


Vážené dámy a vážení páni,  Za účelom podporenia našej žiadosti o spoluprácu a podporu klubu si Vám dovoľujeme predložiť materiál o činnosti nášho klubu ŠK VAZKA Bratislava a oboznámiť Vás s jeho prácou.  Sme športový klub, ktorý v roku 1993 vznikol pri Gymnáziu Vazovova 6 Bratislava v rámci Slovenskej asociácie športu na školách a zabezpečoval  mimoškolskú športovú činnosť študentov v rôznych druhoch športu.  V roku 2003 sme vytvorili samostatný klub pod názvom ŠK VAZKA Bratislava a venujeme sa len orientačným športom – orientačnému behu a orientačnej cyklistike. Členom klubu sa môže stať každý, kto prejaví záujem o tieto športy, hodlá sa im venovať a podporovať ich a súhlasí so stanovami klubu. Klub tvoria študenti bratislavských stredných a vysokých škôl, absolventi Gymnázia Vazovova a rodičia a priatelia. V súčasnosti je v klube zaregistrovaných 45 členov. Od založenia klubu dosahujú naši členovia  úspechy najmä v orientačnej cyklistike a od roku 2003 sa viacerí z nich zúčastnili majstrovstiev sveta a Európy , kde dosiahli  výborné výsledky.  
Na Majstrovstvách sveta 2006 vo Fínsku získala prvý najväčší úspech v 

existencii tohto športu v Slovenskej republike Hana Bajtošová, keď skončila na 
2.mieste na strednej trati. Úspech zopakovala a zvýraznila na Majstrovstvách 
sveta 2007 v Českej republike, kde získala opäť 2. a 3. miesto a svoje 
postavenie vo svetovej špičke potvrdila ziskom titulom Majster sveta roku 2008 
v Poľsku.  

Stanislava Fajtová skončila na Majstrovstvách Európy 2008 na výbornom 
5. mieste. 

Matúš Trnovec /7./ a Richard Chrappa /22./ boli úspešní na Juniorských 
majstrovstvách sveta 2008 v Poľsku. 

Každoročne je náš klub  Slovenským zväzom orientačných športov poverený organizáciou Medzinárodných majstrovstiev Slovenska, resp. Slovenským pohárom v orientačnej cyklistike. V roku 2008 sme usporiadali v rámci cezhraničnej spolupráce INTERREG s viedenským klubom spoločné preteky v  Bratislave a Hundsheime.  
Vo všetkých nami organizovaných pretekoch pripravujeme trate pre kategórie mládež, verejnosť, rodičia s deťmi, do ktorých sa v stúpajúcom počte prihlasujú „neorientační“ cyklisti z Bratislavy a okolia, čím sa postupne zvyšuje záujem verejnosti o tento šport.    
V klube sa však nevenujeme len vrcholovému športu, každoročne organizujeme preteky v orientačnom behu  /OB/ pre žiakov a študentov v rámci okresu a kraja, tento rok  pripravujeme Majstrovstvá Slovenska pre žiakov a študentov. Pre deti a verejnosť každoročne pripravujeme Mikulášske preteky v parkovom OB a preteky v OB pre oblasť VÚC.   
K týmto pretekom je potrebné vytvoriť mapy, ktoré sú podstatnou položkou klubu a ktorých príprava je časovo aj finančne náročná. 
Najviac žiadanými sú preteky v orientačnej cyklistike dvojíc pod názvom MAKADO /Malé karpatské dobrodružstvo/, ku ktorým pripravujeme špeciálne veľkoplošné mapy.  



Organizovanie uvedených pretekov ako aj dosahovanie doterajších výsledkov našich členov nie je možné bez dostatočnej finančnej a materiálnej podpory. V nastávajúcom roku stojíme pred problémom zabezpečiť kvalitnú prípravu a účasť našich pretekárov na Majstrovstvá Európy v Dánsku a Majstrovstvách sveta v Izraeli. Zväz hradí náklady len čiastočne a veľkú položku pre pretekárov tvorí udržiavanie dobrého technického stavu bicykla a obnova jeho komponentov. 
Uvedené riešime príspevkami z vlastných zdrojov a 2% z daní, ktoré nám poskytujú rodičia a známi. Hradíme z nich štartovné, ubytovanie na pretekoch, materiál potrebný k organizácii pretekov,  tvorbu máp ako aj sústredenia. 

Obraciame sa na Vás s ponukou o vytvorenie sponzorského vzťahu medzi Vami a našim klubom. V roku 2009 organizujeme preteky, ktorých prehľad pripájame. Pre tieto preteky pripravujeme mapy, na ktorých môžeme umiestniť logo Vašej firmy, taktiež na plagáty, propozície, pokyny, výsledky a všetok písomný materiál potrebný ku pretekom. Panel s Vašim logom umiestnime v centre pretekov, resp. nášivku s logom umiestnime na dresy našich pretekárov. Na našu webovú stránku umiestnime baner Vašej firmy.    
Zvážte prosím našu ponuku, prezrite si katalóg a prílohy /mapy, propozície, výstrižky/. Veríme, že budete ústretoví a prejavíte ochotu pomôcť nám a  spolupracovať s nami.  

 
 

Eva Králová  
predseda ŠK VAZKA Bratislava   

  









Prehľad pretekov, ktoré v roku 2009 organizuje   
ŠK VAZKA Bratislava 

 
 19.4. – Malý Vazkárik – preteky v orientačnom behu pre verejnosť a  registrovaných   23.4. – okresné kolo v orientačnom behu žiakov a študentov I. a III. okresu  9.-10.6.- Majstrovstvá Slovenska SAŠŠ v orientačnom behu žiakov a študentov   19.9. - Malé karpatské dobrodružstvo /MAKADO/ preteky dvojíc v orientačnej cyklistike  6.12. - Mikulášske preteky v parkovom orientačnom behu 
  

Prehľad pretekov v roku 2009, ktorých sa zúčastnia  členovia  
klubu 

 
Orientačná cyklistika /OC/: 
Seriál Slovenského /10 kôl/  a Českého pohára v OC /15 kôl/ 22.-28.6. - Majstrovstvá Európy MTBO Dánsko 10.-16.8.    Majstrovstvá sveta MTBO Izrael Bike Adventure  
 
Orientačný beh /OB/ : 
Zimná liga v parkovom orientačnom behu Preteky v OB oblasti Západ /seriál/ Slovenský rebríček jednotlivcov v OB /seriál/ 30.-31.8. -  GPS a Kars Cup Silica 
  

Kontakty : 
 V prípade záujmu o spoluprácu, nás prosíme kontaktujte na adresách: 
 
ŠK VAZKA Bratislava Rezedova 28 821 01 Bratislava e-mail:    kralova@vba.sk web:       http://www.vba.sk telefón:   +421 908 140 128 (Eva  Králová) IČO:        30 853 877 Bankové spojenie: č.účtu: 4130003101/3100 VOLKSBANK Slovensko a.s. 


