
Zasadnutie Západnej oblasti SZOŠ,  11.12. 2013 v Bratislave

Prítomní:  za Radu ZO: D.Formanko- predseda, E.Králová- členka, F.Priesol- člen
za kluby: BBA: P.Májová, A.Kniebügl, FBA: J.Furucz, PEZ: M.Féder ml., VBA: M.Lago,
                ŠKS: R.Balogh, , SZOŠ: M.Petrinec, M.Mazúr,

Neprítomní: zástupcovia TPK, RCP, SPE, CNR,

Program: 1/ Hodnotenie činnosti v ZO SZOŠ za rok 2013
2/ Finančná situácia v ZO SZOŠ
3/ Zloženie Rady ZO na ďalšie obdobie
4/ Organizovanie pretekov pre Školské súťaže ZO v roku 2014
5/ Tvorba mapy pre ZO od Kniebugla
6/ Kalendár pretekov Zimnej ligy 2014 
7/ Kalendár pretekov Oblastného rebríčka na rok 2014
8/ Rôzne:  - Diskusia

- Spoločné tréningy v ZO??
- Propagácia OB v regióne
  (behame.sk, lokálne TV, Rádio Regina, známa osobnosť)

Bod 1/
Predseda Rady ZO verbálne zhodnotil činnosť v ZO SZOŠ za rok 2013 nasledovne:
Uskutočnili sa všetky naplánované preteky ZL, aj s vyhodnotením ZL 2012.
Jarná časť OR prebehla podľa plánu, ale neuskutočnili sa všetky preteky OR a M-ZO v jesennej 
časti športového kalendára. Kluby ktoré nezorganizovali svoje záväzky OR boli RBA, FBA a BBA. 
Dôvodom bol nedostatok členov oddielov ochotných venovať svoj voľný čas organizácii pretekov.
Napriek tomuto nedostatku, vďaka Mariánovi Kazíkovi a Eve Královej, sa ale na vysokej úrovni 
podarilo zorganizovať v Bratislave všetky okresné kolá a aj Krajské kolo v OB v rámci školských 
súťaží SAŠŠ. Podobne na tom bola i organizácia celoštátnych pretekov v našej oblasti.

Bod 2/
Čerpanie financií bolo priebežné, ale minimálne. V januári 10 cien za ZL 2012 (-22,-€), v apríli 
občerstvenie pre organizátorov školských pretekov (-13,-€), v júni príjem z BSK za grant na 
oblastnú mapu (+770,-€) V súčasnosti máme v ZO k dispozícii =1.137,-€.

Bod 3/
V súvislosti so vzdaním sa Evy Královej členstva v Rade ZO, požiadal predseda Rady ZO prítom-
ných o návrh nového člena Rady ZO. Nakoľko nik z prítomných neprejavil záujem, Rada ZO 
zostane dvojčlenná. Predseda rady ZO osloví neprítomné oddiely i jednotlivcov o návrh nového 
člena Rady ZO. Rada zostáva v zložení: D.Formanko - predseda, F.Priesol - člen.

Bod 4/
Pre rok 2014 v SR nebudú súťaže žiakov ZŠ a SŠ v orientačnom behu dotované, nakoľko ich 
MŠVVaŠ SR preradilo z kategórie A do kat B. Napriek tomu kluby ZO zorganizujú okresné a krajské 
kolá školských súťaží a SZOŠ zorganizuje celoslovenské kolo tejto súťaže. M. Mazúr informoval, že 
SZOŠ požiadal MŠVVaŠ SR o poskytnutie dotácie na organizáciu všetkých kôl školských súťaží 
v OB. Odpoveď by mala byť do konca r.2013.
Eva Králová informovala o možnosti poskytnutia dotácie z BSK na preteky krajského kola žiakov 
v OB ako Pohár predsedu BSK. Toto detailnejšie preverí, žiadosť musíme podať do 15.1.2014!!!

Vhodný model organizácie školských pretekov by bol opätovne so zhromaždiskom pre Bratislavu na 
jednom mieste, predbežne na Kúpalisku Rosnička, alebo Zlatých pieskoch (8.-9.-10.4.2014).
ŠK Sandberg však vyjadril nesúhlas s organizáciou pretekov v oblasti Rosnicka/Sitina z dôvodu 
využitia terénu na MSR a zároveň ponúka ako alternativu lokalitu Kramáre s novou mapou. 

Kluby našej ZO do 10.4.2014 zorganizujú okresné kolá súťaží žiakov ZŠ a SŠ v OB podľa územnej 
príslušnosti nasledovne:
VBA pre okresy Bratislava I + III,    RBA pre okres Bratislava II,     FBA pre okres Bratislava IV,
BBA pre okres Bratislava V,             SPE pre okres Pezinok.
Krajské kolo 15.5.2014 zorganizuje predbežne RBA.



Je veľmi dôležité a nutné registrovať všetky takéto preteky na školskom interne-
tovom portáli !!! (poradí a pomôže nám Peter Mižúr z FBA).

