
  
                 Propozície  obvodového  kola  v streľbe  zo  vzduchovej  pušky  ZŠ Ch a D. 

 
Vyhlasovateľ :   MŠ VV a Š SR. 
Organizátor   :   OR SAŠŠ Čadca, CVČ Čadca 
Termín            :   24. 11. 2017 /piatok/ - prezentácia 8.00 – 8.30 hod. 
Miesto             :   ZŠ Čadca- Podzávoz- telocvičňa. 
Disciplína       :   VzPu Slavia  

Kategórie       :    

 
 Jednotlivci  

- mladší žiaci, žiačky – narodení 1.1. 2005 a mladší. 
- starší žiaci, žiačky   – narodení od 1.1.2002 – do 31.12.2004       

  Družstvá (trojčlenné)  

        -     mladší žiaci/žiačky – družstvo je zložené zo žiakov a žiačok (môže byť   aj zmiešané ) 

               narodených 1.1. 2005 a mladší 
        -    starší žiaci/žiačky - družstvo je zložené zo žiakov a žiačok (môže byť aj  zmiešané)  

              narodených od 1.1.2002 – do 31.12.2004.  
            V družstve starších žiakov/žiačok nemôže  štartovať mladší žiak/žiačka 

           Ak nie je dostatočný počet súťažiacich na družstvo- môžu štartovať ako jednotlivci. 

   
Zbraň             :  Vzduchová puška Slávia bez úprav, otvorené mieridlá /dovolené skrátenie  
                            pažby  a uchytenia remeňa/, nie je dovolené závažie, úprava lícnice, háku na bodke. V prípade             
                            posuvnej  bodky, táto musí byť v strednej polohe. Strelecké pomôcky sú dovolené   
                            /ďalekohľad, kabát, nohavice, strelecká rukavica, topánky/.  
Postup            : do KK   postupujú víťazné družstvá a víťazní  jednotlivci  
                            v každej kategórii 
Podm. účasti :  súpiska  s  dátumom narodenia strelcov  potvrdená zavesená  
  na portáli www.skolskysport.sk. /najneskôr do  23.11. 2017 
Poznámky   :   - účastníci štartujú na vlastné poistenie a musia mať pri sebe preukaz poistenca 
                           - za bezpečnosť a disciplínu zodpovedá vedúci družstva počas priebehu celej súťaže 
                           - za zdravotný stav účastníkov zodpovedá vysielajúca škola 
                           - za straty  osobných vecí organizátor ani usporiadateľ nezodpovedá,  
                           - vstup do telocvične v  prezuvkách   
Finančné zab.   :   - cestovné na náklady vysielajúcej školy, strava na náklady vysielajúcej školy 
Hodnotenie : Víťazi získajú odmeny. 
Protesty             : do 30 minút po zverejnení výsledkov pri vklade 10,- €    
Poznámka         : počet súťažiacich a kategórie za jednotlivé školy prosím nahlásiť   
                               na CVČ telefonicky do 23.  11. 2017                      

 
 
 

Mgr. Mária Čamborová        PhDr. Peter Jurga 
     OR SAŠŠ                     riad. CVČ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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