PROGRAM
Majstrovstiev SR 2016 v streľbe zo vzduchových zbraní mládeže
Piatok 1. 4. 2016
Od 14.00 hod
15.30 – 17.45 hod
18.00 18.30 18.00 – 20.00 hod
Sobota 2. 4. 2016
Od 8.00 hod
7.00 – 8.00 hod
8.15 hod
9.00 - 10.15 hod
10.30 - 11.45 hod
12.00 - 13.30 hod
13.45 - 15.15 hod
11.00 - 14.00 hod
15.30 16.00 -

príchod a prezentácia účastníkov M SR
súťaž VzPu 3x20 – všetci
technická porada
vyhlásenie výsledkov VzPu 3x20 a NLML pušky
večera

Slovenský strelecký zväz Bratislava
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Športovostrelecký klub Podhradová Košice

PROPOZÍCIE
Majstrovstvá SR pre rok 2016

prezentácia účastníkov, ktorí sa neprezentovali
v piatok
raňajky
otvorenie M SR
I. zmena – VzPu 40 ľah – dorastenci 16, chlapci 14
II. zmena - VzPu 40 ľah – dorastenky 16, dievčatá 14
III. zmena - VzPi 40 – všetky kategórie
IV. zmena - VzPu 40 – dorastenci, dorastenky 16
obed
vyhlásenie výsledkov NLML pištole
vyhlásenie výsledkov M SR

v streľbe zo vzduchových zbraní mládeže

Čas začiatku je nástup na palebnú čiaru.

Poznámka:

Ďalšie informácie o rozlosovaní do zmien pozri na
www.sskpodhradova.sk,
alebo
www.shooting.sk
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny ak si to
vyžiadajú okolnosti, o čom budú účastníci včas
informovaní na oficiálnej oznamovacej tabuli M SR.
Stravovanie bude zabezpečené v mieste podujatia.

Propozície schválené na zasadnutí Komisie mládeže SSZ dňa 12. 3 .2016

www.sskpodhradova.sk

www.shooting.sk

Košice, 1. - 2. 4. 2016

•
•

ORGANIZAČNÝ VÝBOR:
Predseda org. výboru:
Riaditeľ pretekov:
Riaditeľ tech. úeku:
Príprava terčov:
Preplácanie účastníkov:
Technický delegát:

Ing. Jozef Maňo
Ing. Jozef Maňo
František Pavlík
František Pavlík
ekonomické oddelenie ŠSK Podhradová KE
určí komisia rozhodcov SSZ

Doklady:
Disciplíny a kategórie:

ZBOR ROZHODCOV:

Terčové zariadenie:

Členovia JURY:
Hlavný rozhodca:
Predseda HK:

Zbrane a strelivo:
Náležtosti:

riaditeľ súťaže, technický delegát a HR
Josef Valvoda
Ján Kulich

Doprava:
Nominovaní tréneri:

HOSTIA:
Miloslav Benca, prezident SSZ
MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor mesta Košice
Mgr.Igor Sidor,PhD.,MBA, predseda komisie školstva, športu a mládeže mesta KE
Mgr. Igor Homola, predseda komisie mládeže SSZ
Ľudovít Kováč, viceprezident SSZ pre mládež

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:
Organizátor:
Usporiadateľ:
Miesto pretekov:
Dátum pretekov:
Informácie:

Slovenský strelecký zväz Bratislava
Športovostrelecký klub Podhradová Košice
športová hala Hotelovej akadémie, Južná trieda 10, Košice
1. – 2. 4 .2016
Ing. Jozef Maňo, Kavečianska cesta 41, Košice
tel. 055/6337496, mob: 0905 219099

TECHNICKÉ USTANOVENIA:
Predpis:

Súťaží sa podľa súťažného poriadku v súlade s PŠS
a týmito propozíciami. Všetky disciplíny budú hodnotené
podľa národných pravidiel. V prípade rovnosti bodov
rozhoduje:
• rozstrel – pri absolútnom nástrele
• posledná položka, predposledná, ...

Ubytovanie:
Stravovanie:
Štartovné:
Ceny a odmeny:
Protesty:
Poznámka:
Potvrdenie účasti:

Poistenie:

vyšší počet strelených centrových 10
vyšší počet strelených 10, 9, 8, ...

platný členský preukaz SSZ, zaplatené členské na rok 2016
VzPu 40 v leže D+CH do 14,16 rokov
VzPu 3x20 D+CH do 16 rokov
VzPu 40 v stoji D+CH do 16 rokov
VzPi 40 D+CH do 14,16 rokov
Družstvá môžu byť zložené z jedného klubu alebo kraja
elektrické lapače na pásy pre streľbu 28 stavov
Strelnica nie je vybavená stojanmi na ďalekohľady
vlastné
delegovaným rozhodcom, nominovaným pretekárom,
trénerom a činovníkom pretekov podľa smernice SSZ hradí
usporiadateľ. Ostatní účastníci na vlastné náklady.
športovci, tréneri a doprovod na vlastné náklady.
1 – 4 pretekári jeden (1) tréner
5 – 8 pretekárov dvaja (2) tréneri
9 a viac pretekárov traja (3) tréneri
pre nominovaných zabezpečuje a hradí usporiadateľ
pre nominovaných zabezpečuje a hradí usporiadateľ
2,- € za štart
diplomy, medaile a poháre na I. - III. mieste
podľa PŠS s vkladom 10,- Eur
vstup do haly len v čistej športovej obuvi
E-mailom na adresu: mano@ce.sk do 28.3.2016 !!
V prípade nepotvrdenia účasti nebude poskytnutá
strava ani ubytovanie !!
každý účastník na vlastné riziko

Aj v tomto roku
Prezident SSZ vyhlasuje

Súťaž
o najúspešnejšiu klubovú výpravu

