PROPOZÍCIE
Majstrovstvá okresov Bratislava I.,II.III.,IV.,V., Senec a Malacky
základných škôl a OG v streľbe zo vzduchových zbraní.
KV SSZ Ba v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
SR, SAŠS poriadajú „Majstrovstvá okresu Bratislava I.,II.,III.IV.,V., Senec a Malacky,
celoštátnu sútaž žiakov a žiačok ŽŠ a OG v streľbe zo vzduchových zbraní“.
Vyhlasovateľ:
KV SSZ Bratislava v zastúpení Petrom Buberníkom
Miesto konania:

Strelnica ŠSK SAV Bratislava, Dúbravská cesta 9

Termíny a miesto konania: 30. 11. 2017
Druh súťaže:

postupová súťaž na Majstrovstvá SR jednotlivcov a družstiev
v disciplíne zalamovacia vzduchová puška 4,5 mm, otvorené
mieridlá, 30 výstrelov po ležiačky.

Technický predpis:

súťaží sa podľa pravidiel športovej streľby a týchto propozícií.
Disciplína vzduchová zalamovacia puška 4,5mm, otvorené
mieridlá, 30 rán v leže:
Môže sa použiť iba pružinová zalamovacia vzduchová puška
s otvorenými mieridlami bez úprav. Povolené je skrátenie pažby.
Strelecké pomôcky sú povolené.
Strieľať sa bude na terče 8 x 5,5. Strelec bude mať 2 nástreľné
terče a 6(30 rán) súťažných terčov. Do každého súťažného terča
sa strelí 5 výstrelov.
Čas na strelbu je 60(30 rán) minút, vrátane nástrelu.
Činnosť korektora je dovolená, svojou činnosťou nesmie rušiť
ostatných súťažiacich a nesmie vstupovať na podložku bez
dovolenia rozhodcu.
Disciplínu strieľajú kategórie mladší žiaci/žiačky a starší
žiaci/žiačky a družstvá.

Organizácia súťaže:

súťaž je súťažou jednotlivcov a v disciplíne zalamovacia
vzduchová puška, otvorené mieridlá, a trojčlenných družstiev.
Každá škola sa prihlási do súťaže písomnou prihláškou
a súpiskou s členmi družstva. Škola môže do súťaže prihlásiť aj
viac družstiev. V súťaži jednotlivcov sa vyhodnotia zvlášť
dievčatá a chlapci v jednotlivých kategóriach. Podľa prihlášok
sa zhotoví štartovná listina, ktorou sa určí presný čas súťaže pre
každé prihlásené družstvo alebo jednotlivcov. Účastníkom sa
oznámi čas začiatku ich streleckej smeny.

Kategórie:

a) mladšie žiačky nar. 1. 1. 2005 a mladšie
b) staršie žiačky nar.nar. 1. 1. 2002 až 31. 12. 2004
c) mladší žiaci nar. 1. 1. 2005 a mladší
d) starší žiaci nar. 1. 1. 2002 až 31. 12. 2004
f) 3 členné družstvá zložené zo žiakov jednej školy v príslušnej
vekovej ktegórií.

G:\Rok2017kul\Sutaze_17\Propozicie_17\Prop-mlad_17\MO-Ba-Se-Ma_SAV-Ba_20171130.doc

1 z 2 14.11.2017 / 10:31:5

Časový plán:

začiatok o 8,30 hod.

Počet výstrelov:

do súťažného terča sa strieľa 5 rán,

Technické zabezpečenie:

Podľa vybavenia strelnice.

Riaditeľ súťaže:

Peter Buberník, predseda KV SSZ Bratislava

Tajomník súťaže:

Peter Nagy

Rozhodcovský zbor:

zabezpečí príslušný KV SSZ.

Zbrane:

vlastné podľa pravidiel. Usporiadateľ môže poskytnúť strelivo.

Ceny:

za 1.-3.miesto

Kontaktná adresa:

Peter Buberník, ŠSK SAV, 0903 402 623,
peter.bubernik@gmail.com

Podmienky účasti:

a) prihláška do súťaže, ktorá musí obsahovať súpis strelcov
družstva (každá škola maximálne 5 mien pre disciplínu a
kategóriu).
Na prihláške musí byť uvedený názov školy,
meno, priezvisko a dátum narodenia súťažiacich
a meno a priezvisko vedúceho družstva.
b) Pred začiatkom je potrebné predložiť
súpisku družstva, kde bude uvedené meno a priezvisko
strelcov, ktorí budú tvoriť družstvo.
c) Vlastná zbraň.
d) Schopnosť streľca samostatne nabíjať zbraň a
znalosť základov bezpečnosti pri manipulácií so
zbraňou.

Štartovné:

2,- eurá za jednotlivca

Protesty:

podľa pravidiel športovej strelby, písomne do rúk hlavného
rozhodcu s vkladom 5,-Eur.

Upozornenie:

organizátori upozorňujú všetkých vedúcich družstiev na
dodržiavanie pravidiel športovej strelby a na dodržiavanie
bezpečnosti zaobchádzania so zbraňou na palebnej čiare.
Manipulácia so zbraňami mimo vyhradené miesta je zakázaná
a bude potrestaná diskvalifikáciou súťažiaceho. Výklad
pravidiel a propozícií vykonáva riaditeľ súťaže.

Peter Buberník
Riaditeľ súťaže
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