Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Slovenský strelecký zväz /SSZ/, Slovenská asociácia športu na školách /SAŠŠ/,
ZŠ – Šrobárova Prešov, Športovo-strelecký klub polície Prešov, Krajský výbor SSZ Prešov

PROPOZÍCIE
Krajské kolo postupovej súťaže na Majstrovstvá Slovenska škôl
v streľbe zo vzduchovej pušky pre školský rok 2018/2019
pre žiakov kraja PREŠOV
Všeobecné ustanovenia:
Vyhlasovateľ :
Usporiadateľ:
Termín preteku :
Miesto preteku :
Riaditeľ preteku:
Hlavný rozhodca:

MŠ SR, SSZ Bratislava, SAŠŠ SR Bratislava
ZŠ Šrobárova Prešov, ŠSK – ŠKP – Prešov
26.01.2019
Telocvičňa ZŠ – Šrobárova – Prešov – Sekčov
Ing Šima Ján, predseda ŠSK – ŠKP - Prešov
Hudák Stanislav – licencia A 054

Technické ustanovenia :
Pravidlá :

Informácie :

Súťaží sa podľa súťažného poriadku SSZ , pravidiel športovej
streľby ISSF s úpravami pre národné disciplíny
žiaci ZŠ a osemročných gymnázií, jednotlivci a trojčlenné družstvá
starší žiaci a žiačky narodení 1.1.2003 – 31.12.2005
mladší žiaci a žiačky narodení 1.1.2006 a mladší
vzduchová puška zalamovacia – nástrel + 30 rán v ľahu
zabezpečí usporiadateľ.
2 E za pretekára – pri prezentácii
v termíne a mieste konania v čase od 8.00 hodín
účastníci sú povinní prihlásiť sa aspoň týždeň pred pretekom na
www.skolskysport.sk, a na E-mail jansima@centrum.sk
Súťaže sa zúčastňujú žiaci pod dozorom dospelej osoby na základe
preukazu poistenca a súpisky stiahnutej zo školského portálu,
kde riaditeľ školy potvrdí dátumy narodenia a príslušnosť ku škole
postup na majstrovstvá Slovenska v zmysle súťažného poriadku.
za 1. - 3. miesto diplom, medaila a pohár
nominovaným strelcom s doprovodom
na náklady vysielajúcej školy
lekárska prehliadka–za zdravotný stav strelcov zodpovedá vysielajúca škola,
poistenie účastníkov – zodpovedá vysielajúca škola
Ing Šima Ján - 0908 447716

V Prešove

25.10.2018

Účastníci :
Kategórie:
Disciplína :
Strelivo :
Štartovné :
Prezentácia :
Prihlásenie :
Podmienky :

Hodnotenie:
Odmeny :
Občerstvenie :
Cestovné :
Rôzne :

Ing Šima Ján - riaditeľ preteku

