Mesto Lučenec
Centrum voľného času Lučenec
Slovenský strelecký zväz
ZŠ Štefana Koháriho II. S VJM – II. Koháry István Alapiskola, Fiľakiovo

PROPOZÍCIE
majstrovstiev okresu Lučenec v streľbe zo vzduchovky
žiakov a žiačok ZŠ pre šk. rok 2017 / 2018
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:
Vyhlasovateľ:
Usporiadateľ:
Organizátor:
Termín:
Miesto:
Časový program:
Riaditeľ turnaja:
Hlavný rozhodca:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Slovenský strelecký zväz (SSZ) a Slovenská asociácia športu na školách (SAŠŠ)
Mesto Lučenec
Centrum voľného času Lučenec
ZŠ Š. Koháriho II. S VJM Fiľakovo
27.11.2017 (pondelok)
telocvičňa ZŠ Š. Koháriho II. S VJM Fiľakovo
08 20 – 08 35 hod.
- prezentácia
09 00 hod.
- začiatok 1. zmeny
Radovan Sojka
Pavel Záchenský

TECHNICKÉ USTANOVENIA:
Vedúci súťažného družstva do 24.11.2017 (piatok) vloží na portál:
www.skolskysport.sk súpisku, čím potvrdí účasť družstva, po prípade jednotlivcov na
súťaži (pri akýchkoľvek problémoch s pridaním súpisky na portál, kontaktujte riaditeľa
turnaja). Pri prezentácii odovzdať platnú súpisku, vytlačenú z portálu, potvrdenú
riaditeľstvom školy.
Typ súťaže:
Súťaž trojčlenných družstiev a jednotlivcov žiakov a žiačok ZŠ. Družstvá môžu byť
zmiešané, žiaci a žiačky spolu.
Počet súťažiacich:
Za školu môže nastúpiť jedno družstvo v oboch kategóriách (mladší
žiaci/žiačky a starší žiaci/žiačky), to znamená max. 6 pretekárov za družstvá.
V kategórii jednotlivcov môže za školu nastúpiť ľubovoľný počet pretekárov.
Zbraň:
Zalamovacia vzduchová puška kalibru 4,5 mm s otvorenými mieridlami. Úpravy
pušky, okrem úpravy dĺžky pažby a montáže remeňa, nie sú dovolené. Použitie
streleckých pomôcok v zmysle pravidiel športovej streľby je povolené. Korektor je pri
všetkých kategóriách povolený.
Poč. výstr.:
Nástrel ľubovoľný počet, do súťaže 30 rán. Usporiadateľ si vyhradzuje zmenu, podľa
počtu prihlásených súťažiacich.
Vek. Kategórie:
Družstvá (trojčlenné) - mladší žiaci/žiačky ZŠ narodení(é) 01.01.2005 a mladší,
- starší žiaci/žiačky ZŠ narodení(é) 01.01.2002 – 31.12.2004. V družstve
starších žiakov/žiačok nemôže štartovať mladší žiak/žiačka.
Jednotlivci
- mladší žiaci ZŠ narodení 01.01.2005 a mladší,
- mladšie žiačky ZŠ narodené 01.01.2005 a mladšie,
Podmienky:
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Čas. limit:
Úhrada:
Predpis:

Materiál:

Ceny:
Postup:

- starší žiaci ZŠ narodení 01.01.2002 – 31.12.2004,
- staršie žiačky ZŠ narodené 01.01.2002 – 31.12.2004.
Príprava a nástrel 15 minút, 30 súťažných výstrelov 40 minút.
Všetky náklady spojené s účasťou na majstrovstvách okresu (doprava, občerstvenie
...) hradí vysielajúca organizácia.
Turnaja sa zúčastňujú žiaci a žiačky základných škôl. Štartovať môžu aj žiaci a žiačky
gymnázií s osemročným vzdelávacím programom, pokiaľ spĺňajú vekovú kategóriu
súťaže. Žiak musí byť žiakom školy minimálne od 1.9. v príslušnom školskom roku,
prípadne s prestupom od polroka príslušného školského roka. Všetci účastníci MUSIA
MAŤ VHODNÚ OBUV DO TELOCVIČNE, ktorá nezanecháva na podlahe znečistenie.
Usporiadateľ zabezpečí lapače, terče a strelivo (v počte 40 kusov na pretekára, to
znamená, že na nástrel max. 10 rán). V prípade záujmu je možnosť použiť vlastné
strelivo (len olovené, nesmie byť olovo s oceľovou guličkou). Súťažiaci si prinesú
vlastné vzduchové pušky.
Družstvá a jednotlivci, vo všetkých kategóriách, umiestnení na prvých troch miestach
obdržia diplom.
Víťazné družstvá a víťazní jednotlivci, ak nie sú súčasťou víťazného družstva,
postupujú do krajského kola.

OSTATNÉ USTANOVENIA:
V prípade vyššieho počtu pretekárov z jednej školy (nakoľko je neobmedzený počet v kategóriách
jednotlivcov) je potrebné rátať s tým, že nebudú všetci po prípade väčšina nasadená do jednej
streleckej zmeny.
Na prezentáciu je po dohode s riaditeľom turnaja možné prísť aj neskôr. Súťažiaci budú strieľať až
v posledných zmenách.
Za zdravotný stav, bezpečnosť a ochranu zdravia súťažiacich, počas trvania celej akcie (od zrazu po
návrat) v plnej miere zodpovedá vysielajúca organizácia. Všetci súťažiaci musia mať preukaz
poistenca.
Súťaž je organizovaná v zmysle POP pre šk. rok 2017 / 2018 a je súčasťou vyučovacieho procesu.
Všetci súťažiaci musia mať preukaz poistenca a preukaz totožnosti.
Za disciplínu súťažiacich zodpovedajú vedúci pedagógovia jednotlivých družstiev. Každé družstvo
musí mať pedagogický dozor. Súťažiaci sú povinní rešpektovať pokyny organizátorov. Organizátor ani
usporiadateľ nezodpovedá za stratu osobných vecí a cenností súťažiacich.
Všetky zúčastnené družstvá dôrazne žiadam o udržiavanie čistoty a poriadku na športovisku!!!
Pravidlá športovej streľby nájdete na: http://www.shooting.sk/?id_menu=123550.

Kontaktná osoba:

Radovan Sojka
e-mail: radovan.sojka@gmail.com
mobil: 0908 51 51 53

Mgr. Jana Murgašová v. r.
---------------------------------------riaditeľka CVČ Lučenec

PhDr. Magdaléna Káčeríková v. r.
------------------------------------------------Mesto Lučenec
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