MINISTERSTVO DOPRAVY

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ
OKRESNÍ KOLO
BRNO-MĚSTO

9. 5. 2022
Areál dopravní výchovy a vzdělávání, Bauerova 322/7, 603 00 Brno

PROPOZICE
Okresní kolo „Dopravní soutěže mladých cyklistů“ okresu Brno-město
9. 5. 2022
Vyhlašovatel
soutěže
Pořadatel soutěže
Organizátor
Spoluorganizátor
Místo konání
Termín
Časový
harmonogram

Stravování
Doprava
Ředitelství soutěže:
Ředitel soutěže
Čestné předsednictvo
Hlavní rozhodčí
Jury
Vedoucí disciplín:
Jízda na DDH
Jízda zručnosti
Testy z PSP
Test „První pomoc“
Labyrint
Zpracování výsledků

Ministerstvo dopravy – BESIP
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Policejní prezidium PČR
Český červený kříž
Statutární město Brno
Městská policie Brno
Odbor dopravy Magistrátu města Brna
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Městské ředitelství policie Brno
Areál dopravní výchovy a vzdělávání (dále
Bauerova 322/7, 603 00 Brno
pondělí 9. 5. 2022
08:30 – 09:00 prezence družstev
09:00 – 09:30 rozprava a zahájení soutěže
09:30 – 14:00 soutěžní disciplíny
11:00 – 13:00 oběd
14:30 – 15:00 vyhlášení výsledků
Zajištěno pro všechny účastníky
Individuální, jízdné se neproplácí

ADVV),

Ing. Bc. Pavel Pospíšek, vedoucí OD MMB
kpt. Mgr. Petr Matoušek, KŘP JMK, Vladimíra Navrátilová,
BKOM
Bc. Drahoslav Blažek, vedoucí Oddělení dopravní výchovy a
vzdělávání MPB
Ing. Klára Tenková, OD MMB, Ing. Pavla Valtr Kneslová, OD
MMB, Mgr. Pavel Čerych, OD MMB

Bc. Martin Krupka, MPB
Ivana Franzká, MPB
Bc. Pavel Walter, MPB
Bc. Eliška Moravcová, MPB
Jana Večeřová, MPB
Andrea Macourková, MPB, Bc. Pavel Walter, MPB

Rozhodčí na jednotlivých stanovištích budou jmenováni ředitelem soutěže a hlavním
rozhodčím a proškoleni jednotlivými vedoucími disciplín.
Podrobný časový harmonogram plnění jednotlivých soutěžních disciplín obdrží vedoucí
družstev při prezenci. Případné změny a doplnění budou oznámeny na rozpravě.
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1. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ÚČASTI V OKRESNÍM KOLE DSMC BRNO-MĚSTO
Dopravní soutěž mladých cyklistů (dále jen „DSMC“) vyhlašuje Ministerstvo dopravy – BESIP
se spolu vyhlašovateli, kterými jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Policejní
prezidium Policie České republiky, Český červený kříž a další organizace.
Každoročně vyhlašovaná soutěž je určena především žákům základních škol a odpovídajícím
ročníkům víceletých gymnázií, popř. dalších alternativních škol, tedy žákům 10 – 16letým.
Žáci v DSMC jsou rozděleni do dvou věkových kategorií: 1. kategorie – věk 10–12 let,
2. kategorie – věk 12–16 let. V obou kategoriích se jedná o smíšené čtyřčlenné družstvo žákyň
a žáků (2 chlapci a 2 dívky), které/kteří se v základním kole umístily/li nejlépe. Požadovaný
ročník narození soutěžícího v konkrétní věkové kategorii je stanoven prostým odečtem ročníku
narození od číslovky aktuálního kalendářního roku s tím, že v den zahájení konání příslušného
kola soutěže musí soutěžící splňovat předepsaný věkový limit.
V případě nedodržení uvedených kritérií bude družstvu umožněno startovat v postupovém kole
mimo soutěž, bez možnosti umístění v závěrečném pořadí dle získaného počtu trestných bodů
a bez možnosti postupu do dalšího kola.
Družstvo doprovází jeden pedagogický pracovník (učitel, vedoucí zájmových kroužků apod.),
starší osmnácti let, který po celou dobu trvání soutěže zodpovídá za žáky při dopravě i po dobu
konání příslušného kola, za kázeň soutěžících a garantuje správný a včasný nástup soutěžících
k plnění jednotlivých disciplín.
Vedoucí družstva odevzdá při prezenci řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku vydanou
pořadatelem pro tento ročník soutěže. Každý účastník soutěže musí před zahájením soutěže
odevzdat řádně vyplněný a podepsaný „Souhlas se zpracováním osobních údajů dětí
mladších 15 let“ v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. V případě, že nebude toto
ustanovení splněno, nebude soutěžnímu družstvu umožněna účast v soutěži.
Vedoucí družstva rovněž zodpovídá za to, že každý účastník soutěže bude mít s sebou průkaz
zdravotní pojišťovny a při plnění disciplín 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 disciplín „Jízda na 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, kterou reprezentují.
Přihlášku je nutné zaslat nejpozději do 22. 4. 2022 na e-mailovou
valtrkneslova.pavla@brno.cz. Vzor přihlášky je v příloze č. 1 těchto propozic.

