
Okresná rada SAŠŠ Martin, Oblastný výbor SZPB Martin, Mladá Matica  

ZŠ SNP, Sučany, ŠSK SSZ Sučany 
 

P R O P O Z Í C I E 

 
 

Majstrovstiev školy v športovej streľbe zo vzduchovej pušky Slávia 

na sklopné terče 

usporiadané v rámci osláv 70. výročia SNP 

 

ŠKOLA :  Základná škola Slovenského národného povstania, Sučany  

DÁTUM a ČAS : 24. júna 2014 od 7.45 hod. 

MIESTO: telocvičňa ZŠ 

HLAVNÝ ROZHODCA : Milan Kožuch, rozhodca ŠS I. triedy 

TECHN.ZABEZPEČENIE :  Milan Kožuch, Martin + žiaci školy 

 

DISCIPLÍNA : VzPu SLÁVIA    3 + 10 rán – sklopné terče – kvalifikácia 

                 3 skúšobné + dve 5 ranové série, v ktorých môže mať pretekár jednu   

                 chybu, ktorú môže napraviť rezervným výstrelom. Do finále postupujú  

                 len pretekári s maximálnym výsledkom – 10 zhodených sklopných  

                 terčov (aj s max. 2 opravami, aby sa určilo poradie strelcov). 

                 Finále -  5 rán –  rýchlopaľba na sklopné terče, 

                 opravy a finále zadarmo. 

 

ČAS NA STREĽBU : 3 skúšobné minúty, 5 ranová položka 5 minút,  

                                    oprava 1 minúta 

KATEGÓRIE : 1. jednotlivci (dievčatá, chlapci) nar. v roku 2001 a mladší,  

                          2. jednotlivci (dievčatá , chlapci) nar. v roku 1998 - 2000   

 

ZBRANE  :     vzduchovky Slávia  631, zabezpečí usporiadateľ, je možné 

                        použiť vlastné, alebo školské , aj Slávia 630 

STRELIVO:   JŠ Šport Diabolo, 4,50 mm, zabezpečí usporiadateľ 

PRAVIDLÁ:  Podľa platných pravidiel Športovej streľby SSZ a týchto propozícií 

TERČ     :       sklopné terče, zabezpečí usporiadateľ 

CENY    :       najlepší jednotlivci v každej kategórii dostanú vecné ceny a budú mať  

                       30. augusta 2014 na MS SCR  jeden štart zadarmo                          

ŠTARTOVNÉ: 0,50 eura za 1 štart pretekára, v prípade záujmu a počtu pretekárov  

                                                                                  môže štartovať viac krát 

 
       PaedDr. Elena Šmidtová, v. r.                                              Imrich Repka, v. r. 

predsedníčka OR SAŠŠ Martin                                  predseda Obl. výboru SZPB Martin 

 

JUDr. Marián Gešper v.r.           Mgr. Marta Lamošová v.r.               Milan Kožuch, v. r. 

  predseda Mladej Matice           riaditeľka ZŠ SNP, Sučany                 hlavný rozhodca 


