
Slovenský zväz technických športov, Miestna organizácia Rudno nad Hronom

Propozície súťaže
MLÁDEŽNÍCKA PÄTNÁSTKA

Všeobecné ustanovenia:
Usporiadateľ                       :                           MO SZTŠ Rudno nad Hronom
Riaditeľ pretekov               :                            Milan Šinkovič 
Hlavný rozhodca                :                            Ing. Jozef Piecka
Miesto konania                  :                            Strelnica Jaminá Rudno nad Hronom
Termín konania                  :                            29.08.2021 (nedeľa) o 09.00 hod.
Prezentácia                         :                            Od 08.30 do 10.30 hod. (neskôr len so súhlasom riaditeľa
                                                                           súťaže, aby sa zbytočne nepredlžovala súťaž a súčasne boli 
                                                                           naplnené jednotlivé zmeny)
Podmienky účasti              :                            Súťažiť  môže  každý odprezentovaný,  vo  veku  od 6 do 18   
                                                                           rokov  (ročníky  narodenia 2003 až 2015),  s prítomnosťou
                                                                           svojho  zákonného  zástupcu,  resp.  dospelej  osoby,  ktorá  
                                                                           bude počas streľby prítomná pri súťažiacom a bude pôsobiť 
                                                                           ako „korektor“.
Štartovné                            :                            Neplatí sa
Poistenie                             :                            Každý súťaží na vlastnú zodpovednosť,  resp. zodpovednosť  
                                                                           zákonného zástupcu.
Občerstvenie                      :                            Zabezpečí usporiadteľ. 
Ceny                                     :                            Traja naúspešnejší  v oboch  kategóriách  budú  odmenení           
                                                                           športovými pohármi.

Technické ustanovenia:
Disciplína                            :                              Malokalibrová puška (nástrel 5 rán ) + 15 rán súťažných ležmo
Kategórie                            :                              - chlapci
                                                                             - dievčatá                                        
Zbrane                                 :                             Vlastné  zákonného  zástupcu, resp. možnosť  vzájomne si 
                                                                            zapožičať od vlastníka,zodpovedajúce pravidlám šp. streľby 
                                                                            a zák. č.190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive.
Strelivo a terče                   :                             Zabezpečí (dodá) usporiadateľ.       
Hodnotenie                         :                             Súťaž jednotlivcov v dvoch kategóriách.    
Protest                                 :                             Je možné podať do 10 minút po predbežnom vyhlásení 
                                                                            výsledkov hlavnému rozhodcovi s vkladom 10,- €, ktorý 
                                                                            bude vrátený len v prípade jeho oprávneného podania.  
                                                                            Za predbežné vyhlásenie výsledkov sa považuje po každej 
                                                                            zmene vyvesená a hl. rozhodcom podpísaná výsledková 
                                                                            listina.

P o z n á m k y  :                      
     Súťaž má za cieľ hlavne propagáciu športovej streľby u detí a mládeže a preto v nej,  okrem striktného
dodržiavania bezpečnosti, budú čiastočne prispôsobené pravidlá (napríklad možnosť strieľať s oporou),
ktoré budú podrobnejšie vysvetlené na začiatku súťaže ako aj pred začiatkom každej zmeny. Aby bola
maximálne dodržaná bezpčnosť, bude v jednej zmene strieľať maximálne 5 súťažiacich.
     Prihlásením do súťaže dáva zákonný zástupca súhlas na zverejnenie mena, priezviska, roku narodenia,
bydliska a dosiahnutého výsledku súťažiaceho.
     Všetci účastníci súťaže sú povinní na vlastnú zodpovednosť, resp. zodpovednosť zákonného zástupcu,
dodržiavať platné opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19.

Tešíme sa na Vašu účasť !
                                                                                               Milan Šinkovič 
                                                                                                      riaditeľ súťaže


