SÚŤAŽNÝ PORIADOK ŠKOLSKEJ ŠPORTOVEJ LIGY
V STREĽBE ZO VZDUCHOVEJ PUŠKY JEDNOTLIVCOV
SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2016 – 2017
Určené :
a) Prihláseným základným školám a CVČ v pôsobnosti Magistrátu mesta Košice a obcí okresu Košice – okolie
b) Súťažnej komisii ligy
c) Vedúcim streleckých ZÚ (krúžkov) na ZŠ a v CVČ
Dátum konania: základná časť november 2016 – máj 2017 raz mesačne, olympiáda (finále) jún 2017
Kategórie:

1 starší žiaci a žiačky
rok narodenia 2001 a mladší
2 mladší žiaci a žiačky
rok narodenia 2004 a mladší
3 najmladší žiaci a žiačky s oporou
rok narodenia 2006 a mladší
4 začínajúci žiaci a žiačky s oporou
rok narodenia 2001 – 2005
Počas súťaže je možný len jeden prestup súťažiaceho, a to z kategórie 4
do kategórie 1 alebo 2 podľa veku. Do záverečného hodnotenia sa budú
započítavať len výsledky v kategórii, do ktorej prestúpil.

Súťažná komisia:
(riadiaci orgán)

Bc. Ján Matiaš - koordinátor ŠŠL v streľbe, cvc.jmatias@gmail.com, 0944 002 617
Miroslav Krbaťa
František Pavlík

Sekretariát ligy:

Centrum voľného času
Orgovánová 5, 040 11 Košice
Ing. Jana Šimčáková, PhD. - koordinátor Školskej športovej ligy
cvc.simcakova@gmail.com, 0918 621 360

1 Povinnosti organizátora:
Zabezpečiť kalendár súťaže, evidenciu súťažiacich a výsledkov, prideľovanie bodov za účasť, diplomy a medaile.
Počas súťaže bude zabezpečený pitný režim.
2 Termíny, súťažné kategórie a podmienky účasti
2.1 Miesto konania:
2.2 Čas konania:
2.3 Prezentácia:
2.4 Podmienky účasti:

veľká telocvičňa Juhoslovanská 2 alebo Charkovská 1
od 9:30 podľa rozpisu
Na mieste súťaže od 8:45 do 9:15 podľa rozpisu poslaného účastníkom e-mailom 24
hodín pred súťažou, voľné stavy je možné dopĺňať priebežne.
súťažiacich prihlasuje škola, CVČ alebo EP, popr. vedúci ZÚ (krúžku) e-mailom na
adresu cvc.jmatias@gmail.com najneskôr 48 hodín pred začiatkom kola. V e-maile
musí byť súpiska obsahujúca: meno, priezvisko, rok narodenia, kategóriu súťažiacich
a vysielajúce školu alebo školské zariadenie. V poznámke musí byť uvedené, či
súťažiaci strieľa ako ľavák, a či potrebuje od usporiadateľa vzduchovku alebo oporu.
O prijatí e-mailu bude prihlasujúci informovaný spätným e-mailom.
Súťažiaci je povinný mať pri sebe kartičku poistenca.
Vstup do súťažných priestorov len v prezuvkách.

3 Technické ustanovenia
3.1 Pravidlá:
súťaží sa podľa týchto propozícií
3.2 Disciplíny:
VzPu N + 20 rán v ľahu
3.3 Zbrane:
zalamovacie vzduchové pušky kalibru 4,5 mm s otvorenými mieridlami bez úprav,
uchytenie remeňa a skrátenie pažby povolené, Súťažiaci si prinesú vlastnú zbraň a
oporu, v obmedzenej miere ich môže poskytnúť usporiadateľ na základe súpisky
od školy.

3.4 Strelivo:
3.5 Strelecké pomôcky:
3.6 Terče:
3.7 Hodnotenie:

3.7 Odmeny:
3.8 Protesty:
3.9 Bodovanie:

dodá organizátor súťaže popr. vlastné, ale len Diabolo pre športovú streľbu s plochou
hlavičkou
kabát, rukavica, remeň, ďalekohľad sú povolené, korektor povolený
8 x 5,5 cm, vzdialenosť 10 metrov
traja jednotlivci s najvyšším počtom nastrieľaných kruhov v jednotlivých kategóriách.
V prípade rovnosti rozhoduje:
1. veľkosť poslednej desaťranovej položky, teda súčet nastrieľaných kruhov
v predposlednom a poslednom terči, v prípade rovnosti ďalej:
2. najvyšší počet 10, 9, 8 atď., v prípade rovnosti delené miesto.
diplomy pre prvých troch v kategórii v každom kole, diplomy a medaile pre prvých
troch v kategórii za zimnú časť (1. – 5. kolo) a jarnú časť (6. – 10. kolo)
podáva vedúci do 10 minút po zverejnení výsledkov
Systém súťaže je ligový. Každá škola získava body za umiestnenia svojich žiakov
v jednotlivých kolách. Každý žiak prináša svojou účasťou 1 bod pre svoju školu.
Zároveň jednotlivci získavajú body za umiestnenie podľa počtu súťažiacich v danej
kategórii (napr.: 20 strelcov v kategórii, strelec za 1. miesto 20 bodov, 2. miesto 19,
.... 20. miesto 1 bod). Desať jednotlivcov s najväčším počtom bodov postupuje do
finále (jún 2017). V prípade rovnosti bodov rozhoduje celkový počet nastrieľaných
kruhov v súťaži, v prípade rovnosti kruhov bude delené miesto.

4 Výsledky z pretekov
4.1 Výsledky z pretekov zabezpečí riadiaci orgán prostredníctvom delegovaných osôb a zašle zúčastneným
školám.
4.2 Všetky prípadné námietky účastníkov pretekov sa nahlasujú na sekretariát ligy, ktorý ich uvedie do zápisu a
následne ich bude riešiť riadiaci orgán ligy.
5 Zdravotné a ostatné zabezpečenie súťaže
5.1 Za zdravotný stav pretekárov je zodpovedný doprovod.
5.2 Zdravotnícke a ostatné zariadenia, potrebné pre prvú pomoc (lekárnička, dlahy, telefón) musia zodpovedať
predpisom a musia byť v náležitom poriadku.
6 Záverečné ustanovenia
6.1 Zúčastnené základné školy sa riadia týmto súťažným poriadkom, pravidlami ligy a rozpisom súťaží.
6.2 Štartovné 0 €.
6.3 Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v propozíciách.

MUDr. Renáta Lenártová
čestný prezident ŠK ŠPV Košice

Mgr. Alžbeta Tamásová
vedúca oddelenia školstva MMK

PaedDr. Alena Mocná
riaditeľka CVČ

Spracoval: Bc. Ján Matiaš, cvc.jmatias@gmail.com

