
Centrum voľného času Domino, Popradská 86, Košice 
Mesto Košice 

Športovostrelecký klub Podhradová, Kavečianska 41, Košice 
 

P R O P O Z Í C I E  7. ročníka 
súťaže družstiev v športovej streľbe zo vzduchovej pušky 

„O putovný pohár primátora mesta Košice“. 
 
 

A. Všeobecné ustanovenia 
Organizátor :            CVČ Domino, Mesto Košice, ŠSK Podhradová 
Spoluorganizátor: ZŠ Trebišovská 10, Športové gymnázium, Tr. SNP 104 
Riaditeľ preteku: Mgr. Taťjana Volková 
Hlavný rozhodca: p. František Pavlík 
Organizačný štáb: Andrea Tilková, Ing. Vladimír Blaško, PaedDr. Tibor Valenta, Mgr. Viera Fodorová  
 
Kategórie: 1. starší žiaci   - rok narodenia 1994 a mladší 

2. staršie žiačky   - rok narodenia 1994 a mladšie 
3. mladší žiaci   - rok narodenia 1997 a mladší 
4. mladšie žiačky  - rok narodenia 1997 a mladšie 
5. najmladší žiaci a žiačky - do 9 rokov (vrátane) streľba s oporou 

 
Účastníci: v každej kategórii jedno trojčlenné družstvo jednej ZŠ alebo CVČ, v kategórii 

najmladších - jednotlivci za ZŠ alebo CVČ. 
 
B. Technické ustanovenia 
Pravidlá: súťaží sa podľa platných pravidiel športovej streľby a týchto propozícií 
Disciplíny: VzPu  Slávia N + 20 rán v ľahu 
Zbrane: vlastné vzduchové pušky Slávia 630 alebo 631 s otvorenými mieridlami bez úprav, 

povolené je len uchytenie remeňa a skrátenie pažby 
Strelivo: dodá organizátor súťaže, prípadne vlastné 
Terče: 8 x 5,5 cm, vzdialenosť 10 metrov 
Termín a čas:           18. 3. 2010 (štvrtok) o 8:30 hod. 
Miesto :                    Centrum voľného času Domino, Popradská 86, Košice 
Prezencia :            v deň súťaže od 7:45 do 8:15 hod.. 
Podmienka účasti :  1. súpiska - súťažiacich prezentuje dospelá osoba, ktorá pri prezencii predloží 

súpisku družstva potvrdenú riaditeľom školy. Súpiska musí obsahovať mená a 
dátumy narodenia  súťažiacich. Súťažiaci je povinný mať pri sebe kartičku 
poistenca. 

 2.  účastnícky poplatok – 1 € za každého súťažiaceho je potrebné uhradiť pri 
prezencii v deň súťaže 

 3.  vstup do priestorov CVČ len v prezuvkách 
 

 
Prihlášku doručiť do CVČ alebo zaslať do 9. 3. 2010 

Po tomto termíne sa prihlášky neprijímajú!!! 
( fax: 6411412, e-mail sekret@cvcdomino.sk ) 

 
 

Hodnotenie: najlepšie tri družstvá a najlepší traja jednotlivci v jednotlivých kategóriách 
a absolútny víťaz = družstvo s najvyšším počtom dosiahnutých bodov 

Protesty: podáva vedúci do 10 minút po zverejnení výsledkov s vkladom 5 €. 
 
C. Rôzne 
Lek. prehliadka: za zdravotný stav súťažiacich zodpovedá vysielajúca škola     
Poistenie:  za poistenie súťažiacich zodpovedá vysielajúca škola    
Odmeny :                 diplomy, vecné ceny, putovný pohár  
Poznámka :             organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v propozíciách 
 

 
V Košiciach dňa, 9. 2. 2010       Mgr. Taťjana Volková 
                riaditeľka CVČ 
 
Vybavuje: Andrea Tilková, tel.: 6411411,6411437 

mailto:sekret@cvcdomino.sk


Centrum voľného času Domino, Popradská 86, 040 11 Košice 
 
 
 

  P R I H L Á Š K A 
 

na 7. ročník súťaže družstiev v športovej streľbe zo vzduchovej pušky 
„O putovný pohár primátora mesta Košice“. 

 
 
 

Škola, CVČ 
         .................................................................................................. 
 

 
 

Kategória  Meno a priezvisko    Dátum narodenia 
 

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

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

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

Starší žiaci:  ..................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

     

 Najmladší žiaci (čky) ..................................................................................................... 

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

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

    

 
 
       Vedúci: .................................................... 
 


