Zápis zo zasadnutia výboru KOB ATU Košice
Termín: 13.2.2018
Miesto: klubovňa štadión ATU Košice
Prítomní: Jozef Pollák, Elena Belicová, Judita Sádecká, Martin Velgos, Jana Slámová, Zdenko
Roháč, Jana Macinská
Ospravedlnení:
Program:
1. Uskutočnené aktivity
2. WMOC 2020
3. Karst 2018
4. Členská schôdza KOB ATU
5. Rôzne
◦ Informácie zo seminára IOF – High level event organisers

1. Uskutočnené aktivity
Vianočný kapor – OK
Trojkráľový beh
◦ 890 pretekárov
◦ Problémy s číslami:
▪ deti prehádzané čísla – upozorniť učiteľky
▪ vydané prehodené číslo – prezentácia
◦ Budúci rok
▪ nové medaile
▪ nová grafika
Konferencia SZOŠ
◦ Zmeny v šprintových štafetách – MWM - neprešlo
◦ Detské kategórie do M SR - neprešlo
Trojkráľová buzola Kysak – OK
Klubové sústredenie
◦ viac ako 50 účastníkov
◦ zopakujeme aj v 2019
Seminár IOF HLES – zaujímavé a podnetné informácie, viac informácií - Zdeno
Fašiangová zábava – OK, chýbali niektorí stabilní účastníci z rôznych dôvodov
Valentínska snežienka – OK
50 boj – plávanie, bowling, piškvorky, beh vyrovnanosti, beh na lyžiach, florbal a
pokračujeme v rýchlom tempe
2. WMOC 2020
Podpísaná zmluva s IOF
Stretnutie s Jankou Macinskou – kandidát na generálnu sekretárku
Aktuálne termíny
◦ Jan – potvrdení národní kontrolóri – Juraj Petrinec hlavný, ostatní ako asistenti
◦ Feb – finálne určenie terénov

▪ Izra – riziko, súdny spor, získať súhlas od oboch sporných strán - JP
▪ Záložný terén – Lemešany, zmapovanie náhradného terénu pre Kysak na MSR
◦ Feb – rozpočet
◦ Feb – upresnenie úloh a kompetencií komisií
▪ Úprava štruktúry OV – IOF model
◦ Marec – Zmluva s Progress promotion
▪ Ubytovanie, marketing
◦ Feb
Grafický manuál pre WMOC – osloviť Progress
◦ pripraviť návrh, zahrnúť ľudový (abovský) motív
3. Karst 2018
Rieši sa web – pred dokončením
Riešia sa povolenia
Mapovanie apríl, máj
Otázka na pridanie meraného tréningu vo štvrtok – definitívne sa rozhodne na ďalšom
výbore
4. Členská schôdza
uskutoční sa 22.2.2018 o 16:30
návrh stanov KOB ATU bude zverejnený na pripomienkovanie najneskôr 17.2.2018
úprava výšky poplatkov kvôli zvýšeniu réžie klubu – ekonomická agenda
◦ základné 50€
◦ mládež a študenti 30€
◦ nepretekajúci a neregistrovaní v SZOŠ 10€
príprava kalendára a vykonávacích pokynov – JP, výbor schváli per rolam (emailom)
5. Rôzne
Judita Sádecká posúdi spoluúčasť na žiadosti o grant na podujatí MŠ na KVP
Kritériá podpory vrcholových pretekárov-reprezentantov
Školské majstrovstvá KE-ATU, krajské Kysak
Jarný kros
◦ miesto štartu a cieľa zostáva pri zastávke Vyhliadková veža
◦ prihlasovanie cez www.doodle.com
Informácie zo seminára IOF – poznámky a prezentácie - Zdeno

Zapísal: Zdeno

