Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 01 Košice

SÚŤAŽNÝ PORIADOK ŠKOLSKEJ ŠPORTOVEJ LIGY ZŠ v Streľbe
SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2015 – 2016
Určené :

a / Základným školám a osemročným gymnáziám v meste Košice
b / Súťaţnej komisii ligy
c / Vedúcim druţstiev za ZŠ

Súťažná komisia (riadiaci orgán):
Organizačný výbor
Bc. Ján Matiáš
Mgr. Pavel Horňák
Miroslav Krbaťa
Sekretariát ligy:
Centrum voľného času
Orgovánová 5, 040 01 Košice
PaedDr.Alena Mocná, cvc.amocna@gmail.com
1. Povinnosti organizátora:
Zabezpečiť kalendár súťaţe, evidenciu strelcov a výsledkov (+ prideľovanie bodov za
účasť), zabezpečuje pitný reţim pre súťaţiacich, medaile a diplomy.
2. Termíny a súťažné kategórie:
Miesta a čas. rozpis:

pracoviská CVČ, Orgovánová 5 a Juhoslovanská 2 : 28. 11.2015, 19. 12. 2015,
16. 01.2016, 13. 02.2016, 12. 03.2016 , 09. 04.2016, 14. 05. 2016
Orgovánová 5 pre obvody KE II. a KE IV. a Juhoslovanská 2 pre KE I. a KE III.
Kategórie:
1. starší ţiaci a ţiačky s kabátom a remeňom
- rok narodenia 2000 a mladší
2. mladší ţiaci a ţiačky s kabátom a remeňom
- rok narodenia 2003 a mladší
3. starší ţiaci a ţiačky
- rok narodenia 2000 a mladší
4. mladší ţiaci a ţiačky
- rok narodenia 2003 a mladší
5. najmladší ţiaci a ţiačky s oporou
- rok narodenia 2005 a mladší
V priebehu súťaţe sa účasť v kategóriach nesmie meniť.
Miesta a čas. rozpis: ZŠ Kežmarská 30 18.11.2015, 27.11.2016, 16.3.2016
Kategórie:
1. starší ţiaci a ţiačky
- rok narodenia 2000 a mladší
2. mladší ţiaci a ţiačky
- rok narodenia 2003 a mladší
3. najmladší ţiaci a ţiačky s oporou
- rok narodenia 2005 a mladší
Prezencia:
v deň súťaže od 8:00 do 8:25 hod.
Podmienky účasti:
súťaţiacich prezentuje škola e-mailom na adresu cvc.jmatias@gmail.com pre 48
hodín pred začiatkom kola. Súpiska musí obsahovať miesto súťaţe, mená a dátumy
narodenia súťaţiacich. Ďalej v nej musí byť uvedené, či súťaţiaci strieľa ako ľavák,
a či potrebuje vzduchovku od usporiadateľa. Súťaţiaci je povinný mať pri sebe
kartičku poistenca.
Vstup do súťaţných priestorov len v prezuvkách

3.Technické ustanovenia
Pravidlá:
Disciplíny:
Zbrane:

Strelivo:
Terče:
Hodnotenie:

Odmeny:
Protesty:

súťaţí sa podľa platných pravidiel športovej streľby a týchto propozícií
VzPu Slávia N + 20 rán v ľahu
zalamovacie vzduchové pušky kalibru 4,5 mm s otvorenými mieridlami bez úprav,
súťaţiaci si prinesú vlastnú zbraň, v obmedzenej miere môţe zbraň poskytnúť
usporiadateľ na základe súpisky, okrem kategórie A je povolené len skrátenie paţby.
dodá organizátor súťaţe
8 x 5,5 cm, vzdialenosť 10 metrov
traja jednotlivci s najvyšším počtom nastrieľaných kruhov v jednotlivých kategóriách.
V prípade rovnosti rozhoduje:
1. veľkosť poslednej desaťranovej poloţky, teda súčet nastrieľaných kruhov
v predposlednom a poslednom terči, v prípade rovnosti ďalej:
2. najvyšší počet 10, 9, 8 atď., v prípade rovnosti ďalej:
3. najvyšší počet stredových desiatok.
diplomy a medaily pre prvých troch v kategórii
podáva vedúci do 10 minút po zverejnení výsledkov

Bodovanie:
Kaţdá škola získava body za umiestnenia svojich ţiakov v jednotlivých kolách. Kaţdý ţiak
prináša svojou účasťou 1 bod pre svoju školu. Školy s najväčším počtom bodov postupujú do finále
(máj 2016), celkom 10 jednotlivcov v kaţdej kategórii. Zároveň získavajú body za umiestnenie podľa
počtu strelcov v danej kategórii (napr.: 20 strelcov v kategórii, strelec za 1.miesto 20bodov, 2.miesto
19, 3.miesto 18 ..... 20.miesto 1bod). Pričom bodovanie o postup bude evidované v kategóriách Centra
voľného času, no body tu budú získavať aj strelci z kôl na Keţmarskej 30.

4. Výsledky z pretekov
4.1. Výsledky z pretekov zabezpečí riadiaci orgán prostredníctvom delegovaných osôb a zašle
zúčastneným školám.
4.2. Všetky prípadné námietky účastníkov pretekov sa nahlasujú na sekretariát ligy, ktorý ich uvedie
do zápisu a následne ich bude riešiť riadiaci orgán ligy.

5. Zdravotné a ostatné zabezpečenie stretnutia
5.1. Za zdravotný stav pretekárov je zodpovedný rodič a vysielajúca základná škola.
5.2. Zdravotnícke a ostatné zariadenia, potrebné pre prvú pomoc (lekárnička, dlahy, telefón) musia
zodpovedať predpisom a musia byť v náleţitom poriadku.

6. Záverečné ustanovenia
Zúčastnené základné školy sa riadia týmto súťaţným poriadkom, pravidlami ligy a rozpisom súťaţí.
Za zdravotný stav a poistenie súťaţiacich zodpovedá doprovod.
Štartovné je bez poplatku.
Ţiaci štartujú na preukaz poistenca.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v propozíciách (zvýšený počet súťaţiacich)
MUDr. Renáta Lenártová
čestný prezident ŠK ŠPV Košice

PaedDr. Mária Kavečanská
vedúca oddelenia školstva MMK
PaedDr.Alena Mocná
riaditeľka CVČ

Spracoval: Bc.Ján Matiáš, 0944002617

