
VYKONÁVACÍ PORIADOK KLUBU OB ATU KOŠICE 
NA  ROK 2023                                                                       

1. Členské príspevky – základná podmienka členstva 
15.- EUR /mládež do 14 rokov (vrátane), neaktívni členovia 15 rokov a starší 
35.- EUR /mládež 15 - 25 rokov, študenti, dôchodcovia 
60.- EUR /ostatní  členovia nad 25 rokov                                                

Termín zaplatenia: do 31.3.2023 u J.Macinskej v hotovosti alebo zaslaním na klubový účet: 
IBAN: SK14 0900 0000 0051 4378 5979     
Do poznámky je potrebné uviesť meno a členské 2023. 
V členskom príspevku je zahrnutý členský príspevok SZOŠ , poplatok odvádzaný do pokladne ATU za každého člena 
klubu, servis klubu pre členov: príprava tréningov, prihlášky na preteky, klubové priestory, klubové zľavy v poplatkoch 
na preteky, za telocvične, pri nákupoch športovej výstroje, klubové akcie, ... 

2. Účasť na pretekoch 
2.1.  Prihlasovanie na preteky 

Na preteky budú prihlásení len členovia klubu, ktorí včas uhradia ročný členský príspevok. Môžu byť prihlásení aj 
členovia, ktorí členský príspevok včas neuhradia, ale celé náklady spojené s účasťou na pretekoch znášajú sami.  
Prihlášky  na preteky vybavuje  poverený člen klubu. Členovia klubu sa môžu na jednotlivé preteky prihlasovať cez on-
line prihláškový systém na klubovej stránke. Prihlásení budú len pretekári včas prihlásení k termínu stanovenému pre 
prihlášky na jednotlivé preteky. Pri oneskorených prihláškach znáša finančné náklady spojené s oneskorenou 
prihláškou člen klubu. Prihlášku si v takomto prípade sám zabezpečí.  
Členovia klubu sú povinní do prihlášky uviesť kategóriu, do ktorej sa na preteky prihlasujú, v súlade s rozpisom 
pretekov. Pokiaľ tak neurobia, budú prihlásení do kategórie nastavenej v prihláškovom systéme. Náklady spojené so 
zmenou kategórie znášajú pretekári. 

2.2. Úhrada nákladov 
        2.2.1.  Oblastný rebríček a preteky regionálneho charakteru 

Klub hradí štartovné a ubytovanie v telocvični. Dopravu do 40 km si hradia všetci členovia sami. Nad túto vzdialenosť 
hradia členovia príspevok podľa rozpisu v klubovom kalendári, pokiaľ sa nerozhodne inak. 

2.2.2.  Preteky celoštátneho charakteru 
Členovia klubu hradia príspevok  podľa rozpisu v klubovom kalendári. 
               2.2.3. Preteky medzinárodného charakteru  
Členovia klubu hradia príspevok  podľa rozpisu v klubovom kalendári. 
               2.2.4. Rozdelenie na výkonnostné skupiny  
Pre jarnú časť sezóny 2023  je zaradenie do skupín vykonané na základe výkonnostných kritérií klubu platných pre 
zaradenie do výkonnostných skupín. K 30. júnu 2023 môže byť vykonané prehodnotenie zaradenia, pričom bude 
okrem výsledkov zohľadnená aj tréningová aktivita. 
„E“  M. Krajčík, K.Lamiová, J.Macinská, S.Mihaličová, T.Mušinský, M.Roháč, Ľ.Weissová   
„A“  S. Ivanková, K. Krajčíková, M.Marko, L.Novota, L.Simočko, S.Sekaninová, D.Sláma,  R.Sláma, P.Filipová 
„B“  ostatní žiaci, dorast, študenti, dôchodcovia 
„C“  ostatní 
Pozn.: Príspevky na jednotlivé preteky budú uhrádzané priamo na pretekoch J. Macinskej alebo inému poverenému 
členovi klubu. 
Ak sa pretekár prihlási na preteky a z neospravedlniteľných dôvodov sa pretekov nezúčastní, uhradí všetky náklady 
spojené s prihláškou. 
Poskytovateľ dopravného prostriedku nehradí okrem ubytovania na posteli finančný príspevok na preteky. Klub mu 
uhradí náklady na PHM, ak využije kapacitu vozidla  na prepravu ďalších členov klubu a ak o úhradu požiada. 
Príspevky na preteky vo výške skupiny „E“ hradí aj J. Pollák.  

2.2.5. Vzdanie pretekov, diskvalifikácia  
Pretekár, ktorý preteky vzdá  (okrem zranenia), alebo bude diskvalifikovaný, uhradí na celoslovenských alebo 
medzinárodných pretekoch 50% výšky štartovného za konkrétne preteky priamo na pretekoch alebo dodatočne 
V.Roháčovej. 

2.2.6. Príplatky za ubytovanie na posteli 
Pretekár, ktorý si objedná na akcii ubytovanie na posteli, doplatí rozdiel medzi cenou za posteľ a cenou za telocvičňu. 

3. Organizácia pretekov 
Aj v tomto roku klub organizuje viac pretekov, na organizácii ktorých sa členovia budú povinne podieľať. Zoznam 
organizátorov jednotlivých pretekov bude pripravovaný priebežne počas roka. 

4. Sústredenia 
Klub bude v priebehu roka organizovať niekoľko sústredení, o ktorých budú členovia podrobnejšie informovaní 
priebežne  na klubovej stránke  www.obkosice.sk 


