Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,
Slovenský strelecký zväz (SSZ), Slovenská asociácia športu na školách (SAŠŠ)
KV SSZ Košice, ZŠ P.Horova Michalovce, ŠSK EXAPRO
PROPOZÍCIE
Majstrovstvá okresu Michalovce a Sobrance v streľbe zo vzduchových zbraní
žiakov základných škôl a osemročných gymnázií pre šk.rok 2017/18.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIE:
Usporiadateľ: MŠVVŠ SR, SSZ Bratislava, KV SSZ Košice ,ŠSK EXAPRO MI, ZŠ P.Horova MI.
Tech. zabezpečenie: ŠSK EXAPRO
Miesto pretekov:
Telocvičňa ZŠ P.Horova ul. kpt. Nálepku 16 07101 Michalovce.
Dátum:
24.11. 2017
Riaditeľ pretekov:
Mgr. Slávko Pavolko, riaditeľ ZŠ P.Horova MI.
Hlavný rozhodca:
J.Kisty C567
Informácie a prihlášky : J.Kisty mobil 0907422153,ZŠ P.Horova.
E-mail :bobo@gecom.sk
TECHNICKÉ USTANOVENIA :
Predpis:
Súťaží sa podľa platných pravidiel ŠS, súťažného poriadku a týchto propozícií.
Disciplíny:
zlamovacia puška 30

Kategórie:
a: Jednotlivci – štyri kategórie:
− 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.
b: Družstvá (trojčlenné - žiaci jednej školy) – 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) narodených od
1.1.2002 – do 31.12.2004. V družstve starších žiakov/žiačok nemôže štartovať mladší žiak/žiačka.
− Za jednu školu môže súťažiť aj viac družstiev

Zbrane:
Strelivo:
Terče:

vlastné, zlamovacia puška s otvorenými mieridlami, kal. 4,5 bez úprav, povolené je
skrátenie pažby a uchytenie remeňa
vlastné, dodá usporiadateľ.
VzPu 8 x 5,5 cm, vzdialenosť 10 m

Prihlášky:
Súpisku školy zaslať do 21.11.2017 na uvedenú e-mailovú adresu
Ceny:
Víťazi budú ocenení diplomami, medailami.
Protesty:
Písomne HR s vkladom 10,- €
Miesto preteku: Telocvičňa ZŠ P.Horova MI.
Upozornenie : Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny vo vydaných propozíciách v prípade nepredvídaných okolností.

Vstup do telocvične len v prezuvkách (športová obuv), počas streľby je povolený
korektor .
Strava:

Nie je zabezpečená

Lek. prehliadka: za zdravotný stav účastníkov zodpovedá vysielajúca škola

Poistenie: za poistenie účastníkov zodpovedá vysielajúca škola
Poznámka :

Výsledkové listiny budú zverejnené na internetovej adrese : www.skolskysport.sk,

Škola je povinná zaregistrovať sa (vrátane súpisky žiakov) aj na školskom portáli
www.skolskysport.sk
ČASOVÝ ROZPIS:
7:30 – 8:45 prezentácia
9:00 I. zmena, ďalšie zmeny priebežne

za organizačný výbor
Mgr.S.Pavolko riaditeľ ZŠ.P.Horova MI.

Pravidlá pre postupové súťaže na M-SR
1. okresné kolá: 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.
2. krajské kolá: Do krajského kola postupujú víťazi jednotlivých kategórií a víťazné družstvá
okresných kôl.
Pokiaľ je víťaz kategórie jednotlivcov aj členom postupujúceho družstva, postupuje
nasledujúci najvyššie umiestnený pretekár, ktorý nie je členom postupujúceho družstva.
Ak sa okresného kola zúčastní viac ako 5 družstiev, môže (ak to technické podmienky
dovoľujú) organizátor krajského kola v propoziciach krajského kola zvýšiť počet
postupujúcich družstiev, maximálne však na 3 družstvá v kategórii.
3. Majstrovstvá SR: Na majstrovstvá SR postupujú víťazi jednotlivých kategórií a víťazné
družstvá krajských kôl.
Pokiaľ je víťaz kategórie jednotlivcov aj členom postupujúceho družstva, postupuje
nasledujúci najvyššie umiestnený pretekár, ktorý nie je členom postupujúceho družstva.

