
               Centrum voľného času Šafárikova  100,  048 01  R o ž ň a v a 
Základná škola v Plešivci s vyuč. jazykom maďarským 

 
P R O P O Z Í C I E 

krajského kola v streľbe zo vzduchovky žiakov ZŠ a OGY   
v školskom roku  2009/2010 

 
 

 
VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA 
 
Vyhlasovateľ:  Ministerstvo školstva SR, Slovenská asociácia športu na školách 
 
Organizátor:  z poverenia KŠÚ v Košiciach - Centrum voľného času, Šafárikova 
       100  R o ž ň a v a 
                           
Usporiadateľ:  Základná škola v Plešivci s vyuč. jazykom maďarským 
 
Termín:     26. novembra 2009 o  08.30 hod.  (štvrtok) 
 
Miesto:     telocvičňa  základnej školy v Plešivci s VJM 
 
Prihlášky:  elektronickou formou na e–mailovú adresu hurajtm@centrum.sk v termíne  
                       do   23. 11. 2009. V prihláške je potrebné uviesť meno a priezvisko štartujúcich   
                       žiakov, dátum narodenia, názov školy a meno ped. vedúceho. Prihláška musí   
                       byť potvrdená riaditeľom (kou) školy.  Pri odoslaní prihlášky elektronickou      
                       formou odovzdať originál prihlášky (súpisky) potvrdený riaditeľom (kou) školy  
                       organizátorovi  pri prezentácii  v deň preteku. 
 
 
Organizačný výbor:     Riaditeľ                   –  Mgr. Gejza Máté 
                                              Tajomník                –  Mgr. Miroslav Hurajt  
                                              Hlavný rozhodca    –  Ľudovít Vilusz 
 
Prezentácia:          v deň štartu od 08.00 hod. do 08.30 hod.  
Rozhodcovia:        zabezpečí usporiadateľ 
Štartujú:    žiaci a žiačky ZŠ a OGY nar. 1. 1. 1994 a mladší 
 
 
Technické ustanovenia: 
 
Predpis:          súťaží sa podľa platných pravidiel SSZ,  je to súťaž 3 -členných   
                       družstiev  a  jednotlivcov 
Podmienka štartu:     súpiska potvrdená riaditeľom školy, preukaz poistenca, prihláška  

        potvrdená riaditeľom školy. Za zdravotný stav a poistenie súťažiacich  
        zodpovedá vysielajúca škola. 

Súťaž. disciplína:      streľba v ľahu - nástrel + 30 súťažných rán do kruhového terča 8 x 5,5 cm 
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Zbraň:                      vzduchová puška Slávia bez úprav, otvorené mieridlá ( dovolené  

  skrátenie pažby a uchytenie remeňa ), nie je dovolené závažie,  
  úprava lícnice, háku na bodke. V prípade posuvnej bodky, táto musí  
  byť v strednej polohe. Strelecké pomôcky dovolené ( ďalekohľad,  
  kabát, nohavice, strelecká rukavica, topánky ) 
  Zbrane vlastné. Strelivo vlastné alebo dodá usporiadateľ. 

Hodnotenie :   podľa pravidiel športovej streľby 
Upozornenie:   účastníci si donesú športovú obuv vhodnú do telocvične 
Postup:    do krajského kola postupujú víťazné družstvá a víťazní  jednotlivci  
                                     ( chlapec, dievča ) – ak nie sú členmi postupujúcich družstiev. 
Protesty:   písomne do 15 minút po skončení súťaže s vkladom  4  € 
Ceny:            poháre, diplomy 
 
Iné  ustanovenia: 
 
Úhrada:    cestovné a stravné hradí organizátor podľa platných ekonomických smerníc   
                                     SAŠŠ a KŠÚ v Košiciach 
 
Prihlášky a info:    Mgr. Miroslav Hurajt, CVČ Rožňava, č. t.  0903884185  
     mail:   hurajtm@centrum.sk    do 23. novembra 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Rožňave,  26. 10. 2009              Mgr. Izabella Hurajtová         
                            riaditeľ CVČ  
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