PROPOZÍCIE
3. ročníka Školskej športovej ligy v streľbe
A. Všeobecné ustanovenia
1. Organizátor:
2. Súťažná komisia:
(riadiaci orgán)
3. Hlavný rozhodca:
4. Kategórie:

5. Účastníci:
B: Technické ustanovenia
1. Pravidlá:
2. Disciplína:
3. Zbrane:

4. Strelivo:
5. Strelecké pomôcky:
6. Terč:
7. Termín a miesto:

8. Prihlášky:

9. Podmienky:
10. Poznámky:

11. Vyhodnotenie:
12. Protesty:

CVČ, Orgovánová 5, Košice
Ing. Jana Šimčáková PhD., Miroslav Krbaťa, Bc. Ján Matiaš, tel.: 0944 002 617
František Pavlík
1 starší žiaci a staršie žiačky - ročník narodenia 2002 a mladší,
2 mladší žiaci a mladšie žiačky - ročník narodenia 2005 a mladší,
3 najmladší žiaci a najmladšie žiačky s oporou - ročník narodenia 2007 a mladší,
4 začínajúci žiaci a žiačky - začali so športovou streľbou v šk. roku 2017/18
Jednotlivci, žiak súťaží v celom ročníku ligy len za školu alebo len šk. zariadenie, ktoré
navštevuje. Prestúpiť môže len raz, a to z kategórie 4 do kategórie 1, 2, 3 podľa veku.
súťaží sa podľa týchto propozícií.
VzPu N + 20 rán v ľahu.
zalamovacie vzduchové pušky kalibru 4,5 mm s otvorenými mieridlami bez úprav
kategórie D*, uchytenie remeňa a skrátenie pažby povolené. Zbraň vlastná,
v obmedzenej miere ju môže poskytnúť usporiadateľ na základe súpisky od školy.
dodá organizátor alebo vlastné, len Diabolo pre športovú streľbu s plochou hlavičkou
kabát, rukavica, remeň, ďalekohľad povolené, opora vlastná, v obmedzenej miere ju
môže poskytnúť usporiadateľ na základe súpisky od školy.
VzPu 8 x 5,5 cm, vzdialenosť 10 m.
1. kolo:
14. 10. 2017 (v sobotu) na Juhoslovanskej 2, prezentácia od 9:00 do 9:30,
20. 10. 2017 (v piatok) na Orgovánovej 5, prezentácia od 16:00 priebežne.
zasielať e-mailom v prílohe so súpiskou jednotlivcov podľa vzoru v Exceli na adresu:
matias@cvckosice.sk do 12. 10. 2017 20:00 hod pre súťaž na Juhoslovanskej 2,
matias@cvckosice.sk do 18. 10. 2017 20:00 hod pre súťaž na Orgovánovej 5.
Prijatie prihlášky bude potvrdené spätným e-mailom.
súťaže sa zúčastňujú jednotlivci pod dozorom dospelej osoby na základe preukazu
poistenca.
vstup do súťažných priestorov len v prezuvkách,
korektor počas streľby je povolený,
organizátor si vyhradzuje právo zmeny v propozíciách.
diplomy a medaile pre prvých troch jednotlivcov v štyroch kategóriách.
podáva vedúci do 10 minút po zverejnení výsledkov.

C. Rôzne
1. Lekárska prehliadka: za zdravotný stav účastníkov zodpovedá doprovod.
2. Poistenie:
za poistenie účastníkov zodpovedá vysielajúca organizácia.
3. Odmena:
dostane jeden pedagóg z vysielajúcej školy v sume 6 € za hodinu v Tesco poukážkach.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu týchto propozícií.
V Košiciach 9. 10. 2017

Bc. Ján Matiaš

Ing. Jana Šimčáková PhD.

koordinátor ŠŠL v streľbe

koordinátor ŠŠL

*plynová zbraň, pri ktorej kinetická energia strely na ústí hlavne dosahuje najviac 15 J

