Zasadnutie Západnej oblasti SZOŠ, 10.12. 2015 v Bratislave
Prítomní:
Ospravedlnení:
Neprítomní:
Program:

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

za Radu ZO: D.Formanko- predseda
za kluby:, VBA: M.Lago, E.Králová, SPE: M.Tomašovič, PEZ: M.Féder st.,
BBA: J.Wallner, ŠKS: R.Balogh, RBA: M.Petrinec, SZOŠ: M.Mazúr
FBA: J.Furucz
zástupca TPK, RCP, CNR, F.Priesol člen RZO,
Hodnotenie činnosti v ZO SZOŠ za rok 2015
Finančná situácia v ZO SZOŠ
Zloženie Rady ZO na ďalšie obdobie
Kategórie vypisované v OR ZO vratane Open, K, N
Kalendár pretekov Oblastného rebríčka na rok 2016
Organizovanie pretekov pre Školské súťaže ZO v roku 2016
Vyhlásenie OR ZO 6.1.2016 v Pezinku (NAJ mapa, NAJ preteky, NAJ detské trate)
Diskusia a Rôzne

Bod 1/
Stručné verbálne vyhodnotenie predniesol D.Formanko. Všetkých plánovaných 13 kôl OR ZO sa
uskutočnilo. Mimoriadne pozitívne hodnotíne vysokú športovú úroveň pretekov a pomerne bohatú
účasť pretekárov, najmä z radov verejnosti. OR ZO naplnil svoje poslanie, priblížil OB verejnosti a
poskytol pretekárom kvalitné športové vyžitie.
Veľmi pozitívne hodnotíme organizáciu, priebeh a účasť školských pretekov pre žiakov ZŠ a SŠ, kde
bola účasť na Okresnom kole BSK-492 pretekárov, NSK-344 pretekárov a na postupovom Krajskom
kole BSK-193 pretekárov. Tieto aktivity veľkým dielom zabezpečovala E.Králová.
Kluby v ZO usporiadali aj množstvo ďalších pretekov na vyšších športových úrovniach ako OR ZO:
LOB 1x, SRJ 7x, M-SR OB 3x, M-SR PO 3x, OC 2x.
Už samozrejmosťou sa stáva dobrovoľná a profesionálna činnosť našich členov ako rozhodcov,
trénerov, kartografov a funkcionárov na všetkých úrovniach celého aparátu SZOŠ.
Úprimne ďakujem všetkým klubom a ich členom za príkladné zorganizovanie pretekov v roku 2015
a nenahraditeľnú dobrovoľnícku prácu v hnutí OB !!!
Bod 2/
Naša ZO SZOŠ nemala v tomto roku žiadny príjem a po zakúpení medailí na M-ZO (44 €) disponuje
hotovosťou =284,- €. Jediné príjmy sme v minulosti mali formou dotácie zo SZOŠ. V súčastnosti
naše konto na SZOŠ vykazuje mínus ??? €, čo preveríme, zrejme je to prenájmom zasadačiek.
Bod 3/
Na zasadnutí ZO sme našli kandidáta do Rady ZO SZOŠ, je to M.Mikluš z RBA, prejednáme s ním túto
možnosť a veríme v jeho súhlas.
Bod 4/
Kluby sa dohodli na vypisovaní týchto kategórií pre preteky OR ZO:
M/W-10, M/W-12, M/W-14, M/W-18, M/W 19-, M/W 45-, M/W 55-, N (nábor), Open.
Zároveň sme prijali záväzné odporúčania:
- trať kategórie M/W-18 stavať na nižšej úrovni náročnosti, (ako pre M/W-16)
- trať kategórie N stavať pre úpných začiatočníkov na úrovni M/W-12 a ako "otvorenú"
- trať kategórie Open stavať kondične a mapovo náročnejšie ako N, (na úrovni M/W-16) a ako
"otvorenú"
- vypisovať kategóriu M/W-10 RD (deti s doprovodom)
- kategórie N, Open a M/W-10 RD nebudú vyhodnotené v OR ZO
Bod 5/
Do hodnotenia OR 2016 sa zaráta 10 najlepších výsledkov zo všetkých vypísaných pretekov,
predbežne 13 kôl. Víťazi OR 2016 budú odmenení vecnými cenami na Trojkráľových pretekoch
6.1.2017 v Pezinku.
Organizátori jednotlivých kôl OR zašlú kompletné výsledky (Protokol a Technické výsledky s dĺžkami
tratí, prevýšením a počtom KS) vo formáte IOF XML spolu s podkladmi do programu RouteGadget
(mapa bez tratí a export tratí vo formáte IOF XML) R. Baloghovi balogh@elf.stuba.sk, ktorý urobí
vyhodnotenie OR 2016 a bude pripravovať podklady na zakreslovanie postupov.
Systém a bodovanie OR 2016 bude rovnaké ako minulý rok:

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 získa
o 1 bod menej ako predošlé vyššie umiestnenie. Diskvalifikovaní nezískajú žiadne body.
Viedenská liga v OB bude: 9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 5.3.
Preteky LOB, OR, SRJ, OC a PO konané v ZO SZOŠ v roku 2016:
6.1.
17.1.
23.-24.1.
14.2.
28.2.
6.3.
???
20.3.
3.4.
5.-6.-7.4.
16.-17.4
4.5.
15.5.
21.-22.5
29.5.
19.6.
10.-11.9.
???
8.10.
9.10.
???
4.12.

