Majstrovstvá okresu Komárno žiakov ZŠ a OG v streľbe zo
vzduchovej pušky v školskom roku 2017/2018

P R O P O Z Í C I E
Všeobecné ustanovenia :
Vyhlasovateľ:
Usporiadateľ:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Slovenský strelecký zväz Bratislava a Slovenská asociácia športu na
školách
Realizuje:
Základná škola s materskou školou Svätý Peter
Riaditeľ pretekov: Mgr. Ingrid Zachorecová - riaditeľka ZŠ s MŠ Svätý Peter
Tajomník pretekov: Mgr. Marek Mazan

Technické ustanovenia :
Dátum:
Miesto:

27. 11. 2017 – pondelok o 08.00 hod.

Disciplína:

Vzduchová puška Slávia: nástrel + 30 súťažných rán v ľahu.
Všetky pomôcky sú povolené podľa pravidiel športovej streľby.
Mladší žiaci - žiačky jednotlivci narodení 1. 1. 2005 a mladší.
Starší žiaci - žiačky jednotlivci narodení 1. 1. 2002 – 31.12.2004.
Trojčlenné družstvá ľubovoľného zloženia podľa vekových kategórií.
Víťazné družstvá a jednotlivci, prípadne ďalší najlepší jednotlivci, ktorí nie
sú členmi víťazného družstva postupujú na Majstrovstvá kraja.
Termín MK škôl : 14.3.2017- streda ZŠ s MŠ Svätý Peter.
Prví traja jednotlivci a prvé tri družstvá diplomy a športové trofeje.
Vlastné. V mimoriadnych prípadoch zapožičia usporiadateľ. Na kontrolu
zásahov odporúčame účastníkom priniesť si vlastné ďalekohľady.
Podľa týchto propozícií a pravidiel športovej streľby SSZ.
Od 07:30 v mieste konania, vedúci družstva predloží súpisku vytlačenú
cez portál www.skolskysport.sk a potvrdenú riaditeľom školy. Iná
súpiska nebude akceptovaná.
Do 22.11.2017 – mail: marek.mazan@azet.sk
Aby sme sa nezdržiavali pri prezentácii - zaslať menovitý zoznam
s dátumami narodenia a zložením družstiev.
Pitný režim.
Na náklady vysielajúcej školy.
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.

Kategórie:
Hodnotenie:
Ocenenia:
Zbrane a strelivo:
Pravidlá súťaže:
Prezentácia:

Prihlášky:
Občerstvenie:
Cestovné:
Poznámka:

Informácie:

Telocvičňa ZŠ s MŠ Svätý Peter
!!! Vstup len v prezuvkách alebo čistej obuvi !!!

Marek Mazan : 0917 278 453
Mgr. Ingrid Zachorecová
riaditeľka

