Slovenský zväz orientačných športov
Protokol z pretekov IV. ročník o Pohár predsedu BSK v orientačnom behu
Protokol z pretekov:

Školské majstrovstá obvodu Bratislava 2, Malacky a Senec
v orientačnom behu o Pohár predsedu BSK pre žiakov základných a
stredných škôl v školskom roku 2016/2017.

Vyhlasovateľ:

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, Bratislava
Okresný úrad Bratislava, odbor školstva
Slovenský zväz orientačných športov

Organizátor:

Okresný úrad Bratislava, odbor školstva
Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, Bratislava

Technické zabezpečenie:

TJ Rapid Bratislava, Oddiel orientačného behu, www.tjrapid.sk

Dátum a centrum:

26.4.2017, streda, ZŠ Nevädzova 2, Bratislava -Trávniky.

Klasifikácia pretekov:

Kvalifikačné, postupové preteky jednotlivcov a školských družstiev.

Školské športové súťaže v dennom orientačnom behu s určeným poradím KS a sú súťažami
školských družstiev, ktoré sa vyhodnocujú z pretekov jednotlivcov. Na obvodných majstrovstvách sa
vyhodnocujú prví traja jednotlivci v každej kategórii a súťaž školských družstiev.
Počet členov jedného družstva sú 4 pretekári/ky, ktorí sú vopred menovite zaradení do družstva.
V každej kategórii jednotlivcov sa sčítajú dosiahnuté časy troch najlepších pretekárov z každej
zúčastnenej školy (resp. z každého školského družstva). Vyhráva družstvo s najnižším súčtom
časov. Dvaja a menej družstvo netvoria! O poradí v kategórii rozhoduje dosiahnutý čas. Nikto z
pretekajúcich nie je diskvalifikovaný, za každú chýbajúcu kontrolu sa pripočítava k dosiahnutému
času 5 minút. Použili sme elektronický spôsob razenia SportIdent.
Opis terénu:

Sídlisková zástavba s parkami.

Mapa:

Evičkine Trávniky, mierka 1:4000, formát A4.

Funkcionári pretekov:

Riaditeľ pretekov:
Hlavný rozhodca:
Stavba tratí:
Vedúci štartu:
Vedúci cieľa:
Koordinátorka pret.:

Dušan Formanko R1
Milan Mazúr R1
Peter Mižúr
Tibor Lanátor
Mikuláš Šabo R1
Eva Králová

Postupový kľúč na krajské majstrovstvá :
2 najlepšie školské družstvá (4-členné) v každej kategórii a 3 najlepší jednotlivci v príslušnej
kategórii, ktorí nie sú členmi postupujúcich školských družstiev.
Krajské školské majstrovstvá BSK v OB sa uskutočnia 24. 5.2017 v Bratislave-Rusovciach.
Hodnotenie: Preteky prebehli podľa vopred určených pravidiel, presne podľa časového harmonogramu a bez technických problémov. Bolo pekné jarné počasie, jasno, polooblačno až
slnečno, teplota 12 st. C, slabý vietor.
Štart pretekov bol o 10.00 hod. Odštartovalo 186 pretekárov obvodu Bratislava 2,
žiakov 57, žiačok 56, študentov 38, študentiek 35. Okres Malacky a Senec nemal
zastúpenie. Nevyskytli sa žiadne nedostatky ani protesty. Vyhlásenie výsledkov
prebehlo o 12.30 hod.
Zaznamenali sme iba malé podvrtnutie ľavého členku u jedného študenta. Nikto nebol
diskvalifikovaný, za chýbajúce kontrolné stanovisko sa pripočítalo k dosiahnutému
času 5 minút. Pre všetkých pretekárov boli k dispozícii šatne a toalety.
Ako občerstvenie v cieli bol poskytnutý juice a napolitánka.

Technické výsledky schválil hlavný rozhodca v plnom rozsahu. Výsledky s medzičasmi a výsledky
súťaže školských družstiev sú zverejnené na stránkach: www.tjrapid.sk, www.orienteering.sk a na
portáli školských športových súťaží www.skolskysport.sk.
Osobitne ďakujem za prácu koordinátorke 3 kôl školských pretekov v ZO SZOŠ -Eve Královej.
Preteky sa konali za finančnej podpory Bratislavského samosprávneho kraja.
Vyhodnotení boli prví traja jednotlivci v každej kategórii ako aj prvé tri družstvá v súťaži školských
družstiev. Jednotlivci umiestnení na prvých troch miestach získali diplom a vecnú cenu, družstvo na
prvom mieste získalo diplom, Pohár predsedu BSK a ovocné ceny, družstvá na 2. a 3. mieste získali
diplom a ovocné ceny.
Dušan Formanko
riaditeľ pretekov

Milan Mazúr
hlavný rozhodca

PODPORILI NÁS:

