Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, Bratislava
Slovenský zväz orientačných športov
Gymnázium Jána Papánka Vazovova 6

______________________________________________________________

PROTOKOL
Školské majstrovstvá BSK – krajské kolo
VII. ročník pretekov o Pohár predsedu BSK v orientačnom behu
pre žiakov základných a stredných škôl v školskom roku 2021/2022

Vyhlasovateľ:
Usporiadateľ:
Technické zabezpečenie:

Bratislavský samosprávny kraj
Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, Bratislava
Kluby SZOŠ so sídlom v BSK

Termín:

18.5.2022

Centrum pretekov:

ZŠ Turnianska 10, Bratislava - Petržalka

Mapa:

Felix, mierka 1:4000, ekvidištanta e=2,5 m,
Mapa pre orientačné športy podľa normy ISSOM 2007,
autor: Michal Tomašovič
stav 2019, revízia 05/2022, rozmer A4

Opis terénu:
Raziaci systém:

Sídlisková zástavba.
SportIdent

Funkcionári pretekov:

riaditeľ pretekov: Eva Králová
hlavný rozhodca: Barbora Šmelíková
staviteľ tratí:
Hana Šmelíková

Hodnotenie pretekov:

Preteky sa konali za jasného a teplého počasia. Teplota vzduchu sa pohybovala
v rozmedzí 20-25 °C.
Harmonogram pretekov bol dodržaný. Odštartovalo sa načas. Nikto sa nezranil. Nik
nebol diskvalifikovaný.
Odštartovalo spolu 262 pretekárov v kategóriách
Žiačky :
51
Žiačky :
51
Študentky : 48
Študenti : 44
Open :
68
Počet prihlásených sa zmenšil z dôvodu písania monitora pre 5. ročník ZŠ a niektoré
školy mali riaditeľské voľno. Okrem postupujúcich pretekárov z okresných kôl bola aj
kategória OPEN, o ktorú bol záujem (68 pretekárov).
Jeden pretekár podal protest, že po neskorom príchode nebol ihneď pustený na
štartovaciu čiaru a bol zdržaný cca 40 s. Po konzultácii hlavný rozhodca s rozhodcami
na štarte jeho sťažnosť neuznal, lebo sa oneskoril vlastnou vinou a nie vinou
organizátora /viď. čl. 16.3 a 16.5. Pravidiel OB/.

Pitný režim zabezpečil sponzor RESTON, v cieli každý pretekár dostal jablko od
DOBRÉ JABLKÁ z Dunajskej Lužnej a počas pretekov bol v centre Caffe mobil,
s ponukou jedla a nápojov.
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 od BSK.
Ceny odovzdávali zástupkyne BSK.
Výsledková listina je prílohou protokolu. Výsledky sú zverejnené na portáloch:
http://vba.sk/ a https://www.orienteering.sk/

Preteky sa konali vďaka podpore: Bratislavského samosprávneho kraja, Gymnázia Jána Papánka, Slovenského
zväzu orientačných športov a klubov orientačného behu v BSK, tlačiarni VBA - Autrata a f. RESTON a Dobré jablká .
Poďakovanie patrí p. riaditeľke Mgr. Z. Halahijovej zo ZŠ Turnianska za poskytnutie areálu školy a za ústretovosť.

Schvaľovacia doložka:

Barbora Šmelíková
Hlavný rozhodca

Hlavný rozhodca schválil výsledky pretekov v plnom rozsahu.

Eva Králová
Riaditeľ pretekov

