УМОВИ
проведення  районних, зональних та обласного зльотів-конкурсів команд 
ЮІР - 2012
Дніпропетровськ
                                                                                           2012
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Мета зльоту: залучення широкого загалу школярів до участі у роботі, спрямованій на запобігання та профілактику дитячого дорожньо-транспортного травматизму, прищеплення неповнолітнім поваги до професії працівника міліції, організація змістовного дозвілля школярів та молоді, виховання у них культурних естетичних смаків, активізація діяльності загонів юних інспекторів руху по роз'ясненню серед дітей необхідності дотримання норм безпечної поведінки у процесі дорожнього руху та зміцнення дружніх зв’язків між загонами ЮІР.

2. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗЛЬОТУ-КОНКУРСУ  ЮІР-2012
	У конкурсі беруть участь команди ЮІР середніх загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, середніх-спеціальних учбових закладів незалежно від рівня акредитації.
Склад команди - 10 чоловік віком не старше 16 років. 
	Змагання проводяться в  3 етапу:
Районні змагання – з 01 лютого  по 25 березня  2012р.
Зональні змагання – з 01  по 30 квітня 2012 р. (Зональний розподіл – Додаток 1).
Обласні змагання - травень 2012 р.
Переможці міського конкурсу отримують право участі в зональному конкурсі, переможці зональних конкурсів - в фіналі обласного конкурсу, переможці обласного  - у фіналі  XXXVІ Всеукраїнського зльоту ЮІР - 2012. Команда переможець обласних змагань ЮІР-2011 поза конкурсом бере участь у обласних змаганнях ЮІР-2012 як лауреати Всеукраїнського ХХХV зльоту. 
Організація та проведення змагань, конкурсів з тематики безпеки дорожнього руху, інших заходів зльоту здійснюється оргкомітетом (Додаток 2) за участю працівників ВДАІ ГУМВС України Дніпропетровській області.
Журі залишає за собою право вносити доповнення та корективи до діючого положення. 

3. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ ЗАГОНІВ ЮІР
Змагання загонів ЮІР проводяться по чотирьом основним етапам:
- Теоретичні знання Правил дорожнього руху;
- Юний регулювальник;
- Вело-естафета;
- Конкурс агітбригад ЮІР

Теоретичні знання Правил дорожнього руху
Кожний член загону ЮІР письмово відповідає на десять запитань з Правил дорожнього руху, що стосуються пішоходів, пасажирів та велосипедистів.
Час на відповідь - 15 хвилин.                                                                                                                                                                                                                                         
Найбільша кількість балів - 10.
За кожну неправильну відповідь знімається 1 бал.
Загону   зараховується   середній   бал   (загальна   кількість   отриманих   балів ділиться на кількість учасників). 
Юний регулювальник
Участь беруть усі члени загону ЮІР, які відповідно до завдання журі демонструють жести регулювальника (члени команди виконують вимоги регулювальника як пішоходи, так і “транспортні засоби”, або регулювальник виконує команди члена журі).
Найбільша кількість балів - 5.
По 1 балу знімається за кожну неправильну дію регулювальника, або інших членів команди. 

Вело естафета
4 члена загону ЮІР (бажано 2 дівчинки і 2 хлопчика) по черзі проїжджають заданим маршрутом, дотримуючись правил дорожнього руху і виконуючи при цьому всі  велофігури, отримуючи за виконання кожної – 1 бал:
-   "Дошка" (ширина 15см, довжина 3 м, щільно лежить на землі);
-  "Змійка" (6 воріт шириною 1 м розташовані на відстані 2 м по прямій, причому парні ворота зсунуті праворуч або ліворуч на 50 см) ;
-  "Зсунуті дошки" (3 дошки довжиною 1,5 м, шириною 20 см лежать на землі з інтервалом 3 м, середня дошка зсунута у бік на 1 м);
-  "Подвійне коло" (ширина коридору заїзду -2м, внутрішнього кола –З м, зовнішнього – 4 м) .Найбільша загальна кількість балів всіх учасників вело естафети – 16 балів.
По 1 балу знімається за кожне порушення  та невиконання однієї з велофігур.

