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.
V. ročník o Pohár predsedu BSK v orientačnom behu
pre žiakov základných a stredných škôl
v školskom roku 2017/2018
_________________________________________________________________________________
Vyhlasovateľ:
Organizátor:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR / Bratislavský samosprávny kraj
Okresný úrad, odbor školstva

Usporiadateľ:

Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, Bratislava

Technické zabezpečenie:
Termín:

ŠK VAZKA Bratislava
piatok 20.4. 2018

Centrum pretekov:

ZŠ Tupolevova 20, Petržalka - Bratislava

Mapa:
Opis terénu:

Dunajské rameno 2018, mierka 1:5000, ekvidištancia 1 m, rozmer A4
Sídlisková zástavba, v centrálnej časti otvorený parkový priestor s množstvom bodových
objektov a cestičiek. Priestor predeľuje Dunajské rameno, ktoré bolo prekonateľné iba na
určených prechodoch a mostíkoch.

Funkcionári pretekov:

riaditeľ pretekov: Eva Králová
hlavný rozhodca: Barbora Šmelíková
staviteľ tratí:
Hana Šmelíková

Hodnotenie pretekov:

Preteky sa konali za slnečného počasia s teplotou nad 25°C.
Harmonogram pretekov bol dodržaný, školy priniesli prihlášky z portálu a z prihláškového
systému vytvoreného na preteky. Odštartovalo 185 pretekárov zo 6 škôl z obvodu Bratislava
I. a 45 pretekárov zo 6 škôl z obvodu Bratislava III. K úrazom ani ku protestom nedošlo.
Vyhlásení a ocenení boli prví traja jednotlivci v každej kategórii, ktorí získali medaily, ceny
a diplomy, v súťaži školských družstiev boli vyhodnotené prvé tri družstvá, ktoré získali
diplomy a ceny. Preteky boli organizované za spolupráce s Gymnáziom J.P. Vazovova 6.
Na krajské majstrovstvá postúpili školské družstvá a jednotlivci podľa platného postupového
kľúča.
Chceme sa poďakovať riaditeľovi školy p. Mgr. Miroslavovi Cisárovi, ktorý poskytol priestory
šatní a športový areál na 3 obvodné kolá.

Preteky sa konali za finančnej podpory :
Bratislavského samosprávneho kraja, Okresného úradu – odbor školstva
Schvaľovacia doložka:

Hlavný rozhodca schválil výsledky pretekov v plnom rozsahu.

Barbora Šmelíková
hlavný rozhodca

Eva Králová
riaditeľ pretekov