adresu

Startovní čísla budou přidělena v pořadí dle došlých přihlášek. Vedoucí družstva převezme
startovní čísla a startovní kartu, kterou čitelně vyplní a obratem odevzdá určenému pořadateli
ke zpracování dat. Kontrola správnosti údajů bude provedena při prezenci.
Přidělená startovní čísla jsou soutěžící povinni nosit viditelně při absolvování všech soutěžních
disciplín. Pedagogický doprovod odevzdá startovní čísla pořadateli ihned po ukončení poslední
disciplíny.
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2. ROZSAH A OBSAH OKRESNÍHO KOLA DSMC OKRESU BRNO-MĚSTO
V okresním kole DSMC absolvují družstva čtyři povinné soutěžní disciplíny a jednu
nesoutěžní disciplínu v předem stanoveném 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 základních kol DSMC a
výuku dopravní výchovy.
2.1. Bodované soutěžní disciplíny – organizace, obsah a hodnocení:
2.1.1. TEORETICKÁ ČÁST – PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍCH (TEST)
Úkolem této disciplíny je prověřit teoretické znalosti žáků z pravidel provozu na pozemních
komunikacích v rozsahu nezbytném pro každého cyklistu. Soutěžní disciplína proběhne
v učebnách ADVV. Testy budou prováděny elektronickou formou pomocí hlasovacího zařízení
výběrem z otázek zpracovaných Ministerstvem dopravy ČR. Celkem bude 20 otázek a pouze
1 správná odpověď. Přesnou instruktáž podá rozhodčí před zahájením disciplíny. Časový limit
na vyřešení otázek je 25 minut. Výsledný čas se nezaznamenává.
Hodnocení disciplíny:
5 trestných bodů za chybnou odpověď/otázka.
2.1.2. PRAKTICKÁ ČÁST – JÍZDA ZRUČNOSTI NA JÍZDNÍM KOLE
Úkolem disciplíny je ověřit dovednosti žáků v ovládání jízdního kola, a to i v obtížnějších
jízdních podmínkách. Soutěžící má za úkol plynulou jízdou projet osm překážek dle níže
specifikovaných pravidel.
Trat' jízdy zručnosti pro obě kategorie bude vytýčena v areálu ADVV. Soutěžící si prohlédnou
náročnost trati a uspořádání překážek po příchodu do místa soutěže. Před zahájením disciplíny
pořadatel seznámí soutěžící prostřednictvím názorné ukázky se správným způsobem
absolvování překážek a vysvětlí bodování u každé překážky zvlášť.
Překážky budou od sebe vzdáleny cca tři metry. Rozměry překážek budou upraveny tak,
aby bylo umožněno jejich bezpečné projetí. Mezi překážkami není dovoleno zastavit, otáčet se
a znovu na ně najíždět. Po celou dobu jízdy musí soutěžící jet tak, aby byla obě kola trvale
ve styku s vozovkou nebo překážkou. Čas není měřen. Soutěžící startují podle přidělených
startovních čísel.
Seznam překážek pro jízdu zručnosti bez pořadí rozmístění:
1) branka (č. 1)
2) trychtýř (č. 3)
3) jízda v kruhu – „káča“ (č. 6)
4) koridor (č. 7)
5) zešikmené prkno (č. 16)
6) hrboly (č. 17)
7) zastavení na metě (č. 19)
8) podjezdová branka (č. 20)
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Hodnocení disciplíny:

