Okresný úrad Košice – odbor školstva, Zádielska 1, 040 78 Košice
Centrum voľného času Hutnícka 18, Spišská Nová Ves
PROPOZÍCIE
Okresného kola dopravnej súťaže „ NA BICYKLI BEZPEČNE“
Cieľom súťaže je podnecovať a zvyšovať záujem žiakov o dopravnú výchovu. Overovať
vedomosti a schopnosti detí – cyklistov v uplatňovaní pravidiel cestnej premávky a technike
jazdy, prispievať k správnemu a bezpečnému správania sa detí v cestnej premávke, znižovať
dopravnú nehodovosť detí.
Vyhlasovateľ:
Usporiadateľ:
Termín:
Miesto:
Účastníci:

Prezentácia:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Centrum voľného času, Hutnícka 18, Spišská Nová Ves
30.apríl 2019
Detské dopravné ihrisko Spišská Nová Ves
Okresného kola sa môžu zúčastniť prvé dve družstvá školského kola
Družstvo tvoria: dvaja chlapci a dve dievčatá
V roku 2019 sa súťaže môžu zúčastniť žiaci narodení v roku 2007,2008,2009
Žiadneho kola súťaže sa nemôžu zúčastniť detí, ktoré súťažili
v minulých rokoch.
od 8,30 – 9,00 h. na DDI SNV
Pri prezentácii odovzdať vyplnené a podpísane prihlášky

Súťažné disciplíny:
A - teoretická časť:
Test z pravidiel cestnej premávky
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.
Mimoriadnu pozornosť venujte § 52, § 53, § 54, § 55, § 59, § 60,§ 61, §
62, § 63,§ 64, § 65, § 66.
B - Praktická časť:
Technická zručnosť
Súťažnému družstvu sa predložia kartičky, na ktorých sú zobrazené
rôzne časti bicykla.
Úlohou súťažiaceho je vybrať tie, ktoré sú povinnou súčasťou výbavy
bicykla. Alebo sú medzi časti bicykla zaradené iné súčiastky z ostatných

mot. vozidiel a treba vybrať súčiastky patriace bicyklu. Súťaží sa
vpároch v krátkom časovom limite 30 sek.
C - Jazda podľa pravidiel cestnej premávky, svetelné signalizačné
zariadenia, premávka riadená policajtom, podľa dopravných značiek v
rozsahu pre chodcov a cyklistov.
Hodnotenie:

Poznámka:

Hodnotený je každý súťažiaci samostatne prideľovaním trestných
bodov.
Hodnotenie družstva je súčtom trestných bodov všetkých členov
družstva.
Bicykle na jazdu a ochranu prilbu zabezpečí organizátor.
Písacie potreby si donesú súťažiaci
Nezabudnúť kartičku poistenca!
Za aktuálny zdravotný stav a fyzickú zdatnosť súťažiacich zodpovedá
vysielajúca organizácia.

Záväzné prihlásenie školy s počtom družstiev nahlásiť do 15.4.2019 – tel.:
0911420590
e-mail: cvcsnv@azet.sk

PhDr. Ľubica Šefčíková
riaditeľka CVČ

