Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Slovenský strelecký zväz Bratislava (SSZ), Slovenská asociácia športu na školách (SAŠŠ)
Športovostrelecký klub Podhradová Košice, KV SSZ Košice

PROPOZÍCIE
Majstrovstiev SR postupovej súťaže škôl v športovej streľbe zo vzduchových
zbraní v zmysle súťažného poriadku pre školský rok 2015/2016
A. Všeobecné ustanovenia:
1. Vyhlasovateľ: MŠ SR, SSZ Bratislava, SAŠŠ SR Bratislava
2. Tech.zabezpečenie:
ŠSK Podhradová Košice, KV SSZ Košice
3. Riaditeľ pretekov:
Ing. Jozef Maňo, predseda KV SSZ KE, viceprezident SSZ
4. Zbor rozhodcov:
deleguje komisia rozhodcov SSZ
5. Kategórie:
starší žiaci a žiačky narodení 1. 1. 2000 – 31. 12. 2002 – jednotlivci
mladší žiaci a žiačky narodení 1. 1. 2003 a ml. – jednotlivci
3 členné družstvo starších žiakov ľubovoľného zloženia (žiaci jednej školy)
3 členné družstvo mladších žiakov ľubovoľného zloženia (žiaci jednej školy)
6. Účastníci:
nominovaní žiaci a žiačky ZŠ a osemročných gymnázií, jednotlivci a družstvá, ktorí postúpili z krajských kôl v zmysle smernice 32/SSZ – 15
7. Hostia:
Miloslav Benca, prezident SSZ
Mgr. Igor Homola, predseda komisie mládeže SSZ
MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor mesta Košice
Mgr. Igor Sidor, PhD., MBA, predseda komisie školstva, športu a mládeže mesta Košice

B: Technické ustanovenia:
1. Pravidlá:
2. Disciplína:
3. Zbrane:
4. Strelivo:
5. Terč:
6. Termín:
7. Miesto:
8. Prezentácia:

9. Podmienky:

10. Prihlášky:

11. Poznámky:

12. Hodnotenie:

13. Protesty:

súťaží sa podľa súťažného poriadku SSZ , platných pravidiel športovej streľby ISSF
s úpravami pre národné disciplíny platné v SSZ a týchto propozícií
VzPu zalamovacia N + 30 rán v ľahu
vlastné: vzduchová puška zalamovacia kal. 4,5 mm bez úprav, otvorené mieridlá (dovolené skrátenie pažby, uchytenie remeňa),
vlastné
VzPu 8 x 5,5 cm, vzdialenosť 10 m
piatok 1. 4. 2016 : súťaž od 9.00 hod
športová hala Hotelovej akadémie, Južná trieda 10, Košice
v mieste konania dňa 1. 4. 2016 v čase od 8.00 – priebežne počas pretekov, pre
ubytovaných účastníkov 31. 3. 2016 v čase 18.00 – 20.00 hod. Rozdelenie súťažiacich
do zmien bude zverejnené vopred.
súťaže sa zúčastňujú žiaci pod dozorom dospelej osoby na základe preukazu poistenca a súpisky, kde riaditeľstvo školy potvrdí dátumy narodenia žiakov a príslušnosť
ku škole. Účastníci budú automaticky zaregistrovaní na portáli www.skolskysport.sk na
základe výsledkov z krajského kola. Školy si skontrolujú a v prípade potreby upravia
súpisky družstiev.
Účastníci sú povinní sa na preteky prihlásiť organizátorovi. V prihláške treba uviesť
meno, priezvisko, rok narodenia aj doprovod, prípadne požiadavky na zaradenie do
zmien, uviesť ľaváka. Pri prezentácii školy predložia súpisku vytlačenú cez školský portál. Včas neprihláseným účastníkom nebude poskytnuté ubytovanie ani stravné.
prihlášky so súpiskou zaslať do 19. 3. 2016 na E-mail: mano@ce.sk
tel. kontakt: Ing. Jozef Maňo 0905 219 099
vstup na palubovku len v prezúvkach (športová obuv), počas streľby je povolený korektor, ďalekohľad, strelecké pomôcky. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny
v propozíciách. Organizátor neručí za straty spôsobené zavinením účastníkov, napr.
veci ponechané bez dozoru.
Víťazí družstvo s najvyšším súčtom nastrieľaných kruhov všetkých troch členov, jednotlivci v každej kategórií. V prípade rovnosti bodov rozhoduje:
• rozstrel – pri absolútnom nástrele
• posledná položka, predposledná, ...
• vyšší počet strelených centrových 10
• vyšší počet strelených 10, 9, 8, ...
podáva vedúci družstva do 10 min. po zverejnení výsledkov s vkladom 10,- €

C. Rôzne:
1. Lek. prehliadka:
2. Poistenie:
3. Odmeny:

za zdravotný stav účastníkov zodpovedá vysielajúca škola
za poistenie účastníkov zodpovedá vysielajúca škola
na 1. – 3. mieste diplom, medaila, pohár, prípadne vecná cena podľa finančných možností usporiadateľa
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4. Stravné:

nominovaným účastníkom a činovníkom pretekov bude poskytnuté:
31. 3. 2016 – večera pre účastníkov z krajov BA, TT, NI, TN, BB, ZA
1. 4. 2016 – raňajky pre účastníkov z krajov BA, TT, NI, TN, BB, ZA
1. 4. 2016 – obed pre všetkých nominovaných účastníkov

5. Cestovné:

a./ nominovaným účastníkom bude preplatené cestovné vo výške hromadného dopravného prostriedku na základe predloženého cestovného lístka (príchodu x 2)
b./ v prípade použitia súkromného motorového vozidla obsadeného najmenej 4 nominovanými účastníkmi vo výške 0,183 € / km , alebo v prípade použitia motorového vozidla obsadeného menej ako 4 účastníkmi, každému vo výške hromadného dopravného prostriedku ŽSR, platného výnosu Úradu pre reguláciu železničnej dopravy pre rok
2016 t.j. počet km (schválený cenník cestovného v železničnej doprave).
Pre doprovod budú hradené náklady (cestovné, strava) max. pre 4 nominované osoby
za kraj. Ostatným nenominovaným činovníkom pretekov hradí vysielajúca škola.

6. Ubytovanie:

pre nominovaných účastníkov z krajov BA, TT, NI, TN, BB, ZA na 1 noc s príchodom
31.3.2016 do 20.00 hod zabezpečuje a hradí organizátor v mieste konania. Usporiadateľ nezabezpečuje ubytovanie pre nenominovaných účastníkov.
Ing. Jozef Maňo, mobil: 0905 219 099

7. Informácie:

D. Časový rozpis
31. 3. 2016

do 20.00 hod
18.00 – 20.00
18.00 – 20.00

príchod účastníkov na ubytovanie
večera
prezentácia

1. 4. 2016

od 8.00
9.15
9.45

prezentácia priebežne
otvorenie súťaže
I. zmena nástup na palebnú čiaru
Ďalšie zmeny podľa potreby
obed – účastníci sa vystriedajú tak, aby nebol narušený
priebeh pretekov
vyhlásenie výsledkov

12.00 – 14.00
14.30

Ostatné veci tu neuvedené sa riadia príslušným súťažným poriadkom SSZ, ktorého výklad v prípade potreby podáva Mgr. Igor Homola, predseda komisie mládeže SSZ

Propozície schválené ŠTK, dňa 1. 3. 2016

Ján Kriško
predseda komisie ŠTK SSZ
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