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MEMO 09
Kedysi pred rokom, keď sme mali v klube ešte predsedu Paľa Franíka, zrodil sa v jeho
hlave nápad, usporiadať 5. ročník memoriálu zakladateľov výsadkového vojska u nás v Bratislave.
Predchádzajúce ročníky boli v Prahe, Prostějove, Liberci a Chrudimi.
Tento memoriál vznikol vpred rokmi náhodou, ako sa vyjadril jeho autor Jozef Hanák
z Prahy. S Vendulou Suchomelovou si užívali pohody v krásnom prostredí na chalupe a bavili sa
ako ináč, o výsadkároch. Bolo treba len
zapáliť tú iskru, ktorá to potom všetko
spustila. Nápad to bol vynikajúci, ako dôkaz
slúži fakt, že sa hneď ujal. Našiel odozvu
vo všetkých KVV.
Paľo Franík si myslel, že by bolo dobre
rozšíriť to o ďalšie podujatie a to 1. memoriál vynálezcu padáka Štefana
Baniča. A keďže Banič, kde inde, ako v jeho rodisku, v Smoleniciach.
Narodil sa vlastne v Neštichu, ale to
už je dnes súčasť obce Smolenice.
Bratislava nemá také podmienky, ako
predchádzajúci poriadatelia memoriálov. Aj keď je to najväčšie slovenské mesto,
spolupráca armády s našim klubom je biedna. Môžeme len v tichosti závidieť takej Žiline.
Predstavitelia 5. pluku špeciálneho určenia majú
závideniahodné
pochopenie
pre
svojich
predchodcov, výsadkárov. Naposledy sme sa o tom
presvedčili na stretnutí 2007 v Žiline, kde sa velenie
zapojilo do akcie od samého začiatku, až do
zdarného konca. Podľa vyjadrenia našich českých
kolegov, bolo stretnutie vydarené, všetkým
organizátorom, vrátane predsedníctva KVV SR
patrila srdečná vďaka za pekné podujatie, ktoré ešte
okorenil svojou prítomnosťou vtedajší minister
obrany František Kašický. Ale to som už odbočil od
memoriálu a o tomto podujatí sme si mohli prečítať
tiež na stránkach našich Červených baretov.
Medzitým sa zmenila situácia v našom klube,
rotáciou dvojročných cyklov sa posadil na stoličku
predsedu KVV Bratislava staronový predseda
Ladislav Hreha. Do vienka dostal už medzitým
záväzok, usporiadať Memoriál zakladateľov
výsadkového vojska, jeho piaty ročník, ktorý nám
bratia Česi pustili na Slovensko.
Predseda Hreha sa pustil do práce, vytvorili sme pracovnú, organizačnú skupinu. Boli
rozdané úlohy, aby vyhovovali naturelu, ochote a schopnostiam.
Keďže Paľo Franík bol ten, kto dotiahol memoriál na Slovensko, pripadla mu čestná
funkcia riaditeľa súťaže.
Najviac starostí a zodpovednosti bolo na našom šéfovi Lacovi Hrehovi. Oficiálnu funkciu
nemal, ale bola to tá šedá eminencia, ktorá bola zodpovedná za všetko, na ktorej plecia padala
všetka zodpovednosť, odniesol by si všetku hanbu za prípadný neúspech, ale aj slávu za vydarené
podujatie. Povedzme si ľudovo, bol zodpovedný za guláš. Aj v pravom slova zmysle, aj obrazne.
Nemenej zodpovednú funkciu dostal tiež bývalý predseda, plk. v. v. Jozef Tuček.
Neprezradíme vojenské tajomstvo, ak uvedieme na okraj, že bol prvým veliteľom 5. pluku
špeciálneho určenia v Žiline. Takže odborník na svojom mieste.
Lekársku
starostlivosť
o pretekárov
a ostatných
účastníkov dostal
na plecia MUDr.
Gustáv
Voda
a jeho manželka
Janka Vodová,
ako zdravotná sestra.
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Ďalšia
funkcia,
ktorá bola z tých
vyšších kategórií,
bola
funkcia
hlavného rozhodcu.
Viktor
Timura,
padlo meno, keď sa
rozhodovalo, kto si
bude strážiť nervy
po
celý
čas
pretekov. Ale aj pred, aj po nich.
