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

Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, Bratislava 
 

PROTOKOL PRETEKOV 
 

Školské majstrovstvá Bratislavského samosprávneho kraja 
v orientačnom behu – II. ročník o Pohár predsedu BSK 

pre žiakov základných a stredných škôl v školskom roku 2014/2015 
 
 
Vyhlasovateľ:  Bratislavský samosprávny kraj 
Organizátor: Okresný úrad, odbor školstva 
Usporiadateľ:   Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, Bratislava 
  
Technické zabezpečenie: ŠK VAZKA Bratislava 
 TJ Slávia Farmaceut Bratislava 
 TJ Rapid Bratislava 
 ŠK Sandberg Bratislava 
 
Termín: 13.5. 2015 (streda) 
 
Centrum pretekov:  ZŠ Pankúchova 4, Bratislava, Petržalka - Ovsište. 
 
Štart: Prví pretekári o 10:00 hod. – intervalovým spôsobom. 
 
Kategórie:   Žiaci základných škôl narodení  1. 1. 1999 a mladší 
    Žiačky základných škôl narodené  1. 1. 1999 a mladší 

Žiaci stredných škôl  narodení  1. 1. 1995 a mladší 
Žiačky stredných škôl narodené  1. 1. 1995 a mladší 

 
Klasifikácia pretekov : Kvalifikačné, postupové preteky jednotlivcov a školských družstiev. 

Školské športové súťaže v dennom orientačnom behu s určeným 
poradím KS sú súťažami školských družstiev, ktoré sa vyhodnocujú 
z pretekov jednotlivcov. Na krajských majstrovstvách sa vyhodnocujú 
prví traja  jednotlivci v každej kategórii a súťaž školských družstiev. 
Počet členov jedného družstva sú 4 pretekári, ktorí sú vopred menovi-
te zaradení do družstva. V každej kategórii jednotlivcov sa sčítajú 
dosiahnuté časy troch najlepších pretekárov z každej zúčastnenej školy 
(resp. z každého školského družstva). Vyhráva družstvo s najnižším 
súčtom časov. Dvaja pretekári a menej družstvo netvoria! 
O poradí v kategórii rozhoduje dosiahnutý čas. Nikto z pretekajúcich 
nie je diskvalifikovaný, za každé chýbajúce kontrolné stanovište sa 
pripočítava k dosiahnutému času 5 minút. Použitý elektronický spôsob 
razenia Sport Ident. 

 
Postupový kľúč na Majstrovstvá SR : 

Prvé, najlepšie školské družstvo (4-členné) v každej kategórii a traja  
najlepší jednotlivci v príslušnej kategórii, ktorí nie sú členmi postupu-
júcich školských družstiev. 
Majstrovstvá SR v OB sa uskutočnia 3.6.2015 v Bratislave. 

 
Mapa :   Ovsište, mierka 1:5000, ISSOM 2007, autor Maroš Bukovác, stav apríl 

2015. 
 
Opis terénu: Otvorený, rovinatý priestor sídliska s parkovou úpravou, budovami, 

komunikáciami, parkoviskami a priľahlým lesíkom. 
 
Funkcionári pretekov:    riaditeľka pretekov: Eva Králová 
     hlavný rozhodca: Dušan Formanko 

staviteľ tratí:  Peter Mlynárik 
vedúci štartu:  Milan Mazúr  
vedúci cieľa:   Dušan Rybár 



 
 
Hodnotenie pretekov : 
 
Preteky sa konali za teplého slnečného počasia pri teplote asi 18 st. C. Pre všetkých pretekárov boli 
k dispozícii šatne a toalety. Ako občerstvenie v cieli bol podávaný pomarančový džús od McDonald 
a obložená žemľa, na ktorú prispel Okresný úrad, odbor školstva. Preteky sa konali za finančnej 
podpory Bratislavského samosprávneho kraja. 
Preteky prebehli podľa stanoveného časového harmonogramu, za spolupráce 4 bratislavských 
klubov orientačných športov. Štart prvých pretekárov bol o 10.00 hod., vyhlásenie výsledkov 
prebehlo od 13. hod. Žiadne zranenia ani úrazy sa nestali. Nevyskytli sa žiadne nedostatky 
organizácie pretekov, nikto nebol diskvalifikovaný, za každú chýbajúcu kontrolu bolo k výslednému 
času pretekárov pripočítaných 5 minút. 
Po pretekoch o 19,33 hod. podal emailom protest pretekár kat. žiaci Michal Paško riaditeľke prete-
kov, ktorý namietal že KS č.8 s kódom č.40 neexistovalo alebo bolo vytrhnuté. Po prešetrení sku-
točností hlavný rozhodca protest zamietol ako neopodstatnený. 
Na základe postupového kľúča z Obvodných kôl sa Krajského kola zúčastnilo 192 pretekárov v 4 
kategóriách z 34 škôl BSK. (žiaci=46, žiačky=53, študenti=49, študentky=34, mimo súťaž=7), 
nenastúpilo 12 postupujúcich pretekárov.  
Použitie elektronickej časomiery SI-SportIdent výrazne skvalitnilo organizáciu pretekov a urýchlilo 
vyhodnotenie ako jednotlivcov tak i družstiev.  
Vyhodnotení boli prví traja jednotlivci a prvé tri družstvá v každej kategórii, ktorí získali Pohár 
predsedu BSK, medailu, diplom a ceny od sponzorov súťaže UNION a SME. Tlač máp podporil 
FaxCopy Seberíniho ul. 
Menšie nedorozumenie vzniklo pri vyhlasovaní v kategórii žiaci – družstvá, po kontrole sčítania 
časov pretekárov v družstve bolo vyhlásenie vykonané správne. 
  
Technické výsledky schválil hlavný rozhodca v plnom rozsahu. 
Výsledky s medzičasmi a postupujúcimi na MSR v OB v Bratislave sú zverejnené na stránkach:  
www.orienteering.sk , www.vba.sk a www.skolskyportal.sk. 
Na uvedených webových stránkach je aj fotodokumentácia z pretekov.  
 
 
 
 

            Eva Králová      Dušan Formanko  
       riaditeľka pretekov               hlavný rozhodca 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

                                             

 


