
Zasadnutie Západnej oblasti SZOŠ,  7.12. 2011 v Bratislave

Prítomní:  RBA: D.Formanko- predseda Rady ZO, F.Priesol- člen Rady ZO, VBA: E.Králová- 
členka Rady ZO, P.Mlynárik, RCP: M.Kazík, BBA: P.Májová, SPE: P.Poláček,  M.Tomašovič, 
PEZ: M.Féder ml., SKS: R.Balogh

Neospravedlnení: zástupcovia FBA, CNR, TPK

Program: 1/ Hodnotenie činnosti v ZO SZOŠ za rok 2011
2/ Finančná situácia v ZO SZOŠ
3/ Kalendár pretekov Zimnej ligy 2012
4/ Organizovanie pretekov pre Školské súťaže ZO v roku 2012
5/ Kalendár pretekov Oblastného rebríčka na rok 2012
6/ Rôzne:  - Spoločné tréningy v ZO

- Využitie e-mailovej databázy klubu VBA
- Propagácia OB v regióne
  (behame.sk, lokálne TV, Rádio Regina, známa osobnosť)

Bod 1/
D.Formanko verbálne informoval o činnosti v roku 2011.
Uskutočnili sme všetky naplánované preteky športového kalendára ZL, OR, aj M-ZO. Kluby v našej 
oblasti organizovali i ďalšie celoštátne preteky v LOB, OC aj M-SR v OB. Popri TJ Slávia Farmaceut i 
naďalej pracuje CTM pre ZO SZOŠ. V tomto roku sa členom SZOŠ a aj našej oblasti stal nový klub
ŠK Sandberd, ktory zároveň veľmi dobre spravuje na web stránku http://zapad.orienteering.sk.
Práca v ZO nestagnuje, avšak mala by byť aktívnejšia. Kluby síce spolupracujú a komunikujú na dobrej 
úrovni, ale práca s mládežou dlhodobo viazne. Celkovo môžeme síce činnosť ZO hodnotiť pozitívne, no 
zaostávame v masovejšom rozvoji a popularizácii nášho športu.

Bod 2/
V roku 2011 sme nemali žiadne príjmy. Výdavky boli:
- nákup cien za ZL 2010 =27,-€
- občerstvenie na 2. zasadnutiach RadyZO =16,-€
- nákup medailí na M-ZO KT a štafety =78,-€
- nákup medailí na M-ZO Klas.T. =14,-€
Ku dnešnému dňu disponujeme čiastkou =136,26 €

Bod 3/
Organizátor ZL je povinný vypísať preteky v kat.: M,W-10, M,W-14, M,W-18, M,W 19-, M,W 45-.
Iné kategórie vypísať môže, avšak mimo celkového hodnotenia ZL 2012. 
Odporúčame vytvorenie kategórie MW s doprovodom (označenie RD).  
Oporúčaná výška štartovného pre súťaže zimnej ligy:
Kat. M,W-10, M,W-14, =2,-€,  M,W-18, M,W 19-, M,W 45-, =3,-€, pri použití SI +1,-€.
Do hodnotenia ZL 2012 sa zarátajú 4 najlepšie výsledky zo 6 vypísaných pretekov.
Víťazi ZL 2012 budú odmenení vecnými cenami na Trojkráľových pretekoch v r. 2013 v Pezinku.
Organizátori jednotlivých kôl ZL zašlú kompletné výsledky (Protokol a Technické výsledky s dĺžkami 
tratí, prevýšením a počtom KS) M. Kazíkovi, ktorý urobí celkové vyhodnotenie ZL 2012.

Preteky ZL 2012: 4. 12. 2011 ZL, 1.kolo, Mikulášske preteky VBA / Zlaté piesky
  6. 1. 2012 ZL, 2.kolo, Trojkráľové preteky SPE / Pezinok

22. 1. 2012 ZL, 3.kolo, Yetti Zima Cup RBA / Rusovce ??
11. 2. 2012 ZL, 4.kolo, Zimný Gaudium SPE / Limbach
26. 2. 2012 ZL, 5.kolo, Zimný Sporko BBA / Karlova Ves
??? ZL, 6.kolo, Zimný elixír FBA / ???????