Juro Poláček dostal na starosť
výpočtové
stredisko
a spracovanie
výsledkov, Jano Matúška sprievodné
kultúrne podujatia počas akcie, Helena
Feketeová registráciu, stravu a ubytovanie
účastníkov, Milan Feješ financie.
Každá to bola funkcia nesmierne
dôležitá a nesmela tam zlyhať ani bodka,
pretože všetko bolo naviazané na seba
a tvorilo jeden celok, ktorý mohol byť
úspešný iba, ako taký.
Každý si musel nájsť kolektív
spolupracovníkov. Tu sme sa stretli s prvými
problémami, pretože nie každý člen klubu sa
chcel a mohol zúčastniť tohto podujatia.
Chýbali nám hlavne dievčatá. Helenka to
vyriešila po svojom, ako pravú ruku si
zobrala svoju sestru, ktorá nie je ani našou
členkou. Po rozdelení úloh sme sa vybrali
do Smoleníc, kde pri predbežnom jednaní
starosta obce pán Pavol Zárecký prisľúbil
pomoc
vo
forme
spoluúčastí
pri
organizovaní memoriálu, veď to bola aj
patričná reklama pre obec, ako rodisko
vynálezcu padáka. Predseda Laco Hreha
ukázal organizačný talent pri jednaní
s predstaviteľmiTrnavského samosprávneho
kraja, na ktorého pôde sa memoriál mal
konať. Tak tu treba dať klobúk dole pred
ochotou kompetentných ľudí. Šéf kraja
a poslanec SNR Tibor Mikuš sa ukázal
v tom najpriaznivejšom svetle. Ani sme si
netrúfli pomyslieť na takú spoluprácu.
Všetci pracovníci, pán Orihel, paní Sarková
a ďalší, od ktorých sme niečo požadovali,
boli maximálne dostupní a ochotní.
Štadión v prekrásnom prostredí pod
Smolenickým zámkom si bol pozrieť
prípravný výbor. Z ľava: Peter Alexander,
Jozef Tuček, (správca štadióna),starosta
obce pán Pavol Zárecký, Helena
Feketeová, Pavel Franík, Viktor Timura
Ladislav Hreha Ján Matuška, kľačiaci
Juro Poláček
Akurát
Smolenice
poľavili
v sľuboch, hoci im musíme tiež vážne
poďakovať za to, čo bolo k dispozícií,
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organizačnú
pomoc vo forme
priestorov na súťaž vo
výsadkom viacboji, spoločenské stretnutie účastníkov súťaže, VIP hosti a technickú obsluhu počas
konania podujatia, bez ktorej by sa ťažko organizovalo podujatie takého rozsahu. Tiež miesto zrazu
účastníkov v kultúrnom dome v Neštichu, kde sa varil guláš. Priebežne sa oň starala Marta
Slezáková, Laco Denkóczi, a bratia Georgievskí, hlavný ochutnávač bol Ľubo Dubeň a predseda
Hreha, ktorý priniesol na svojom prívese za autom kotol, aj všetko vybavenie, bez ktorého by sme
si nepochutili . Pre dobrú náladu bolo dostatok kvalitného vína. Viktor Timura so svojim
kolektívom,
Petrom
Alexandrom, Danielom Alexandrom a
Lubom Strakušom, rozložili celtoviny, terče
a hlavne zbrane, z ktorých sa malo strieľať
a každý dostal 5 brokov na vzduchovú pištoľ
a 5 brokov na vzduchovú pušku, aby si
mohol siahnuť na spúšť a vyskúšať na nečisto
súťažný terč.
V blízkosti zdroja 230V zase Juro
Poláček zaparkoval svoju firemnú dodávku
a s Máriom
Michajlovom
dorábali
účastnícke listy pre tých účastníkov, ktorí
neboli nahlásení že prídu. Trošku nám to
narobilo starosti, ale boli sme radi, že prišli
výsadkári a sympatizanti a tak rozmnožili
rady účastníkov podujatia.
Prvý krát sa spracovávali výsledky
súťaže
pomocou
počítača.
Pojazdné
„výpočtové stredisko“ bolo vyčistené od
pozostatkov rôznych stavebných materiálov
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a náradia. Na podlahu a steny sme nalepili koberce. Tým dostalo prostredie príjemný ráz. Tri stoly, stoličky, dodatočne