Конкурс агітбригад  ЮІР
Тематика виступу агітбригади повинна бути спрямована на пропаганду безпечної поведінки на вулицях і дорогах, попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму, неухильне виконання Правил дорожнього руху, популяризацію діяльності та підвищення іміджу  Державтоінспекції та загонів ЮІР. Виступ повинен бути розроблений як тематичний урок по безпеці дорожнього руху для учнів.
Виступ проводиться засобами художньої самодіяльності у любій сценічній формі (інсценування пісні, літературний монтаж, поетичний малюнок, попурі). Учасники можуть виступати у форменому одязі загону ЮІР. Можливо використання додаткової наочної агітації, атрибутики та технічного оснащення, використання фонограм.
Не допускається використання у виступі оригінального форменого одягу працівника Державтоінспекції, у випадку такого порушення знімається 1 бал із загальної кількості обраних на конкурсі.
Кожна агітбригада в складі 10 неповнолітніх (до 16 років) презентує один виступ тривалістю не більш за 10 хвилин, у разі перебору часу більш ніж на 1 хвилину – знімається 1 бал із загальної кількості обраних на конкурсі.
 
Найбільша кількість балів – 10, які оцінюються за наступними критеріями: 
	Майстерність виконання (максимальна кількість – 2 бали.;
Оригінальність подання матеріалу (максимальна кількість – 2 бали). 

Повнота розкриття теми (максимальна кількість – 2 бали).
Чіткість викладання вимог Правил дорожнього руху (максимальна кількість – 2 бали.
Зовнішній вигляд (максимальна кількість – 1 бал). 
Використання атрибутики, реквізиту (максимальна кількість – 1 бал).

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ 
Організація проведення змагань покладається на УДАІ ГУМВС України в області з залученням підпорядкованих підрозділів ДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області згідно графіків закріплення за учбовими закладами; Головного Управління науки та освіти Дніпропетровської облдержадміністрації, Управління у справах сім`ї та молоді Дніпропетровської  облдержадміністрації до компетенції яких входить:
	визначення місця проведення конкурсу;

світлове та звукове забезпечення;
створення відповідних умов для роботи журі та ведучих;
висвітлення конкурсів  в засобах масової інформації;
розміщення реклами під час проведення зустрічей, робота зі спонсорами;
вирішення інших питань, пов’язаних з підготовкою та проведенням конкурсу.

5. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
	Етапи змагань та конкурси оцінює журі, склад якого формується організаторами. За кожний етап змагань (конкурс) загонам ЮІР журі виставляє оцінки, за якими визначається середній бал. Переможці визначаються за сумою набраних балів та за колегіальним рішенням суддівської колегії при цьому визначається команда, яка буде представляти область на Всеукраїнському конкурсі (краща агітбригада). 

6. НАГОРОДЖЕННЯ
	Загони ЮІР, які  за сумою набраних балів посіли 1, 2 та 3 місця, отримають цінні подарунки та призи. Всі загони ЮІР отримують почесні дипломи та пам’ятні сувеніри від організаторів і спонсорів  змагань. Крім того, оргкомітетом та журі можуть встановлюватись спеціальні нагороди загонам і окремим учасникам, які виявились кращими на тому чи іншому етапі змагань або конкурсі.

7. ФІНАНСОВІ  ВИТРАТИ
1. Витрати, пов’язані з організацією, інформаційно-агітаційним оформленням, нагородженням переможців, а також інші витрати при проведенні  районних змагань несуть органи науки та освіти по територіальності. 
2. Витрати, пов’язані з організацією, інформаційно-агітаційним оформленням, нагородженням переможців, а також інші витрати при проведенні  зональних змагань несуть ВДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області (згідно зонального розподілу, Додаток 1).
3. Витрати, пов’язані з організацією, інформаційно-агітаційним оформленням, нагородженням переможців, а також інші витрати при проведенні  обласних змагань несе УДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області, Обласна спілка автомобілістів, Головне Управління освіти та науки Дніпропетровської облдержадміністрації, Управління в справах сім`ї та молоді облдержадміністрації, а також залучаються кошти, вишукані на місцях підрозділами ДАІ та кошти спонсорів конкурсу.

