Zasadnutie Západnej oblasti SZOŠ, 22.11. 2012 v Bratislave
Prítomní: za Radu ZO: D.Formanko- predseda, F.Priesol a E.Králová- členovia
za kluby: RCP: M.Kazík, BBA: P.Májová, A.Kniebugel, FBA: J.Furucz, SPE: M.Tomašovič,
RBA: M.Mikluš, PEZ: M.Féder ml., CNR: J.Porubský, SKS: R.Jonáš, R.Balogh, VBA: M.Lago
Neprítomný: zástupca TPK
Program:

1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/

Hodnotenie činnosti v ZO SZOŠ za rok 2012
Finančná situácia v ZO SZOŠ
Zloženie Rady ZO na ďalšie obdobie
Kalendár pretekov Zimnej ligy 2013
Organizovanie pretekov pre Školské súťaže ZO v roku 2013
Kalendár pretekov Oblastného rebríčka na rok 2013
Zmena kategórií v OR ZO SZOŠ???
Rôzne: - Diskusia
- 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 zhodnotil činnosť našej ZO v r. 2012 a jeho slová doplnili ďalší prítomní.
Zimná liga (okrem pretekov FBA), Oblastný rebríček aj M-ZO prebehli podľa športového kalendára s
vysokou športovou a technickou úrovňou. Na pretekoch ZL bolo klasifikovaných 240 pretekárov.
Kluby v našej oblasti organizovali aj celoštátne preteky v LOB, OC aj M-SR v OB.
Kluby a oddiely medzi sebou veľmi dobre spolupracujú a komunikujú.
V Bratislave pracuje CTM popri TJ Slávii Farmaceut ktoré malo v tomto roku 11 členov a po kádrových
zmenách bude mať 11 členov i v r. 2013.
V Pezinku pracujú 3 školské krúžky OB. Dva na ZŠ Kupeckého ul., vedú ich M.Tomašovič s účasťou
20-24 starších žiakov a M.Féder ml. s účasťou 8-10 žiakov od 8-12 rokov. Tretí krúžok vedie
M.Karovičová na ZŠ Fándlyho ul. s účasťou 10-15 žiakov.
V Bratislave vedie školský krúžok R.Balogh na ZŠ Odborárska ul. pre deti od 4-12 rokov.
Naopak, zanikol krúžok v Devínskej N.Vsi pod vedením M.Eliáša pre nezáujem. Učiteľ M.Eliáš i naďalej
však vedie turisticko-orientačný krúžok OB na gymnáziu Grosslingova ul.
V Nitre vedie veľmi aktívny školský krúžok J.Porubský s F.Cenákom na piaristickom gymnáziu, kde je
účasť 45-50 žiakov a študentov. V Nitre je aj poriadaná školská liga, ktorú absolvuje 260-300 preteká
rov. V Nitre sa aktívne zapájajú aj niektorí pedagógovia, príkladom je gymnázium na Farského ul.
Celkove môžeme našu činnosť hodnotiť pozitívne za čo vdačíme všetkým organizátorom a
funkcionárom v jednotlivých kluboch a oddieloch.
Bod 2/
V roku 2012 sme zaznamenali takýto pohyb financií k zostatku =136,26 €:
- nákup cien za ZL 2011 (5.1.)
-17,- €
- nákup medailí na M-ZO klas. trať (2.11.)
-21,05 €
- úroky v sume
+1,79 €
- dotácia zo SZOŠ za rok 2010
+200,- €
- úhrada prenájmu zasadačky 10.3.2011
-26,28 €
- úhrada prenájmu zasadačky 7.12.2011
-26,27 €
- dotácia zo SZOŠ na rok 2012
+200,- €
Ku dnešnému dňu disponujeme čiastkou
=447,45 €
Bod 3/
V najbližšom období je nutné hľadať ďalších i nových funkcionárov aj do Rady ZO SZOŠ.
Členka Rady ZO Eva Kráľová požiadala o uvoľnenie a my jej za doterajšiu prácu srdečne ďakujeme.
Zloženie Rady ZO preberieme na ďalšom stretnutí ZO, plánovanom na január 2013.

Bod 4/
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 2013.
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 2013 sa zaráta X pretekov -1 zo všetkých vypísaných pretekov, predbežne 5 kôl.
Víťazi ZL 2013 budú odmenení vecnými cenami na Trojkráľových pretekoch v r. 2014 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 2013.
Preteky ZL 2013:

9.12.2012
ZL, 1.kolo, Mikulášske preteky
VBA / Bratislava-Ružinov
6.1.2013
ZL, 2.kolo, Trojkráľové preteky
SPE / Pezinok
20.1.2013
ZL, 3.kolo, Yetti Zima Cup
RBA / Bratislava
16.2.2013
ZL, 4.kolo, Zamrznuté blato
SPE / Šenkvice
16.3.2013
ZL, 5.kolo, ;
PEZ / Pezinok
Bodovanie ZL 2013:
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.,
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 Viedenskej zimnej ligy 2013 sú: 12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 9.3. (neráta sa do našej ZL 2013)
Bod 5/
Kluby ZO do konca apríla 2013 zorganizujú okresné kolá školských súťaží v OB pre žiakov ZŠ a SŠ
podľa okresnej územnosti a termínov nasledovne:
VBA= okresy BAI + BAIII = 11.4., RBA= okres BA II = 9.4., FBA= okres BA IV = 10.4.,
BBA= okres BAV= 10.4., SPE= okres Pezinok = 10.4., CNR= okres Nitra = 11.4.
Krajské kolo ZO - organizátor bude VAZKA Bratislava = 15.5.
Kluby v Bratislave sa opätovne dohodli na jednotnom mieste organizácie Školských pretekov v areály
ZŠ Nevädzová ul., na mape Trávniky od Vazky, ktorej za toto ďakujeme.
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 6/
Do hodnotenia OR 2013 sa zaráta X pretekov -1 z predbežne plánovaných v termínoch:
24.3.
31.3.
27.4.
1.(8)5.
23.6.
september
október
október