zabudovaná lampa, osobný počítač, klávesnica, skener, laminovačka na diplomy, fotorezačka a laserová farebná tlačiareň
tvorili základ vybavenia. A ešte náhradný počítač notebook pre každý prípad. Hlavne software. Program, ktorý to mal všetko
zodpovedne spracovať. Juro Poláček zopár nocí presedel za počítačom, až povedal hotovo, je spoľahlivý, odskúšaný
a pripravený na príjem čiastkových výsledkov z jednotlivých disciplín. Očakávalo sa od neho, že sekundu po zadaní
posledného údaju vyhodí výsledky a poradie jednotlivcov a družstiev v jednotlivých disciplínach a aj v celkovom poradí. A tak
sa aj stalo. Som osobne rád, že nič nezlyhalo. Keď sme už pri počítačoch, musíme poďakovať Máriovi Michajlovovi za
vytvorenie pekných diplomov, účastníckych preukazov a spomienkových listov, ktoré sa tlačili priebežne podľa potreby.
Takže ani nebolo treba vďaka počítaču veľké personálne obsadenie.
Helenka Feketeová dohodla ubytovanie
a stravu. Bývali sme v drevených chatkách na
Jahodníku v osade Záruby. Tam sme sa aj
prestravovali. V piatok večer nám trošku
spŕchlo, ale Laco Hreha nás presviedčal, že na
súťaž objednával dobré počasie.
Druhý deň (05.09.2009) o 09.30. sa
začal
oficiálny
program
memoriálu
slávnostným aktom, položením vencov
k pamätníku Štefana Baniča, pri príležitosti
95. výročia udelenia patentu na padák, ktorý
skonštruoval v USA. Na slávnostnom akte sa
zúčastnili účastníci podujatia a významní
činitelia
verejného,
kultúrneho
a spoločenského života v SR, medzi ktorými
boli, poslanec SNR a predseda VÚC
Trnavského samosprávneho kraja Tibor
Mikuš , poslanec SNR gen. v.v. Emil
Vestenický, zástupca NGŠ OS SR genmjr.
Martin Babiak, tajomník Matice slovenskej
Peter Mulík, a ďalší. Vence k pamätníku položili zástupcovia z VÚC Trnava, OÚ Smolenice, Matice slovenskej, KVV ČR
a KVV Bratislava. Potom sme sa presúvali na miesto konania súťaže, na miestny štadión, kde sme mali k dispozícii od starostu
pána Záreckého všetko, čo bolo treba k zvládnutiu súťaže. Aj to počasie nám nakoniec vyšlo, na súťaž, ako na objednávku.
Rozbalili sme všetky potrebné veci, od zbraní, terčov, mikrofónov, až po výpočtové stredisko. Slávnostný nástup, hymna
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výsadkárov Duní stroje vzduchem, vlajkonosiči, slávnostné prejavy na úvod a zaželanie všetkého dobrého, pekných výsledkov
a toho ostatného, čo sa zvykne pri takýchto príležitostiach želať.
Predseda
Trnavského
samosprávneho
kraja
Tibor
Mikuš
otvoril
a oficiálne zahájil súťaž.
Ako prvé na trať
sa
pustilo
bojovať
s časom,
zbraňami
a granátmi
družstvo
Bratislava 1, v zložení
Juro Poláček, Jaro Dubeň
a Jano Matúška. Za nimi
už išli družstvá v poradí,
v akom sa prihlasovali na
súťaž. Takže družstvo
Prešova, ktoré si dávalo
na čas a prihlásilo sa
tesne pred dvojnásobne
predĺženou
uzávierkou
prihlášok do súťaže,
v zložení Michal Milas,
Ján Krákorník a Jozef
Tomko, mali tú česť ,
uzavrieť súťaž.
Treba povedať, že
všetky
kolieska
„súťažného stroja“
pracovali
spoľahlivo,
zodpovedne
a s oduševnením.
Pomocníci
rozhodcov
Daňo
Alexander a Marta
Slezáková
sa
nabehali
s výsledkami pre
počítač.
Zapisovateľka
Nataša Velgosová
zapísala
420
údajov zo strelieb.
Pri
streľbe
zo
vzduchových
zbraní sme mali
dokonca
medzinárodného rozhodcu, pána Františka Vaseka. S časomierou nám vypomohol môj veliteľ z doby ZVS, Jardo Chromek,
