Středisko volného času dětí a mládeže Plzeň
Pallova 19
a
Český radioklub, občanské sdružení

RADIOKLUB FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ZČU a SVČDM - STANICE MLADÝCH TECHNIKŮ PLZEŇ

OK1 KGT

PROPOZICE
Mistrovství České republiky
Soutěže dětí a mládeže v radioelektronice
Plzeň
14. – 16. května 2010

Vyhlašovatelé :
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Český radioklub, občanské sdružení
Garant soutěže :
Český radioklub o.s.
Pořadatel :
Středisko volného času dětí a mládeže Plzeň, Pallova 19
Organizátor :
Středisko volného času dětí a mládeže Plzeň, Pallova 19,
pracoviště sady Pětatřicátníků 3, Plzeň ( Stanice mladých techniků )
Záštitu nad soutěží převzali :
Ing. Jiří Šneberger – místopředseda Senátu Parlamentu České republiky
Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. - hejtmanka Plzeňského kraje
Mgr. Petra Kacovská – radní města Plzně
Partneři soutěže :
Český radioklub o.s.
Plzeňský kraj
Město Plzeň
SOU elektrotechnické v Plzni
Regionální technické muzeum o.p.s., Techmania science center Plzeň
Místo konání :
Město Plzeň
Areál Středního odborného učiliště elektrotechnického, Vejprnická 56,
Plzeň
Místo slavnostního vyhlášení výsledků :
Regionální technické muzeum o.p.s., Techmania science center Plzeň
Datum konání :
14. – 16. května 2010

Podporovatelé MČR v radioelektronice dětí a mládeže Plzeň 2010
Český radioklub o.s.; Plzeňský kraj; Město Plzeň; Studio UM Plzeň – grafické studio; Panasonic AVC
Networks Czech, s.r.o. v Plzni; GES-ELECTRONICS, a.s.; GM Elektronic; BEN Technická literatura;
EL-signál; Techmania; GM ELEKTRONIC; Kůs – elektronické součástky.

Organizační štáb :
Martin Moravec
Jiří Němec, OK1 AOZ
Josef Zabavík, OK1 ES
Vojtěch Horák, OK1 ZHV

ředitel soutěže
předseda ČRK
tajemník ČRK
člen Rady ČRK

Vladislav Zubr, OK1 IVZ
Petr Vild, OK7 PV
Jiří Bahounek, OK2 PBL
Petr Novák, OK1 WPN
Petr Michalík
František Lupač, OK2 LF
Jan Pícha
Michal Pešek

hlavní rozhodčí
tajemník soutěže, rozhodčí
rozhodčí
rozhodčí
rozhodčí
rozhodčí
rozhodčí
rozhodčí (náhradník)

Jitka Šlajchová
Jitka Nedbalová
Michal Pešek
David Adam
Pavel Chrástek
Stanislav Wizur
Kategorie :
Ž1 mladší žáci
Ž2 starší žáci
M mládež

technické zajištění – strava a ubytování
technické zajištění – fotodokumentace
technické zajištění – hodnotitel, zpracování výsledků
technické zajištění – zpracování výsledků
technické zajištění – doprovodný program
technické zajištění – doprovodný program
do 12 let
13 – 16 let
17 – 19 let

( rok narození 1998 a mladší )
( 1997 – 1994 )
( 1993 – 1991 )

Pro zařazení do kategorie rozhoduje rok narození.
Soutěžní disciplíny :
1. soutěžní výrobek ( stavba zadaného výrobku )
2. test teoretických znalostí ( odborný test )
3. obhajoba vlastního dovezeného výrobku ( předložení s dokumentací )
Nominace :
Soutěžící jsou nominováni na základě výsledků oblastních kol soutěže. Do
Mistrovství ČR postupují soutěžící, kteří se umístili na prvním místě v jednotlivých
kategoriích. Doprovod oblastního družstva tvoří jedna dospělá osoba, která
zodpovídá za členy svého družstva po celou dobu konání mistrovství včetně dopravy.
Termín pro podání přihlášky :
Vyplněnou přihlášku – viz. příloha, zašle vysílající organizace organizátorovi soutěže
do 30. dubna 2010 – lze poštou nebo elektronicky ( při prezentaci nutné předat
přihlášku a potvrzení s originálními podpisy )