OR 1
OR 2
LOB
OR 3
OR 4
OR 5
OR 6
OR 7
OR 8
OB
SRJ
OB
Cross
SRJ
OR 9
OB
SRJ
OR 10
OC
OR 11
OR 12
OR 13

Jarné prázdniny
Veľká noc

SPE
RBA
PEZ
BBA
SPE
ŠKS
FBA
RBA
VBA
BBA
???
RBA
SPE
ŠKS
ŠKS
ŠKS
FBA
VBA
RBA
BBA
VBA

Trojkráľové preteky
Yeti Zima Cup

Pezinok

Baba
Valentínsky Sporko
Valentínske srdce
Budmerice
Snežienky a machri
BA - Kramáre
Jarný elixír
Prvý Jarný Kufor
Lozorno
Malý Vazkárik
BA - Kačín
Okresné kolá školských pretekov pre ZŠ+SŠ
Cesom, ST,šprint,DT
Smolenice
Krajské kolo školských pretekov pre ZŠ+SŠ
Milá Míľa, 21. ročník
Horský park
Pohár oslobodenia Pezinka, šprint, ST,DT častá, Kučišdorf.dolina
Spoznaj les
(mapa Malá baňa)
verejný OB Deň otcov
DT,ST, Morava B
Nová Bošáca
Dunajská buzola
MaKaDo
Bratislava
Jesenná Cena Rapidu
M-Oblasti DT, Jesenný Sporko
Mikulášske preteky
Bratislava

22.-28.2.2016
25.-27.3.2016

Bod 6/
Kluby ZO zorganizujú okresné kolá školských súťaží podľa overeného a úspešného modelu počas troch
dní so spoločným zhromaždiskom ??? a traťami nasledovne:
5.4. = VBA pre okresy Bratislava I+III
6.4. = FBA + BBA pre okresy Bratislava IV+V
7.4. = RBA pre okresy Bratislava II+Malacky+Senec
??? = SPE zorganizuje preteky pre okres Pezinok
??? = CNR v okresoch Nitra, Nové Zámky a Levice a zabezpečí aj krajské kolo NSK
Krajské kolo BSK bude 4.5. ktoré zorganizuje ??? v spolupráci s ostatnými oddielmi v ZO.
Majstrovstvá SR budú 31.5-1.6.2016 v Košiciach.
Do 15.1.2016 podáme žiadosť na pridelenie Grantu z BSK, zabezpečí E.Králová.
Na najbližšom zasadnutí ZO musíme vyriešiť otázku či vytvoríme "akčnú skupinu" 3-4 osôb ktorá bude
koordinovať činnosť klubov alebo ju nevytvoríme a kluby budú zodpovedné za celý priebeh okresného
kola. Požiadame P.Májovú o stavbu traí na školské preteky.
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 7/
Na pretekoch OR 6.1.2016 v Pezinku prebehne vyhlásenie víťazov OR 2015. D.Formanko zabezpečí
vecné ceny pre dekorovaných. Zároveň zverejníme výsledky ankety NAJ 2015 (mapa, preteky, detské
trate), ktorá prebehne na internete do konca decembra 2015, zodpovedný R.Balogh.
Bod 8/
- diskusia prebiehala v každom bode rokovania programu zasadnutia
- vykonáme finančnú kompenzácia pre CNR za zorganizovanie školských súťaží v r.2015 (mimo BSK)
- ŠKS + FBA pozyvajú všetkych na letný OB tábor v Tesároch, treba informovať všetkých v ZO

O-Camp Tesáre sa uskutoční v termíne 16.–22.7. 2016. Je vhodný pre všetky vekové kategórie – od detí,
ktoré sa s orientačným behom len zoznamujú, až po pokročilých bežcov. Tréningy budú odstupňované
podľa výkonnosti. Účasť behajúcich rodičov je tiež možná. Okrem mapových tréningov sa budeme
venovať aj nácviku bežeckej techniky a uvoľňovacím cvičeniam. V areáli tábora je bazén. Viac informácií
na http://fba.orienteering.sk/?page_id=31 alebo mailom u Aleny Bukovácovej, alena.bukovacova@gmail.com
- treba získať prístup na webstránku SZOŠ pre R.Balogha kde budú informácie ZO prístupné pre všetkých

- preveriť subjektivitu a registráciu stanov ZO SZOŠ na MV SR
- najbližšie zasadnutie ZO SZOŠ bude v januári 2016, kde dohodneme detaily práce ZO a zodpovieme
na všetky otázniky v tejto zápisnici.
Zapísal: Dušan Formanko, predseda Rady ZO SZOŠ v Bratislave 10.12.2015