ktorému musíme touto cestou poďakovať za ochotu pri zapožičaní ich autobusu, na prepravu účastníkov v mieste podujatia.
Taktiež poskytol neštartujúcich členov libereckého kolektívu na výpomoc v rozhodcovskom zbore.
Odpískaním posledného štartujúceho sa ukončili preteky a objavili sa na tabuli všetky výsledky, takže súťaž sa mohla
kompletne uzavrieť. Okolo auta s výsledkami sa zhŕklo skoro sto ľudí, každý bol zvedavý, ako skončil a ako skončila tá-ktorá
výprava výsadkových veteránov. A tu sa stala malá chyba, pri opisovaní výsledkov pre vyhlásenie víťazov, tej tlačenici asi
preskočili hlásateľovi riadky a boli vyhlásení aj tí, čo zabojovali trošku slabšie. Našťastie to všetci „postihnutí“ zobrali
s pochopením a medzinárodný škandál sa nekonal.
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Veľmi
pekné
bolo
záverečné
vyhlasovanie
celkových
víťazov.
Na
štadión prišli
motoristickí
nadšenci
na
svojich
prekrásnych
mašinách
a priviezli
prezidenta
KVV
ČR
Jindřicha
Starého, ktorý
držal v náručí
vzácnu
putovnú trofej,
ktorú vyhralo
vlani družstvo
z Prostějova
a odovzdal ju
zase na jeden
rok družstvu
vojenských
výsadkových
veteránov
z Chrudimi
v zložení Pavel
Mudroch,
Jaroslav
Mudroch
a Jiří Brůna.
Na
druhej
motorke
sa
viezol
prezident KVV
SR
Anton
Múdry
a na
tretej motorke
náš predseda
KVV
Bratislava
s pohárom pre
víťaza
družstiev a tiež
medaile
pre
nich.
Po
slávnostnom ukončení súťaže sa všetci rozišli. Niektorí po svojich povinnostiach, niektorí na tématický výlet do Košarísk,
múzea a rodnej obce nášho velikána M. R. Štefánika a samozrejme na mohylu Bradlo. Liberec, ďakujeme, ten autobus sa nám
veľmi zišiel, pretože nám armáda nielenže nepomohla ničím, ani len tým autobusom, ale dokonca neposkytla ani vrtuľník na
zoskok parašutistov v úvode pretekov. Bolo tam dosť sklamaných ľudí, pretože aj ja osobne som propagoval memoriál a lákal
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ľudí
na
zoskoky
parašutistov a ktorí tam
aj
skutočne
prišli.
Dozvedeli sme sa to
v piatok, deň pred akciou
a boli sme z toho dosť
smutní.
Miestni
obyvatelia tiež.
Pracovná skupina
Poláček - Michajlov si
užila po skončení súťaže
ešte trošku pracovného
zápalu a vyrábala, tlačila
a laminovala
diplomy
pre
umiestnených
pretekárov a družstvá. Večer, pri táboráku sme ich rozdali, popili, a pojedli, čo sa dalo. O dobrú náladu sa postaral Miki
Effenberger so svojou harmonikou, kde ťahal a spieval o dušu slovenské a české pesničky. Ľudové, moderné, aj tie
prostonárodné. A spevákov, ktorí to ťahali s ním bolo vždy dosť, pretože vínko od Laca Hrehu ozaj chutilo. Do postele sa nám
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moc nechcelo, oheň príjemne hrial zvonka, čoto hrialo aj zvnútra, tak sme sa rozchádzali
podľa toho, kto mal lepšiu výdrž.
Ďalšie
poďakovanie
patrí
zase
vynikajúcemu kolektívu z Liberca, pod
vedením Jardu Chromka, ktorý priniesol so
sebou aj pivný servis značky Svijany. (Ako
dobre, že sme periodikum, aké sme, reklamu si
môžeme takto dovoliť). Žiaľ, to pivo sa
minulo, ako by sa po ňom zaprášilo, buď ho
bolo neprimerane málo, alebo bolo primerane
dobré.
Ráno v nedeľu po raňajkách bolo
neskutočne dlhé lúčenie, a rozchod na
Slovensko a do Čiech.
Tým by sa dala kapitola chronologickej
skutočnosti uzavrieť.

