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PROPOZÍCIE 
okresného kola v streľbe zo vzduchovky žiakov a žiačok ZŠ 

SÚŤAŽ TROJČLENNÝCH DRUŽSTIEV 
 
VYHLASOVATE Ľ : Ministerstvo školstva SR a SAŠŠ Bratislava 
ORGANIZÁTOR : MÚ OŠMaTK, OR SAŠŠ a CVČ Elán Ružomberok 
 

TERMÍN KONANIA : 6.  11. 2009  
MIESTO KONANIA : RUŽOMBEROK  - športová hala T 18, Plavisko 47 
VEKOVÁ KATEGÓRIA : žiačky a žiaci narodení : 1.1.1994 a mladší 
ÚČASŤ NA OK  : žiačky  : 3 členné družstvo 
    žiaci     : 3 členné družstvo 
    maximálne 6 žiakov jednej ZŠ okresu Ružomberok 

PREZENTÁCIA       :   
7.45  hod. – I. časť súťažiacich 

                10.00  hod .– II. časť súťažiacich    
 

I. časť :   8.00  hod. -  ZŠ z obcí okresu Ružomberok 
    II.časť :10.15  hod. -  ZŠ mesta Ružomberok 
PODMIENKA ÚČASTI : súpiska členov družstva s uvedením mena a priezviska súťažiacich, 
    dáta ich narodenia, podpísaná a potvrdená riaditeľstvom ZŠ s uvedením 
    zodpovedného pedagóga  - odovzdať pri prezentácii 
PRIHLÁŠKA  :  telefonicky   do  30.10.2009  do 11.00 hod. - po tomto 
    termíne už prihlášky nebudeme akceptovať 
SÚŤAŽNÉ PODMIENKY: - vzduchová puška Slávia bez úprav 

- otvorené mieridlá / dovolené skrátenie pažby a uchytenie remeňa / 
- strelecké pomôcky dovolené / ďalekohľad, kabát, nohavice, topánky 

a strelecká rukavica/ 
- nie je dovolené závažie, lícnice, háku na bodke / v prípade posuvnej 

bodky, táto musí byť v strednej polohe / 
- terč – VzPU 8 x 5,5 cm 
- 5 nástrelných  + 2x5 súťažných rán 

POISTENIE                    : Každý účastník sa súťaže zúčastňuje na vlastné poistenie a zodpovednosť vysielajúcej 
ZŠ, každý účastník musí mať so sebou KARTU POISTECA. Za bezpečnosť žiakov  
a ich dodržiavanie organizačných a bezpečnostných pokynov  organizátora v plnej 
miere zodpovedá poverený pedagóg  ZŠ.   

POZNÁMKA                  : V prípade, že sa okresného kola zúčastnia pretekári, ktorí nemajú so vzduchovou 
 puškou žiadne alebo chabé skúsenosti budú zo súťaže okamžite vylúčení  !!! 

- nutné sú prezuvky pre každého účastníka súťaže 
- prosíme dodržať časový harmonogram 

 
ÚHRADA                         : - účastníkom bude preplatené cestovné po predložení spiatočných cestovných 

lístkov do 15.11.2009.        
 

 
Katarína  Bajtalová       Mgr. Vladimír Pančík    Ing. Jozef Pažítka     
OR SAŠŠ Ružomberok    CVČ Elán Ružomberok  MÚ – OŠMaTK Ružomberok 


