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PROTOKOL Z PRETEKOV 
 

Školské majstrovstvá obvodov Bratislava IV. a V.   
V. ročník o Pohár predsedu BSK v orientačnom behu 

pre žiakov základných a stredných škôl 
v školskom roku 2017/2018 

_________________________________________________________________________________ 
 
Vyhlasovateľ:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR / Bratislavský samosprávny kraj 
Organizátor: Okresný úrad, odbor školstva 
 
Usporiadateľ:   Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, Bratislava 

  
Technické zabezpečenie: TJ Slávia Farmaceut Bratislava 
 
Termín: utorok 17.4. 2018  
  
Centrum pretekov:  ZŠ Tupolevova 20, Petržalka 
 
Mapa:   Dunajské rameno 2018, mierka 1:5000, ekvidištancia 1 m, rozmer A4 
Opis terénu: Sídlisková zástavba, v centrálnej časti otvorený parkový priestor s množstvom bodových 

objektov a cestičiek. Priestor predeľuje Dunajské rameno, ktoré bolo prekonateľné iba na 
určených prechodoch a mostíkoch. 

 
Funkcionári pretekov:     riaditeľ pretekov:   Ján Mižúr  
    hlavný rozhodca:   Hana Šmelíková   
                                               staviteľ tratí:           Hana Šmelíková   
 
Hodnotenie pretekov: Preteky sa konali za zamračeného mierne veterného počasia. Teplota vzduchu sa pohybovala 

v rozmedzí 14-18  °C. 
  Harmonogram pretekov nemohol byť dodržaný, nakoľko niekoľko škôl nedodržalo termín 

prihlasovania a svoje prihlášky zaslali príliš neskoro na to, aby mohli byť zaregistrované 
a akceptované. Na mieste pretekov počas prezentácie sa operatívne riešili neskoré prihlášky, 
všetci záujemci dostali príležitosť štartovať, avšak neplánované dohlasovanie takmer 60-tich 
pretekárov spôsobilo predĺženie prezentácie a v konečnom dôsledku posunutie plánovaného 
štartu o 20 minút. Z uvedeného dôvodu prosíme zástupcov jednotlivých škôl, aby 
v budúcnosti prihlasovali svojich pretekárov včas. Pri pretekoch v orientačnom behu je totiž  
potrebné vopred zabezpečiť pre každého pretekára elektronický čip a vytlačiť mapu, čo nie je 
možné urobiť na mieste pretekov.  Odštartovalo 97 pretekárov zo 6 škôl z obvodu Bratislava 
IV a 107 pretekárov z 12 škôl z obvodu Bratislava V.  K úrazom ani ku protestom nedošlo. 

 Vyhlásení a ocenení boli prví traja jednotlivci v každej kategórii, ktorí získali medaily, drobné 
ceny a diplomy, v súťaži školských družstiev boli vyhodnotené prvé tri družstvá, ktoré získali 
diplom a cenu. Na krajské majstrovstvá postúpili školské družstvá a jednotlivci podľa platného 
postupového kľúča.                               

    
Preteky sa konali za finančnej podpory :  
                                                              Bratislavského samosprávneho kraja, Okresného úradu – odbor školstva  
                                                               
Schvaľovacia doložka:  Hlavný rozhodca schválil výsledky pretekov v plnom rozsahu. 
 

 
             Hana  Šmelíková                                                                   Ján Mižúr  
             hlavný rozhodca                                                              riaditeľ pretekov   