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 s nimi kontakt. 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.

Bod 5/
Dohodu o vytvorení novej oblastnej mapy v roku 2013, pre potreby ZO, sa zo strany tvorcu 
A.Kniebugla nepodarilo dodržať pre pracovné zaťaženie. Nová, posledná verbálna dohoda je do 
15.4.2014, v rovnakom priestore medzi Peknou cestou a Malou Baňou. Financovanie bude z 
prostriedkov ZO SZOŠ.
Prvé preteky bude na nej organizovať klub VBA, ako bonus za pomoc pri získaní grantu z BSK.

Bod 6+7/
Prítomné kluby na zasadnutí ZO väčšinou hlasov rozhodli o zlúčení pretekov Zimnej ligy a 
Oblastného rebríčka a vytvorení jednej hodnotenej súťaže - Oblastného rebríčka.
Organizátor je povinný vypísať pre všetky preteky v kategórie:
M/W-10, M/W-12, M/W-14, M/W-18, M/W 19-, M/W 45-, M/W 55-,
Iné kategórie vypísať môže, avšak mimo celkového hodnotenia OR.
Odporúčame vytvorenie kategórie MW s doprovodom (označenie RD), a tiež kategórií N a K, alebo 
aspoň OPEN.  
Do hodnotenia OR 2014 sa zaráta X pretekov -2 zo všetkých vypísaných pretekov, predbežne 16. 
kôl. Víťazi OR 2014 budú odmenení vecnými cenami na Trojkráľových pretekoch 6.1.2015 
v Pezinku.
Organizátori jednotlivých kôl OR zašlú kompletné výsledky (Protokol a Technické výsledky 
s dĺžkami tratí, prevýšením a počtom KS) R. Baloghovi balogh@elf.stuba.sk, ktorý urobí celkové 
vyhodnotenie OR 2014.
Preteky Oblastných rebríčkov v SR sa nerátajú do hodnotenia rankingu SRJ.

Preteky OR 2014: 6.1. 1. kolo   SPE Trojkráľové preteky
18.1.   2. kolo   RBA Yeti Zima Cup
25.1.   3. kolo   FBA Zimný elixír
8.2.     4. kolo   SPE   v Limbachu
15.2.   5. kolo   BBA Valentínsky Sporko
2.3.     6. kolo   SPE  v Modre
8.3.     7. kolo   ŠKS
15.3.   8. kolo   PEZ Jozefovský motýlik
29.3. 9. kolo   RBA Prvý Jarný Kufor
30.3.  10. kolo   RBA Jarná Cena Rapidu
17.5.  11. kolo   VBA Malý Vazkárik
?máj   12. kolo  SPE Pohár oslobodenia Pezinka
7.6.    13. kolo  ŠKS Spoznaj les
13.9.  14. kolo  FBA Dunajská buzola
5.10.  15. kolo  BBA Jesenný Sporko
6.12.  16. kolo  VBA Mikulášske preteky

Ďalšie preteky v ZO: 1.-2.2.        PEZ   LOB - MSR
5.-6.4.        BBA   CESOM 
8.-10.4.       okresné kolá školských pretekov pre ZŠ+SŠ
17.5.        RBA   Krajské kolo školských pretekov pre ZŠ+SŠ
18.5.        RBA   cross Milá Míľa, 19. ročník
15.6.        ŠKS   verejný OB Deň otcov
7.9.        VBA   OC - MaKaDo
18.-19.10   ŠKS   OB - MSR

Predbežné bodovanie OR 2014 (Upesníme v januári 2014):
1. m. = 50 b., 2. m. = 45 b., 3. m. = 40 b., 4. m. = 35 b., 5. m. = 30 b., 6. m. = 29 b., 7. m. = 
28 b., 8. m. = 27 b., 9. m. = 26 b., 10. m. = 25 b., a každé ďalšie nižšie umiestnenie získava o 1 
bod menej ako predošlé vyššie umiestnenie. Diskvalifikovaní nezískavajú žiadne body.
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Bod 8/
- Web správcom našej ZO na novej stránke SZOŠ bude R.Balogh balogh@elf.stuba.sk
- J. Furucz ponúkol oddielom možnosť rozšíriť ich podujatie (oblastné rebríčky) o Trail-O (pešia    
  orientácia), pričom ich kompletne organizačne a technicky zabezpečí.
- P. Májová informovala o možnostiach tréningov na Záhorí v rámci sústredení českých a rakúskych
  oddielov, na ktoré im komerčne poskytujú mapy. BBA poskytne komerčne mapy všetkým   
  oddielom.
- V januári 2014 predpokladáme ďalšie zasadnutie ZO SZOŠ.

V Bratislave 11.12.2013

Zapísal: František Priesol, člen Rady ZO SZOŠ 
Overil: Dušan Formanko, predseda Rady ZO SZOŠ
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