Bodovanie ZL 2012:
  1. m. = 25 b.,   2. m. = 23 b.,    3. m. = 21 b.,    4. m. = 19 b.,   5. m. = 18 b.,    6. m. = 17 b.,
  7. m. = 16 b.,   8. m. = 15 b.     9. m. = 14 b.,  10. m. = 13 b.,  11. m. = 12 b.,  12. m. = 11 b.,
13. m. = 10 b.,  14. m. =  9 b.,   15. m. =  8 b.,  16. m. =   7 b.,  17. m. =  6 b.,   18. m. =   5 b.,

http://zapad.orienteering.sk/


19. m. =   4 b.,  20. m. =  3 b.,   21. m. =  2 b.,   22. m. =  1 b.
1 bod získavajú aj pretekári klasifikovaní od 23. miesta nižšie.

Termíny zimných pretekov 2012 v Rakúsku sú 7.1., 21.1., 4.2., 18.2., 3.3. (nerátajú sa do ZL 2012).
Ďalšie detailné informácie sú na: www.oefol.at alebo www.wolv.at

Bod 4/
Kluby ZO do konca apríla 2012 zorganizujú okresné kolá školských súťaží v OB pre žiakov ZŠ a SŠ 
podľa okresnej územnosti nasledovne:
VBA= okresy BA I + III,   RBA= okres BA II prípadne okres Senec,  ??? FBA= okres BA IV,
BBA= okres BA V,   SPE= okres Pezinok,  ??? CNR= okres Nitra, ??? TPK = okres Zlaté Moravce.
Kraj Bratislava - organizátor bude AŠK Pezinok.
Presnejšie informácie budú po rokovaní s KŠÚ Bratislava dňa 8. 12. 2011.
??? Kraj Nitra
??? Kraj Trnava
Kluby ZO sa dohodli na jednotnom mieste organizácie Školských pretekov na Zlatých 
pieskoch. Týmto vyjadrujem vďaku klubu VBA ktorý na toto zadrmo poskytne svoju mapu.
Predbežne:
Organizátori oslovia ZŠ i SŠ vo svojom okrese, prípadne v iných (nekolíznych) okresoch a preteky 
môžu prebiehať súčasne, s vyhodnotením po okresoch. Je nutné včas vypísať a rozoslať propozície 
pretekov na ZŠ a SŠ ako i nadviazať kontakt s usporiadateľom, ktorého určil Krajský školský úrad. 
Usporiadateľ pretekov na vyhlásení výsledkov osobne oznámi postupujúcim kedy a kde sa koná krajské 
kolo. V prípade neúčasti postupujúcich zabezpečí náhradníkov v poradí. Písomné výsledky z pretekov 
zašle na zúčastnené školy, krajský školský úrad, SZOŠ a usporiadateľovi krajského kola.
Daľšie detaily a podrobnosti dohodneme na januárovom zasadnutí ZO SZOŠ.

Bod 5/
V súťažiach OR príde k zmene v systéme tratí. Prevládol návrh piatich tratí s rôznou dĺžkou a náročno-
sťou v ktorých bude účasť otvorená. Takýto model by mal byť jednoduchší pre pretekárov,  verejnosť, 
organizátorov. Tiež sa zmiernia náklady na usporiadanie pretekov (menej kategórií = menej cien). 
Predbežne sa dohodlo označovanie písmenom T a číslom, ktoré znamená približnú dĺžku trate.

Charakteristika jednotlivých tratí je nasledovná, odporúčame ju vždy uvádzať v propozíciách:

T1 veľmi jednoduchá trať s dĺžkou cca 1 km určená pre deti (cca do 9 rokov) s doprovodom 
i bez doprovodu (trať je jedna, je žiadúce rodeliť štartové pole na skupinu s doprovodom 
a na skupinu bez doprovodu)

T2 orientačne jednoduchá trať s dĺžkou do 2 km, je určená pre začiatočníkov (aj dospelých) 
a deti (10-12 rokov), ktoré zvládajú základné techniky orientácie a staršie deti, ktoré sa 
so základmi orientačného behu ešte iba zoznamujú a na trať T3 si ešte netrúfajú

T3 orientačne náročná trať s dĺžkou cca 3 km, určená najmä pre dorastenky, veteránky, najstarších 
veteránov a najtalentovanejšie staršie deti (12-14 rokov), ktoré zvládajú aj náročnejšie 
techniky orientácie

T5 orientačne náročná trať s dĺžkou cca 5 km, určená najmä pre zdatnejších dorastencov, ženy, 
veteránov a pre všetkých, pre ktorých je tarť T3 málo a trať T7 veľa

T7 orientačne náročná trať s dĺžkou 7-8 km, určená najmä pre mužov, zdatných mladších 
veteránov, výnimočné ženy a všetkých, ktorí si chcú zabehnúť na trati s najväčšou dĺžkou 
a s najväčším počtom KS

Oporúčaná výška štartovného pre súťaže OR:
T1, T2 = 2,- €,   T3, T5, T7 = 3,-€,  pri použití SI +1,-€.
Daľšie detaily a podrobnosti dohodneme na januárovom zasadnutí ZO SZOŠ.
Budú vypísané aj Majstrovstvá ZO SZOŠ v dennom OB v šprinte, v štafetovom OB a na klasickej trati
pri vypísaní klasických kategórií M,W-14, M,W-18, M,W 19-, M,W 45-, M,W 55-.
Daľšie detaily a podrobnosti dohodneme na januárovom zasadnutí ZO SZOŠ.



