Porovnávacia súťaž talentovanej mládeže Základných škôl v streľbe zo
vzduchových zbraní Nitrianskeho kraja 2017.
Krajský výbor Slovenského streleckého zväzu Nitra v spolupráci s vybranými Športovo
streleckými klubmi a Základnými školami organizujú viackolovú porovnávaciu „Súťaž
talentovanej mládeže škôl v streľbe zo vzduchových zbraní“ (ďalej len STMŠ)
Nitrianskeho kraja. Cieľom súťaže je kvalitná príprava na školské kvalifikačné preteky a
Majstrovstvá SR škôl v športovej streľbe a oživiť záujem mládeže o športové využívanie
voľného času a vyhľadávanie talentov v športovej streľbe pre vekové kategórie mládeže.

PROPOZÍCIE
Usporiadateľ:
Realizuje:
Riaditeľ súťaže:
Tajomník súťaže:
Technické zabezpečenie:
Disciplína:
Kategórie:

Slovenský strelecký zväz
Krajský výbor SSZ Nitra
Ing. Erik Kováč – predseda KV SSZ Nitra
Ľubomír Babin – predseda ŠTK KV SSZ Nitra
Poverené ŠSK v spolupráci s miestnymi ZŠ.
VzPu 30 Slávia v ľahu, všetky pomôcky sú povolené podľa PŠS.
1. Starší žiaci a žiačky :
1.1.2002 – 31.12.2004
2. Mladší žiaci a žiačky : 1.1.2005 – 31.12.2007
3. Vložená spoločná kategória pre začínajúcich strelcov
1.1.2008 a mladší. Strieľajú s oporou (valček, hranol ap.
Nie nožičky na puške!)
Podmienkou je samostatné ovládanie pušky.

Termíny a miesto vykonania: 1. kolo 23.10.2017 – pondelok ZŠ s MŠ Svätý Peter
2. kolo 9.11.2017 – štvrtok ZŠ s MŠ Šaľa -Veča, J. Hollého
3. kolo 24.11.2017 – piatok ZŠ s MŠ Svätý Peter
4. kolo 7.12.2017 – štvrtok ZŠ s MŠ Šaľa -Veča, J. Hollého
Prezentácia:
od 08.00hod. v mieste konania pretekov.
Začiatok preteku:
09:00 hod. – čas prvého výstrelu!!!
Zbrane a strelivo:
Vlastné.
Rozhodcovia:
Zabezpečí organizátor kola.
Hodnotenie:
Podľa platných Pravidiel Športovej Streľby SSZ.
Štartovné:
1 € za jednotlivca – nutná spoluúčasť 5 %.
Cestovné a občerstvenie:
Na náklady vysielajúcej školy.
Prihlášky do súťaže:
Škola sa prihlási tajomníkovi súťaže do 21.10 2017.
Na každom kole pri prezentácii sa škola preukáže súpiskou s členmi družstva s dátumom
narodenia, potvrdenou riaditeľom školy. Zo súpisky zostaví trojčlenné družstvo, ostatní zo
súpisky môžu štartovať ako jednotlivci. Škola môže do súťaže prihlásiť aj viac družstiev.
Kontakt:
Ľubomír Babin, J. Kráľa 15, 941 01 Bánov
lubomir.babin@gmail.com tel: 0904 005 134
Upozorňujeme všetkých vedúcich družstiev na dodržiavanie pravidiel športovej streľby
(môžete si ich stiahnuť na : www.shooting.sk ) a na dodržiavanie bezpečnosti.
Výklad pravidiel a propozícií STMŠ smernica č. 23 SSZ u kontaktnej osoby.
Ing. Erik Kováč - predseda KV SSZ Nitra
riaditeľ súťaže v. r.
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