OR-1.kolo,
OR-2.kolo,
OR-3.kolo,
OR-4.kolo,
OR-5.kolo,
OR-6.kolo,
OR-7.kolo,
OR-8.kolo,

Prvý Jarný Kufor
Jarný elixír
Pohár oslobodenia Pezinka
MalýVazkárik
Jesenná Cena Rapidu
Dunajská buzola
Jesenný Sporko (M-ZO)

RBA
FBA
PEZ
SPE
VBA
RBA
FBA
BBA

Ďalšie preteky poriadané
2.-3.2.
13.-14.4.
11.-12.5.
19.5.
5.-6.6.
28.-29.9.
19.-20.10.
??

v ZO SZOŠ:
LOB -M-SR krátka t. + M-SR štafety
CESOM, šprint+dlhá trať
SRJ, dlhá trať+stredná trať
Milá míľa, cross 18.ročník
Školské M-SR, jednotlivci+štafety
M-SR na dlhú trať+štafety
SRJ
OC-MaKaDo

PEZ - Baba
BBA - Bratislava
RBA - Lozorno
RBA- Horský park
SPE - Budmerice
SPE ŠKS VBA -

Daľšie detaily a podrobnosti dohodneme na januárovom zasadnutí ZO SZOŠ.
Bod 7/
Pri rozhodovaní o vypisovaných kategóriách v OR na rok 21013 nedošlo k zhode. V pomere 60:40
zatiaľ prevládol názor na klasické kategórie. Tu je argument uspokojenia žiadostí našich členov.
Argument na trate T je výber trate podľa momentálnej potreby.
Vznikol aj názor na kombináciu oboch modelov. Toto dohodneme na januárovom zasadnutí ZO SZOŠ.
Štatistika účasti pretekárov podľa vypísaných kateg. na OR v r. 2011 (klas. kategórie) a 2012 (trate T):
Prvý jarný kufor
2011= 71
2012= 166
Jarná Cena Rapidu
2011= 77
2012= 82
Pohár jarného blata
2011= 71
2012= 117
Malý Vazkárik
2011= 112
2012= 220
Dunajská buzola
2011= 103
2012= 69
Jesenný Sporko
2011= 126
2012= 109
Bod 8/
a/ Spoločné tréningy v ZO je vhodné nahlásiť R.Baloghovi ako kompletnú informáciu (termín, miesto,
čas, typ tréningu, podmienky) ktorú zverejní na webstránke ZO. Na stránku je vítané aj zverejnenie
mapy s tréningom kde sú osadené pevné KS.
b/ Sporadické mapové tréningy bude robiť aj Rapid BA.
c/ Pevné KS sú osadené aj na mape Malinová, ktorú na požiadanie dostanene na obecnom úrade v
Malinovej.
d/ V termíne 15.-16.12.2012 bude mapový tréning v Harmónii popri Závere sezóny Kobry BA. Bližšie
informácie podá Anton Kniebugel.
e/ Sú isté ohraničené možnosti využitia kapacity telocvične:
- každý pondelok 15-16,30 hod. na Vazovovej ul., po dohode s E.Královou
- každý utorok 18-20 hod na Kalinčiakovej ul., po dohode s A.Bukovácovou
f / Využitie e-mailovej databázy klubu VBA je možné po dohode s Vazkou a M.Lagom.
g / Kluby našej oblasti sa dohodli na vytvorení spoločnej oblastnej mapy v lokalite nad Račou. Financovaná bude z prostriedkov ZO a menší doplatok bude od klubov. Odhad je do =50,- € od klubu.
R.Jonáš do 30.11. 2012 vytýči vhodný priestor a kartograf A.Kniebugel pripraví cenovú ponuku do
10.1.2013. Daľšie detaily a podrobnosti dohodneme na januárovom zasadnutí ZO SZOŠ.
h/ Existuje istá možnosť prefinancovanie oblastnej mapy prostredníctvom dotácie z BSK. Túto možnosť
preverí d.Formanko do 18.12.2012.
i/ Na prefinancovanie oblastnej mapy cez BSK je nutné vypísať projekt takejto akcie. Potrebný formulár zabezpečí a vypíše E.Králová do 18.12.2012. Nápomocní jej budú F.Priesol a D.Formanko.
Termín odovzdania projektu na BSK je 31.1.2013.
Zapísal: D.Formanko, predseda Rady ZO SZOŠ
Overil: M.Kazík RCP a F.Priesol člen Rady ZO SZOŠ

