
Zápis z online jednania výboru KOB ATU Košice  

Termín: 26.4.2021  

Prítomní: Jozef Pollák, Elena Belicová,  Jana Macinská, Judita Sádecká, Zdenko Roháč,  Martin Velgos  

Ospravedlnená: Jana Slámová 

 

1.Väčšina plánovaných aktivít do konca apríla, vrátane pretekov, bola zrušená. 

 Vo februári Z.Roháč prezentoval na seminári HLES,  organizovaného IOF, východiská  a závery 

rozhodnutia presunu WMOC na 2023. 

 Vo forme virtuálneho behu sa uskutočnil Jarný kros pod hradom. Organizačne zabezpečovala 

s malým tímom Haile.  

 V marci sa v rozsahu 6 hodín teórie uskutočnili na Prešovskej fakulte športu on-line prednášky na 

tému OB. Zabezpečovali R.Miček a JP. 

 Od začiatku marca sa konajú mapové tréningy. 

 Od 1.apríla beží aktivita „Pohybom si ma nájdi“. Nové lokality na máj – Kuzmányho sídlisko 

a Hradová. 

 Náhradný jarný beh namiesto 3kb pravdepodobne organizovať nebudeme. 

 Prvými celoslovenskými pretekmi po prestávke budú šprintové MSR v BB 19.-20.júna. 

 Počas víkendu 8.-9.máj sa budú konať 1-2 merané mapové tréningy. 

 28.mája zabezpečíme pre MŠ na Alpinke tradičnú o-akciu.  

 

2.Členská schôdza 

Termín ČS (volebnej) bude oznámený po uvoľnení opatrení do takej miery, aby ČS mohla byť prezenčná. 

Predpoklad konania koniec mája, jún. 

 

3.Karst cup 2021 

Definitívne rozhodnutie o mieste konania padlo v januári. Uskutoční sa na Soroške, bude 3-etapový 

pozostávajúci iba z lesných etáp. V súčasnosti prebieha proces získania povolení, súčasne prebieha 

mapovanie (R.Miček). Podaný projekt o dotáciu na KSK bol úspešný. 

 

4. Rôzne 

 Schválené „Kritériá pre zaradenie do výkonnostných skupín pre 2022“ a „Podmienky podpory 

vrcholových pretekárov“ 

 Z.Roháč oznámil, že sa z dôvodu pracovnej vyťaženosti vzdáva pôsobenia v klubovom výbore. Výbor 

bude do konca volebného obdobia(do najbližšej členskej schôdze) pracovať  v 5-člennom 

zložení+predseda. 

 Oblastný rebríček – čaká sa na uvoľnenie opatrení. Odhadovaný počet organizovaných pretekov 4-6 

v jarnom období. V jesennom období sa očakáva pretlak celoslovenských pretekov. 

 WMOC 2021 (HUN)- prihlásených 15 pretekárov klubu. Schválená podpora 40€ pre každého 

pretekára, pre vedúcich úsekov WMOC 2023 80€ (sledovanie organizácie).  

Štart propagácie WMOC 2023. 

 WOC tour (CZE)-organizácia otázna 

 Trail tour 2021 začína 1.mája. Klub sa aj tento rok zapojí do série. 

 

      

  Zapísal: J.Pollák 