Nedá mi, aby som nespomenul
niektoré maličkosti.
Zastavil sa pri aute pán Anton
Líška a podáva mi 4 papierové tašky,
vyrobené akurát na jednu fľašku. Jednu
mám dať najstaršiemu pretekárovi
a zostávajúce tri členom posledného
družstva, ako cenu útechy. Keď som sa
šokovaný pýtal, komu máme za to
poďakovať, skromne poznamenal, že
Aviatik teamu. Je mi jasné, že to bola
malá pozornosť od neho, ale „zvalil“ to
na kolektív. Takže, najstarší pretekár
mal v máji 77 rokov, má 217 zoskokov,
je členom KVV Bratislava a volá sa,
Alexander Georgievský. Zostávajúce tri
tekuté pozornosti prevzali členovia
súťažného
družstva
z Holešova,
v obsadení Dušan Hric, Jiří Muller
a Miroslav Špaldoň. Tak teda na
zdravie! Nebolo to od toho Tóna milé?!
Pri zapisovaní výsledkov som sa
musel trikrát pozrieť na výsledok, než som zapísal excelentný výkon Antonína Štrajta z Prahy. Vo vzduchovke nastrieľal:
10,10,10,10,9. Nie je toho ostrostrelca medzi nami škoda? A to dobehol s podporou svojich kolegov z družstva, Paľa
Krajčoviča a Milana Kočího, ktorí ho doslova doniesli do cieľa, pretože do Smoleníc prišiel už s poriadnym výronom
v členku. Štartoval so zaťatými zubami a 750 m behu zdá sa jeho kotníku moc neprospelo.
Najpočetnejšia výprava prišla z najväčšej diaľky. Zdá sa, že nebola len najpočetnejšia, ale aj najveselšia. 24 osôb,
vrátane šoféra autobusu Dukly Liberec. Bolo ich počuť všade, či na štadióne, kde povzbudzovali pretekárov (a verte,
pomáhalo to), alebo pri čapovaní piva, alebo večer pri táboráku, ako hviezdy ČS superstar.
Najmenšiu výpravu tvorili dvaja Antonínovia Kabátovci z Písku. Nepretekali, ale prišli medzi nás, povzbudzovali a my
sme sa tešili z ich prítomnosti.
Jediná žena, ktorá pretekala, bola Maruška Fenclová z Plzne a bežala so štartovným číslom 34.
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Zaujímavo bolo vymyslené pravidlo, že pri
rovnosti bodov lepšie umiestnenie získal vekovo
starší pretekár. Napríklad v hode granátom po 5
bodov získalo 6 pretekárov. Alexander
Georgievský, Zdeněk Tryzna, Miloslav Dvorník,
Juro Poláček, Pavel Mudroch a najmladší
František Heřman. V takomto poradí obsadili 9.14 miesto. Výhodou bolo, že počítač bol
nakŕmený dátumami narodenia a v prípade
rovnosti bodov to takto hneď podľa veku ošetril
a vyhodnotil.
Najmladším pretekárom bol Ľubo Dubeň
