Plán

h l a v n ý ch

ú l o h Klubu spišských strelcov
na rok 2019

1. Vnútroklubový život:
1.1.Informovať členov cez internetovú stránku www.strelnica.snv.sk o všetkom diani i členskej
základni. Angažovaným členom e-mailom pripomínať dôležité udalosti (ŠSK Spišan, ŠSSS,

Vzduchovkári, Lukostrelci). Hľadať možnosť lepšie propagovať činnosť cez facebook.
1.2. Aktualizovať zoznam riadnych členov na web stránke po uzávierke termínu na zaplatenie
členského príspevku.
1.3. Organizovať klubové „Tematické stretnutia“ za účelom utužovania kolektívu, zvyšovania
právneho vedomia a odborných vedomostí z oblasti zbraní a streliva.
1.4. Pripraviťdobrovoľných pomocníkov (aktivistov) k zabezpečovaniu bohatého programu nášho
Klubu a do Predsedníctva od r. 2020.
2. Propagácia :
2.1.Propagovať športové akcie klubu v regionálnych médiách, na web stránke mesta SNV,
facebooku SSZ i vlastnom konte facebooku.
2.2. Propagovať výsledky ŠSK Spišan, úspechy našich strelcov i možnosti vyžitia v klubovej činnosti
2.3.Zabezpečiť propagovanie aktivít smerom k ZZ PO MA Schulerloch a pomôcť tak pri budovaní
nového športoviska, akým má areál byť.
2.4. Propagovať medzi členmi i verejnosťou klasické športové disciplíny i disciplíny olympijske.
Vzhľadom na výber športov na najbližšiu olympijádu, podporovať disciplínu
„rýchlopalná pištoľ", ktorá má v programe ostať. Všemožne pomôcť s rozšírením
rýchlopalných vzduchových disciplín v rámci Slovenska i Vyšehradskej štvorky.
2.5.

Podporovať činnosť streleckých krúžkov na školách a priebežne tipovať talenty z radov
mládeže pre Strelecký krúžok.

3. Športové aktivity Klubu
3.1. Včas pripravovať Propozície a priebeh všetkých plánovaných podujatí v priebehu roka.
3.2. Zabezpečiť akcie na vonkajšej strelnici v Šulerlochu v zmysle vlastného Plánu a kalendára
SSZ. Zábavnou formou a prostredníctvom lukostreľby zvyšovať kondíciu našich strelcov,
reprezentantom Klubu vytvárať primerané podmienky k udržaniu a rastu výkonnosti.
3.3. Pre širšiu členskú základňu pripraviť súťaže v tradičných dynamických disciplínach, využiť
nové možnosti na otvorenej strelnici v Šulerlochu a propagovať SŠS (situačnú športovú
streľbu) ako jednu z najmasovejších i praktických disciplín pre výcvik bezpečnej manipulácie
so zbraňou.
3.4. Zabezpečiť účasť i organizáciu streleckých súťaži z historických zbraní, ktoré sú zaradené do
Kalendára SSZ na r. 2019. Vytvoriť podmienky pre streľbu na 100 metrov.
3.5. Usporiadavať verejné strelecké súťaže, zaviesť nové disciplíny ako „diviak v prieseku“
broková streľba na asfaltové holuby a bežiaceho zajaca zo vzdialenosti 35 m, poľovnícke
disciplíny M400.
3.6. V maximálnej miere využívať prostredie na otvorenej strelnici v Šulerlochu na spoločné
tréningy i pobyty v prírode s rodinnými príslušníkmi, aby sa utužovalo zdravé zázemie v
rodinách našich členov.
4.
5. Ostatné aktivity :
4.1. Riešiť technické vybavenie vzduchovkovej strelnice na letnom kúpalisku, najmä izoláciu
strechy a bezpečné uloženie vybavenia a starostlivosť o zbrane, najmä ochrana proti korózií.
Okrem mierenej streľby z pištole a pušky podporovať dynamické vzduchovkové disciplíny.

4.2. Využiť veľmi dobré podmienky pre činnosť lukostreleckého oddielu na trávnatej ploche letného
kúpaliska, kde máme súhlas k užívaniu, okrem letnej sezóny, kedy je kúpalisko v prevádzke.
4.3. Pokračovať v aktivitách nápomocných budovaniu Multifunkčného areálu Schulerloch.
4.4. V rámci hospodárenia Klubu s majetkom sledovať dôsledne pohyb materiálu, zvereného
jednotlivým strelcom a používaného v rámci streleckého výcviku v Krúžku.
Realizovať dôsledne ročné inventarizácie MHIM.
Spracoval: prípravný výbor
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