstvo) a technická zručnosť (páry chlapec dievča).
Hodnotenie súťaže : Hodnotený je každý súťažiaci a každá disciplína samostatne. Hodnotí
sa prideľovaním trestných bodov a hodnotenie družstva spočíva
v súčte trestných bodov všetkých členov družstva. Víťazí družstvo
s najmenším počtom trestných bodov. Do celkového počtu bodov sa
započíta aj výtvarná súťaž nasledovne:
- bonusové dva body získa družstvo po odovzdaní víťaznej
výtvarnej práce,
- bonusové dva body stráca družstvo za neodovzdanie víťaznej výtvarnej
práce.
Ceny :

Prvé tri družstvá a najlepší jednotlivec (chlapec, dievča) budú ocenení
pohármi a diplomami. Výsledková listina bude k dispozícii k nahliadnutiu na
súťaži a dodatočne zaslaná na všetky zúčastnené školy.

Protesty :

Môže podať vedúci družstva riaditeľovi preteku písomne, najneskôr do 20
minút po ukončení disciplíny, s vkladom 10,- €

Výstroj :

Vlastná prilba, športové oblečenie, prezuvky.

Postup :

Víťaz postupuje na celoštátne kolo 14. – 15. 6. 2018, AŠG v Liptovskom
Mikuláši. V prípade víťazstva v celoštátnom kole, víťazné družstvo absolvuje
výberové sústredenie v AŠG v mesiaci jún a postúpi do medzinárodného
kola súťaže, ktoré bude v dňoch 6. – 9. septembra 2018 v Budapešti,
Maďarsko.

Iné :

Organizátor nezodpovedá za veci účastníkov stratené počas súťaže

V Banskej Bystrici 25. 4. 2018

Mgr. Oľga Búryová v.r.
vedúca odboru školstva OÚ BB

Mgr. Katarína Bursová
riaditeľka CVČ

Okresný úrad Banská Bystrica
Banskobystrický samosprávny kraj
Centrum voľného času – JUNIOR, Banská Bystrica
Centrum voľného času Domček, Krupina

Krajské kolo detskej dopravnej súťaže
„NA BICYKLI BEZPEČNE 2018“
VÝTVARNÁ SÚŤAŽ
„DOPRAVA OČAMI DETÍ“

Krupina 25. máj 2018

PROPOZÍCIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE „DOPRAVA OČAMI DETÍ“
„NA BICYKLI BEZPEČNE“
Dopravná súťaž žiakov základných škôl VÝTVARNÁ ČASŤ
ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Usporiadateľ: Z poverenia OÚ BB: CVČ-JUNIOR, Tajovského 30, Banská Bystrica
Termín krajskej výstavy: 21. – 24. 5. 2018 CVČ- JUNIOR Banská Bystrica
25. 5. 2018 CVČ Krupina
Účastníci: žiaci základných škôl
Cieľ súťaže: prostredníctvom detských výtvarných prác prispieť k zníženiu dopravnej
nehodovosti detí. Výtvarná súťaž je súčasťou dopravnej súťaže
„NA BICYKLI BEZPEČNE 2018“.
Formát: maximálne formát A3
Technika: ľubovoľná (napr. pastel, vodové farby atď.)
Téma: „Doprava očami detí“
Identifikácia súťažnej práce: súťažné práce musia byť označené čitateľne údajmi
uvedenými na zadnej strane práce:
- meno a priezvisko autora
- dátum narodenia
- bydlisko, adresa školy,
- názov výtvarnej práce.
Organizácia súťaže:
Usporiadateľ krajského kola vyhodnotí exponáty okresných kôl.
Ocenené výtvarné práce vystaví na krajskom kole dopravnej súťaže.
Víťazné družstvo prinesie jednu víťaznú prácu z krajského kola do celoštátneho kola
súťaže.
Vyhodnotenie súťaže:
Do celkového počtu detskej dopravnej súťaže ”Na bicykli bezpečne” sa započítajú
body výtvarnej súťaže nasledovne:
- bonusové dva body získa družstvo po odovzdaní víťaznej
výtvarnej práce,
- bonusové dva body stráca družstvo za neodovzdanie víťaznej výtvarnej práce.
Usporiadateľ Krajského kola súťaže zašle usporiadateľovi celoštátneho kola súťaže
najneskôr do 2 dní po ukončení krajského kola výsledkovú listinu s
požadovanými údajmi
Ceny : súťažiaci na prvých troch miestach budú ocenení peňažnými poukážkami
v sume 15€, 12€ a 10€, ktoré budú zaslane po ukončení súťaže na príslušné školy.

V Banskej Bystrici 25. 4. 2018

MAPKA K POLOHE DETSKÉHO DOPRAVNÉHO IHRISKA PRI CVČ DOMČEK
V KRUPINE

Príloha č. 1

SÚPISKA
ŠPORT : Dopravná súťaž

KOLO : KRAJSKÉ

TERMÍN : 25. 5. 2018

Š K O L A : (presná adresa)
_________________________________________________

OKRES :

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

VEDÚCI DRUŽSTVA : _____________________________________________________

Potvrdzujeme, že súťažiaci uvedení na súpiske sú žiakmi našej školy :
( vyplniť paličkovým písmom čitateľne )

Čís.

Meno a priezvisko

Dátum narodenia

trieda

1.
2.
3.
4.

V

dňa

.

Podpis a pečiatka školy

Príloha č. 2

Prihláška do súťaže
ŠPORT : Dopravná súťaž

KOLO : KRAJSKÉ

TERMÍN : 25. 5. 2018

Š K O L A : (presná adresa) _________________________________________________
OKRES : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––VEDÚCI DRUŽSTVA : ______________________________________________________
Kontakt na vedúceho : mail: _______________________________mobil:_______________

SÚŤAŽIACI
Čís.

Meno a priezvisko

Dátum narodenia

trieda

V _________________________dňa ________________

Prihlášku do súťaže zašlite e-mailom do 13. 5. 2018 na adresu gasparec@juniorbb.sk
Súpisku prineste potvrdenú riaditeľstvom školy s prípadnou aktualizáciou.
Pri prezencii ju odovzdáte tajomníčke pretekov.

