
 

Ministerstvo   školstva,   vedy,   výskumu   a   športu   SR 
Slovenská   asociácia   športu   na   školách 

Bratislavský   samosprávny   kraj,   Sabinovská   16,   Bratislava 
Okresný   úrad,   odbor   školstva 

Slovenský   zväz   orientačných   športov 

PROTOKOL   Z   PRETEKOV 

Školské   majstrovstvá   obvodov   Bratislava   I.   a III. 

IV.   ročník   o Pohár   predsedu   BSK   v orientačnom   behu 

pre   žiakov   základných   a   stredných   škôl   v   školskom   roku   2016/2017 

 

Vyhlasovateľ:    Ministerstvo   školstva,   vedy,   výskumu   a   športu   SR,   Bratislavský   samosprávny   kraj 

Organizátor:    Okresný   úrad,   odbor   školstva 

Usporiadateľ:    Gymnázium   J.   Papánka,   Vazovova   6,   Bratislava 

Technické   zabezpečenie:    Športový   klub   VAZKA   Bratislava     www.vba.sk 

Klasifikácia:    denné   preteky   jednotlivcov   v orientačnom   behu   s určeným   poradím   kontrolných      stanovíšť 

Dátum:    25.4.2017,   utorok 

Centrum   pretekov:    areál     ZŠ   Nevädzová   2,   Bratislava   Ružinov,   časť   Trávniky  

Miesto   pretekov:    priľahlé   sídlisko   Trávniky   a okolie   Ružinovského   jazera 

Mapa:    Evičkine   Trávniky,   mierka   1:4000,   e=5   m,   stav   :   apríl   2017 

Opis   terénu:    sídlisková   zástavba 

Funkcionári   pretekov:  

Riaditeľ   pretekov:   Eva   Králová 
Hlavný   rozhodca:   Barbora   Šmelíková 
Staviteľ   tratí:   Peter   Mižúr 
Časomiera:   Martina   Brňáková 
Vedúci   štartu:   Milan   Mazúr 
Vedúci   cieľa:   Jaroslava   Argajová  
 
Zhodnotenie   pretekov:    Odštartovalo   229   pretekárov.   Z   toho   v   kategóriách   : 
Žiačky:   47+   32   pretekárok   (I.+III.   Obvod) 
Študentky:   21+4   pretekárok  
Žiaci   54+34   pretekárov 
Študenti   30+7   pretekárov  

Preteky   sa   konali   za   pekného   slnečného   počasia.   Priemerná   teplota   okolo   20°   C.   Pre   pretekárov   boli   k   dispozícii   šatne 
s hygienickým   zariadením   v budove   školskej   telocvične   a   vonkajší   stan   na   odloženie   vecí.   Úrazy   sme   nezaznamenali. 
Prezentácia   prebehla   rýchlo   a bez   zdržovania.   Štart   bol   organizovaný   bez   problémov   a v   stanovenom   čase.   Žiadna 
kontrola   nebola   ukradnutá,   zle   umiestnená   alebo   premiestnená   počas   pretekov.   Výsledky   boli   priebežne   aktualizované 
a vyvesené   na   výveskách.   Po   dobehnutí   bol   pretekárom   k dispozícii   pomarančový   džús   a na   prezentácií   rozdané   koláče 
a   keksy.   Neboli   podané   žiadne   protesty.  

Štyria   prihlásení   pretekári   neštartovali,   za   chýbajúce   kontrolné   stanovisko   sa   pripočítalo   k dosiahnutému   času   5   minút.  
Ako   občerstvenie   v cieli   bol   poskytnutý   džús   od   McDonald´s,   horalka   a koláče   /Kráľovská   pekáreň   v Senci/. 
 
Technické   výsledky   schválil   hlavný   rozhodca   v plnom   rozsahu. 
Vyhlásenie   výsledkov   prebehlo   od   12:30   hod.   ,      odmenení   boli   prví   traja   v každej   kategórií   jednotlivcov   -   medaila, 
diplom   a cena,   družstvá   získali   pohár,   diplom   a balík   ovocia. 
Okrem   toho   získala   jedna   úspešná   škola   z každého   obvodu   materiál   /8   lampiónov   a raziace   kliešte   /na   prípravu   žiakov 
pre   orientačný   beh. 

http://www.vba.sk/


 

 
Výsledky   s medzičasmi   a   výsledky   súťaže   školských   družstiev   sú   zverejnené   na   stránkach:    www.vba.sk , 
www.orienteering.sk    a na   portáli   školských   športových   súťaží    www.skolskysport.sk . 
 
Ďakujeme   hlavnému   partnerovi   Bratislavskému   samosprávnemu   kraju   a vedeniu   ZŠ   Nevädzová,   ako   aj   ostatným 
partnerom:  

- FaxCOPY   Seberíniho   ul.,   -   tlač   máp   a ostatných   materiálov  
- SANASPORT   –   ceny   pre   jednotlivcov  
- UNION   a SME   -   drobné   predmety 
- medaile   -   drevorezbár   Bandúr  
- občerstvenie   -      McDonald´s   Obchodná   ul. 
-  

Postupový   kľúč   na   Krajské   majstrovstvá   24.5.2017   v Rusovciach   : 

2   najlepšie   školské   družstvá   (4-členné)   v   každej   kategórii   a   3   najlepší   jednotlivci   v   príslušnej   kategórii,   ktorí   nie   sú 
členmi   postupujúcich   školských   družstiev. 

V   postupujúcich   družstvách   si   učiteľ   môže   zmeniť   obsadenie,   u postupujúcich   jednotlivcoch   neúčasť      pretekára 
potrebné   oznámiť   na   adresu    paulina.majova@gmail.sk ,    postupuje   ďalší   pretekár   v poradí   z OK   OB.  
V priložených   výsledkoch   sú   postupujúce   družstvá   a   jednotlivci   vyznačení   farebne . 

Na   preteky   postupujú   všetci   reprezentanti   SR,   ktorí   sa   zúčastnili   Majstrovstiev   sveta   školských   družstiev   v   Palerme 
/Taliansko/   v termíne   OK   OB. 

Schvaľovacia   doložka:    Hlavný   rozhodca   schválil   výsledky   pretekov   v plnom   rozsahu. 

 

Riaditeľ   pretekov:   Eva   Králová Hlavný   rozhodca:   Barbora   Šmelíková 
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