MIESTNA ORGANIZÁCIA ŽARNOVICA

OBČIANSKY VÝBOR
MESTSKEJ ČASTI ŽARNOVICKÁ HUTA
v spolupráci a s príspevkom

P U B U R A K A - Roman Bielik
B A R U D U D K Y - Iveta Matonoková
MEGET.SK

PROPOZÍCIE
SÚŤAŽE

BRANNÉ PRETEKY SNP
ŽARNOVICA – ŽARNOVICKÁ HUTA
19. SEPTEMBER 2020
SPRIEVODNÝM PROGRAMOM PODUJATIA BUDÚ UKÁŽKY

KLUBU VOJENSKEJ HISTÓRIE

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA :
Usporiadateľ

: MO SZTŠ Žarnovica

Spoluusporiadateľ

: Občiansky výbor Mestskej časti Žarnovická Huta

Riaditeľ súťaže

: Róbert Káčer

Čestný riaditeľ súťaže

: Ján Udička, poslanec MsZ a predseda Občianskeho výboru mestskej časti Žarnovická Huta

Hlavný rozhodca

: Ing. Jozef Piecka

Termín konania

: 19.

Miesto konania

: Žarnovica, mestská časť Žarnovická Huta
(Futbalové ihrisko)

Prihlášky a prezentácia

: V deň konania súťaže na mieste jej konania, podľa
časového programu, t.j. v čase od 08.30 h. do 09.45 hod. ,
pričom v jednotlivých kategóriách budú mať štartovné čísla vzostupne podľa abecedy

Podmienky účasti

: Súťažiť môže každý riadne odprezentovaný :
člen SZTŠ a SSZ s trvalým pobytom na území okresov
Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom a jeho
rodinný príslušník, alebo známy, resp. občan Žarnovice

Štartovné

: Neplatí sa

Cestovné

: Na vlastné náklady.

Občerstvenie

: Bude zabezpečené z príspevku firmy R + R

Poistenie

: Každý súťaží na vlastnú zodpovednosť.

Ceny

: Traja najúspešnejší v každej z 12 určených kategórií budú
odmenení medailami.
V prípade, že sa ocenený bez dôvodu a predchádzajúceho
ospravedlnenia nezúčastní na záverečnom vyhlásení
výsledkov, cena prepadá v prospech usporiadateľa, ktorý
ju môže odovzdať ďalšiemu súťažiacemu v poradí.

Časový harmonogram

: 08.30 – 09.45 hod.
10.00 hod.
10.10 – 12.15 hod.
12.15 – 12.45 hod.
12.45 – 13.00 hod.

september 2020 (sobota)
podľa časového harmonogramu

prezentácia (prosíme dodržať)
otvorenie
súťaž
hodnotenie, občerstvenie
vyhlásenie výsledkov,
odovzdanie ocenení
Čas prezentácie a otvorenia sú záväzné, ostatné časy sú
orientačné podľa počtu súťažiacich.
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TECHNICKÉ USTANOVENIA :
Disciplína

: Branné preteky jednotlivcov podľa určených kategórií

Kategórie
Kat.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Názov
Chlapci (10 r. a mladší)
Dievčatá (10 r. a mladšie)
Chlapci (11 - 15 r.)
Dievčatá (11 - 15 r.)
Dorastenci, kadeti, juniori (16–20 r.)
Dorastenky, kadetky, juniorky (16 – 20 r.)

