
Vážení športoví priatelia, Pezinok 6.1.2016

na začiatku tohto Nového roku 2016 Vám všetým prajem veľa zdravia, šťastia a mnoho krásnych 
športových zážitkov, kvalitných výkonov a osobnej spokojnosti.

Oblastný rebríček:
Všetkých plánovaných 13 kôl OR ZO sa uskutočnilo. OR ZO naplnil svoje poslanie, priblížil OB verej-
nosti a poskytol pretekárom kvalitné športové vyžitie. Mimoriadne pozitívne hodnotíne vysokú športo-
vú úroveň pretekov a pomerne bohatú účasť pretekárov, najmä z radov verejnosti. Na Mikulášskych 
pretekoch 6.12. v Petržalke bolo 589 pretekárov, najpočetnejšia kategória RD /rodič+dieťa/ bolo 133 
párov, v kategórii Nábor 56 pretekárov a Detskú trať si vyskúšalo 172 detí.
Veľmi pozitívne hodnotíme aj prácu s deťmi v oddieloch SPE a FBA.

Školské preteky:
Veľmi pozitívne hodnotíme organizáciu, priebeh a účasť školských pretekov pre žiakov ZŠ a SŠ, kde
bola účasť na Okresnom kole BSK-492 pretekárov, NSK-344 pretekárov a na postupovom Krajskom 
kole BSK-193 pretekárov. Tieto aktivity veľkým dielom zabezpečovala E.Králová.

Celoštátna činnosť:
Kluby v ZO usporiadali aj množstvo ďalších pretekov na vyšších športových úrovniach ako OR ZO:
LOB 1x, SRJ 7x, M-SR OB 3x, M-SR PO 3x, OC 2x.
Už samozrejmosťou sa stáva dobrovoľná a profesionálna činnosť našich členov ako rozhodcov,
trénerov, kartografov a funkcionárov na všetkých úrovniach celého aparátu SZOŠ.

Hospodárenie:
Naša ZO SZOŠ nemala v tomto roku žiadny príjem a po zakúpení medailí na M-ZO (44 €) a na OR ZO 
medailí (34 €) a drobné ceny disponuje hotovosťou =200,- €. Jediné príjmy sme v minulosti mali 
formou dotácie zo SZOŠ.

Plánovaný rebríček ZO na r.2016:
Kluby sa dohodli na vypisovaní týchto kategórií pre preteky OR ZO:
M/W-10,  M/W-12,  M/W-14,  M/W-18,  M/W 19-,  M/W 45-,  M/W 55-, N (nábor), Open.
Do hodnotenia OR 2016 sa zaráta 10 najlepších výsledkov zo všetkých vypísaných pretekov, 
predbežne 13 kôl. Víťazi OR 2016 budú odmenení vecnými cenami na Trojkráľových pretekoch 
6.1.2017 v Pezinku. Systém a bodovanie OR 2016 bude rovnaké ako minulý rok:

PREDBEŽNÉ školské preteky v r.2016:
Kluby ZO zorganizujú okresné kolá školských súťaží podľa overeného a úspešného modelu počas troch
dní so spoločným zhromaždiskom a traťami.
Krajské kolo BSK bude 4.5. ktoré zorganizujeme v spolupráci s ostatnými oddielmi v ZO.
Majstrovstvá SR budú 31.5-1.6.2016 v Košiciach. Podáme žiadosť na pridelenie Grantu z BSK.

O-Camp Tesáre:
O-Camp Tesáre sa uskutoční v termíne 16.–22.7. 2016. Je vhodný pre všetky vekové kategórie – od detí,   
ktoré sa s orientačným behom len zoznamujú, až po pokročilých bežcov. Tréningy budú odstupňované
podľa výkonnosti. Účasť behajúcich rodičov je tiež možná. Okrem mapových tréningov sa budeme venovať 
aj nácviku bežeckej techniky a uvoľňovacím cvičeniam. V areáli tábora je bazén. Viac informácií na 
http://fba.orienteering.sk/?page_id=31 alebo mailom u Aleny Bukovácovej, alena.bukovacova@gmail.com

Záver:
Úprimne ďakujem všetkým klubom a ich členom za príkladné zorganizovanie pretekov v roku 2015
a za nenahraditeľnú dobrovoľnícku prácu v hnutí OB !!!

Vyhotovill: Dušan Formanko, predseda Rady ZO SZOŠ


