
Zasadnutie Západnej oblasti SZOŠ,  19. 3. 2014 v Bratislave

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

Neprítomní: zástupcovia TPK, RCP, CNR,

Program: 1/ Športový kalendár OR a jeho výpočet
2/ Tvorba mapy pre ZO od Kniebugla
3/ Organizovanie pretekov pre Školské súťaže ZO v roku 2014
4/ Rôzne

Bod 1/
Všetky plánované súťaže OR sa uskutočnujú zodpovedne a podľa prijatého športového kalendára.
Zasadnutie ZO SZOŠ rozhodlo, že do hodnotenia OR 2014 sa zaráta 10 najlepších výsledkov zo
16. vypísaných pretekov.

Bod 2/
Nová mapa od A.Kniebugla napreduje pomaly a ťažko vzhľadom na zamestnanie jej tvorcu.
Verbálna dohoda termínu odovzdanie však zostáva platná, do 15.4.2014.
Prvé preteky bude na nej organizovať klub VBA, ako bonus za pomoc pri získaní grantu z BSK

Bod 3/
Kluby našej ZO zorganizujú okresné kolá súťaží žiakov ZŠ a SŠ v OB podľa územnej príslušnosti 
nasledovne:
8.4.2014    FBA + BBA pre okresy Bratislava IV + V,             
8.4.2014    SPE pre okres Pezinok
9.4.2014    VBA pre okresy Bratislava I + III
10.4.2014  RBA pre okresy Bratislava II + Malacky + Senec
30.4.2014  CNR pre okres Nitra
Krajské kolo BSK 15.5.2014 zorganizuje RBA za podpory z ostatných klubov a J.Furucza.
Krajské kolo NSK 15.5.2014 zorganizuje CNR.

E.Králová informovala o dotácii z BSK na tieto preteky ako Pohár predsedu BSK vo výške =2000 €.
D.Formanko a E.Králová pripravia predbežné čerpanie dotácie na spoločné položky (medaile, tlač 
máp, prenájom priestorov, prenájom SI a občerstvenie). Zvyšná suma dotácie bude rozdelená na 5 
rovnakých častí pre organizátorov jednotlivých kôl (4x okres, 1x kraj). Vhodné bude ak vždy prís-
lušný oddiel vystaví faktúru za techické zabezpečenie. 

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.

Detaily organizácie pretekov:
- Centrum školských okresných pretekov pre bratislavské okresy bude na ZŠ Tupolevova 20 v BA.
- Časomieru SI zapožičia ŠK Vazka, avšak jej funkčnosť si zabezpečí poriadajúci oddiel.
- Každý oddiel zorganizuje preteky samostatne so svojim materiálom, okrem SI a čipov SI.
- Zapožičanie 150 kusov SI čipov z ATU Košice zabezpečí sekretár M.Mazúr.
- Vzorové propozície pripraví a rozošle na kluby D.Formanko a E.králová, s textom:...s podporou    
   BSK a logom BSK.
- Stavbu tratí (na všetky 3 dni rovnakú) pre preteky v Bratislave pripraví P.Májová.
- Mapu na preteky bratislavských okresov poskytne RBA a tlač máp zabezpečíme centrálne vo
   FaxCopy (á=0,20 €) cez E.Královú, keď kluby zadajú potrebné počty máp.
- Ceny - medaile (96 kusov jednotlivci) a poháre (32 kusov pre víťazné družstvá) zabezpečí    
   D.Formanko a E.Králová.
- Celé vyúčtovanie pôjde cez Gymnázium J.Papánka, Vazovova ul., BA. Kluby dostanú financie po
   vyúčtovaní celej akcie, po Krajskom kole.
- Priestor pretekov na Krajské kolo, na univerzite, zabezpečí R.Balogh.
- ZO SZOŠ podporí zo svojich financií aj konanie okresného a krajského kola v Nitre.



Je veľmi dôležité a nutné registrovať všetky tieto preteky na školskom internetovom 
portáli !!! (poradí a pomôže nám Peter Mižúr z FBA).

Bod 4/
- Web správca našej ZO R.Balogh informoval o negatívnom postoji tvorcov noveho webu SZOŠ
  k prístupu našej oblasti na zväzové stránky. Proti tomuto vystupi D.Formanko a zjedná nápravu.
- R.Balogh a M.Bukovác informovali o materiály "Detské trate" od autorov Alena Bukovácová FBA,
   Maroš Bukovác FBA, Richard Balogh ŠKS, Hana Baloghová ŠKS a Rado Jonáš BBA. Tento meto-   
   dický materiál ponúkli na diskusiu a ako návod pre organizátorov akcií OB.

V Bratislave 19.3.2014

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


