Zápis z jednania výboru KOB ATU Košice
Termín: 29.10.2021
Prítomní: Jozef Pollák, Elena Belicová, Jana Macinská, Judita Sádecká, Viktória Roháčová, Lukáš
Simočko
1.Aktivity
 SRJ Pezinok, priemerná účasť
 MSR middle + štafety, Kamenec p. Vtáčnikom, spokojnosť s výsledkami, fair-play čin Mišky
Velgosovej, útoky sršňov
 výpomoc s organizáciou MMM
 MSR long v Maďarsku, nižšia účasť slovenských pretekárov, spoluorganizácia klubu ATU
 mapové tréningy september, október
 Trail Tour 2021 – obhájené víťazstvo tímov, víťazstvo jednotlivcov ženy aj muži (Lamiovci)
2.Karst cup
2021:
 projekt na KSK (Terra Inkognita) je ukončený a odovzdaný, nedočerpaná celá čiastka
z dôvodu nižšej účasti pretekárov
 náročná administratíva, dobrá skúsenosť
2022:
 termín 29.-31.7.2022 3x Plešivec, 1x Betliar
 rozhodnutie zaradenia KC´21 do SRJ, etapy E2 a E4
3.WMOC 2023
 v novembri reštart organizačných príprav
 vypadli niektorí organizátori, s ktorými sme počítali (J.Petrinec, J.Slámová), je potrebné
potvrdiť dôležité posty
 koncom novembra pripraviť OV
 aktualizácia harmonogramu Z:JM a vedúci komisií
 reštart web stránky, vyjadrenie spracovateľa
 prijať rozhodnutie o PayPal
 spustenie prihlasovania jar 2022
4.Rôzne
 Pohybom si ma nájdi – 9/10 končí - Bankov + Zuzkin park
11/12 - Borovicový háj, Furča sídlisko
-pomoc pri zabezpečení a propagácii Viki R.+ Lukáš S. – osadenie a údržba v teréne, fcb,
instagram; prípadná pomoc M. Roháča pri stavbe tratí
 noví členovia klubu – Zoe Kolarčíková, Šimon Majerníček
 spolupráca so ZOO, zabezpečiť zmapovanie areálu
-požiadať mestskú časť Sever o podporu na tlač máp, prípadne drobnú cenu za
absolvovanie
-zakomponovať propagovanie činnosti klubu
 Trojkráľový beh 2021 – budeme organizovať s ohľadom na aktuálny Covid automat a pokyny
Úradu verejného zdravotníctva, prihlášky spustíme

 detská prípravka má 17 členov, tréningy 2x do týždňa, 4 tréneri, zaviedol sa mesačný
poplatok, ktorý sa v prípade prihlásenia do klubu redukuje; počíta sa s odmenou trénerom
 WMOC 2021 – 15 prihlásených + rodinní príslušníci; hľadáme ubytovanie pre cca 30 ľudí
v okolí Vieste (vítaná pomoc účastníkov)
 záver sezóny – info je zverejnené, treba sledovať aktuálne oznamy
 Milulášska čižma, Vianočný kapor – budú zorganizované v primeranej forme vzhľadom na
pandemickú situáciu

Zapísala: Haile

