
 

 

 
 
 

PROPOZÍCIE 
okresného kola v športovej streľbe zo vzduchovej pušky 

pre okres Košice II 
 
A. Všeobecné ustanovenia: 
 
1. Vyhlasovateľ: MŠ SR, SAŠŠ 
2. Organizátor:  ZŠ Kežmarská 30 
3. Riaditeľ preteku: Mgr. Pavel Horňák, tel.: 0905 248 584, e-mail: hornakp@gmail.com 
4. Hlavný rozhodca: František Pavlík 
5. Kategórie:  starší žiaci, staršie žiačky narodení 1.1.1993 a mladší 
   mladší žiaci, mladšie žiačky narodení 1.1.1996 a mladší 
6. Účastníci:  jedno 3 členné družstvo v každej zo štyroch kategórii jednej ZŠ 
 
 
B: Technické ustanovenia: 
 
1. Pravidlá:  súťaží sa podľa platných pravidiel športovej streľby ISSF a týchto propozícií 
2. Disciplína:  VzPu Slávia N + 20 rán v ľahu 
3. Zbrane:  vlastné: vzduchová puška Slávia bez úprav, otvorené mieridlá (dovolené 

skrátenie pažby, uchytenie remeňa)  
4. Strelivo:  dodá usporiadateľ 
5. Terč:   VzPu UIT  8 x 5,5 cm, vzdialenosť 10 m 
6. Termín a miesto: v stredu 12.11.2008 o 8.30 hod. v telocvični ZŠ Kežmarská 30 
7. Podmienky:  súťaže sa zúčastňuje družstvo pod dozorom dospelej osoby na základe 

 preukazu poistenca a súpisky, kde riaditeľ školy potvrdí dátumy narodenia 
   žiakov a príslušnosť k škole 
   prihlášky do 11.11.2008 
8. Poznámky:  vstup do telocvične len v prezúvkach 
   počas streľby je povolený korektor, ďalekohľad, strelecké pomôcky 
   organizátor si vyhradzuje právo zmeny v propozíciách 
9. Hodnotenie:  víťazí družstvo s najvyšším súčtom nastrieľaných kruhov všetkých troch 

členov, jednotlivci v každej zo štyroch kategórií 
10. Postup:   do krajského kola postupujú víťazné družstvá starších kategórii a víťazní 

jednotlivci ak nie sú členmi víťazného družstva 
11. Protesty:  podáva vedúci do 10 min. po zverejnení výsledkov s vkladom 100,- Sk 
 
 
C. Rôzne: 
 
1. Lek. prehliadka: za zdravotný stav účastníkov zodpovedá vysielajúca škola 
2. Poistenie:  za poistenie účastníkov zodpovedá vysielajúca škola 
3. Odmeny:  medaily, trofeje, diplomy 
 
 
 
V Košiciach 5.11.2008     Mgr. Pavel Horňák 
            riaditeľ školy 
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PRIHLÁŠKA 
na okresné kolo v športovej streľbe zo vzduchovej pušky 

 
 

Týmto záväzne prihlasujeme dole uvedené družstvá na streleckú súťaž. Súpisku s dátami na-
rodenia a preukazy poistencov predložíme pri prezentácii. Prihlásiť sa je nutné do 11.11.2008 písom-
ne alebo e-mailom na: hornakp@gmail.com  

  
 
Mená a priezviská účastníkov: 
 

 
Vedúci družstva: ........................................................................................... 
 
Starší žiaci:  ........................................................................................... 
 

........................................................................................... 
 

........................................................................................... 
 
Staršie žiačky:  ........................................................................................... 
 

........................................................................................... 
 

........................................................................................... 
 
Mladší žiaci:  ........................................................................................... 
 

........................................................................................... 
 

........................................................................................... 
 
Mladšie žiačky:  ........................................................................................... 
 

........................................................................................... 
 

........................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
V Košiciach ...................   ..................................................... 

    riaditeľ školy 
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