Centrum voľného času, Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica
Mesto Považská Bystrica
Okresný dopravný inšpektorát Považská Bystrica
Mestská polícia Považská Bystrica

Vyhlasujú mestskú dopravnú súťaž pre žiakov II. stupňa ZŠ

„BEZPEČNE NA CESTÁCH V POVAŽSKEJ BYSTRICI 2022“
----------------------------------------------------------------------------------Doprava je neodmysliteľnou súčasťou života každého človeka. Okrem pozitívnych
stránok, ktoré so sebou doprava prináša, má aj veľa záporných. Sú to predovšetkým
dopravné nehody. Dopravné nehody, ktorých účastníkmi sú deti v mladšom a
staršom školskom veku je stále veľa.
Motto súťaže : „Ak sa nám podarí zachrániť čo i len jediný ľudský život, naša
práca má zmysel“
Termín :

25. máj 2022 od 9,00 hod /streda
/prezentácia účastníkov 8,45 – 9,00 hod na detskom dopravnom ihrisku/

Miesto : Detské dopravné ihrisko CVČ, ul. Nemocničná / pri I. ZŠ/
Účastníci : žiaci základných škôl mesta
Kategória : Zmiešané družstvo :

2 žiaci – 5.ročník
2 žiaci – 6. ročník
Súťažia štvorčlenné družstvá – 2 chlapci a 2 dievčatá zo zmiešaných ročníkov,
alebo podľa uváženia učiteľa.

Súťažné disciplíny :
A/ - Teoretická časť : vedomosti z pravidiel cestnej premávky formou testu
B/ - Praktická časť : jazda zručnosti na bicykli
C/ - Postrehová časť
D/ - Jazda podľa pravidiel cestnej premávky
Test z pravidiel cestnej premávky
Každý súťažiaci rieši samostatne testové otázky, ktoré pozostávajú z vedomostí
pravidiel cestnej premávky potrebných pre chodcov a cyklistov, dopravných značiek
a riešenia dopravných situácií.
Jazda zručnosti na bicykli
Jazda zručnosti spočíva v absolvovaní prejazdu jednoduchých prekážok prekážkovej
dráhy, ktorá je postavená na ploche s hladkým pevným povrchom tak, aby
nadväznosť na jednotlivé prekážky nesťažovala prejazd. Jazda zručnosti má byť
absolvovaná plynule. Každý súťažiaci absolvuje jazdu iba raz. Čas sa nemeria.

Postrehová časť
Súťažiaci absolvujú aj úlohu na zistenie postrehu a vizuálnej pamäte. Budú musieť
zaradiť dopravné značky do správnych kategórií, vyriešiť dopravné bludisko alebo
určiť časti bicykla, ktoré sú jeho povinnou výbavou.
Jazda podľa pravidiel cestnej premávky
V časovom limite 6 minút jazdí celé družstvo podľa pravidiel cestnej premávky po
DDI. Každý súťažiaci je sledovaný 1 rozhodcom, ktorý hodnotí dodržiavanie pravidiel,
súťažiacemu sú prideľované trestné body.
Hodnotenie :
– hodnotený je každý súťažiaci samostatne
– hodnotí sa prideľovaním trestných bodov
– hodnotenie družstva je súčtom trestných bodov všetkých členov družstva
– víťazí družstvo s najmenším počtom trestných bodov
Hlavný rozhodca súťaže : Milan Tarbaj
Hlavný rozhodca pre jazdu zručnosti : Mgr. Janka Hatňančíková,
Hlavný rozhodca pre jazdu podľa PCP : Anna Lipková
Hlavný rozhodca pre teoretickú časť /testy/ : Nadp. Mgr. Jozef Možutík
Hlavný rozhodca pre postrehovú a technickú časť : Ing. Peter Samek
Technické zabezpečenie : Mgr. Daniel Čerňanský
Organizačný tím : pracovníci CVČ a žiaci ZŠ Nemocničná
Hlavné ustanovenia :
Informácie podáva : Mgr. Daniel Čerňanský – koordinátor DDI
Tel. : 0911322508
Oblečenie : súťaží sa v športovom oblečení a vlastnej prilbe.
Súťažiacim dopravné prostriedky zabezpečí organizátor.
Za bezpečnosť detí pri doprave a v priebehu súťaže zodpovedá doprovádzajúca
osoba.
Do súťaže sa prihlasuje pomocou prihlášky v prílohe, ktorú je treba poslať mailom
na adresu : cernansky@cvcpb.sk do 15.5.2022

Dôležité upozornenie : v prípade nepriaznivého počasia budú súťažne
disciplíny jazda zručnosti a jazda podľa pravidiel cestnej premávky zrušená.
Pridané budú teoretické a postrehové disciplíny .

V Považskej Bystrici 6.4.2022

Mgr. Daniel Čerňanský
koordinátor na DDI pri CVČ

Elena Martinková
riaditeľ CVČ

Záväzná prihláška / súpiska /
mestská súťaž „Bezpečne na cestách v Považskej Bystrici 2022“

Základná škola : ................................................................................................
Meno a priezvisko

dátum narodenia

adresa

1..................................................................................................................
2................................................................................................................... ...................

3..................................................................................................................
4..................................................................................................................

Pedagogický dozor ..................................................................................

číslo OP:.............................

...................................................

potvrdenie riaditeľstva školy