z Bratislavy, ktorý mal len „smiešnych“ 54 rokov.
No samozrejme, podľa pravidla: družstvo má 180
rokov a viac, ostatní dvaja sme museli za neho
vekovo zatiahnuť. Na stretnutí vedúcich družstiev
pred pretekom bola ostrá polemika, či takého
mladíka, čo nemá ani 60, či ho pripustiť na štart.
Vyriešil to nakoniec prezident KVV ČR – Jindřich
Starý, keď prehlásil, ak je niekto mladý, druhí
dvaja musia byť starší. Keďže je to súťaž družstiev, zdanlivá výhoda sa tými staršími anuluje.
Dva KVV mali po dve súťažné družstvá. Domáci poriadateľ KVV Bratislava, mal tú „drzosť“, že postavil dve družstvá
a najpočetnejšia výprava z Liberca mala tiež to isté prianie, nakoľko ich bol plný autobus. Keďže nie sme hyeny, želaniu
našich kamarátov bolo vyhovené.
Veľkým sklamaním pre organizátora bola neúčasť členov KVV Žilina. Niečo nedobre zarezonovalo v ich komunikácii
a mali záujem prihlásiť pretekárov až deň pred
registráciou v Smoleniciach. To sa už však ani pri
najlepšej vôli nedalo. Snáď na budúce.......
Súčet veku všetkých 42 pretekárov bol 2772
rokov. Koľko mali spolu zoskokov, to sa mi nepodarilo
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zistiť, ale iste by to
bolo
pekne
zaujímavé
číslo.
Bratislavskí
pretekári ich mali
3552.
Na
záver
obvyklá
ďakovačka.
Oslovili sme
niekoľko
firiem
s prosbou o sponzorský príspevok, resp.
reklamu pre ich firmu na tomto podujatí.
Z oslovených nám poskytli finančnú pomoc
firma Grand Power z Banskej Bystrice, firma
LEDIC Slovakia, s.r.o. a Nadácia Matice
slovenskej. Ďakujeme !!!
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali
svojimi možnosťami a schopnosťami na
zabezpečení súťaže, Obecnému úradu obce
Smolenice na čele s pánom Pavlom Záreckým, Trnavskému samosprávnemu kraju pod vedením pána Tibora Mikuša. Všetkým
členom Klubu vojenských výsadkárov Bratislava, ktorí obetovali svoj voľný čas nielen pri samotnej súťaži, ale aj v jej
príprave, padali na to dovolenky, rodinná pohoda a aj často krát aj rodinné peniaze. Ďakujeme všetkým účastníkom podujatia,
či už pretekárom, alebo tým ostatným, čo obetavo pomáhali, či už to boli Slováci, alebo Česi. Ďakujeme aj obyvateľom
Smoleníc, čo prišli povzbudzovať dedkov na štadióne. A tak isto našim polovičkám, ktoré mali pre naše športové zápolenie
pochopenie a trpezlivo znášali predštartovné prípravy.

