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hopa cup 2017 

PROPOZÍCIE  
2.ročníka súťaže žiakov jedného trénera 

v športovej streľbe zo vzduchovej pušky 

A. Všeobecné ustanovenia 

1. Organizátor: ZŠ Kežmarská 30, Košice 

2. Riaditeľ preteku: Mgr. Pavel Horňák, tel.: 0905 248 584 

3. Rozhodcovia: Deleguje KR KV SSZ Košice 

4. Kategórie:  žiaci a žiačky - ročník narodenia 2001 a mladší, 

5. Účastníci:  ľubovoľné trojčlenné alebo štvorčlenné družstvo jedné- 

ho trénera, prípadne jednotlivci  

B: Technické ustanovenia 

1. Pravidlá:  súťaží sa podľa pravidiel ISSF v znení národných pravi- 

diel SSZ a týchto propozícií. 

2. Disciplína:  VzPu zalamovacia N + 30 rán v ľahu v čase 40 min. 

3. Zbrane:  vzduchová puška zalamovacia bez úprav, otvorené 

mieridlá, úchyt na remeň, kabát povolený.  

4. Strelivo:  dodá organizátor alebo vlastné. 

5. Terč:  VzPu 8 x 5,5 cm, vzdialenosť 10 m. 

6. Termín a miesto: streda 29.3.2017 od 8.00 hod., ZŠ Kežmarská 30. 

7. Prihlášky:  e-mailom na: hornakp@gmail.com do 22.3.2017 

8. Štartovné:  2 € za žiaka sa uhradí pri prezentácii. 

9. Poznámky:  štartovné, cestovné, stravné na vlastné náklady.  

10. Hodnotenie: víťazí družstvo s najvyšším súčtom nastrieľaných kruhov  

najlepších troch členov družstva v jednej kategórii  

a jednotlivci v dvoch kategóriách. 

11. Protesty:  podľa PŠS s vkladom 5 €. 

C. Rôzne 

1. Lekárska prehliadka: za zdravotný stav účastníkov zodpovedá tréner. 

2. Poistenie:  za poistenie účastníkov zodpovedá tréner. 

3. Odmeny:  Pohár Pavla Horňáka získava jednotlivec s najvyšším 

počtom nastrieľaných kruhov a víťazné družstvo. 

 
 

V Košiciach 15.2.2017     Mgr. Pavel Horňák 

     riaditeľ školy 

mailto:hornakp@gmail.com
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Mgr. Pavel Horňák 

 

riaditeľ ZŠ Kežmarská 30 
 

Vážení športoví priatelia! 

 
     Dovoľte,  aby som Vás privítal na novej streleckej sú-

ťaži trénerov. Nápad organizovať takúto súťaž vznikol po 
mnohoročnom úspešnom organizovaní Mestskej streleckej 

ligy a iných streleckých súťaží na základných školách 

v Košiciach. Svoje prvé trénerské strelecké skúsenosti 
som získaval pri súťažiach proti zverencom trénera pána 

Kopeckého a Pavlíka. Až do dnešného dňa som organizátorom Mestskej streleckej 
ligy. Táto súťaž rokmi a skúsenosťami nadobudla významnú kvalitu a vychováva 

výborných strelcov s výkonmi na celoslovenskej úrovni.  

     Ako začínajúceho učiteľa telesnej a brannej výchovy ma oslovila streľba ako 
šport príťažlivý pre mládež. Preto sa mu ako tréner venujem už viac než 38 rokov. 

So svojimi zverencami som bol pravidelným účastníkom Mestskej streleckej ligy pre 

žiakov košických základných škôl. Po dobu môjho pôsobenia na škole naši strelci 
dosiahli mnohokrát významné úspechy aj na majstrovstvách Slovenska. Dnes mám 

niekedy pocit, že účastníci streleckých pretekov za úspech považujú prekonanie ZŠ 
Kežmarskej 30. Mojim zmyslom a cieľom je ale prispieť k výchove mladých strelcov. 

     Tak vznikol nápad vytvoriť túto súťaž ktorá príspevkom k projektu Košice - Eu-

rópske mesto športu 2016. Je aj súčasťou budúcich osláv 50. výročia založenia na-
šej školy i oslavy doterajších úspechov žiakov našej školy. 

 

    
         Naše reprezentačné družstvá  Pán Blaško, víťaz 1. ročníka 

 

Športové úspechy ZŠ Kežmarská 30 na Majstrovstvách Slovenska: 
 

2003 2. miesto: Peter Klobušovský 
2004 3. miesto družstva: Peter Klobušovský, Maroš Ambróz, Lukáš Klobušovský 

2004 6. miesto: Peter Klobušovský 

2006 2. miesto: Lukáš Klobušovský 
2007 3. miesto družstva: Lukáš Klobušovský, Lukáš Killík, František Imrich  

2008 2. miesto družstva: František Imrich, Maroš Galajda, Patrik Čiták  
2008 3. miesto: František Imrich 

2010 14. miesto: Alžbeta Butkayová  
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2011 11. miesto: Gabriela Havranová  

2012 3. miesto: Zuzana Chudinová 

2012 5. miesto: Peter Bohuš 
2015 3. miesto družstva: Monika Fedorová, Rut Kerekešová, Kristián Šafranko 

2015 7. miesto: Monika Fedorová 

 
 

Sponzori súťaže:  
 

 

Mesto Košice   Športovo strelecký klub Podhradová 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

              Mestská časť Košice Západ  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 