Pravidla soutěže :
Soutěž se řídí platnými pravidly a metodickými pokyny, vydanými Českým
radioklubem a platnými od 1. ledna 2010 – úplné znění pravidel lze získat na
webových stránkách ČRK.
Vybavení soutěžících :
- přezůvky
- psací potřeby
- pracovní nástroje pro výrobu soutěžního výrobku ( páječka, cín, kleště, měřící
přístroj a další dle uvážení )
- průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny.
Pojištění :
Účastníci jsou pojištěni při soutěži jako takové pojištěním odpovědnosti SVČ Plzeň.
Pojistka se ale nevztahuje na pobyt, přesun a cestu do místa konání soutěže a zpět.
Zde má odpovědnost vysílající organizace. Samostatná hromadná úrazová pojistka
nebude sjednávána.
Refundace :
Refundace mezd nebude poskytnuta.
Ceny :
První tři soutěžící v každé kategorii obdrží diplom a věcnou cenu. Ostatní soutěžící
obdrží pamětní list a upomínkové předměty.
Ubytování :
Internátní pokoje SOUE, Vejprnická 56, Plzeň
Stravování :
Jídelna SOUE, Vejprnická 56, Plzeň ( snídaně, oběd, večeře )
Stravování začíná v pátek 14. května 2010 večeří a končí v neděli 16. května 2010
snídaní a balíčkem na cestu ( popřípadě večeří a balíčkem na cestu již 15. května ).
Cestovné :
Cestovné bude soutěžícím a vedoucím družstev proplaceno na místě na základě
předložení jízdenky. Použije-li účastník k cestě osobní automobil, budou mu
uhrazeny náklady do výše nákladů na hromadný dopravní prostředek ( pouze řidiči ).
Upozornění
Ubytování, strava a cestovné bude uhrazeno pouze třem soutěžícím a jednomu
vedoucímu družstva z každého kraje. Dále bude hrazeno nominovaným rozhodčím a
jmenovanému štábu soutěže. Ostatní si budou hradit cestovné, ubytování a stravu
samostatně.
( Ubytování – 100,- Kč na osobu a noc, strava – snídaně – 52,- Kč/os., oběd – 75,Kč/os., večeře – 68,- Kč/os.)
Protest
Protest proti hodnocení soutěže podávají vedoucí družstev písemně hlavnímu
rozhodčímu.

Při podání protestu složí protestující strana hlavnímu rozhodčímu kauci ve výši 200,Kč, které v případě zamítnutí protestu propadají ve prospěch akce. Finanční částka
se stává příjmovou položkou rozpočtu soutěže. Je-li protest shledán oprávněným, je
tento poplatek protestující straně vrácen.
Protesty je možno podat kdykoliv v průběhu soutěže, nejpozději však do 30 minut po
zveřejnění posledního dílčího výsledku v dané kategorii.
O protestech proti hodnocení rozhoduje hlavní rozhodčí. Protesty proti dalším
skutečnostem ( např.nedodržení časového programu apod.) řeší ředitel soutěže.
Doprava do místa konání soutěže a ubytování :
Adresa : SOUE Plzeň, Vejprnická 56, Plzeň
Autobusem – ( předpokládaný příjezd na Centrální autobusové nádraží - CAN ) –
tramvají č.2 směr Skvrňany ( zastávka pod CAN ), vystoupit pátou zastávku (
nepočítá se nástupní ), která staví před areálem SOUE Plzeň.
Vlakem – ( předpokládaný příjezd na Hlavní nádraží v Plzni ) – tramvají č.2 směr
Skvrňany, vystoupit desátou zastávku ( nepočítá se nástupní ), která staví před
areálem SOUE Plzeň.
Autem – ze středu města směr obce Vejprnice, Tlučná, Nýřany.
Areál se nachází v části města Plzeň 3 – Skvrňany, u hlavní komunikace z pohledu
z města po pravé straně. Je označen velikým nápisem SOU elektrotechnické.
Zaměření GPS – areál SOUE Plzeň
49°44´33.459“ N
13°20´6.426“ E
Přihlášky zasílejte a informace požadujte :
Středisko volného času dětí a mládeže Plzeň
pracoviště sady Pětatřicátníků 3
Stanice mladých techniků
Mgr.Martin Moravec – ředitel soutěže
377 324 549
725 087 280
mmoravec@smtpl.cz nebo kostalek@email.cz