Muži (21 – 45 r.)
Ženy (21 – 45 r.)
SenioriA (46 – 59 r.)
SenioriB (60 – 69 r.)
SenioriC (70 r. a starší)
Seniorky (46 r. a staršie)

Ročníky narodenia
2010 a neskôr
2010 a neskôr
2009, 08,07,06,2005
2009, 08,07,06,2005
2004,03,02,01,2000
2004,03,02,01,2000
1999 – 1975
1999 – 1975
1974,73,72,71,70,69,68,67,66,65,64,63,62,1961

1960,59,58,57,56,55,54,53,52,1951
1950 a skôr
1974 a skôr

Trať

: Maximálne 150 m
Kategórie I. a II. za sprievodu rodiča, resp. dospelého.
Úlohou súťažiaceho je prekonať (behom, alebo chôdzou)
určenú čas v čo najkratšom čase a splniť dve disciplíny –
streľbu zo vzduchovky a hod granátom na cieľ.
Odmietnutie splniť ktorúkoľvek z troch disciplín znamená automaticky diskvalifikáciu.

Disciplíny

: Streľba zo vzduchovej pušky Slávia 630, resp. 631
(zbrane zabezpečí usporiadateľ, ale každý súťažiaci môže
strieľať aj z vlastnej, terče a broky zabezpečí usporiadateľ).
Strieľajú sa 3 rany (povinné) na vzdialenosť 10 m
do terčov na malokalibrovú pušku (lež, stoj, alebo kľač)
Hodnotenie : za každý zásah do čiernych kruhov 0
za každý zásah do bielych kruhov +0:30 sek.
za každý zásah mimo kruhov +1:00 min.
Kategórie I. a II. nabíja rodič, resp. dospelý, ktorý môže aj
zamieriť.
Kategórie III. a IV. môže len nabíjať (nie zamieriť) rodič,
resp. dospelý
Ostatné kategórie si nabíjajú sami! Za každé nenabitie súťažiacim + 30 sek. (trestný čas)
Hod granátom (gumovou atrapou) na cieľ – kruh 2 m
Hodnotenie : sú 3 pokusy, pričom ak súťažiaci:
- zasiahne cieľ na prvý, druhý, alebo tretí pokus bez trest.č.
- nezasiahne cieľ ani na tretí pokus má +1:30 min. prirážku
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Vzdialenosť:
3 m – I. a II. kategória
5 m – III. a IV. kategória
10 m – ostatné kategórie
Prekonanie prekážok (prekračovanie pneumatík)
Hodnotenie : súťažiaci musí na zem poukladané
pneumatiky zdolať postupne vkročením do každej zo
šiestich a za každé nevkročenie do pneumatiky sa mu
pripočíta +0:10 sek.
Hodnotenie

: Súťaž jednotlivcov v určených kategóriách.
Víťazom je súťažiaci s najnižším celkovým časom, pričom
celkovým časom je dosiahnutý bežecký čas + trestné časy
podľa hodnotení za streľbu, hod granátom a prekonanie
prekážok. V prípade rovnosti výsledného času rozhoduje
lepšia streľba. V prípade, že príslušná kategória bude mať
menej ako troch súťažiacich môže ju usporiadateľ zlúčiť
s najbližšou kategóriou !

Poznámky :
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny týchto propozícií v prípade
nepredvídateľných okolností, ale za podmienok rovnakých pre všetkých súťažiacich.
Podpísaním sa do prezenčnej listiny súťažiaci dáva súhlas na zverejnenie mena
a priezviska, roku narodenia, príslušnosti (organizácie alebo bydliska) a dosiahnutého
výsledku. Za neplnoletého súťažiaceho sa do prezenčnej listiny podpisuje jeho zákonný
zástupca, pričom jeho podpis sa považuje za súhlas na zverejnenie mena a priezviska,
roku narodenia, príslušnosti (organizácie alebo bydliska) a dosiahnutého výsledku.
Každý súťažiaci je na vlastnú zodpovednosť povinný dodržiavať všetky platné
hygienické opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR. Za neplnoletého
súťažiaceho túto povinnosť preberá jeho zákonný zástupca.

Róbert K á č e r
člen MO SZTŠ a
majiteľ R + R
r i a d i t e ľ súťaže

Ing. Jozef P i e c k a
predseda
MO SZTŠ Žarnovica
h l a v n ý rozhodca
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