Centrum voľného času, Havranské 9, 975 90 BANSKÁ BYSTRICA

Č. j.: 280-M/2016/RV

PROPOZÍCIE
okresného kola v streľbe zo vzduchovej pušky družstiev
žiakov a žiačok ZŠ a OG pre školský rok 2016/2017
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:
Usporiadateľ

: Centrum voľného času, Havranské 9, Banská Bystrica.

Technické prevedenie

: Centrum voľného času, Havranské 9, Banská Bystrica.

Termín

:

13. decembra /utorok/ 2016 o 9.00 hod
1. ZŠ Staré Hory, 2. ZŠ Pieninská, 3. ZŠ Sitnianska.

14. decembra /streda/ 2016 o 9.00 hod
4. ZŠ Ďumbierska, 5. ZŠ s MŠ ŠŢ Poniky, 6. ZŠ SC Slovenská Ľupča, 7. ZŠ s MŠ AS Hrochoť.

Časový rozpis súťaţe

: 9,00 – 9,20 – prezentácia,
9,20 – 9,30 – inštruktáž BOZP a organizačné pokyny,
9,40 – začiatok streľby I. zmena podľa pokynov rozhodcu,
10,20 –11,00 II. zmena,
11,10 –11,50 III. zmena,
12,15 –13,00 spracovanie výsledkov,
vyhodnotenie a predpokladaný záver súťaže.

Činovníci

: riaditeľ a rozhodca súťaže – Mgr. Richard Vrbovský,
rozhodca na čiare a zapisovateľ – Mgr. Pavol Babic.

Účasť a jej podmienky






: štartuje jedno trojčlenné družstvo žiakov školy
/môže byť aj koedukované t. j. zmiešané/,
súťaž je vyhlásená pre kategóriu – žiaci narodení 01.01. 2001 a mladší,
súťažiaci musia mať prezuvky,
každý účastník súťaže je povinný mať so sebou originál preukazu poistenca,
škola sa musí pred súťažou preukázať súpiskou členov družstva vytlačenou z portálu
www.skolskysport.sk s menom zodpovedného vedúceho družstva a s potvrdením
riaditeľa školy,
osobné údaje účastníkov súťaže budú spracovávané, zverejňované a archivované v súlade so
zákonom č. 122/2013 Z. z. len pre potreby tejto súťaže v rozsahu: dokumentácia súťaže,
účtovníctvo, fotodokumentácia a informácie na web stránke CVČ.

Súpisku je potrebné vložiť na portál www.skolskysport.sk najneskôr do 8.12. 2016!!!
Úhrada

: stravné a cestovné na vlastné náklady účastníkov súťaže,
technické zabezpečenie /terče, strelivo/, ceny a diplomy poskytne
organizátor CVČ Havranské 9, Banská Bystrica.

-2Rôzne

: za zdravotný stav súťažiacich zodpovedá vysielajúca škola.
Každý účastník je povinný si priniesť preukaz poistenca
a prezuvky! Vysielajúca škola zodpovedá v plnej miere za
bezpečnosť a ochranu zdravia účastníkov od okamihu odchodu
z miesta zrazu až po prezentáciu a tiež počas súťaže mimo
priestorov strelnice.
Organizátor súťaže stráca zodpovednosť za účastníkov po skončení
súťaže, ktorej časový rozpis je v propozíciách uvedený. Zároveň
žiaci musia v plnej miere rešpektovať pokyny organizátorov súťaže,
s ktorými sa oboznámia pred jej začiatkom. Za odložené veci
v priestoroch šatne usporiadateľ nezodpovedá.

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA
Predpis

: streľba v disciplíne zalamovacia vzduchová puška kalibru 4,5 mm
/VzPu Slávia/ otvorené mieridlá, v polohe ľah na vzdialenosť 10 m,
bez úprav /dovolené skrátenie pažby a uchytenie remeňa/,
nie je dovolené závažie, úprava lícnice, háku na bodke,
strelecké pomôcky dovolené /ďalekohľad, kabát, nohavice,
strelecká rukavica/ „Súťažný poriadok postupových súťaží v streľbe
zo vzduchových zbraní“.

Čas streľby

: 40 minút /korektor povolený/ - nástrel + 20 rán na terč 8x5,5 cm.

Zbrane

: každý účastník si donesie vlastnú zbraň,
strelivo môže byť aj vlastné.

Hodnotenie

: družstvu sa započítavajú do celkového hodnotenia výsledky
všetkých členov družstva. Na krajské kolo majú právo postupu víťazi
jednotlivých kategórií - jednotlivci a prvé dve víťazné družstvá okresného
kola. Pokiaľ je víťaz kategórie jednotlivcov aj členom postupujúceho
družstva, postupuje nasledujúci najvyššie umiestnený pretekár, ktorý nie je
členom postupujúceho družstva /Vnútro zväzová smernica číslo 32/SSZ –
15/.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny tohto súťažného rozpisu!
Čakacia doba

: do 5 minút po ukončení prezentácie.

Protesty

: podáva písomne vedúci družstva školy, do 5 minút po ukončení
streľby v jednotlivej zmene, riaditeľovi súťaže s vkladom 10 EUR.

Prihlášky

: neúčasť školy na súťaži /aby usporiadateľ mohol včas pripraviť
technické zabezpečenie súťaže/ je potrebné nahlásiť
najneskôr do 08.12. 2016 na:
● e-mailovú adresu: vrbovsky.riso@gmail.com
● telefonicky  0918977140 – p. Vrbovský.

Banská Bystrica 01.12. 2016

Mgr. Richard Vrbovský v. r.
riaditeľ CVČ

