
Slovenský zväz orientačných športov 
 
     

 
Protokol a výsledky 

Krajského kola školských športových súťaží žiakov, žiačok ZŠ, osemročných gymnázií a študentov a 
študentiek stredných škôl a gymnázií v orientačnom behu, šk. r. 2014/20154 

    
                                          
Organizátor:                     Cirkevné centrum voľného času, Pavla Straussa 3, Nitra-Klokočina 
 
Technické zabezpečenie: ŠK Triturus Nitra – orientačný beh 
 
Dátum:                             27. 5. 2015 
 
Miesto:                             Nitra – hokejbalový štadión pri CCvč Nitra-Klokočina  
 
Mapa:                               Borina, 1 : 4000, pre orientačný beh podľa IOF 
 
Účasť pretekárov:             7 základných škôl, 5 stredných škôl 
                                          24 žiačok, 19 žiakov, 18 študentiek, 18 študentov, spolu 79 pretekárov 
 
Priebeh pretekov:             Preteky sa konali za oblačného a veterného počasia, teplota 15oC.  
                                         Prezentácia a štart prebehli podľa časového harmonogramu.  
                                         Zranenia neboli hlásené. 
                                         Poradie pretekárov v každej kategórii bolo zverejnené predbežnými výsledkami .                 
                                         Pretekárom, ktorí mali označené nesprávne kontrolné stanovište (KS) alebo im chý- 
                                         balo sa pripočítalo 5 minút za každé KS k dosiahnutému času.Pri chýbajúcom KS 
                                         č.37 v kategórii ZŠ-chlapci a SŠ-chlapci sa 5 min. nepripočítavalo nakoľko KS bolo  
                                         počas preteku poškodené a premiestnené. 
                                         Čas družstva je súčet troch najlepších pretekárov z družstva. 
 
Postup:                             Na majstrovstvá SR školskej mládeže (uskutočnia sa 3.júna 2015  
                                         v Bratislave) postúpili nasledovné 4-členné družstvá a jednotlivci : 
 
                                          SŠ-D družstvá: Piaristické gymnázium sv. J. Kalazanského Nitra A 
                                                                     
                                                 jednotlivci: Tatiana Máňová - Gymnázium sv.Cyrila a Metoda Nitra                               
                                                                   Mária Kováčová - Gymnázium sv.Cyrila a Metoda Nitra 
                                                                   Katarína Halúzová - Gymnázium J.Kráľa Zlaté Moravce 
 
 
                                          SŠ-CH družstvá: Piaristické gymnázium sv.J.Kalazanského Nitra A 
                                                                       
                                                    jednotlivci: Marek Viskup - Gymnázium sv.Cyrila a Metoda Nitra   
                                                                      Juraj Khur - Gymnázium sv.Cyrila a Metoda Nitra 
                                                                      Adrián Duchoň - Gymnázium sv.Cyrila a Metoda Nitra 
 
 
                                          ZŠ-D   družstvá:  Piaristické gymnázium sv. J. Kalazanského Nitra A  
 
                                                    jednotlivci: Natália Fernézová - ZŠ a MŠ Červený Hrádok 
                                                                      Petra Škoricová - Ppiaristické gymn. sv. J.Kalazanského Nitra 
                                                                      Jana Trubáčiková - ZŠ Slažany 
 
 
                                           ZŠ-CH  družstvá: Piaristické gymnázium sv.J.Kalazanského Nitra A 
                                                                        
                                                      jednotlivci: Lukáš Bujdák - Gymnázium sv.Cyrila a Metoda Nitra 
                                                                        Radoslav Černák - Piaristické gymn. sv.J.Kalazanského Nitra 
                                                                        Jakub Hrnčár - Piaristické gymn.sv.J.Kalazanského Nitra  



 
 
 
 
Menovité zloženie členov v družstve, ktoré postúpilo na  MSR školskej mládeže nemusí byť zhodné s menami, 
ktorých časy sa do výsledku družstva započítali v kole okresnom. O zložení družstva rozhoduje škola. Dôležitá 
je najmä školská príslušnosť. 
 
 
Funkcionári pretekov:       Pavol Peciar - riaditeľ pretekov 
                                          Július Porubský - hlavný rozhodca a staviteľ tratí 
 
Schvaľovacia doložka:      Hlavný rozhodca schválil preteky v plnom rozsahu na mieste konania. 
 
ŠK Triturus Nitra srdečne ďakuje pánovi Jozefovi Gálovi,  generálnemu riaditeľovi spoločnosti  
Microcomp – Computersystém s.r.o., Nitra za podporu pri organizácii Krajského kola Školských 
športových súťaží v orientačnom behu Nitrianskeho kraja. 
 
 
 
                        
                       


