Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ)
Slovenský strelecký zväz Bratislava (SSZ)
Slovenská asociácia športu na školách (SAŠŠ)
Krajský výbor SSZ Banská Bystrica (KV SSZ BB)
ZŠ s MŠ, MPČĽ 35, Brezno
Športový strelecký klub pri MŠK Brezno - OZ
s podporou Mesta Brezno

PROPOZÍCIE

Majstrovstvá Banskobystrického kraja
žiakov základných škôl a osem ročných gymnázií
kvalifikačný pretek na M-SR

6. 2. 2017
Telocvičňa ZŠ s MŠ, MPČĽ 35, Brezno - Mazorníkovo

PROPOZÍCIE
Majstrovstvá Banskobystrického kraja v streľbe zo vzduchových zbraní
žiakov základných škôl a osemročných gymnázií
VŠEOBECNÉ USTANOVENIE:
Usporiadateľ:
MŠVVŠ, SAŠŠ, SSZ, KV SSZ BB, ŠSK pri MŠK Brezno, ZŠ s MŠ, MPČĽ 35,
Brezno - Mazorníkovo
Tech. zabezpečenie: ŠSK pri MŠK Brezno - OZ
Miesto pretekov:
Telocvičňa ZŠ s MŠ, MPČĽ 35, Brezno - Mazorníkovo
Dátum:
6. február 2017 (pondelok)
Riaditeľ pretekov:
Mgr. Peter Macko, riaditeľ ZŠ s MŠ, MPČĽ 35, Brezno - Mazorníkovo
Hlavný rozhodca:
Marián KAŠŠA, A 058
Riadiaci streľby :
Ján MEDVEĎ, A 285
Informácie a prihlášky : Ján Medveď, MPČĽ 2174/41, 977 03 Brezno, tel. 0907 854 541,
e-mail : ssk.brezno@gmail.com
TECHNICKÉ USTANOVENIA :
Predpis:
Súťaží sa podľa platných pravidiel ŠS, súťažného poriadku a týchto propozícií.
Disciplíny:
Zlamovacia vzduchová puška s otvorenými mieridlami, kal. 4,5 mm, 30 výstrelov
Kategórie:
jednotlivci - mladší žiaci, mladšie žiačky - narodení 1.1.2004 a mladší
starší žiaci, staršie žiačky – narodení od 1.1.2001 do 31.12.2003
družstvá - mladší žiaci/žiačky – družstvo je zložené zo žiakov a žiačok (môže
byť aj zmiešané) narodených 1.1.2004 a mladší
starší žiaci/žiačky – družstvo je zložené zo žiakov a žiačok (môže
byť aj zmiešané) narodených od 1.1.2001 do 31.12.2003
Zbrane:
vlastné, zlamovacia vzduchová puška s otvorenými mieridlami, kal. 4,5 bez úprav,
povolené je skrátenie pažby a uchytenie remeňa
Strelivo:
vlastné
Terče:
VzPu 8 x 5,5 cm, vzdialenosť 10 m
Štartovné :
bez poplatku
Prihlášky:
do 31. 01. 2017 na uvedenú e-mailovú adresu s presným počtom účastníkov vrátane
trénerov (pre nahlásenie počtu stravy)
Ceny:
Víťazi budú ocenení diplomami a medailami
Protesty:
Písomne HR s vkladom 10,- €
Miesto preteku: Telocvičňa ZŠ s MŠ, MPČĽ 35, Brezno – Mazorníkovo,
Upozornenie : Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny vo vydaných propozíciách v prípade
nepredvídaných okolností.
Strava:
obed
Poznámka :
Výsledkové listiny budú zverejnené na internetovej adrese SSZ: www.shooting.sk a
www.skolskysport.sk,
Škola je povinná zaregistrovať sa (vrátane súpisky žiakov) aj na školskom portáli
www.skolskysport.sk
ČASOVÝ ROZPIS:
7:30 – 8:45 prezentácia
9:00 I. zmena, ďalšie zmeny priebežne
Vyhlásenie výsledkov: 60 min. po ukončení preteku

za organizačný výbor
Ján Medveď

Pravidlá pre postupové súťaže na M-SR
1. okresné kolá: Do okresného kola prihlasuje škola žiakov a žiačky prostredníctvom portálu
www.skolskysport.sk. Ak škola nemá troch pretekárov na zostavenie družstva, títo sa môžu
zúčastniť okresného kola v kategórii jednotlivcov.
2. krajské kolá: Do krajského kola postupujú víťazi jednotlivých kategórií a víťazné družstvá
okresných kôl.
Pokiaľ je víťaz kategórie jednotlivcov aj členom postupujúceho družstva, postupuje
nasledujúci najvyššie umiestnený pretekár, ktorý nie je členom postupujúceho družstva.
Ak sa okresného kola zúčastní viac ako 5 družstiev, môže (ak to technické podmienky
dovoľujú) organizátor krajského kola v propozíciách krajského kola zvýšiť počet
postupujúcich družstiev, maximálne však na 3 družstvá v kategórii.
3. Majstrovstvá SR: Na majstrovstvá SR postupujú víťazi jednotlivých kategórií a víťazné
družstvá krajských kôl.
Pokiaľ je víťaz kategórie jednotlivcov aj členom postupujúceho družstva, postupuje
nasledujúci najvyššie umiestnený pretekár, ktorý nie je členom postupujúceho družstva.