Mapka – MO Plzeň 3 – Skvrňany, Veprnická 56

( šedivá plocha s nápisem Vnitřní město jsou bývalé Škodovy závody – Škodovka )

Časový harmonogram :
Pátek 14. května 2010
do 16.00
příjezd do Plzně, místa konání soutěže
16.00 – 18.00
ubytování, prezentace, předání domácích
výrobků
18.00 – 18.45
večeře
19.00
slavnostní zahájení soutěže
19.15 – 20.15
odborný test
20.30
zasedání komise rozhodčích a vedoucích
družstev
Sobota 15. května 2010
7.00
7.30 – 8.00
8.30
8.30 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 15.30
15.45
16.00 – 18.00
18.30 – 19.00
19.00

budíček
snídaně
zahájení soutěžního dne
stavba soutěžního výrobku
oběd
volno, prohlídka města, doprovodný program –
zajistí ved.družstev
společný odjezd do Techmanie
prohlídka Techmanie, slavnostní vyhlášení
výsledků, ukončení soutěže
večeře
volno, případný odjezd domů

Neděle 16. května 2010
7.00
budíček
7.30 – 8.00
snídaně
8.00
odjezd domů

Žádost o uvolnění
Žádáme o uvolnění Vašeho žáka ………………………………………….. narozeného
dne ……………… z vyučování dne 14. května 2010.
Jmenovaný se účastní Mistrovství České republiky – soutěže dětí a mládeže
v radioelektronice ve dnech 14. – 16. května 2010, pořádaného v Plzni.
V ……………………

………………………..
Vedoucí družstva

Prohlášení

o

zdravotním

stavu

soutěžícího

a

souhlas

se

zpracováním osobních údajů – nutné odevzdat při prezentaci
Prohlašuji,

že

ošetřující

lékař

nenařídil

soutěžícímu

………………………..

narozenému …………………..bytem ………………………………………… změnu
režimu, soutěžící nejeví známky akutního onemocnění ( průjem, teplota apod.) a
hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že
by v posledních dvou týdnech přišel tento soutěžící do styku s osobami, které
onemocněly přenosnou nemocí.
Výše jmenovaný soutěžící je schopen se zúčastnit Mistrovství České republiky –
soutěže dětí a mládeže v radioeletronice ve dnech 14. – 16. května 2010.
Jsem si vědom ( a ) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto prohlášení
bylo nepravdivé.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů uvedených v přihlášce ve smyslu zák.č.
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Údaje budou sloužit výhradně pro vnitřní
potřebu SVČ DM Plzeň – pořádající organizace ( povinné údaje pro účely školské
matriky ). Dále souhlasím se zveřejněním fotografií ze soutěže v tiskových
materiálech a na webových stránkách ČRK a organizátora MČR 2010.
V …………………… dne ………………..

………………………………………….
Podpis zákonného zástupce soutěžícího ze
dne, kdy soutěžící odjíždí na soutěž

Přihláška na MČR 2010 – soutěže dětí a mládeže v radioelektronice
Vyplnit elektronicky nebo hůlkovým písmem !
Vysílající

Kraj

organizace –
název a adresa *

Kategorie

Jméno a příjmení

Datum narození

Adresa trvalého

Škola – třída, adresa

bydliště včetně PSČ

včetně PSČ

Oběd

Večeře

Ž1
Ž2
M

Doprovod
* např. – DDM, SVČ, Radioklub apod.

Požadavek na ubytování a stravu
Datum

Strava

Ubytování

Snídaně

x

14.5.

Počet

Počet

15.5.

Počet

Počet

Počet

16.5.

Počet

Počet

Počet

x

Počet

x

Počet
Počet

x

Počet

- do počtu zahrnout soutěžící, vedoucího družstva i ostatní doprovod ( samoplátce ).
Poznámka : ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

V …………………………….., dne ………………..

…………………………………………………
Podpis a razítko vysílající organizace

x

