
Slovenský zväz orientačných športov 
 
     

 
Protokol a výsledky 

Okresného kola školských športových súťaží žiakov, žiačok ZŠ, osemročných gymnázií a študentov , 
študentiek stredných škôl a gymnázií v orientačnom behu, šk. r. 2015/2016 okresu Nitra. 

    
                                          
Technické zabezpečenie: ŠK Triturus Nitra 
 
Dátum:                         21. 4. 2016 
Miesto:                             atletický štadión AC Stavbár  Nitra, tr.A.Hlinku 
Mapa:                                Brezový hájik, 1 : 4000, pre orientačný beh podľa IOF 
Účasť pretekárov:              19 základných škôl, 11 stredných škôl a gymnázií 
                                           119 žiačok, 111 žiakov, 121 študentiek, 81 študentov, spolu 432 pretekárov 
Priebeh pretekov:               Preteky sa konali za pekného slnečného počasia, teplota 18oC. 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  
    chýbalo KS sa pripočítalo 5 minút za každé KS k dosiahnutému času. 
                                           Čas družstva je súčet troch najlepších pretekárov z družstva. 
Postup:                              Do krajského kola ŠŠS v OB (11.5.2016 Nitra, areál výstaviska Agrokomplex)                
                                          postúpili nasledovné 4-členné družstvá a jednotlivci 
 
                                          SŠ-D družstvá:  Piaristické gymn. sv.J.Kalazanského Nitra A 
                                                                    Gymnázium sv.Cyrila a Metoda Nitra A 
                                                    jednotlivci: Vojteková Natália-SOŠ Cintorínska ul. Nitra 
                                                                      Ferencziová Veronika-Gymnázium sv.Cyrila a Metoda Nitra 
                                                                      Poláčková Veronika-Stredná zdravotná škola Nitra 
 
                                          SŠ-CH družstvá: Piaristické gymn. sv.J.Kalazanského Nitra A 
                                                                      Gymnázium sv.Cyrila a Metoda Nitra A 
                                                   jednotlivci:  Chrenko Ján-SPŠ ul.Janka Kráľa  Nitra 
                                                                      Cok Daniel-Gymnázium Párovská ul.Nitra         
                                                                    Štefanko Marek-SOŠ gastronómie a cest.ruchu Nitra 
                                                                       
                                          ZŠ-D družstvá:    ZŠ Nitrianske Hrnčiarovce  A 
                                                                      Gymnázium Párovská ul. Nitra B 
                                                 jednotlivci:    Cibulková Karin-ZŠ Nábrežie mládeže Nitra  
                                                                      Krajčírová Katarína-Piaristické gymn. sv.J.Kalazanského Nitra 
                                                                      Greksová Sára-Piaristické gymn. sv.J.Kalazanského Nitra  
  
                                         ZŠ-CH družstvá:  Piaristické gymn. sv.J.Kalazanského Nitra A  
                                                                     Piaristické gymn. sv.J. Kalazanského Nitra E 
                                                 jednotlivci:  Sitár Jakub-ZŠ Na Hôrke Nitra 
                                                                    Konder Tomáš-ZŠ Nitrianske Hrnčiarovce 
                                                                    Šútovský Martin- ZŠ Nábrežie mládeže Nitra 
 
Hlavný rozhodca udeľuje výnimku pre postup v kategórii SŠ-dievčatá družstvu Piaristické gymn. D  nakoľko 
v pôvodných konečných výsledkoch pred opravou sa umiestnilo toto družstvo na druhom 
mieste. Pri spracovaní prihlášok bola žiačka Ema Vargová-Gymnázium sv.Cyrila a Metoda Nitra 
organizátorom zle zaradená do B družstva a družsvo Gymn. sv.Cyrila a Metoda A figurovalo na 
nepostupovom mieste a táto chyba bola opravená až po vyhlásení výsledkov.  
 
Menovité zloženie členov v družstve, ktoré postúpilo na krajské kolo 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. 
 
Poďakovanie: Organizátori vyslovujú srdečné poďakovanie mestu Nitra za podporu pri organizácii  
                       Okresného kola školských športových súťaží v orientačnom behu.  
                       
 
    Pavol Peciar, v.r. –riaditeľ preteku                                                   Július Porubský, v.r.- hlavný rozhodca 
                       


