
Vážení športoví priatelia, Pezinok 6.1.2017

na začiatku Nového roku 2017 Vám všetým prajem veľa zdravia, šťastia a mnoho krásnych 
športových zážitkov, kvalitných výkonov a osobnej spokojnosti.

Dovoľte mi aby som Vás stručne informoval o činnosti našej Západnej oblasti v roku 2016, ktorá bola 
mimoriadne aktívna.
Na čele ZO je trojčlenná Rada ZO ktorú tvorí:

- predseda Rady Dušan Formanko
- člen Rady pre masový rozvoj Fero Priesol
- člen Rady pre masmédiá Richard Balogh
- koordinátorka školských súťaží E.Králová

Oblastný rebríček:
Uskutočnilo sa všetkých plánovaných 13 kôl OR. Veľmi pozitívne hodnotíme športovú úroveň OR kde 
rádovo bola účasť nad 100 pretekárov na každom kole a i technicky, lebo sa nevyskytli žiadne 
problémy pri organizácii OR. OR ZO opäť naplnil svoje poslanie, priblížil OB verejnosti, motivoval ju k 
športu a poskytol pretekárom veľmi kvalitné športové vyžitie.
V druhej polovici roku 2016 prebiehali v ZO spoločné tréningy v nedeľu a vo štvrtok pod patronátom 
oddielov ŠKS, RBA a FBA na ktorých sa zúčastňovalo 10-30 prevažne detí a dorastencov (90%).

Školské preteky:
Obvodné kolá sa konali v Bratislave účasť 422 pretekárov, v Šenkviciach účasť 77 pretekárov, v Nitre 
účasť 432 pretekárov, v Zlatých Moravciach účasť 91 pretekárov a v Nových Zámkoch 52 pretekárov. 
Celkovo v Obvodných kolách štartovalo 1074 pretekárov.
Krajské kole sa konalo v Bratislave na Partizánskej lúke a zúčastnilo sa za BA 225 účastníkov, za NR 
222 účastníkov, za TT 72 účastníkov a za TN 15 účastníkov. Celkovo v Krajskom kole štartovalo 534 
pretekárov. Všetky kolá prebehli vynikajúco, kluby okrem máp poskytli elektronickú časomieru, 
vlastný materiál, zabezpečili rozhodcov a spracovanie výsledkov, všetko na dobrovoľníckej báze.
Koordinátorka E.Králová zabezpečila na podporu rozvoja školského OB 5 školských máp pre školy 
ktoré prejavili o toto záujem.

Celoštátna činnosť:
Svetový deň orientačného behu (WOD 13.5.2016) prebehol po KK školských pretekov. Pretekári a 
verejnosť si mohli vyskúšať jednoduchú trať (175 účastníkov), zložitejšiu trať (31 účastníkov) i 
orientačnú hru labyrint (128 účastníkov). Tejto akcie sa spolu zúčastnilo 334 osôb.
Ďalší Svetový deň orientačného behu (WOD) bude 24.5.2017.

Kluby v ZO usporiadali aj ďalšie preteky na vyšších športových úrovniach: SRJ 6x, PO 2x, OC 1x.
Spoľahlivo, kvalitne a s výbornými výsledkami pracuje CTM pod vedením J.Mižúra.
Veľmi pozitívny ohlas mal aj O-Camp pre deti a dorastencov ktorý cez leto zorganizovali z FBA manže-
lia Bukovácoví. V tomto roku bude O-Camp na Morave v obci Řásná v termíne 8.-15.7.2017.
Výborné výsledky dosiahli naši dorastenci z nasej ZO aj na reprezentačnej úrovni na MED v Poľsku.
Na septembrových MS v PO vo Švédsku sa v štafete PreO stali majstrami sveta Dušan Furucz, Marián 
Mikluš a Ján Furucz.

Práca s mládežou:
V našej ZO pracujú tieto krúžky OB: 
Pezinok = 3 krúžky pod vedením M.Tomašoviča: ZŠ J.Kupeckého- 30 členov, CVČ Mladoboleslavská - 
18 členov,  Voľný krúžok vo vinohradoch- 40 členov
Modra = krúžok rokov pod vedením L.Ondovčíkovej SCVČ Štúrova 34- 10 členov
Bratislava = krúžok pod vedením M.Bukováca na ZŠ Podzáhradná- 17 členov
Bratislava = krúžok pod vedením M.Eliáša, Gymnázium Grosslingova- 17 členov
Bratislava = krúžok pod vedením R.Balogha a H.Baloghovej naZŠ Odborárska- 40 členov

Hospodárenie:
Naša ZO SZOŠ nemala v minulom roku žiadny príjem a po zakúpení medailí na M-ZO a cien za OR ZO 
sme davnejšiu dotáciu zo SZOŠ vyčerpali.



Plány našej ZO na r.2017:
Zorganizovať preteky OR ZO v týchto kategóriách:
M/W-10,  M/W-12,  M/W-14,  M/W-16,  M/W-18,  M/W 19-,  M/W 40-,  M/W 55-, N a Open.

Pokúsime sa získať grant z BSK na organizáciu Okresných kôl Školských súťaží.
Termíny sú nasledovné:
25.-26.-27.4. Okresné kolá školských pretekov pre ZŠ+SŠ v Bratislave.
27.4. Okresné kolo v Limbachu pre Pezinok.
24.5. Krajské kolo školských pretekov pre ZŠ+SŠ V Bratislave.
V tomto termíne a mieste by sa zrejme konal aj Svetový deň OB 2017.
Majstrovstvá SR školských pretekov budú do 10.6.2017 v Piešťanoch.

Záver:
Naďalej je samozrejmosťou dobrovoľná a profesionálne zdatná činnosť našich členov ako rozhodcov, 
trénerov, kartografov a funkcionárov na všetkých úrovniach celého aparátu SZOŠ.
Úprimne ďakujem všetkým klubom a ich členom za príkladné zorganizovanie pretekov v roku 2016
a za nenahraditeľnú dobrovoľnícku prácu v hnutí OB !!!

 
Vyhotovill: Dušan Formanko, predseda Rady ZO SZOŠ


