PROPOZÍCIE
Majstrovstvá Skalického okresu žiakov a žiačok ZŠ v streľbe zo vzduchovej
pušky v školskom roku 2017/2018
3.11.2017
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
ZŠ Bernolákova Holíč
ŠSK BETA 77 Holíč
Mgr. Renáta Studeničová
Ing. Lukáš Jediný
zabezpečí usporiadateľ

Technické ustanovenia:
Dátum:
Miesto:
Pravidlá súťaže:
1.
2.

3.11.2017 – piatok o 08.30 hod.
Telocvičňa ZŠ Bernolákova Holíč
Podľa:

Súťažný poriadok postupových súťaží na M SR škôl v streľbe zo vzduchových zbraní; Sm 32/SSZ-17
Základné informácie STREĽBA zo vzduchovky celoslovenská súťaž žiakov a žiačok základných škôl pre školský rok
2017/2018

Prihlášky:
Prezentácia:

Oboje nájdete na stránkach SSZ: http://www.shooting.sk/?id_menu=1837
Do 1.11. 2017 vyplniť súpisku na portáli www.skolskysport.sk
a oznámiť počet pretekárov organizátorovi na e-mail: lukasjediny@azet.sk
Od 08:30 v mieste konania, vedúci družstva predloží súpisku vytlačenú cez
portál ŠŠ potvrdenú riaditeľom školy a karty poistenca.
8:50 nástup na strelecké stanovištia, 9:00 príprava a nástrel
Vzduchová puška zalamovacia (Slávia): nástrel + 30 súťažných rán.

Začiatok I. zmeny:
Disciplína:
Kategórie:
mladšie žiačky
mladší žiaci
staršie žiačky
starší žiaci
družstvá starších žiakov a žiačok (3 členné)
družstvá mladších žiakov a žiačok (3 členné)

r. nar. 1.1.2005 a mladší
r. nar. 1.1.2005 a mladší
r. nar. 1.1.2002-31.12.2004
r. nar. 1.1.2002-31.12.2004
všetci narodení v období 1.1.2002 až 31.12.2004
všetci narodení po 1.1.2005 a mladší

!!V družstve starších žiakov/žiačok nemôže štartovať mladší žiak/žiačka!!
zmena od 27.9.2017!!
Družstvá môžu byť zmiešané v zmysle žiak/žiačka tak ako v predchádzajúcich rokoch
Postup:

Ocenenia:
Zbrane a strelivo:

Víťazné družstvá a víťazný jednotlivec v každej kategórii, ak sú víťazní jednotlivci
členmi víťazných družstiev postupuje na MK TT ďalší pretekár v poradí. Termín
MK TT škôl: január/február 2018, Holíč.
Prví traja jednotlivci a prvé tri družstvá.
Vlastné. Na kontrolu zásahov odporúčame účastníkom priniesť si vlastné
ďalekohľady.

Vybavenie strelnice:

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
Cestovné:
Na náklady vysielajúcej organizácie.
Poznámka:
Za zdravotný stav a poistenie súťažiacich zodpovedá vysielajúca škola.
MO TT je súčasťou Krajskej školskej streleckej ligy. Viac informácií:
http://www.shooting.sk/ v sekcii aktuálne propozície
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:
Ing. Lukáš JEDINÝ, lukasjediny@azet.sk, tel.: 0904 014 501

Vstup do telocvične povolený v prezuvkách alebo športovej obuvi!!!

Ing. Lukáš Jediný
17.10.2017