Stravovací oddiel: Helena Feketeová, Katarína Snohová,
Vlasta Feješová

Časť rozhodcovského zboru pri práci:
Jaroslav Chromek, Ivan Bučko, Marta Slezáková a Jozef Tuček
Dvaja starí kamaráti: Zdeněk Sigmund BA
a Josef Stahl LB.
86-ročný Zdeněk je dnes najstarší zakladateľ výsadkového
vojska na Slovensku. V Česku sú na tom o niečo lepšie.

Za tieto pekné fotografie ďakujeme všetkým, ktorí držali
v ruke fotoaparát a boli ochotní nezištne sa s nami o ne podeliť.
Sú to: Anička Jeřábková LB, Paľo Krajčovič AA, Mário
Michajlov BA, Juro Poláček BA, Paľo Vitko BA a Jakub
Sigmund BA.
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Podľa prvých mejlov, ktoré prišli ako ohlas na naše podujatie, by sme mohli byť spokojní. Akcia splnila svoj účel, veď bola
konaná aj na počesť 65. výročia SNP. Spokojní môžeme byť, ale .... ale mohlo to byť aj lepšie. Po vojne je každý generálom.
Vieme dnes, kde sme mohli spraviť ešte viacej, ale vieme aj, kde sme sa doslova prekonali.

Juro Poláček KVV Bratislava

Červené barety
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KLUB VOJENSKÝCH VÝSADKÁROV SR BRATISLAVA
A
OBEC SMOLENICE
usporiadajú v dňoch 4.-6.9.2009

5.ročník memoriálu zakladateľov výsadkového vojska
a
1.ročník memoriálu vynálezcu padáka
Štefana Baniča
vo výsadkovom viacboji
CHARAKTER PRETEKU:

Memoriál je organizovaný, ako výsadkový viacboj na počesť
- zakladateľov výsadkového vojska v Československej armáde
- vynálezcu padáka Štefana Baniča
- ako súčasť osláv 65.výročia SNP

USPORIADATELIA:
Klub vojenských výsadkárov SR, obec Smolenice a VÚC Trnava

TERMÍN SÚŤAŽE:
5.9.2009 od 09,oo hod do 13,oo hod

PODMIENKY ŠTARTU:

Súťažiť môžu trojčlenné družstvá z KVV ČR a SR, ktorých vekový súčet je 180 rokov a viac, minimálny vek člena
je 60 rokov a vykonal minimálne jeden zoskok padákom. Za každý registrovaný KVV ČS a SR môže štartovať
jedno súťažné družstvo. Každý pretekár súťaží na vlastné nebezpečenstvo.

DISCIPLÍNY A PODMIENKY SÚŤAŽE:
a. beh na 1000 metrov (4x250 metrov)
b. streľba zo vzduchovej pištole a vzduchovej pušky
c. hod ručným granátom na cieľ
a1. preteky sa konajú na futbalovom štadióne v Smoleniciach. Družstvo v priebehu každého kola plní jednu disciplínu.
Posledné kolo je určené na finiš družstiev
b1. strieľa sa na športový terč vo vzdialenosti 10 metrov, každý člen družstva má 5 výstrelov
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c1. hádže sa na trojrozmerný zákop 1,2 a 3 metre vo vzdialenosti 20 metrov, každý člen družstva má 3 hody

HODNOTENIE SÚŤAŽE:

Pretek je hodnotený, ako súťaž družstiev. Určenie poradia jednotlivých disciplín je na základe dosiahnutých výsledkov
jednotlivcov.
a2. poradie v behu sa stanoví podľa dosiahnutého času v cieli posledným členom družstva
b2. hodnotenie strelieb je podľa súťažných pravidiel športovej streľby
c2. hodnotenie hodu RG na cieľ podľa zásahu zákopu, podľa rozmeru: 1m=3 body, 2m=2 body, 3m=1 bod.
Celkové hodnotenie a poradie družstiev je určené súčtom umiestnení, z jednotlivých disciplín.
V prípade zhodnosti bodov v disciplíne, ale aj v celkovom hodnotení, platia pre určenie poradia „vekové kritéria“:
-vyšší vekový súčet rokov členov družstva
-vyšší vek najstaršieho člena družstva.

