
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propozície 
 

školských  
majstrovstiev Slovenska 

  
v streľbe   

zo vzduchovej pušky 
pre školský rok 2009-2010 

 
 
 
 
 
PARTIZÁNSKE, 9. – 10. decembra 2009 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Školské majstrovstvá Slovenska 
sú financované z dotácie Ministerstva školstva SR. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Organizátor:  
 

Okresná rada SAŠŠ Partizánske  
Krajská rada SAŠŠ v Trenčíne 

Centrum voľného času RELAX Partizánske 
Športovo-strelecký klub detí a mládeže Partizánske 

Gymnázium Partizánske 
Mesto Partizánske 

 
Propozície  

školských majstrovstiev Slovenska  
v streľbe zo vzduchovej pušky 

 
Vyhlasovateľ:  
Ministerstvo školstva SR a Slovenská asociácia športu na školách 
 
Organizátor:  
Okresná rada SAŠŠ Partizánske, Krajská rada SAŠŠ v Trenčíne,  
Centrum voľného času RELAX Partizánske 
Športovo-strelecký klub detí a mládeže Partizánske 
Gymnázium Partizánske a Mesto Partizánske 
  
Termín konania:  
9. – 10. decembra 2009 
 
Miesto konania: 
Gymnázium Partizánske - telocvičňa 
Ul.Komenského 14, vchod zo školského dvora 
 
Účastníci: 
  Víťazné 3-členné družstvá žiakov a žiačok z krajských kôl  a víťazní jednotlivci  (z každej kategórie), ak nie 
sú členmi postupujúceho družstva.   
 
Za ich doprovod (jednotlivcov) zodpovedá riaditeľ príslušnej školy. Cestovné a iné náležitosti sa však 
preplácajú iba pretekárom (nie doprovodu) a v rozsahu stanovenom pre členov družstiev 
Kategória: 
Žiaci a žiačky základných škôl nar.1.1.1994 a mladší. 
 
Podmienka účasti: 
Súpiska pretekárov a vedúceho družstva s dátumom narodenia potvrdená riaditeľom školy, preukaz 
poistenca. Platia bezpečnostné predpisy pre rezort školstva. 
 
Štartovné: 
Štartovné vo výške 1€ uhradí vedúci pri prezentácii. 
Pri prezentácii odovzdá vedúci aj prezenčné listiny (stravovanie, ubytovanie a štartovné),  
ktoré tvoria prílohu.  



Prihlášky: 
Zaslať do 3.12.2009 
Záväzné prihlášky s presným názvom školy, menami pretekárov a dátumami narodenia zasielajú školy na 
adresu: 
 
Mgr. Tibor BÉLIK ml.  
CVČ Relax, Ul.gen.Svobodu 906/53   
958 01 Partizánske   
Tel.č.: 0905425104, 038/7492223, Fax:  038/7492223, e-mail: cvc@cvcpart.edu.sk 
 
 
 
 
Riaditeľ pretekov Mgr. Tibor BÉLIK ml. – CVČ Relax Partizánske, OR SAŠŠ Partizánske  
Technický vedúci Mgr. Anna BÉLIKOVÁ – OR SAŠŠ Partizánske 
 
Hlavný rozhodca Mgr. Vincent KROČKA– predseda Klubu ŠSK Partizánske 
 
Predseda HK   Jozef KOPČAN 
Rozhodcovia   Ladislav KAČÍREK 
   Róbert Gális 
   Otakar MINAROVIČ 
   Viktor Gajdošík 
  
Čestné predsedníctvo Dr. Anton JAVORKA – predseda SAŠŠ 
   Ing. Ján PODMANICKÝ – primátor mesta Partizánske 
   PaedDr. Daniel BENÍČEK – riaditeľ KCVČ Trenčín 
   PaedDr. Tibor Csollár – riaditeľ Gymnázia Partizánske 
   Mgr. Tibor BÉLIK – metodik pre šport KŠÚ Trenčín 
   Ernest Jurkovič –predseda odvetvovej sekcie SAŠŠ  
 
  
 
 
Zbraň: 
Vzduchová puška Slávia bez úprav, otvorené mieridlá (dovolené skrátenie pažby a uchytenia 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, rukavica, topánky). Zbrane vlastné. 
Strelivo vlastné alebo dodá usporiadateľ. 
 
Terč: 
Kruhový terč 8x5,5 cm. 
 
Úhrada: 
Všetky náklady budú účastníkom preplatené podľa smerníc SAŠŠ. Pokyny k cestovnému v prílohe. 
  
Ubytovanie: 
9.12.2009 ubytovanie pre kraje KE, PO- v hoteli Baťovan Partizánske, čas bude telefonicky upresnený. 
 
 

ORGANIZAČNÝ VÝBOR  
 

TECHNICKÉ USTANOVENIA 

mailto:cvc@cvcpart.edu.sk


Stravovanie: 
9.12.2009 – večera v mieste ubytovania 
10.12.2009 – raňajky, obed 
 
Poistenie: Zúčastnení štartujú na vlastné zdravotné poistenie je potrebné, aby mal každý kartičku 

poistenca. 

 Doprovod je zodpovedný za svojich zverencov počas celého pobytu. 
Predpis:   

Súťaží sa podľa pravidiel streľby, ustanovení Kalendára školských športových 

súťaží pre školský rok 2009/2010 a týchto propozícií. 

Protesty:  

Písomne s vkladom 10 EUR  hlavnému rozhodcovi, do 20 minút po zverejnení 

predbežných výsledkov 

 

Ceny: 

Prvé tri družstvá v každej kategórii získajú poháre, medaily, diplomy – víťazi odznaky a titul „Školský 

majster Slovenska“. Prví traja jednotlivci v každej kategórii získajú medaily a diplomy.  

 
 
 
 
09,00 – 10,00 hod. prezentácia a preberanie zbraní 
10,00 – 10,15 hod. slávnostné otvorenie M – SR 
10,30 – 11,30 hod. I. smena 
12,00 – 13,00 hod. II. smena 
             13,30 hod. vyhlásenie výsledkov M- SR 
 
 
 
 
Organizátor pretekov si zároveň vyhradzuje právo meniť propozície v duchu pravidiel športovej streľby. 
 
Organizačný výbor Majstrovstiev SR upozorňuje účastníkov pretekov a pretekárov, že vstup do telocvične 
Gymnázia Partizánske je len v čistej športovej obuvi alebo prezuvkách. Prosíme o dodržanie upozornenia. 
Ďakujeme za porozumenie. 
 
 
 

 

ČASOVÝ ROZPIS - 10.12.2009 

P
R

UPOZORNENIE 


