PROPOZÍCIE
Cena starostu obce Vígľaš – V. ročník
3. kolo Oblastnej ligy okresov DT, KA, ZV, LC, PT
Usporiadateľ: MŠVVAŠ SR, SSZ, KV SSZ Banská Bystrica
Realizuje: ZŠ J. Drdoša – Vígľaš č. 436
Technické zabezpečenie: Základná škola J. Drdoša - Vígľaš č. 436
Riaditeľ súťaže: Ing. Róbert Záchenský – starosta obce Vígľaš
Tajomník súťaže: PaedDr. Dagmar Budincová – riaditeľka ZŠ J. Drdoša - Vígľaš
Hlavný rozhodca: Pavel Záchenský
PHK rozhodca: Milan Terem

A-141

A-088

Zbor rozhodcov: Michal Záchenský C-634, Ing. Emília Majerová C-628, Ing. Dušan Majer C-627
Dátum konania súťaže: 1. 2. 2017
Disciplína: VzPu zlamovacia 30 rán
VzPu ISSF 40 rán
Predpis: 2 nástrelné terče a po 3 súťažné výstrely do terča pre VzPu 30.
4 nástrelné terče a po 2 súťažné výstrely do terča pre VzPu ISSF 40
Časový plán: prezentácia: od 7:30 do 9:00
otvorenie preteku: 8:00
začiatok 1. Zmeny: 8:15
Miesto konania: telocvičňa ZŠ J. Drdoša - Vígľaš (vstup do telocvične povolený len v čistej športovej obuvi pre VŠETKÝCH účastníkov
preteku)
Druh súťaže: súťaž jednotlivcov a družstiev v príslušnej vekovej kategórii a školy
Vekové kategórie: mladší žiaci: žiaci 7. triedy a nižšie
mladšie žiačky: žiačky 7. triedy a nižšie
starší žiaci: žiaci 8. a 9. triedy
staršie žiačky: žiačky 8. a 9. triedy
VzPu ISSF 40 bez rozdielu
Odmeňovanie: prví traja jednotlivci v každej kategórii obdržia medaily a prvé družstvá starších žiakov a mladších žiakov obdržia poháre
a diplomy. Družstvá môžu byť zmiešané v príslušnej kategórii. Družstvo nahlási tréner pri prezentácii ešte pred povelom príprava a nástrel.
Školu alebo ŠSK môže reprezentovať aj viac družstiev.
Pravidlá: Strieľa sa podľa pravidiel športovej streľby SSZ a vydaných propozícií
Zbrane a strelivo: vlastné (strelivo v počte 40ks zabezpečí aj poriadateľ)
Štartovné: 2 € za jednotlivca
Protesty: podľa pravidiel športovej streľby písomne do rúk hlavného rozhodcu s vkladom 10 €
Upozornenie: všetkých vedúcich družstiev vyzývame na dodržiavanie pravidiel športovej streľby (môžete si ich stiahnúť na:
www.shooting.sk). Manipulácia so zbraňami mimo vyhradené miesta je zakázaná! Výklad pravidiel a propozícií vykonáva hlavný
rozhodca preteku. !!!Vstup do telocvične je možný len v čistej športovej obuvi!!!
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