Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,
Slovenský strelecký zväz (SSZ), Slovenská asociácia športu na školách (SAŠŠ)

PROPOZÍCIE
okresného kola postupovej súťaže na Majstrovstvá SR škôl v športovej streľbe zo
vzduchových zbraní v zmysle súťažného poriadku pre školský rok 2017/2018
pre okres Nové Mesto nad Váhom
A. Všeobecné ustanovenia:
1. Vyhlasovateľ:
MŠVVaŠ SR, SSZ Bratislava, SAŠŠ
2. Tech.zabezpečenie: ZŠ s MŠ Podolie 804
3. Riaditeľ preteku:
Ing. Peter Košút
4. Hlavný rozhodca:
Peter Milata A-201, PHK: Mgr. Eugen Schreiber
5. Kategórie:
jednotlivci - mladší žiaci a žiačky - nar. 1.1.2005 a ml.
jednotlivci - starší žiaci a žiačky – nar. od 1.1.2002 do 31.12.2004
3 čl. družstvo mladších žiakov nar. 1.1.2005 a ml. (môže byť aj zmiešané
a žiaci jednej školy)
3 čl. družstvo starších žiakov nar. od 1.1.2002 do 31.12.2004 (môže byť
aj zmiešané a žiaci jednej školy)
Upozornenie – v družstve starších žiakov/žiačok nemôže štartovať
mladší žiak/žiačka.
6. Účastníci:
žiaci ZŠ a osemročných gymnázií - jednotlivci a družstvá
B: Technické ustanovenia:
1. Pravidlá:
súťaží sa podľa súťažného poriadku SSZ, platných pravidiel športovej
streľby s úpravami pre národné disciplíny platné v SSZ a týchto propozícií
2. Disciplína:
VzPu Slávia N + 30 rán v ľahu
3. Zbrane:
vlastné: vzduchová puška zalamovacia Slávia kal. 4,5 mm bez úprav,
otvorené mieridlá (dovolené skrátenie pažby, uchytenie remeňa), nie je
dovolené závažie, úprava lícnice, háku na bodke. Strelecké pomôcky –
remeň, rukavica, kabát, ďalekohľad, nohavice, str. topánky - sú dovolené.
4. Strelivo:
dodá usporiadateľ
5. Terč:
VzPu 8 x 5,5 cm, vzdialenosť 10 m
6. Termín:
piatok 1. 12. 2017, súťaž od 14.00 hod. (čiže popoludní)
7. Miesto:
telocvičňa ZŠ s MŠ Podolie 804
8. Prezentácia:
v mieste konania od 13.30 hod.
9. Podmienky:
súťaže sa zúčastňujú žiaci pod dozorom dospelej osoby na základe
preukazu poistenca a súpisky, kde riaditeľ školy potvrdí dátumy
narodenia žiakov a príslušnosť ku škole
Prihlásiť sa do 27.11.2017 na e-mail: ing.peter.kosut@gmail.com
Škola je povinná sa zaregistrovať (včítane súpisky žiakov) aj na školskom portáli
www.skolskysport.sk
10. Poznámky:
11. Hodnotenie:
12. Postup:
13. Protesty:

vstup do telocvične len v čistých prezúvkach (športová halová obuv), počas
streľby je povolený korektor, ďalekohľad, strelecké pomôcky, organizátor si
vyhradzuje právo zmeny v propozíciách
víťazí družstvo s najvyšším súčtom nastrieľaných kruhov všetkých troch
členov, v jednotlivcoch žiak/žiačka s najvyšším počtom bodov
do krajského kola postupuje prvé víťazné družstvo a víťazní jednotlivci.
Ak víťaz jednotlivcov je členom postupujúceho družstva, postupuje
ďalší jednotlivec v poradí.
podáva vedúci do 10 min. po zverejnení výsledkov s vkladom 5 €

C. Rôzne:
1.
2.
3.
4.
5.

Lek. prehliadka:
Poistenie:
Odmeny:
Hradenie nákladov:
Informácie:

za zdravotný stav účastníkov zodpovedá vysielajúca škola
za poistenie účastníkov zodpovedá vysielajúca škola
diplomy a ceny podľa finančných možností usporiadateľa
cestovné hradí vysielajúca škola
Ing. Peter Košút, mobil 0911 878 532

Ostatné záležitosti tu neuvedené sa riadia príslušným súťažným poriadkom SSZ.
V Podolí, dňa 2.11.2017

RNDr. Janka Schreiberová – riad. ZŠ s MŠ Podolie 804

