
 

 

ŠK Šport pre všetkých 
Športovostrelecký klub Podhradová, Kavečianska 41, Košice 

Základná škola Kežmarská 30, Košice 

 

PROPOZÍCIE 
16. ročníka Mestskej streleckej ligy žiakov ZŠ v športovej streľbe zo vzduchovej pušky 

v rámci Školskej športovej ligy pre školský rok  2015/2016 

A. Všeobecné ustanovenia 

1. Organizátor:   ZŠ Keţmarská 30 

2. Riaditeľ preteku:  Mgr. Pavel Horňák tel: 0905 248 584 

3. Hlavný rozhodca:  nominuje ŠSK Podhradová Košice  

4. Kategórie:   starší ţiaci, staršie ţiačky - ročník narodenia 2000 a mladší,  

    mladší ţiaci, mladšie ţiačky - ročník narodenia 2003 a mladší, 

    najmladší ţiaci, najmladšie ţiačky s oporou - ročník narodenia 2005 a mladší, 

     druţstvá staršieho ţiactva, druţstvá mladšieho ţiactva, druţstvá najmladšieho 

     ţiactva. 

5. Účastníci:   Jednotlivci prípadne štvorčlenné ľubovoľne zmiešané družstvá ţiakov jednej  

školy. Ţiak štartuje v celom ročníku ligy len za svoju školu, ktorú navštevuje. 

B: Technické ustanovenia 

1. Pravidlá:   súťaţí sa podľa platných pravidiel športovej streľby a týchto propozícií. 

2. Disciplína:   VzPu Slávia N + 20 rán v ľahu. 

3. Zbrane:    vlastné: vzduchová puška Slávia bez úprav, otvorené mieridlá (dovolené 

skrátenie paţby, uchytenie remeňa).  

4. Strelivo:   dodá organizátor, prípadne vlastné. 

5. Terč:    VzPu 8 x 5,5 cm, vzdialenosť 10 m. 

6.   Termín a miesto:  2. kolo v stredu 18.11.2015 o 8:00 v ZŠ Kežmarská 30 

prezentácia 8:00 - 8:25, po tomto termíne sa nebude možné prezentovať 

7.   Prihlášky:   Súpisku jednotlivcov, prípadne druţstiev ţiadame zasielať e-mailom v Exceli 

      hornakp@gmail.com do 15.11.2015! 

8.   Podmienky: súťaţe sa zúčastňujú jednotlivci prípadne druţstvá pod dozorom dospelej 

osoby na základe preukazu poistenca a súpisky, kde riaditeľ školy potvrdí 

dátumy narodenia ţiakov. 

9.   Poznámky:   vstup do telocvične len v prezuvkách. Počas streľby je povolený korektor, 

      ďalekohľad, strelecké pomôcky. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny 

      v propozíciách. 

10. Hodnotenie:   jednotlivci v piatich kategóriách a druţstvá v troch kategóriách. 

Do hodnotenia druţstiev sa započítavajú 3 najlepšie výkony. 

11. Protesty:   podáva vedúci do 10 minút po zverejnení výsledkov s vkladom 5 €. 

C. Rôzne 

1. Lekárska prehliadka:  za zdravotný stav účastníkov zodpovedá vysielajúca škola. 

2. Poistenie:   za poistenie účastníkov zodpovedá vysielajúca škola. 

3. Odmeny:   diplomy, medaily, víťaz pohár 

   

V Košiciach  9.11.2015 

 

Mgr. Ivan Šulek v.r.  Ing. Jozef Maňo v.r.  Mgr. Pavel Horňák 

   prezident klubu      prezident klubu       riaditeľ školy 

 


