
 

 

 
 

PROPOZÍCIE 
krajského kola v športovej streľbe zo vzduchovej pušky 

pre Košický kraj 
 
A. Všeobecné ustanovenia: 
 
1. Vyhlasovateľ: MŠ SR, SAŠŠ 
2. Organizátor:  z poverenia KŠÚ Základná škola Kežmarská 30 
3. Riaditeľ preteku: Mgr. Pavel Horňák, licencia C, tel.: 0905 248 584 
4. Hlavný rozhodca: František Pavlík, licencia B 
5. Rozhodcovia: Mgr. Štefan Klein, Mgr. Tibor Valenta, Vladimír Blaško, všetci licencia C  
6. Kategórie:  starší žiaci, staršie žiačky narodení 1.9.1992 a mladší 
7. Štartujú:  víťazné družstvá a jednotlivci z okresných kôl 
 
B: Technické ustanovenia: 
 
1. Pravidlá:  súťaží sa podľa platných pravidiel športovej streľby ISSF a týchto propozícií 
2. Disciplína:  VzPu Slávia N + 30 rán v ľahu 
3. Zbrane:  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 21.5.2008 o 8.30 hod. v telocvični ZŠ Kežmarská 30 (vstup od Pop- 

radskej ulice cez vchod do Internet klubu) 
7. Podmienky:  súťaže sa zúčastňuje družstvo pod dozorom dospelej osoby na základe pred- 
   loženej 1. výsledkovej listiny, 2. preukazu poistenca a 3. súpisky, kde ria- 

diteľ školy potvrdí dátumy narodenia žiakov a príslušnosť k škole 
8. Prihlášky:  zaslať na hornakp@gmail.com do 16.5.2008 
9. Upozornenie:  neprihlásenie účastníkov alebo nepredloženie troch dokladov má za následok 

nepripustenie k súťaži !!! 
10. Poznámky:  vstup do telocvične je povolený len v prezúvkach, 
   počas streľby je povolený korektor, ďalekohľad, strelecké pomôcky, 
   organizátor si vyhradzuje právo zmeny v propozíciách 
11. Hodnotenie:  víťazí družstvo s najvyšším súčtom nastrieľaných kruhov všetkých troch čle- 

nov a jednotlivci v každej kategórií 
12. Postup:   na KALOKAGATIU 2008 - olympiádu detí a mládeže poriadanej 22.-24.6.2008 

v Trnave postupujú víťazné družstvá 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. Lekárska prehliadka: za zdravotný stav a poistenie účastníkov zodpovedá vysielajúca škola 
2. Odmeny:  podľa možnosti poskytnutej finančnej dotácie KŠÚ 
3. Doprovod, cestovné: za doprovod žiakov zodpovedá riaditeľ príslušnej školy. Cestovné a iné náleži- 

tosti sa však preplácajú iba pretekárom (nie doprovodu) a v rozsahu podľa 
možnosti poskytnutej finančnej dotácie KŠÚ 

 
 
V Košiciach 25.4.2008     Mgr. Pavel Horňák 
            riaditeľ školy 
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PRIHLÁŠKA 
na krajské kolo v športovej streľbe zo vzduchovej pušky 

pre Košický kraj 
 
 

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 16.5.2008 e-mailom 
na: hornakp@gmail.com  

  
 
Mená a priezviská účastníkov: 
 

 
Vedúci družstva: .................................................................................................... 
 
Žiaci:   ................................................................. nar.: .......................... 
 

................................................................. nar.: .......................... 
 

................................................................. nar.: .......................... 
 
Žiačky:   ................................................................. nar.: .......................... 
 

................................................................. nar.: .......................... 
 

................................................................. nar.: .......................... 
 
Jednotlivec:  ................................................................. nar.: .......................... 
 
Jednotlivkyňa:  ................................................................. nar.: .......................... 
 
Cestovné žiakov: počet žiakov: ........, cena spiat. lístka: ........Sk, spolu: ...........Sk 
 
 
 
 
 
 
V ................. dňa .............   ..................................................... 

       riaditeľ školy 
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