Trestné body se sčítají a na každé jednotlivé překážce může soutěžící obdržet maximálně
20 trestných bodů. Technické chyby, které se mohou vyskytnout na trati mezi překážkami
(zastavení, otáčení, zvedání předního kola, opětovné najetí do překážky, pád z kola apod.), se
hodnotí 5 trestnými body a zaznamenává je rozhodčí následné překážky.
2.1.3. PRAKTICKÁ ČÁST – JÍZDA PO DĚTSKÉM DOPRAVNÍM HŘIŠTI
Soutěžní disciplína proběhne v ADVV. Před zahájením disciplíny budou mít soutěžící čas
na prohlídku dopravního značení a rozmístění kontrolních stanovišť na DDH.
Skupina nejméně čtyř cyklistů absolvuje jízdu po DDH, přičemž každý musí postupně zastavit
u nejméně šesti kontrolních stanovišť označených čísly vzestupně od 1. Karta s pořadím
průjezdů jednotlivých stanovišť bude soutěžícímu přidělena před startem. 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 jehož zaznění nebude soutěžícímu zaznamenán do kartičky již žádný průjezd stanovištěm.
V průběhu jízdy bude hodnoceno dodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích
platných v ČR od zahájení až po návrat zpět na parkoviště. Soutěžící musí mít během této
disciplíny správně nasazenu cyklistickou přilbu.
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Hodnocení disciplíny:

Za každý jednotlivý chybný úkon (i opakovaný) se přidělují trestné body v souladu s tabulkou
hodnocení této disciplíny.
2.1.4. PRAKTICKÁ ČÁST – ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI
Úkolem disciplíny je ověření teoretických znalostí a praktických dovedností při poskytování
první pomoci zraněných při dopravní nehodě v době, než se k nehodě dostaví odborná pomoc.
Každý soutěžící ji absolvuje samostatně. Na základě vylosování plní každý člen družstva jiný
úkol. Losování úkolů samotnými soutěžícími proběhne vždy před zahájením plnění disciplíny.
Výběr úkolů vychází z platných propozic soutěže DSMC. Pro okresní kolo byly vybrány tyto
čtyři situace: masivní krvácení, bezvědomí – nedýchá, zlomenina předloktí a mdloba.
K přípravě soutěžících může škola (školské zařízení) využít brožuru „Děti v dopravě – první
pomoc“, vydanou Ministerstvem dopravy – BESIP, ve spolupráci s Českým červeným křížem.
Družstvu bude zaznamenán počet trestných bodů za každého jednotlivce. Limit pro splnění
úkolu je maximálně 10 minut. Během plnění této disciplíny mohou rozhodčí na soutěžícím
vyžadovat teoretický komentář.
Hodnocení disciplíny:
Dle přílohy č. 4 propozic DSMC okresního kola Brno-město (vychází z platných propozic celé
soutěž, které jsou dostupné na webových stránkách BESIPu, konkrétně strana 31 – 33).
2.2. Nesoutěžní disciplína – organizace, obsah a hodnocení
2.2.1. TEORETICKÁ ČÁST – LABYRINT
Disciplína proběhne v učebně ADVV. Disciplínu plní jednotliví členové družstva samostatně.
Úkolem soutěžících je nalezení a označení správné cesty z místa A do místa B (průjezd
prostorem označeným dopravním značením), a to z pohledu cyklisty. Základním kritériem
pro úspěšné zdolání cesty v labyrintu je dostat se z místa A do místa B v souladu s dopravním
značením. Existuje pouze jedna správná varianta průjezdu daným prostorem. Každý soutěžící
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obdrží arch s nákresem daného prostoru a stručné textové zadání s úkolem. Soutěžící obdrží
zvlášť zadání pro I. kategorii (soutěžící má určený startovní bod A a cílový bod B) a pro II.
kategorii (soutěžící má určený startovní bod A a po projetí stanoveného průjezdného bodu B se
vrací zpět do bodu A). Na plnění této disciplíny je časový limit 10 minut, 1 minutu před koncem
časového limitu plnění disciplíny oznámí tuto skutečnost rozhodčí soutěžícím.
Jedná se o nesoutěžní disciplínu, jejíž výsledky se nezapočítávají do celkového hodnocení
soutěže. Tato disciplína bude hodnocena samostatně.
Hodnocení disciplíny:

