Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenský strelecký zväz
Krajský strelecký zväz Trnava
vyhlasujú:

Krajskú školskú streleckú ligu
Trnavského samosprávneho kraja
2017/2018

Realizuje a technicky zabezpečuje:

ZŠ s MŠ Trakovice
Obec Trakovice
ZŠ Bernolákova Holíč
Mesto Holíč
ZŠ Felcána Hlohovec
Mesto Hlohovec
ŠSK BETA 77 Holíč
Krajský strelecký zväz Trnava
Slovenský strelecký zväz

Súťaž pozostáva zo 4 kôl realizovaných na základných školách v regióne Trnavského
samosprávneho kraja. Súťaž je určená pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií
ktorí v roku konania nedosiahnu vek 17 rokov.
Cieľom súťaže je zoznámiť mládež so športovou streľbou, súťažným poriadkom a poskytnúť
mládežníkom a ich trénerom možnosť rozvoja svojich zručností. V rámci troch kôl Krajskej
školskej streleckej ligy Trnavského samosprávneho kraja (KŠSL TT) budú realizované 3
majstrovstvá okresu (Trnava, Hlohovec, Skalica). Preteky sú určené ako príprava na
majstrovstvá kraja a Majstrovstvá Slovenska. Súťaž je vhodná i pre začiatočníkov so
základnými znalosťami v oblasti zaobchádzania so vzduchovými zbraňami
a s bezpečnosťou pri zaobchádzaní so zbraňami.
Riaditeľ KŠSL TT:
Tajomník súťaže:
Technický predpis:

Ing. Lukáš Jediný
Milan Vymyslický
Súťaží sa podľa pravidiel športovej streľby, ISSF, týchto
propozícií, propozícií pre jednotlivé kolá. Je povolená úprava
zbrane a strelecké vybavenie podľa pravidiel ŠS – skrátenie
pažby, strelecký remeň, kabát,... Strelec musí zvládnuť nabíjanie
zbrane samostatne. Činnosť korektora je povolená, avšak nesmie
svojou činnosťou vyrušovať ostatných strelcov.

VzPu Slávia 30
bez poplatku
Písomne HR, vklad 5€
vlastné, zalamovacia vzduchová puška, kaliber 4,5mm
vlastné

Disciplíny:
Štartovné:
Protesty:
Zbrane:
Strelivo:
Kategórie:

mladšie žiačky
mladší žiaci
staršie žiačky
starší žiaci
družstvá (3 členné)
Občerstvenie a cestovné:
Vyhlásenie výsledkov:

Prihlášky:

Kontakt:

r. nar. 1.1.2005 a ml.
r. nar. 1.1.2005 a ml.
r. nar. 1.1.2002-31.12.2004
r. nar. 1.1.2002-31.12.2004
bez rozdielu veku a pohlavia

na náklady vysielajúcej školy
V rámci jednotlivých kôl sú súťažiaci oceňovaní
športovými trofejami a diplomami.
Po ukončení 4. kola budú vyhlásené celkové výsledky
KŠSL TT v jednotlivých kategóriách. Celkové poradie je na
základe súčtu 3 najlepších dosiahnutých výsledkov.
Pretekári sú ocenení športovými trofejami a diplomami.
Najlepší strelec KŠSL (súčet dvoch najlepších výsledkov)
bude ocenený športovou trofejou.
Na jednotlivé kolá je potrené sa prihlásiť najneskôr 3 dni vopred
podľa príslušných propozícií (postačujúci je počet strelcov).
Účastníci príslušných kôl sú automaticky zaradení do KŠSL TT
2017/2018.
Ing. Lukáš Jediný: e-mail: lukasjeidny@azet.sk
tel.: 0904 014 501
Milan Vymyslický:

tel.: 0910 355 286

Propozície a výsledkové listiny budú zverejnené na stránkach SSZ: www.shooting.sk
v sekciách: aktuálne propozície, aktuálne výsledky, archív propozícií, archív výsledkov

Časový plán KŠSL TT 2017/2018:
Dátum

mesto

20.10.2017

Trakovice

3.11.2017

Holíč

16.11.2017

24.11.2017

súťaž
Pohár starostu obce
Trakovice
Pohár Primátora
mesta Holíč

23. ročník streleckej
súťaže o Putovný
Hlohovec
pohár primátora
mesta Hlohovec
Holíč

Pohár ŠSK BETA 77
Holíč + Finále

miesto

riaditeľ
preteku

HR

RS

PHK
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PaedDr.
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Kaššák

Milan
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Ing. Lukáš
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MO
Trnava
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Mgr. Renáta
Studeničová

Ing. Lukáš
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Milan
Vymyslický

Richard
Bimka

MO
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ZŠ A. Felcána
Hlohovec

Mgr.
Miroslava
Múdra
Vaňková

Mgr. Pavol
Kaššák

Milan
Vymyslický

Ing. Lukáš
Jediný

MO
Hlohovec
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Holíč

Mgr. Renáta
Studeničová

Ing. Lukáš
Jediný

Milan
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Vladimír
Jediný

Vyhlásenie
konečného
poradia

*Dátumy a mená rozhodcov sú uvedené len predbežne, pred jednotlivými kolami budú vystavené propozície, ktoré budú údaje
o jednotlivých kolách upresňovať.

13.9.2017
Ing. Lukáš Jediný
riaditeľ KŠSL TT

