
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Slovenská asociácia športu na školách

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, Bratislava
Okresný úrad, odbor školstva

Slovenský zväz orientačných športov

PROTOKOL Z PRETEKOV

Školské majstrovstvá obvodu Pezinok
VI. ročník o Pohár predsedu BSK v orientačnom behu

pre žiakov základných a stredných škôl
v školskom roku 2018/2019

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR / BSK
Organizátor: Okresný úrad, odbor školstva
Usporiadateľ: Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, Bratislava
Technické zabezpečenie: KOB Sokol Pezinok, SNP 3, 90201 Pezinok
Termín: 10.4. 2019
Centrum pretekov: Farská záhrada, Farská ul. 3, 90201 Pezinok
Mapa:  Pezinok, autor: Štefan Noga, mierka 1:5000, ekvidištanta e=2,5 m, norma
ISSOM 2007, stav 03/2019, , rozmer A5
Opis terénu: centrum mesta, historická aj sídlisková zástavba.
Raziaci systém: Sportident
Funkcionári pretekov: 
riaditeľ pretekov: Michal Tomašovič
hlavný rozhodca: Adam Havlík
staviteľ tratí: Michal Tomašovič

Hodnotenie pretekov: Preteky sa konali za premenlivého počasia, pred štartom pršalo, počas
štartu dážď ustál, ku koncu opäť pršalo. Teplota vzduchu sa pohybovala v rozmedzí 10-
12 °C.
Harmonogram pretekov bol dodržaný. Odštartovalo 98 pretekárov z 8 škôl z obvodu
Pezinok K úrazom ani ku protestom nedošlo.
Počas trvania štartu prišlo k zlyhaniu jednej z krabičiek CHECK, v dôsledku čoho mali niektorí 
pretekári na prvom postupe chybný medzičas, čo sa prejavilo aj na výslednom čase. Keďže 
chyba nebola konštantná, po porade riaditeľa a hlavného rozhodcu bol všetkym pretekárom z 
celkového času odpočítaný prvý medzičas, čím bola chyba vylúčená. 
V dôsledku komplikácií a daždivého počasia neprebehlo vyhlásenie výsledkov na mieste, ale po 
dôkladnom vyriešení problému boli ceny osobne doručené na jednotlivé školy.
Za komplikácie sa ospravedlňujeme.
  
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. Víťazné družstvá získali pohár Predsedu BSK. Na
krajské majstrovstvá postúpili školské družstvá a jednotlivci podľa platného
postupového kľúča.

Na krajské majstrovstvá postúpili:
-2 najlepšie školské družstvá (4-členné) v každej kategórii a
-3 najlepší jednotlivci v príslušnej kategórii, ktorí nie sú členmi postupujúcich školských 
družstiev.

Postupujúce družstvá:
Žiačky: Gymnázium K. Štúra Modra A, Gymnázium Pezinok A,
Žiaci: CZŠ Narnia Pezinok A, ZŠ J. Kupeckého Pezinok A,
Študentky: Gymnázium K. Štúra Modra B,  Gymnázium K. Štúra Modra A,
Študenti: Gymnázium Pezinok A, Gymnázium K. Štúra Modra A,



Postupujúci jednotlivci:
Žiačky: Lucia Šipošová, ZŠ J. Kupeckého Pezinok, Alžbeta Kľučarová, Gymnázium Pezinok,          
            Hanka Šipošová, ZŠ J. Kupeckého Pezinok.
Žiaci: Andrej Mikloš, Gymnázium Pezinok, Gregor Ondra, ZŠ Ľ. Štúra Modra, Jakub Mozolík, ZŠ J.
          Kupeckého Pezinok
Študentky: všetky študentky boli členkami postupujúcich družstiev.
Študenti: Matej Pätoprstý, Gymnázium Pezinok.

Preteky sa konali za finančnej podpory Bratislavského samosprávneho kraja, 
Okresného úradu – odbor školstva.
Preteky podporili aj firma Anodius, nadácia Revia, mesto Pezinok a Artforum.
Ďakujeme Farskému úradu v Pezinku za poskytnutie priestorov zhromaždiska. 

Schvaľovacia doložka: Hlavný rozhodca schválil výsledky pretekov v plnom rozsahu.

  Adam Havlík                                                                                                      Michal Tomašovič
hlavný rozhodca                                                                                                   riaditeľ pretekov


