
 
Propozice k soutěži SPECIALIZED GRAND PRIX SEMAFOR 

 

Specialized grand prix semafor je seriál týmových dopravních soutěží. Tým sestává 

z rodiče (případně jiné osoby starší 15 let) a dítěte (které zvládá jízdu na jízdním kole a je 

mladší 15 let).  Soutěží se ve 4 kvalifikačních kolech, první 3 výherci každého kola postupují 

do finále. Opakovaná účast v kvalifikačních kolech je možná a soutěžícímu týmu se pro 

postup do finále počítá nejlepší dosažený výsledek. 

 Vítězové jednotlivých soutěží budou odměňováni v den jejich konání, ihned po vyhlášení 

výsledků dne. Hlavní cenou pro absolutního vítěze finálového kola je v roce 2017 dětské kolo 

specialized.  

Datum konání kvalifikačních kol:  Datum konání finálového kola: 

18. 5. 2017 15 – 18 hod  21. 9. 2017 17 – 19 hod  

22. 6. 2017 15 – 18 hod 

17.8.2017   15 – 18 hod 

21. 9. 2017 15 – 16:30 hod 

 

Každé kvalifikační i finálové kolo soutěže sestává ze 4 disciplín: 

- jízda zručnosti 

- 10 min. jízda po dopravním hřišti dle pravidel provozu na pozemních 

komunikacích 

- základy poskytování první pomoci 

- test z dopravních předpisů 

 

V disciplínách jsou soutěžícím připisovány trestné body za nesplnění úkolu nebo porušení 

pravidel.  Vítězem kvalifikačního kola se stává tým s nejmenším počtem trestných bodů. 

První tři týmy každého kvalifikačního kola postupují do finálového kola. V případě, že se na 

jednom z prvních třech míst umístí soutěžící tým opakovaně, postupuje do finále další tým 

v pořadí. Ze 4 kvalifikačních kol tedy postoupí 12 týmů do finálového kola. Obdobně je 

bodováno i finálové kolo. Absolutní vítěz soutěže bude vyhlášen v den konání finálového 

kola. V případě shodného počtu trestných bodů rozhoduje o vítězství počet trestných bodů 



v jednotlivých disciplínách, v pořadí: jízda po dopravním hřišti, test z pravidel silničního 

provozu, základy poskytování první pomoci, jízda zručnosti. 

 

Poznámka: v případě zájmu o rozšíření týmu o dalšího člena (např. druhého sourozence) 

může soutěžit i tříčlenný tým, pro účely připisování trestných bodů se však bude posuzovat 

výkon vybraných dvou – příklad: v týmu rodič + dvě děti se bude posuzovat rodič a starší 

dítě. 

 

Vzor vpisování trestných bodů  

Jméno a 
startovní 
číslo 

Jízda 
zručnosti 

Jízda na DDH Základy 
poskytování 
první pomoci 

Test 
z dopravních 
předpisů 

Celkem 
trestných 
bodů 

Pořadí 

Maminka 1 0 2  
 

0 

 
 

5 

2  
5 Anička 51 2 4 11 

Celkem za 
tým 

2 6 13 

 

 

 

  



Jízda zručnosti 

Při jízdě zručnosti musí členové týmu prokázat schopnosti v ovládání jízdního kola projetím 

vyznačené trasy. Trasa je vedena mezi stromy na travnaté ploše. Může se tedy během seriálu 

závodů v jednotlivých soutěžních dnech měnit (například s ohledem na stav travnaté plochy 

po dešti atp.). Soutěžní tým má však vždy možnost projet si ji tzv. nanečisto (max. 2x). Trasa 

končí cílovou rovinkou, v níž je třeba splnit další úkol – třídění odpadu za jízdy.  Na počátku 

cílové rovinky musí cyklista sesbírat odpad do košíku upevněného na řidítkách kola, 

v průběhu jízdy pak odpad třídí do speciálních odpadových košů, které jsou uzpůsobeny pro 

cyklisty. Jízdu absolvují členové týmu samostatně a nemohou si v jejím průběhu vzájemně 

pomáhat (například rodič nesmí přidržovat dítěti kolo, aby udrželo rovnováhu atp.) 

Členové týmu jsou hodnoceni jednotlivě. 

 

Trestné body: 

Výjezd mimo vyznačenou trasu      1 bod 

Netrefení se do odpadního koše správně roztřízeným odpadem 1 bod 

Nesprávné třídění odpadu       2 body 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Jízda po dopravním hřišti dle pravidel provozu na pozemních komunikacích 

 

Soutěžní tým jezdí po dopravním hřišti na jízdním kole nebo na koloběžce, přitom musí 

dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích.  Podmínky pro jízdu se mohou 

v jednotlivých kvalifikačních kolech měnit, např. umístění železničního přejezdu, objíždění 

překážky, změna dopravního hřiště s ohledem na plánovanou dostavbu atp. Délka jízdy 

v kvalifikačním kole je 15 minut, ve finálovém 20 minut. 

 

Trasu si soutěžící volí sami, je však nutné, aby během soutěžních patnácti minut projeli 

všechny křižovatky všemi směry, aby jeli cyklostezkou i přes kruhový objezd a dostali se tak 

během soutěže do všech dopravních situací, které dopravní hřiště simuluje. Součástí jízdy je 

také vyjetí z areálu dopravního hřiště na přilehlou cyklostezku nebo blízké okolí dopravního 

hřiště. Trasa bude pod dohledem pracovníků DDH.  Ke splnění tohoto úkolu jsou na hřišti 

číselně označená stanoviště, která soutěžící musí projet (pořadí projetí stanovišť je volitelné). 

