
 

 

Slovenský strelecký zväz Bratislava, Krajský výbor Košice 
Športovostrelecký klub Podhradová, Kavečianska cesta 41, Košice 

Základná škola Kežmarská 30, Košice 

 

PROPOZÍCIE 
18. ročníka Mestskej streleckej ligy žiakov ZŠ a osemročných gymnázií v športovej streľbe 

zo vzduchovej zalamovacej pušky pre školský rok 2017/2018 

A. Všeobecné ustanovenia 

1. Organizátor:   Slovenský strelecký zväz 

2. Technické zabezpečenie: ZŠ Keţmarská 30 Košice, ŠSK Podhradová Košice 

3. Riaditeľ pretekov:  Mgr. Pavel Horňák, riaditeľ školy, tel: 0905 248 584 

4. Hlavný rozhodca:  nominuje ŠSK Podhradová Košice  

5. Kategórie:   starší ţiaci, staršie ţiačky - ročník narodenia 2002 - 2004,  

    mladší ţiaci, mladšie ţiačky - ročník narodenia 2005 - 2006 

     najmladší ţiaci a ţiačky s oporou – ročník narodenia 2007 a mladší. 

6. Účastníci:   Jednotlivci – ţiaci jednej školy, CVČ, klubu alebo školského strediska.  

Ţiak štartuje v celom ročníku ligy za rovnakú organizáciu.  
Ţiaci a ţiačky, ktorí navštevujú gymnázium v osemročnej forme (nastúpili na 
gymnázium po ukončení piateho ročníka ZŠ) môţu štartovať pri dodržaní 
podmienky, že sú žiakmi ročníkov, ktoré kopírujú ročníky základnej školy 
(na ZŠ by boli ţiakmi 6. – 9. ročníka). 

B: Technické ustanovenia 

1. Pravidlá:   súťaţí sa podľa platných pravidiel športovej streľby v zmysle národných úprav  

pre uvedené disciplíny a týchto propozícií.  

2. Disciplína:   VzPu zalamovacia N + 30 rán v ľahu pre staršie a mladšie ţiactvo, 

    VzPu zalamovacia N + 20 rán v ľahu pre najmladšie ţiactvo. 

3. Zbrane:    vlastné: vzduchová puška zalamovacia bez úprav, otvorené mieridlá (dovolené 

skrátenie paţby, uchytenie remeňa).  

4. Strelivo:   dodá organizátor, prípadne vlastné. 

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

6. Miesto:    telocvičňa v ZŠ Kežmarská 30 Košice 

7. Termíny:   1.kolo 15.11.2017 streda 

2.kolo 13.12.2017 streda 

3.kolo 17.01.2017 streda 

4.kolo 04.04.2018 streda 

Finále 18.04.2018 streda 

8. Prezentácia:   prezentácia 8:00 - 8:15, po tomto termíne sa nebude možné prezentovať 

9. Štartovné:   2,- € za ţiaka za celú ligu, platí sa pri 1. štarte ţiaka 

10. Prihlášky:   Súpisku ţiadame zasielať e-mailom v Exceli na: hornakp@gmail.com vţdy  

najneskôr 3 dni pred konaním kola. V súpiske sú povinne uvedené vybrané 

údaje v zmysle zákona o športe č.440 / 2015, par.80, odst.2, Zb. v znení 

príslušných noviel. Potrebné údaje uviesť podľa predtlače. Pri prvom štarte 

uviesť kompletné údaje, pri ďalších štartoch stačí uviesť meno a priezvisko. 

8.   Podmienky: súťaţe sa zúčastňujú jednotlivci pod dozorom dospelej osoby na základe 

preukazu poistenca a prihlášky. 

9.   Poznámky:   vstup do telocvične len v prezuvkách. Počas streľby je povolený korektor, 

      ďalekohľad, strelecké pomôcky. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny 

      v propozíciách. 

10. Hodnotenie:   jednotlivci v piatich kategóriách. Do hodnotenia pre účasť vo Finále  

sa započítavajú 2 najlepšie výkony. 

11. Protesty:   podáva vedúci do 10 minút po zverejnení výsledkov s vkladom 5 €. 



 

 

 

C. Rôzne 

1. Lekárska prehliadka:  za zdravotný stav účastníkov zodpovedá vysielajúca organizácia. 

2. Poistenie:   za poistenie účastníkov zodpovedá vysielajúca organizácia. 

3. Odmeny:   jednotlivci na 1.-3. mieste v kaţdej kategórii podľa finančných moţností  

     usporiadateľa. 

 

   

V Košiciach  23.10.2017 

 

 

 

  Ing. Jozef Maňo v.r.   Mgr. Pavel Horňák v.r. 

      predseda klubu          riaditeľ školy 

 

 

 

 

 

 

 

Požadované údaje v prihláške: 

 

Priezvisko Meno Rodné číslo Škola, CVČ, klub... Trvalý pobyt 

     

 


