Zápis zo zasadnutia výboru KOB ATU Košice
Termín: 14.08.2013
Miesto: klubovňa
Prítomní: Jozef Pollák, František Papuga, Elena Belicová, Vladimír Tysz, Jana Slámová, Judita Sádecká, Jana Macinská,
Program:
1. Uskutočnené aktivity
2. Karst Cup 2013
3. Karst Cup 2014
4. M-SR, SRJ Silická planina
5. Rôzne
1.

Uskutočnené aktivity
úspech Igora Roháča na Lesníckych majstrovstvách Európy v Poľsku v kategórii M70 – 2-násobný víťaz
SRJ Hrčava
M ČR na krátkej trati – pekné výsledky našich mladých pretekárov
JMS v ČR – výsledky zaostali za očakávaním
ME v MTBO – N. Tyszová, členka bronzovej štafety, výbor odsúhlasil mimoriadnu odmenu
odsúhlasená odmena pre školských MS – MŠ a DS
Bubo Cup a OO Cup v Slovinsku – letné podujatia, organizačné zjednodušenia, pekné výsledky mládeže (najmä
AP)
Veteránske MS v Taliansku - organizačné nedostatky, pekné terény
projekt ďalších tabúľ na areál pevných kontrol nezrealizovaný

2.

Karst cup 2013
- Realizujú sa posledné úhrady, sfinalizovať ekonomické zhodnotenie – JS
- Diskusia ohľadom cien pre víťazov, pre budúci rok rozhodnúť dostatočne zavčasu
- Dobrá spolupráca so ZMT Martin
- Nevhodné aktivity pre (aj našu) mládež, vrátane pivných štafiet, zabrániť takým situáciám aj na iných
podujatiach

3.

Karst cup 2014
- Vydané letáky
- návrh spestriť program Karst Cupu : 1E midde, 2E S-long, 3E middle, 4E S-long
- centrum pretekov Krásnohorská Dlhá Lúka
- dohodnúť mapárov
- na OV KC venovať pozornosť novinkám v organizácii

4.

M – SR, SRJ Silická planina
- 4-pretekové podujatie, propozície a stránka podujatia pripravené
- Spustený prihlasovací systém na orienteeringonline.net
- prezentáciu nočných MS vysunúť na zhromaždisko ( bude závislé od počasia)
- organizačná schôdza 28.8. o 18.00 – všetci členovia klubu

5.

Rôzne
- je problém s napĺňaním členských kont, výbor vyzýva všetkých členov na zodpovednosť pri vedení svojho konta
- v septembri uskutočniť ďalší výbor klubu
- návrat k myšlienke 2-ročného cyklu Karst Cupu
- vyhľadávanie nových potenciálnych terénov
- ponúknuť cez web “ spoluorganizáciu podujatí a zapožičanie materiálu“
- výzva na pomoc na MMM od Progress promotion
- Velvet Run – 1.9. Anička, účasť doporučená
- Školské M-SR, predbežne sme prisľúbili zorganizovanie, v prípade nezaradenia do A-kategórie školských súťaží
úspornejšia verzia; termín začiatok júna 2014, priestor – overiť Bardejov
- Dobrodružstvo s orientačným behom Domaša – organizuje IR
- pozrieť vhodný typ nového pretekového stanu – VT
- prihlásiť organizáciu M-SR middle 2014 (Izra) + ďalšie podujatie
- prejednal sa dlhodobý plán organizácie veľkých podujatí

Zapísal:

Haile