Начальник ВПР  УДАІ
ГУМВС України в Дніпропетровській області
підполковник міліції                                             				  В.В.Лебедєв
Додаток 1
ЗОНАЛЬНИЙ    РОЗПОДІЛ
№
Відповідальний ВДАІ за організацію та проведення 
зональних змагань
ВДАІ, що забезпечують організацію та проведення  районних  змагань та прибуття команд 
на зональні змагання*
Райони, 
команди, яких беруть участь в зональних змаганнях
1



ВДАІ для обслуговування 
м. Дніпропетровськ 

8 команд
ВДАІ для обслуговування 
м. Дніпропетровськ 

1.Бабушкинський район
2.Жовтневий район
3.Ленінський район
4.Кіровський район
5.Червоногвардійський  район
6.Амур-Нижньодніпровський район
7.Індустріальний  район
8.Самарський  район
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ВДАІ для обслуговування 
м. Кривий Ріг

10 команд
ВДАІ для обслуговування 
м. Кривий Ріг
1.Центрально-Міський  район
2.Саксаганський район
3.Долгинцевський район
4.Тернівський район
5.Жовтневий  район
6.Дзержинський  район
7.Інгулецький  район


ВДАІ для обслуговування Криворізького району
Криворізький район


ВДАІ для обслуговування Широківського району
Широківський  район


ВДАІ для обслуговування 
Софіївського району
Софіївський  район

3





ВДАІ для обслуговування  
м. Дніпродзержинськ

7 команд
ВДАІ для обслуговування  
м. Дніпродзержинськ
м. Дніпродзержинськ 


ВДАІ для обслуговування  Верхньодніпровського району та м.Вільногорск
м. Вільногірськ, 
Верхньодніпровський райо


ВДАІ для обслуговування  Криничанського району
Криничанський  район


ВДАІ для обслуговування  Солонянського району
Солонянський  район


ВДАІ для обслуговування  м. Жовті Води
м. Жовті Води 


ВДАІ для обслуговування  П`ятихатського району
П’ятихатський  район
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ВДАІ для обслуговування 
м. Новомосковськ 
та Новомосковського району

              7 команд
ВДАІ для обслуговування  
м. Новомосковськ та  Новомосковського району
м. Новомосковськ ,
Новомосковський район 


ВДАІ для обслуговування  Дніпропетровського району
Дніпропетровський район



ВДАІ для обслуговування  Магдалинівського району
Магдалинівський  район


ВДАІ для обслуговування  Петриківського району
Петриківський  район


ВДАІ для обслуговування  Царичанського району
Царичанський  район


ВДАІ для обслуговування  
м.Синельникове та  Синельниківського району
м. Синельникове
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ВДАІ для обслуговування  м.Павлоград та Павлоградського району


             9 команд
ВДАІ для обслуговування 
м.Павлоград та Павлоградського району
м. Павлоград 
Павлоградський район


ВДАІ для обслуговування   м.Тернівка
м. Тернівка


ВДАІ для обслуговування  м.Першотравенск
м. Першотравенськ 


ВДАІ для обслуговування  
Юріївського району
Юр’ївський   район


ВДАІ для обслуговування  Покровського району
Покровський  район


ВДАІ для обслуговування   Межівського району
Межівський  район


ВДАІ для обслуговування  Петропавлівського району
Петропавлівський  район


ВДАІ для обслуговування  Васильківського району
Васильківський район
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ВДАІ для обслуговування  м.Нікополь та Нікопольського району


             6 команд
ВДАІ для обслуговування  
м.Нікополь та Нікопольського району
м. Нікополь 
Нікопольський район


ВДАІ для обслуговування  
м.Марганець
м. Марганець 


ВДАІ для обслуговування  Томаківського району
Томаківський район


ВДАІ для обслуговування  
м. Орджонікідзе
м. Орджонікідзе


ВДАІ для обслуговування  Апостолівского району
Апостолівський район


*ВДАІ для обслуговування міст та районів області приймають безпосередню участь в проведенні районних змагань на території обслуговування; забезпечують прибуття команди-переможця районних змагань до місця проведення зональних змагань та в зворотному напрямку та залучаються до організації і проведення зональних змагань згідно зонального розподілу, приймають участь в фінансуванні проведення конкурсу, нагородження переможців.



Додаток 2
ОРГКОМІТЕТ

з організації та проведення 
зональних та обласного зльоту-конкурсу ЮІР - 2012

1
Вовчук Микола Васильович 
Начальник УДАІ ГУМВС України
в Дніпропетровській області

2
Олефір Леонід Олексійович 
В.о. начальника  Головного управління науки та освіти  облдержадміністрації
3
Трішин Олександр Васильович
Голова обласної спілки автомобілістів

4
Лебедєв Володимир Володимирович
Начальник ВПР УДАІ ГУМВС України
в Дніпропетровській області

5
Башмакова Людмила Анатоліївна 
Ст. інспектор ВПР УДАІ ГУМВС України
в Дніпропетровській області

6
Федорченко Катерина Євгенівна 

Головний спеціаліст з питань позашкільної освіти головного управління освіти і науки облдержадміністрації 