Preteky OR 2011:  24. 3. OR-1.kolo, Prvý Jarný Kufor RBA
25. 3. OR-2.kolo, Jarná Cena Rapidu RBA
22. 4. OR-3.kolo, Pohár Jarného blata SPE
24. 6. OR-4.kolo, Malý Vazkárik VBA

         6. 10. OR-5.kolo, Cena Sporka BBA
??? OR-6.kolo, Dunajská buzola FBA

Ďalšie preteky v ZO SZOŠ:  
17.-18.2. 2011 LOB, MSR KT+SRJ PEZ / Baba
31.3.-1.4. SRJ, CESOM BBA / Borský Mikuláš
28.4. Verejný OB ŠK Sandberg
28.-29.4. OC, MSR+Slov.Pohár VBA / Šaštínň
19.-20.5. SRJ v OB BBA / Malinová
2.-3.6. SRJ v OB SPE / Budmerice, Čer. Kameň
8.9. OC - MaKaDo VBA /
13.5. Cross Milá Míľa RBA / BA- Horský park
17.6. Verejné preteky KLBKO SKS 
22.-23.9. M-SR Klas.T.+štafety PEZ / Baba
20.-21.10.  SRJ v OB ŠKS / Ladomerská Vieska

Bod 6/
- Spoločné bežecké tréningy v ZO budeme organizovať metodicky a plánovane. Spracovaný model  
   ponúkla P. Májová, kde sa uvažuje o pevných lesných okruhoch, meraných tréningoch v teréne,  
   stabilných KS, mapových a pamäťových tréningoch v teréne, telocvičňou i možným prenájmom haly.
   Každý oddiel preverí svoje možnosti dodať 1-2 osoby do organizačného tímu, ktorý sa bude na     
   zabezpečení spoločných akcií podieľať.
   Daľšie detaily a podrobnosti dohodneme na januárovom zasadnutí ZO SZOŠ.
- O akciách pre verejnosť uskutočňovaných v oblasti Západ využiť na informovanie aj databázu 
   občanov z klubu VBA (potrebné dohodnúť s vedením VBA).
- Pri organizácii pretekov OR vužívať možnosti propagácie a popularizácie OB na www.behame.sk,  
   lokálne TV, Rádio Regina i známe osobnosti športového a spoločenského života.
- Na všetkých propozíciách a výsledkoch bude umiestnene logo 80.r. OB v SR.
- Rada ZO vyzýva všetky kluby OB na striktné dodržiavanie času prezentácie pri pretekoch !!!!!
- V ZO by bola vítaná nová mapa, ktorá sa však dá zrealizovať iba združením financií z oddielov.
- Na majstrovských pretekoch ZO SZOŠ udelíme víťazom (majstrom ZO) medaily.
- Testovanie detí a mládeže bude možné dňa 4. 1. 2012 v atletickej hale Elán 
   (bude upresnené e-mailovým oznamom)
- Využívanie telocvične pre deti a mládež pod vedením trénerov je možné:
    - každý utorok od 14.30 do 16.00 hod. na Gymnáziu Grösslingová ul. (Michal Eliáš)
    - každú stredu od 14.30 do 16.15 hod. na Gymnáziu Vazovova ul. (Eva Králová/Marian Kazík)
    - každý štvrtok od 14.15 do 15.30 hod. na Gymnáziu I. Horvátha (Eva Králová/Marian Kazík)
    - každý piatok od 15:00 pre deti od 3 do 10 r. sú tréningy na ZŠ Odborárska (H. Baloghová)
    - každú stredu od 16:00 pre deti od 9 do 14 r. sú v tréningy v Devínskej novej Vsi (M. Eliáš)

Daľšie zasadnutie ZO SZOŠ bude v januári 2012.

Zapísal: Dušan Formanko, predseda Rady ZO SZOŠ
Overil: Marian Kazík, RCP