3. HODNOCENÍ SOUTĚŽE
3.1. Bodové hodnocení soutěžních disciplín a celkové vyhodnocení soutěže
Jednotlivé disciplíny jsou hodnoceny přidělováním trestných bodů jednotlivcům podle těchto
propozic. Pro celkový výsledek je rozhodující součet trestných bodů, který obdrželi jednotliví
členové družstva. Zvítězí družstvo, které obdrží nejmenší počet trestných bodů v každé
kategorii.
Do krajského kola soutěže postupuje z každé kategorie smíšené družstvo školy či školského
zařízení, které zvítězilo v tomto okresním kole. Nemůže-li se družstvo, které se umístilo
na prvním místě soutěže, zúčastnit v kole vyšším, postupuje družstvo, které se umístilo na místě
dalším v pořadí. Krajský koordinátor BESIP zajistí předání propozic pro krajské kolo DSMC
vítězům okresního kola.
Celková výsledková listina ze všech disciplín bude vyvěšena na magnetické tabuli na terase
budovy s učebnami s přesným datem a časem vyvěšení a datem a časem lhůty pro podání
případných protestů.
V případě, že dvě nebo více družstev obdrží stejný počet trestných bodů v celkovém hodnocení,
je pomocným hlediskem nejprve celkový výsledek dosažený v disciplíně „Pravidla provozu na
pozemních komunikacích (test)“. Dále pak rozhodují o pořadí lepší výsledky (méně trestných
bodů) dosažené v těchto disciplínách v tomto sledu „Pravidla provozu na pozemních
komunikacích – Jízda po dětském dopravním hřišti“, „Jízda zručnosti na jízdním kole“, „Zásady
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poskytování první pomoci“. Pokud i poté dojde k rovnosti bodů na postupovém místě,
rozhoduje o pořadí jednotlivců, tzv. „rozjezd“, který probíhá následovně. Vymezí se dráha 100
cm široká a 600 cm dlouhá, kterou zvolený člen z každého družstva musí projet co nejpomaleji.
Je zakázáno balancovat s kolem na místě. Dotek nohou země či pád z kola znamená
diskvalifikaci. Soutěžící, který v tomto rozjezdu zvítězí, vybojuje svému družstvu lepší
umístění.
V případech, kdy soutěžící svévolně neabsolvuje některou disciplínu, obdrží stejný počet
trestných bodů, které v dané soutěži obdržel účastník s nejvyšším počtem trestných bodů.
V případě, kdy soutěžící neabsolvuje disciplínu z vážných zdravotních důvodů (na základě
vyjádření zdravotníka, lékaře), je tomuto soutěžícímu přidělen stejný počet trestných bodů,
který obdržel v této disciplíně nejhorší člen daného družstva (bez rozlišení pohlaví).
Jestliže se družstvo k soutěži dostaví neúplné, je mu za každého chybějícího člena přidělen
v každé disciplíně maximální počet trestných bodů, které v dané soutěži obdržel účastník
s nejvyšším počtem trestných bodů.
3.2. Protesty
V průběhu jednotlivých kol soutěže sleduje objektivitu organizace a hodnocení disciplín jury a
hlavní rozhodčí. V této sestavě s poradním hlasem rozhodčího příslušné disciplíny pak
rozhoduje o sporných otázkách či výsledcích.
Protest proti průběhu disciplíny je nutno písemně uplatnit do 15 minut po ukončení příslušné
disciplíny. Protest proti výsledku je nutno podat písemně do 15 minut po oficiálním zveřejnění
výsledků disciplíny (na výsledkové tabuli) do rukou hlavního rozhodčího. Písemný protest musí
být podán současně s vkladem 500,- Kč. Pokud je protest uznán, vrací se vklad protestujícímu,
jinak propadá ve prospěch pořadatele.
3.3. Ceny
Ceny do soutěže budou poskytnuty Ministerstvem dopravy – BESIP a Statutárním městem
Brnem.

