Centrum voľného času, T. G. Masaryka 2229, 075 01 Trebišove
PROPOZÍCIE
streleckej ligy na školský rok 2018/2019
V snahe zvýšiť úroveň športovej streľby u žiakov a žiačok ZŠ a vytvorenie vhodných
podmienok organizuje CVČ v Trebišove okresnú streleckú ligu, ktorá má 5 (päť) kôl.

Všeobecné ustanovenia
Miesto súťaže: Centrum voľného času (pri Kauflande) – telocvičňa ZŠ Komenského 8, Trebišov
Dátumy jednotlivých kôl súťaže:
1. kolo: 07. november 2018
2. kolo: 30. november 2018 + Okresné kolo v streľbe
3. kolo: 10. január 2019 + Novoročný turnaj v streľbe
4. kolo: 12. apríl 2019 + Veľkonočný turnaj
5. kolo: 16. máj 2019
Všetky kolá majú začiatok o 9,00 hod.
Riaditeľ súťaže: Mgr. Jozef Mačuga
Hlavný rozhodca: Mgr. Štefan Kajda
Štartujú: Štvorčlenné družstvá. Školu môžu reprezentovať maximálne dve družstvá.
Prezentácia: Pred každým kolom od 8.30 do 9.00 hod. Škola zašle súpisku s menami a dátumom
narodenia žiakov na adresu CVČ s doručením najneskôr štyri pracovné dni pred súťažným kolom.
Učiteľ predloží súpisku s menami súťažiacich potvrdenú riaditeľom školy, ktorý ručí za ich
zdravotný stav.
Úhrada: Družstvo štartuje na náklady vysielajúcej školy
Poistenie: Za poistenie účastníkov zodpovedá vysielajúca organizácia
Protest: Písomne do 10 minút po vyhlásení výsledkov s vkladom 3,30 €, ktoré pri zamietnutí
prepadajú v prospech usporiadateľa.

Technické ustanovenia
Predpis: Súťaží sa podľa pravidiel športovej streľby a tohto rozpisu
Počet rán: 20 + 3, limit 30 minút, terč 8 x 5,5
Vzdialenosť: 10 metrov
Poloha: V ľahu bez opory
Strelivo: vlastné
Zbraň: Vzduchovka Slávia 630, 631 bez úprav s otvoreným mieridlom. Je možné použiť remeň
a ďalekohľad. Každý účastník si donesie vlastnú zbraň. Korektor je povolený, ale nesmie vyrušovať
a nijakým spôsobom obmedzovať ostatných súťažiacich. Pri súťažnej streľbe nie je dovolené
kontrolovať a usmerňovať pretekára inou osobou.
Hodnotenie: Pri záverečnom hodnotení musí mať víťaz najväčší počet nastrieľaných bodov.
Vyhráva družstvo s najlepším nástrelom – nastrieľané body sa sčítavajú.
Ceny: Prvé tri družstvá dostanú diplom, víťazné družstvo aj putovný pohár.
Rôzne: Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmien tohto rozpisu v nevyhnutných prípadoch.
Nastrieľané terče sa archivujú v CVČ jeden rok, po každom kole bude možnosť nahliadnuť do
terčov. Organizátor neručí za škody účastníkmi vzniknuté ani nimi spôsobené.
Každý účastník si donesie kartičku poistenca a vhodnú obuv na prezutie do telocvične !!!
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