PROPOZÍCIE
Majstrovstvá Trnavského kraja žiakov a žiačok ZŠ v streľbe zo vzduchovej
pušky v školskom roku 2016/2017
10.3.2017
Všeobecné ustanovenia:
Vyhlasovateľ:
Usporiadateľ:
Realizuje:
Riaditeľ pretekov:
Hlavný rozhodca:
Rozhodcovský zbor:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Slovenská asociácia športu na školách, Slovenský strelecký zväz
Základná škola Bernolákova Holíč a Športovo strelecký klub BETA 77 Holíč.
Mgr. Renáta Studeničová
Ing. Jediný Lukáš - B 485
Zabezpečí usporiadateľ

Technické ustanovenia:
Dátum:
Miesto:
Pravidlá súťaže:
Prihlášky:

Prezentácia:
Začiatok I. zmeny:
Disciplína:
Právo štartu:

Kategórie:

Postup:

Ocenenia:
Zbrane a strelivo:
Vybavenie strelnice:

Cestovné:
Poznámka:

10.3.2017 – piatok o 08.00 hod.
Telocvičňa ZŠ Bernolákova Holíč
Podľa smerníc, ktoré sú na www.skolskysport.sk/streľba/ M SR/dokumenty
Vyplniť (upraviť) súpisku na portáli www.skolskysport.sk Do 8. 3. 2017 Zaslať
menovitý zoznam s dátumami narodenia a zložením družstiev. Kvôli zaradeniu do
zmien na e-mail: lukasjediny@azet.sk
Od 08:00 v mieste konania, vedúci družstva predloží súpisku vytlačenú cez
portál ŠŠ potvrdenú riaditeľom školy a karty poistenca.
8:30 nástup na strelecké stanovištia, 8:45 príprava a nástrel
Vzduchová puška zalamovacia (Slávia): nástreľ + 30 súťažných rán.
I družstvo a víťazný jednotlivec v každej kategórii z obvodných kôl TT kraja, ak sú
víťazní jednotlivci členmi víťazných družstiev postupuje ďalší pretekár v
poradí.
Mladší žiaci - žiačky jednotlivci narodení 1. 1. 2004 a mladší. Starší žiaci – žiačky
jednotlivci narodení 1. 1.2001 – 31.12.2003. Trojčlenné družstvá mladších /
starších - ľubovoľného zloženia.
Víťazné družstvá a víťazný jednotlivec v každej kategórii, ak sú víťazní jednotlivci
členmi víťazných družstiev postupuje na M-SR ďalší pretekár v poradí. Termín M SR škôl:7.4.2017 Brezno.
Prví traja jednotlivci a prvé tri družstvá.
Vlastné. Na kontrolu zásahov odporúčame účastníkom priniesť si vlastné
ďalekohľady.
strelnica pozostáva z 12 streleckých stavov, každý stav je vybavený podložkou na
ležanie. Strieľa sa na posuvné pásy po 2 rany do súťažného terča. Strelnica nie je
vybavená stojanmi na ďalekohľad
Na náklady vysielajúcej organizácie.
Za zdravotný stav a poistenie súťažiacich zodpovedá vysielajúca škola.

Vedúci družstva zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia počas pretekov. Všetci účastníci sú povinní
rešpektovať pokyny organizátora, s ktorými sa oboznámia pred začiatkom súťaže. Organizátor si
vyhradzuje právo na nutné zmeny o ktorých budú všetci vyrozumení.
Informácie: Vymyslický Milan, tel.: 0910 355 286
Vstup do telocvične povolený v prezuvkách alebo športovej obuvi!!!
Ing. Lukáš Jediný

