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PROPOZÍCIE 
obvodného kola v streľbe zo vzduchovky koedukovaných družstiev  žiakov a žiačok ZŠ 

 
       SÚŤAŽ TROJČLENNÝCH DRUŽSTIEV 

 
 
VYHLASOVATE Ľ:   Ministerstvo školstva SR  Bratislava 
ORGANIZÁTOR:   z poverenia  KŠÚ Žilina :  MÚ OŠaŠ a CVČ Elán Ružomberok 
 

TERMÍN KONANIA:   24.  11. 2011  
MIESTO KONANIA:   RUŽOMBEROK  - športová hala T 18, Plavisko 47 
 
HODINA KONANIA:   7.45 hod. – 8.15 hod  prezentácia 
           8.15 hod. slávnostné otvorenie a organizačné pokyny 
           8.30 hod. priebeh súťaže 
         13.00 hod. predpokladaný záver s  vyhodnotením 
                   
VEKOVÁ KATEGÓRIA:  mladšie   žiačky a žiaci narodení :  1.1.1998 do 30.12.2005 
     staršie     žiačky a žiaci narodení :   1.1.1996 do 31.12.1997      
 
ÚČASŤ NA OK:   3 členné  koedukované družstvo  mladších žiačok a žiakov 
     3 členné  koedukované družstvo  starších  žiačok a žiakov 
 
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 :    potvrdi ť účasť telefonicky   do  21. 11. 2011  do 11.00 hod.  
 
SÚŤAŽNÉ PODMIENKY:  - zalamovacia vzduchová puška kalibru 4,5 mm 

- otvorené mieridlá, ľah  / 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 
- korektor je pri všetkých kategóriach povolený 

 
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 :   -  nutné sú prezuvky pre každého účastníka súťaže 
 
ÚHRADA : - ú častníkom bude preplatené cestovné po predložení spiatočných cestovných  
                                                                   lístkov do 30 .11.2011 po dohode s p. Bukovskou č. t. 044/432 3800 
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