4. METODICKÁ PODPORA PRO PLNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH DISCIPLÍN
4.1. Disciplína „Pravidla provozu na pozemních komunikacích (test)“
Na webových stránkách Ministerstva dopravy – BESIP www.ibesip.cz je zveřejněna metodická
podpora určená k přípravě soutěžních družstev pro tuto disciplínu. Metodický návod obsahuje
popis struktury jednotlivých sad testových otázek, dále tři vzorové sady testových otázek pro
mladší i starší kategorii soutěžících, a to jak s jednou správnou odpovědí, tak s více možnými
správnými odpověďmi (starší kategorie – krajská kola a celostátní finále). Ke každému
vzorovému testu je zveřejněn rovněž klíč správných odpovědí.
4.2. Disciplína „Labyrint“
Na webových stránkách Ministerstva dopravy – BESIP www.ibesip.cz je zveřejněna ukázka
nákresu pro tuto disciplínu, včetně klíče správných řešení (pro mladší i starší kategorii).
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4.3. Disciplína „Zásady poskytování první pomoci“
Na webových stránkách Ministerstva dopravy – BESIP www.ibesip.cz je zveřejněna metodika
(vč. hodnocení) a tematická brožura „Děti v dopravě“, která je doporučeným studijním
materiálem k plnění úkolů této disciplíny.

5. DALŠÍ POKYNY K ORGANIZACI SOUTĚŽE
5.1. Jízdní kola
K plnění disciplín "Jízda po DDH'' a "Jízda zručnosti" budou použita horská jízdní kola
s volnoběžným nábojem. V časovém předstihu před plněním disciplíny si soutěžící v depu
převezmou jízdní kola od servisního technika. Po odzkoušení kola si případně kolo nechá
upravit. Ihned po ukončení disciplíny odevzdají soutěžící kola do depa servisnímu technikovi
zpět.
5.2. Bezpečnost a ochrana zdraví
Za bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěž a ze soutěže včetně celé doby
uskutečněné akce, zajišťuje a odpovídá v plném rozsahu vysílající škola a určený pedagogický
doprovod dle vyhlášky 55/2005 sb., § 7 odst. 2. (Potvrzení školy na odeslané přihlášce).
Soutěžící musí být vybaveni sportovním oblečením a vlastní ochrannou přilbou. V případě
velmi nepříznivých klimatických podmínek doporučujeme teplé oblečení a oblečení do deště.
Pláštěnka nutná!

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto propozice jsou závazné pro všechny účastníky okresního kola DSMC Brno-město pro rok
2022. Případné připomínky a dotazy je nutné vznést nejpozději před zahájením soutěže při
rozpravě vedoucích družstev se zástupci organizačního štábu, ředitelem soutěže a hlavním
rozhodčím.
Organizátor si vyhrazuje právo na operativní změny časového harmonogramu soutěže.
V případě nepříznivého počasí si pořadatel vyhrazuje právo změny pořadí soutěžních disciplín.
V případě nutnosti může ředitel soutěže společně s hlavním rozhodčím operativně propozice
pozměnit. O tom budou všichni účastníci včas informováni.
Za poškození věcí a zařízení, oděvních součástek a jejich ztrátu jsou odpovědni účastníci
soutěže. Účastníci soutěže jsou povinni dodržovat pokyny pořadatelů.
Další informace k organizačnímu zabezpečení soutěže podá:
• Městská policie Brno, Areál dopravní výchovy a vzdělávání: Andrea Macourková,
strážník Oddělení dopravní výchovy a vzdělávání, Městská policie Brno, tel.:
548 533 712, e-mail: andrea.macourkova@mpb.cz
• Magistrát města Brna, Odbor dopravy: Ing. Pavla Valtr Kneslová, projektová
manažerka, Odbor dopravy, tel.: 542 174 197, e-mail: valtrkneslova.pavla@brno.cz
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Přílohy:
• Příloha č. 1 – Přihláška do Dopravní soutěže mladých cyklistů, okresní kolo Brno-město
• Příloha č. 2 – Informovaný souhlas zákonného zástupce dítěte se zpracováním osobních
údajů
• Příloha č. 3 - Odvolání informovaného souhlasu zákonného zástupce dítěte se
zpracováním osobních údajů
• Příloha č. 4 – Poskytování první pomoci – hodnocení disciplíny

V Brně dne 13. 4. 2022.
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Příloha č. 2 – Informovaný souhlas zákonného zástupce dítěte se zpracováním osobních údajů
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Příloha č. 3 - Odvolání informovaného souhlasu zákonného zástupce dítěte se zpracováním
osobních údajů
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Příloha č. 4 – Poskytování první pomoci – hodnocení disciplíny
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