
          KRAJSKÝ STRELECKÝ ZVÄZ TRNAVA
   

ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ TRNAVSKÉHO KRAJA 
V STREĽBE ZO VZDUCHOVEJ PUŠKY

základných škôl
                  školský rok 2012/2013

Vyhlasovateľ :  Slovenský strelecký zväz a Slovenská asociácia športu na školách

Organizátor: OR SAŠŠ Skalica v spolupráci so ZŠ Bernolákova Holíč a KSZ 
 

Termín a miesto : 19.2.2013, telocvična ZŠ Bernolákova Holíč
 
Čas :   Začiatok súťaže 9.00 hod.,

Prezentácia do 8.00 – 9.00 hod

Súpisku potvrdenú riaditeľom školy odovzdať pri prezentácii.

Hlavný rozhodca : Vymyslický Milan

Technické zabezpečenie :      ZŠ Bernolákova Holíč

Disciplíny :  Zalamovacia vzduchová puška kalibru 4,5 mm  s otvorenými mieridlami v ľahu

Zbrane : Vlastné, vzduchovka Slávia bez úprav, otvorené mieridlá, rukavica, kabát, 
ďalekohľad a korektor povolený

Strelivo :   Zabezpečí usporiadateľ

Účastníci:  Prihlásené  3  členné  družstvá  (jednej  školy)  v príslušnej  vekovej  kategórii 
a víťazní jednotlivci ak nie sú členmi postupujúcich družstiev. 



Vekové kategórie: Mladší žiaci ZŠ nar. 1.1.1999 a mladší
Mladšie žiačky ZŠ nar. 1.1.1999 a mladšie

Starší žiaci ZŠ nar. 1.1.1997 a mladší
Staršie žiačky ZŠ nar. 1.1.1997 a mladšie

Družstvo tvorí: Maximálne 3 súťažiaci a 1 vedúci v jednej vekovej kategórii.

Pravidlá:  Podľa pravidiel športovej streľby SSZ a vydaných propozícií k jednotlivým kolám.

Ceny :   Prví traja v každej kategórii obdržia diplomy

Protesty:  Podávajú sa písomne, hlavnému rozhodcovi, a to do 20 min. po uzatvorení 
výsledkovej listiny. Poplatok za podanie protestu je 7€. Organizátor pretekov si zároveň 
vyhradzuje právo meniť propozície v duchu pravidiel športovej streľby ( ISSF) .

Záväzné prihlášky:  do : 31.1.2013  na adresu: Mgr.Peter Martinovský 
                                                                                          ZŠ, Mallého 2
                                                                                          909 01 Skalica
                                                                                          tel: 0905 460 108 
                                                                                          mail: natram@centrum.sk
                                

Poistenie: Každý pretekár štartuje na vlastné zdravotné poistenie je potrebné, aby mal při 
sebe kartičku poistenca.

Postup : Víťazné družstvo postupuje na  školské majstrovstvá Slovenska

Poznámka : Usporiadateľ  nezodpovedá  za  straty  vzniknuté  počas  súťaže.  Dozor 
zabezpečujú vedúci družstiev. Cestovné hradí vysielajúca organizácia.

            Vstup do telocvične iba v športovej obuvi!

Dr. Anton Javorka
predseda KR SAŠŠ



Školské majstrovstvá Trnavského kraja

P R I H L Á Š  K A

OKRES (škola):

Vedúci /kontaktná osoba:
(telefon, e mail)

ZOZNAM:
Meno a priezvisko dátum narodenia       č. dresu – kategória - disciplína

Dátum:                     Potvrdenie školy


