Adresát:
ZŠ okresu Čadca, KNM a DD Horný Kelčov

Váš list číslo/ zo dňa

Naše číslo
CVČ-TVŠ-104/2017

Vybavuje/ linka
041 4334180
Mobil: Čamborová 0908453108

Čadca
02.10.2017

PROPOZÍCIE
letného biatlonu (dvojboj žiakov ZŠ)
II. ročník
POD ZÁŠTITOU PRIMÁTORA MESTA ČADCA Ing. Milana GURU

Usporiadateľ:
Termín:
Miesto:
Kategória:
Účastníci:
Finančné zabezpečenie:
Poistenie:
Podmienka účasti:
Disciplíny:

Hodnotenie:

Mesto Čadca, CVČ Čadca, OK Kysuce, ZŠ J. A . Komenského Čadca,
OZ tech. a šport. činností Čadca
12.10.2017, prezentácia od 8.30 - 9.00 hod.
CVČ Čadca a areál ZŠ J.A. Komenského Čadca
žiaci a žiačky ZŠ nar. 01.01.2002 a ml.
3- členné družstvá chlapcov a dievčat ZŠ a osemročných gymnázií
** kat. A - dievčatá
** kat. B - chlapci a aj zmiešané družstvá
Občerstvenie zabezpečí usporiadateľ, cestovné hradí vysielajúca
organizácia.
Je nutné, aby pretekári mali so sebou preukaz poistenca. Za poistenie
účastníkov zodpovedá vysielajúca škola.
Do 10.10.2017 je potrebné potvrdiť účasť na č. t. 0908453108 alebo
na e-mail musena@centrum.sk (Mária Čamborová).
biatlon (dvojboj):
1. beh bez pušky – klasický beh na vzdialenosť 1,5 až 2 km
2. streľba zo vzduchovej pušky v polohe ležmo na 10 m na biatlonové
sklopné terčíky na trase preteku (každý pretekár má k dispozícii
1 nástrelný + 5 súťažných výstrelov)
Meria sa čas posledného člena družstva v cieli + trestné sekundy za
každý nezostrelený terčík (20 sekúnd).

Protesty:
Ceny:
Zdravotné zabezpečenie:
Poznámky:

Protest je možné podať do 15 minút po zverejnení výsledkovej listiny
hlavnému rozhodcovi s vkladom 10€.
Víťazné družstvá získajú pohár, medaile, diplomy a ceny OK Kysuce.
SZŠ sv. Františka z Assisi Čadca
1. Vedúci zodpovedá za svojich pretekárov počas celého podujatia.
2. Za cenné veci organizátor nezodpovedá.
3. Súťaží sa so zalamovacou vzduchovkou kalibru 4,5mm, strelivo –
diabolky (zabezpečí usporiadateľ).
4. Zbrane zabezpečí usporiadateľ, možnosť použiť aj vlastné.

*** Sprievodnou akciou súťaže bude i beseda s Janou Gerekovou - slovenskou biatlonistkou, ktorá
reprezentovala Slovensko na Zimných olympijských hrách 2006 v Turíne a Ondrejom Kosztolányim
– viceprezidentom pre technické záležitosti SZB.

PhDr. Peter Jurga
riad. CVČ

