Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Slovenský strelecký zväz Bratislava, Krajský výbor SSZ Košice

Zbrane a strelivo:
Prezentácia:

Zbrane a strelivo vlastné
Liga je určená pre členov SSZ, v prípade účasti športovca,
ktorý nie je člen SSZ, poskytne pri prezentácii usporiadateľovi
k registrácii údaje požadované v zmysle Zákona o športe
č. 440/2015 v znení príslušných noviel.

Štartovné:
Ceny a odmeny:

1,- € / športovec
podľa finančných možností usporiadateľa po ukončení
všetkých kôl na základe poradia, ktoré určí súčet dvoch
najlepších výsledkov
delegovaným rozhodcom a činovníkom pretekov podľa
smernice SSZ, ostatní účastníci štartujú na vlastné náklady.
Usporiadateľ môže poskytnúť občerstvenie.

_______________________________________________________________

PROPOZÍCIE
Krajská školská liga žiakov ZŠ a mládeže Košického kraja v športovej
streľbe zo vzduchových zbraní pre školský rok 2017/2018
2. kolo Spišská Nová Ves
________________________________________________________________
KV SSZ KE v spolupráci s vybranými Športovostreleckými klubmi usporiadajú
viackolovú „Krajskú školskú ligu žiakov základných škôl a mládeže v streľbe zo
vzduchových zbraní“. Cieľom súťaže je kvalitná príprava na školské kvalifikačné preteky
a Majstrovstvá SR škôl v športovej streľbe, zároveň oživiť záujem mládeže o športové
využívanie voľného času a vyhľadávanie talentov v športovej streľbe pre vekové
kategórie mládeže.

Preplácanie:

Poznámka:
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií v nutných prípadoch. Pretekári
a činovníci budú o týchto zmenách včas upovedomení. Výsledky budú priebežne
zverejňované na stránke SSZ www.shooting.sk a www.sskpodhradova.sk v časti
„Partnerské kluby a organizácie – Krajský výbor SSZ Košice“. Výsledkovú listinu
v písomnej podobe dostanete na požiadanie od usporiadateľa.
Košice, 10. 11. 2017

Usporiadateľ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:
Usporiadateľ:
Technické zabezpečenie:
Termín a miesto:
Riaditeľ pretekov:
Rozhodcovia:
Informácie:

Krajský výbor SSZ Košice
ŠSK RD Spišská Nová Ves,
2. kolo – 17. 11. 2017, ZŠ Zd. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
Mgr. Miroslav Nováček, riaditeľ ZŠ
HR – nominuje komisia rozhodcov KV
PHK a RS zabezpečí príslušný ŠSK
Ján Mlynárčik, mobil: 0910 400494

TECHNICKÉ USTANOVENIA:
Predpis:
Disciplíny :
Kategórie:

Prihlášky:

Súťaží sa podľa pravidiel ŠS v súlade s týmito propozíciami.
VzPu zalamovacia,otvorené mieridlá, kal.4,5mm N+30 v leže
VzPu 40 stojmo, VzPi 40, VzPu 40 v leže
Mladší žiaci a žiačky: nar. 1.1.2005 a mladší
Starší žiaci a žiačky: nar. 1.1.2002 – 31.12.2004
pre disciplínu VzPu zalamovacia musí byť žiakom ZŠ
do 16.11.2017 na E-mail: klub@strelnica.sk
V kópii poslať aj na: mano@ce.sk

ČASOVÝ ROZPIS:
08.00
09.00

prezentácia
I. zmena, ostatné priebežne