CENY:
Disciplíny:
-pretekári na 1. - 3.mieste v každej disciplíne dostanú diplom a medailu. Členovia víťazného družstva
dostanú aj pohár.
-družstvá na 1. - 3.mieste v každej disciplíne dostanú diplom . Víťazné družstvo dostane aj pohár.
Celkové hodnotenie družstiev: - jednotlivci sa nevyhodnocujú
Čťlenovia družstiev na 1. - 3.mieste v celkovom poradí dostanú diplom a medailu. Víťazné družstvo dostane aj pohár.
- víťazné družstvo dostane naviac PUTOVNÝ POHÁR na obdobie do 6.ročníka memoriálu.

RIADITEĽ PRETEKOV:
Pavel FRANÍK,

HLAVNÝ ROZHODCA:
PhDr Viktor TIMURA, CSc

LEKÁRSKA STAROSTLIVOSŤ:
MUDr Gustáv VODA, CSc

PREDSEDA ORG.VÝBORU:
Ing Jozef TUČEK, CSc

PRIHLÁŠKY:

Poslať do 10.08.2009 na adresu:
Juraj Poláček, Úradnícka 12, 831 03 Bratislava, alebo mejlom: jpm@jpm.sk
V prihláške prosíme uviesť mená pretekárov s dátumom ich narodenia a meno vedúceho družstva. Každý pretekár
pri prezentácii predloží platnú lekársku prehliadku. Zároveň s prihláškou pretekárov prosíme o poslanie zoznamu
doprevádzajúcich osôb.

UBYTOVANIE A STRAVOVANIE:

Ubytovanie pretekárov a účastníkov akcie bude zabezpečené v rekreačnom zariadení Záruby (Jahodník, 1,5 km od Smoleníc).
V jeho reštaurácii budú zabezpečené raňajky a večere. Obed 5.9.2009 bude zabezpečený v reštauračných zariadeniach
v Smoleniciach.
Predpokladané náklady na ubytovanie a stravovanie jedného pretekára a účastníka akcie sú 23 €.

ORIENTAČNÝ A ČASOVÝ PROGRAM:
4.9.2009
do 18,oo
18,oo – 19,oo
19,oo – 20,oo
20,oo – 23,oo
23,oo

prezentácia družstiev a prihlásenie sa účastníkov akcie
večera
porada vedúcich družstiev – losovanie a nastreľovanie zbraní (tábor)
spoločenské posedenie
večierka
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5.9.2009
07,oo
07,oo – 08,oo
08,3o
09,oo – 09,5o
10,oo – 15,oo
13,oo – 15,oo
15,oo – 15,3o
16,oo – 17.oo
16,oo – 18,oo
18,oo – 19,oo
19,oo – 24,oo
6.9.2009
08,oo – 09,3o
od 10,oo

budíček
raňajky
položenia venca k pamätníku
nástup pretekárov – zahájenie súťaže a rozcvičenie
súťaž družstiev podľa vylosovania
obed podávaný bufetovým spôsobom na štadióne
vyhodnotenie súťaže
prijatie zástupcov KVV ČR a SR starostom obce Smolenice
návšteva pamiatok podľa výberu účastníkov
večera
spoločenský a kultúrny program, v jeho priebehu odovzdanie diplomov, účastníckych a ďakovných listov
Raňajky (výdaj cestovného balíčka)
Samostatný odjazd účastníkov, možnosť návštevy pamätných objektov, podľa vlastného výberu (jaskyňa
Driny, Bradlo, Košariská, Červený kameň a pod.)

Zásluhou družstva Bratislava 1 ostala doma jedna medaila. Aj keď bronzová, ale je. Čo je doma, to sa počíta.
Ján Matúška, Ľubomír Dubeň a Juro Poláček

Kontaktná adresa: Juraj Poláček, Úradnícka 12, 831 03 Bratislava
tel./mob.:02/44 64 29 11, 0903 25 36 36

e-mail: jpm@jpm.sk, spravodaj Č. barety -www.jpm.sk
Len pre vnútornú potrebu KVV
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