Soutěžící mají možnost nesoutěžní, volné jízdy na hřišti od zahájení soutěžního dne do 

zahájení soutěžní disciplíny jízda po dopravním hřišti podle pravidel.  

 

Členové týmu jezdí samostatně, pokud se budou během jízdy držet za sebou, pak rodič jede 

za dítětem. Toto pravidlo je do soutěže zavedeno proto, aby rodiče (jako nejlepší instruktoři 

dopravní výchovy) vedli své děti ke správným dopravním návykům a pravidla provozu se 

společně učili ještě před soutěží. Zachování tohoto pořadí řidičů (dítě před rodičem) je 

žádoucí zejména v reálném provozu na pozemních komunikacích.  V případě, že se v průběhu 

jízdy rodič s dítětem ,,na silnici,, setká v pořadí rodič – dítě, mělo by se dítě od rodiče odpojit, 

aby nedocházelo pouze k opakování úkonů rodiče a aby dítě jezdilo samostatně podle 

pravidel.  

 

Členové týmu jsou hodnoceni jednotlivě. 

 

 

  



Trestné body: 

10 bodů 

Jízda v protisměru, v zákazu, v nesprávném jízdním pruhu, nedání přednosti v jízdě, 

nerespektování pokynů strážníka či policisty, nerespektování povinností vyplývajících ze 

značek upravujících přednost, zákazových i příkazových, nezastavení na světelný signál stůj   

 

5 bodů 

Nesprávné objíždění překážky 

 

2 body 

Nedání znamení o změně směru jízdy  

 

2 body 

 Jiná nesprávná jízda(např. zastavování ve vozovce, nesprávné použití stezky pro chodce a 

cyklisty, nedodržení bezpečné vzdálenosti, omezení či ohrožení chodců, neodůvodněné 

nedržení se při pravém okraji vozovky,…)  

                       

vyřazení ze soutěže 

Způsobení dopravní nehody, nedodržení soutěžního pořadí týmu  

 

 

Mapa prostoru, ve kterém jízda probíhá, bude k dispozici vždy před zahájením každého 

kvalifikačního nebo finálového kola. 

 

 

 

 

 

 

 



Základy poskytování první pomoci 

 

Disciplína má formu krátkého teoretického testu a praktického nácviku poskytování první 

pomoci na resuscitační panně. Praktický nácvik by měl splňovat doporučení pro laickou první 

pomoc guidlines 2015. Soutěžní tým pracuje a je hodnocen společně. 

 

Trestné body: 

Špatná odpověď v testu    2 body 

Špatný úkon nebo postup při praktické resuscitaci 4 body 

 

  



Test z dopravních přepisů 

 

Soutěžní tým obdrží test a odpovědní kartičku k zaznamenávání správných odpovědí. Test 

má 20 otázek a z nabízených možností je vždy jen jedna správná. Pro každé soutěžní kolo 

může být jiná varianta testu. Soutěžní tým pracuje společně na jednom testu. Hodnocení je 

také společné.  

 

Trestné body: 

Chybná odpověď v otázkách č. 1-16   1 bod 

Chybná odpověď v otázkách č. 17 – 20  5 bodů 

 

 

 

 

 

 

  



PŘIHLÁŠKA DO KVALIFIKAČNÍHO KOLA SOUTĚŽE SPECIALIZED GRAND PRIX SEMAFOR 2017 

 

 

DATUM KONÁNÍ SOUTĚŽE (zakroužkujte termíny, kterých se tým účastní) 

20. 4. 2017  18. 5. 2017  22. 6. 2017  21. 9. 2017 

 

TÝM START.  Č. JMÉNO PŘÍJMENÍ 

SOUTĚŽÍCÍ STARŠÍ 15 LET      

SOUTĚŽÍCÍ MLADŠÍ 15 LET    

 

VÝSLEDKY KVALIFIKAČNÍCH KOL BUDOU ZVEŘEJNĚNY NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH 

CENTRA SEMAFOR, CHCETE-LI BÝT V PŘÍPADĚ POSTUPU DO FINÁLOVÉHO KOLA 

INFORMOVÁNI O JEHO KONÁNÍ, UVEĎTE, PROSÍM, VAŠE TELEFONNÍ ČÍSLO. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Svým podpisem stvrzuji, že jsem si vědom/a účasti v soutěži na vlastní odpovědnost a 

zavazuji se dodržovat základy bezpečné jízdy na jízdním kole a koloběžce, zejména 

ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích (povinnost nosit přilbu). S pravidly 

soutěže jsem se předem seznámil/a. 

Podpis staršího soutěžícího z týmu: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  

Umístění v kvalifikačních 

kolech 

20. 4. 2017 18. 5. 2017 22. 6. 2017 21. 9. 2017 

Dosažený počet trestných 

bodů 

    



Shrnutí pravidel 
 

- soutěžní tým rodič (osoba nad 15 let) a dítě do 15 let 

- 4 kvalifikační kola s možností opakované účasti, počítá se lepší výsledek 

- Celkem 12 týmů postupuje do finálové soutěže o hlavní cenu 

 

Datum konání kvalifikačních kol:  Datum konání finálového kola: 

20. 4. 2017 15 – 18 hod   21. 9. 2017 17 – 19 hod  

18. 5. 2017 15 – 18 hod 

22. 6. 2017 15 – 18 hod 

21. 9. 2017 14 – 16:30 hod 

 

Soutěžní disciplíny: 

Jízda po dopravním hřišti podle pravidel provozu na pozemních komunikacích 

Test z pravidel provozu na pozemních komunikacích 

Jízda zručnosti 

Základy poskytování první pomoci 

 


