KR SAŠŠ Prešov, OR SAŠŠ Poprad,
MsÚ Poprad – referát mládeže a športu, ZŠ s MŠ Spišská Teplica
PROPOZÍCIE
okresného kola súťaže 3 – členných družstiev a jednotlivcov základných škôl
a osemročných gymnázií okresu Poprad v streľbe zo vzduchovej pušky
Usporiadateľ:
ZŠ s MŠ Spišská Teplica
Kontaktná adresa: ZŠ s MŠ Spišská Teplica, Školská 311, 059 34 Spišská Teplica
Miesto konania:
telocvičňa ZŠ s MŠ Spišská Teplica
Termín súťaže:
24.11.2017
Prezentácia:
telocvičňa ZŠ s MŠ Spišská Teplica od 8.00 hod. do 8:30 hod.
Riaditeľ súťaže:
Mgr. Juraj Jarkuliš, riaditeľ ZŠ s MŠ Spišská Teplica
Predseda org. výboru:
Mgr. Juraj Jarkuliš
Hlavný rozhodca:
Rastislav Židek
Rozhodca:
Bartolomej Hybler
Prihlášky:
Telefonicky na č. 0903 420 645, e-mailom na adresu
zsms.spteplica@gmail.com do 22.11.2017.
Štartovné:
1,-€/na pretekára, uhradia vedúci družstiev pri prezentácii spolu za
družstvo, oproti príjmovému dokladu.
Kategórie:
Jednotlivci

- mladší žiaci – narodení 1.1. 2005 a mladší,
- mladšie žiačky – narodené 1.1. 2005 a mladšie,
-

starší žiaci – narodení od 1.1.2002 – do 31.12.2004,

-

staršie žiačky. narodené od 1.1.2002 – do 31.12.2004.

Družstvá (trojčlenné) – dve kategórie:
−

mladší žiaci/žiačky – družstvo je zložené zo žiakov a žiačok (môže byť aj
zmiešané), narodených 1.1. 2005 a mladší

−

starší žiaci/žiačky - družstvo je zložené zo žiakov a žiačok (môže byť aj
zmiešané). Družstvo je zaradené do kategórie starších žiakov/žiačok ak aspoň
jeden člen družstva je narodený od 1.1.2002 – do 31.12.2004.V družstve
starších žiakov/žiačok môže štartovať aj mladší žiak/žiačka.

Ekonomické zabezpečenie: cestovné hradí vysielajúca škola, stravné organizátor
nezabezpečuje.
Technické ustanovenia: Súťaží sa so zalamovacou vzduchovou puškou kalibru 4,5 mm
s otvorenými mieridlami v polohe ľah na vzdialenosť 10 metrov na puškový terč pre mládež 8/5,5.
1. Úpravy pušky okrem úpravy dĺžky pažby a montáže remeňa nie sú dovolené.
2. Použitie streleckých pomôcok v zmysle pravidiel športovej streľby je povolené.
3. Korektor je pri všetkých kategóriách povolený. Svojou činnosťou nesmie vyrušovať a nijakým
spôsobom obmedzovať ostatných súťažiacich.

Disciplína: Zalamovacia VzPu, nástrel + 30 rán, terč 8 x 5,5 cm v čase 55 minút
Účastníci: Do okresného kola prihlasuje škola žiakov a žiačky prostredníctvom portálu
www.skolskysport.sk. Ak škola nemá troch pretekárov na zostavenie družstva, títo sa môžu zúčastniť
okresného kola v kategórii jednotlivcov.
V okresnom kole môže súťažiť za jednu školu aj viac družstiev.
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Podmienkou účasti je súpiska vytlačená z portálu www.skolskysport.sk , podpísaná
riaditeľom školy s uvedením mena, priezviska, dátumom narodenia súťažiacich,
odovzdaná pri prezentácii.
Ceny: Diplomy pre družstvá a diplomy a medaily pre najúspešnejších žiakov umiestnených
na 1. až 3. mieste v každej kategórií.
Postup: Do krajského kola postupuje víťazné družstvo (starších aj mladších žiakov) a 4
víťazní jednotlivci (ml. žiačka, ml. žiak, st. žiačka, st.žiak). Pokiaľ je víťaz kategórie člen
postupujúceho družstva, postupuje najvyššie umiestnený pretekár/-ka, ktorý/-á nie je členom
postupujúceho družstva. Na krajské kolo teda postupuje spolu 10 strelcov.
Ak sa okresného kola zúčastní viac ako päť družstiev, môže (ak to technické podmienky dovoľujú)
organizátor krajského kola v propozíciách krajského kola zvýšiť počet postupujúcich družstiev,
maximálne však na tri družstvá v kategórii.

Rôzne: za zdravotný stav súťažiacich zodpovedá vysielajúca škola. Prípadné poistenie je
v kompetencii a na rozhodnutí vysielajúcej školy.

PaedDr. Erika Lišková
predsedníčka OR SAŠŠ

Mgr. Juraj Jarkuliš
predseda org. výboru
riaditeľ ZŠ s MŠ
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Mgr. Peter Procházka
OŠMaŠ MsÚ Poprad
predseda odb. komisie
OÚ OŠ Poprad
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