Ahojte,
na poslednom zasadnutí ZO 7.12.2011 sme sa dohodli na ďalšom stretnutí v januári 2012.
Kedže informácie neboli dostatočné zhodnotím momentálnu situáciu teraz a takto:
- Zimná liga už prebehla, dostojne, žiaľ bez pretekov od TJ Farmaceut BA, ktorý vôbec nezareagoval
- až pred týždňom prišli informácie o školských súťažiach (v prilohe), verím ze pôvodný dohovor
platí, FBA svoj záväzok tiež potvrdil
- preteky 6. kola OR potvrdil FBA v termíne 13.10.- Dunajská buzola
- o spločné tréningy v ZO nie je záujem
- nová mapa pre ZO z kumulovaných prostriedkov oddielov sa javí nereálne
- OOB TJ RBA urobí podľa požiadavky ZO 2. kolá OR v dvoch rôznych víkendoch
(25.3. = PJK, 27.5. = JCR)
- kedže v RBA je nemožné potlačiť športového a súťažného ducha každých pretekov,
navrhujeme (pre všeobecnú informovanosť) prostredníctvom Hanky Šmelíkovej priebežne rátať
vysledky OR nasledovne:
Keďže došlo k zmenám v systéme tratí na pretekoch oblastného významu, zároveň došlo aj ku zrušeniu
OR a teda aj ku zníženiu efektu súťaživosti.
Za účelom udržania celoročnej súťaže na oblastnej úrovni navrhujem vyhlásenie OR pre kategórie
totožné so schválenými traťami, (teda kategórie T-1, T-2, T-3, T-5, T-7) samozrejme unisex.
Systém bodovania: víťaz = 100 bodov, každý ďalší pretekár o toľko bodov menej, o koľko percent má
horší čas od víťaza.
Preteky OR 2011:

25. 3. OR-1.kolo, Prvý Jarný Kufor RBA
22. 4. OR-2.kolo, Pohár Jarného blata SPE
27. 5. OR-3.kolo, Jarná Cena Rapidu RBA
24. 6. OR-4.kolo, Malý Vazkárik VBA
6. 10. OR-5.kolo, Cena Sporka BBA
13.10. OR-6.kolo, Dunajská buzola FBA

Do celkového hodnotenia budú zaradené 4 najlepšie výsledky (zo 6. pretekov).
Výsledky bude spracovávať Hana Šmelíková.
Vyhlásenie výsledkov OR môžeme urobiť na najbližších pretekoch oblastného významu po poslednom
kole OR. Pravdepodobne to budú M-ZO v novembri.
Pretekár má možnosť podľa svojich schopností vybrať si ľubovoľnú trať. Samozrejme, ak bude trate
striedať, budú mu chýbať body do rebríčka. Verím, že každý si zvolí trať dôstojnú svojmu veku a svojim
schopnostiam.
V našom špeciálnom západnom rebríčku veteráni dostanú možnosť poraziť dorastencov a juniorov
(prípadne nádejných reprezentantov).
Pri iných súťažiach nie je možnosť, aby si zapretekali v jednej kategórii rodičia s deťmi, prípadne starí
rodičia s vnukmi, pokiaľ nebežia hlavnú kategóriu M,W 19-.
Takže opäť bojujme o každý bod na západe. Hana Šmelíková.
Vaše vyjadrenie je vítané! Správny smer!
Dušan Formanko

18.10.2012
Cau Dusan, bol som vcera s Nalepkom z BSK. Pytal som sa na moznosti podpory. Povedal ze v tomto
roku sa uz nedaju podavat ziadosti, ale do konca januara mozno podat ziadost na r. 2013.
Max. vyska podpory je 1 600,00 eur.
Marian Kazík, gen. sekretár SZOŠ.

