Vážení športoví priatelia,

Pezinok 6.1.2019

na začiatku Nového roku 2019 Vám všetým prajem veľa zdravia, šťastia a mnoho krásnych
športových zážitkov, kvalitných výkonov a osobnej spokojnosti.
Zároveň sa Vám všetkým chcem poďakovať za športové výkony v roku 2018 a to najmä za
kvalitnú dobrovoľnícku prácu ktorú sme v minulom, velmi bohatom, roku vykonali.
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
Oblastná činnosť:
Uskutočnilo sa všetkých naplánovaných 11 kôl OR Sanasport Cup, M-ZO v šprinte štafiet,
M-ZO na dlhej trati, nový formát pretekov 3-členné štafety v šprinte i Pezinská školská
liga. Zorganizovali sme aj preteky Svetový deň OB (WOD) a VBA tradičné MaKaDo.
Vysoká športová úroveň týchto pretekov pritiahla na každý štart rádovo viac ako 200
pretekárov a celkovo sa OR ZO zúčastnilo 2995 pretekárov.
Spoľahlivo, kvalitne a s výbornými výsledkami pracuje CTM pod vedením J.Mižúra, kde
máme 20 mládežníckych pretekárov.
Veľmi úspešný bol aj tréningový tábor mládeže O-Camp pod vedením FBA a Bukovácov
kde bola účasť 79 osôb.
Bezproblémová organizácia OR ZO naplnila svoje poslanie, priblížila OB verejnosti a
motivovala ju k športovaniu. K pravidelnému športovaniu napomáhajú aj spoločné tréningy
pod patronátom oddielov ŠKS, RBA a FBA na ktorých sa zúčastňuje
20-50 osôb prevažne detí a dorastencov (90%).
Školské preteky:
Kluby a oddiely v ZO zorganizovali kvalitné školské preteky pre žiakov ZŠ a študentov SŠ.
Obvodné kolá sa konali v Bratislave, v Pezinku, v Nitre, v Zlatých Moravciach, v Nových
Zámkoch, v Topoľčanoch, v Komárne a v Leviciach s celkovou účasťou 1399 pretekárov.
Krajské kolá sa konali v Bratislave, v Nitre a v Trnave kde spolu štartovalo 481 pretekárov.
Na 6. pretekoch Pezinskej školskej lige bola účasť 492 pretekárov.
Všetky preteky prebehli vynikajúco, kluby okrem máp poskytli elektronickú časomieru,
vlastný materiál, zabezpečili rozhodcov a spracovanie výsledkov, všetko na dobrovoľníckej
báze. Koordinátorka všetkých školských pretekov a Svetového dňa OB bola E.Králová
ktorej za toto patrí veľká vďaka.
Celoštátna činnosť:
Kluby v ZO usporiadali aj ďalšie preteky na vyšších športových úrovniach:
M-SR 3x (BBA šprint, ŠKS NOB a štafety v šprinte), SRJ 6x (BBA, RBA, SPE, ŠKS),
OC 2x (VBA), M-SR v PO 3x (FBA) a najmä vysoko hodnotené ME v PO pod vedením FBA.
Hodnotné športové výsledky:
Pretekári z našej ZO získali množstvo titulov a pódiových umiestnení nielen na M-SR, ale i
v MS a ME. Výborné výsledky v minulom roku na reprezentačnej úrovni sú:
- na MED v Bulharsku získala 2.miesto v šprinte Tamara Miklušová
- na MS v OC veteránov v Budapešti získala dve zlaté medaile Eva Králová
- na MS v OB veteránov v Dánsku získal 2. a 3.miesto Ondrej Piják
- na MS v PO v Lotyšsku získal 1. a 2.miesto Ján Furuz, ktorý sa stal aj najlepším
športovcom v PO v IOF.
Plány našej ZO na rok 2019:
- Zorganizovať 11 pretekov OR ZO SZOŠ.
- Zorganizovať M-ZO na DT a v šprinte.
- Zorganizovať Okresné a Krajské kolá školských pretekov pre ZŠ+SŠ v ZO.
- Zorganizovať propagačné preteky Svetový deň OB.
- Zorganizovať celoštátne preteky podľa Športového kalendára 2019.
- Pokračovať v práci CTM kde je v tomto roku 20 našich členov pod vedením M.Tomašoviča
- Pokúsime sa získať financovanie alebo grant z BSK na našu činnosť.
- Zvýšiť počet hodnotiteľov pretekov OR formou dotazníka.

Všetky prezentované, podrobnejšie a presnejšie informácie sú na webe SZOŠ:
https://orienteering.sk
Záver:
V našom športe je naďalej samozrejmosťou dobrovoľná a profesionálna 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 všetkých
pretekov v roku 2018 a za nenahraditeľnú dobrovoľnícku prácu v hnutí OB !!!
Vyhotovill: Dušan Formanko, predseda Rady ZO SZOŠ

