Zápis zo zasadnutia výboru KOB ATU Košice
Termín: 3.11.2015
Miesto: klubovňa
Prítomní: Jozef Pollák, Matúš Kaprál, Jana Macinská, František Papuga, Judita Sádecká, Jana Slámová,
Elena Belicová
Program:
1. Uskutočnené aktivity
2. Košický trojkráľový beh
3. Karst Cup 2016
4. Rôzne
1. Uskutočnené aktivity
- M SR Kunerád, pekný terén, uspokojivé výsledky
- M ČR long Šumperk
- pomoc pri organizácii MMM, bežecká účasť členov v rôznych disciplínach
- školenie učiteľov ZŠ a SŠ na organizáciu O-podujatí pre deti a mládež
- lesné behy ( Bankov, Ťahanovce )
- OR Ťahanovce, Silická planina
- M SR šprint Kremnica, SRJ Kremnica, Kremnička
- začala zimná príprava v telocvični
2. Košický trojkráľový beh
- stránka podujatia a fcb je aktualizovaný, prihlášky bežia
- prvá propagácia prebehla, pripraviť ďalšie propagačné aktivity
- pripravuje sa návrh medaile
- treba osloviť ďalších sponzorov
- uskutočniť OV 3kb 26.11.2015, 18.00 hod.
3. Karst Cup 2016
- mapárske práce začínajú
- propozície sú v tlači, distribuovať už na najbližších pretekoch v Maďarsku
4. Rôzne
- hľadá sa dobrovoľník na zabezpečenie prihlasovania členov na preteky
- študentský beh 18.11.2015 – odporúča sa prihlasovanie členov a priaznivcov pod
jednotným názvom
- plánujeme organizovať M SR long a SRJ na jeseň 2016
- Mikulášska čižma - bude 5.12.2015 v centre mesta, štart 14.00, vytvoriť fcb stránku,
obnoviť web stránku
- Vianočný kapor – ak bude potrebné, termín prispôsobiť klubu OB Pezinok, preteky
zorganizuje rodina Papugová :-)
- je zámer usporiadať školské M SR jún 2016 v Košiciach, je vytypovaný vhodný
sídliskový terén
- 29.11.2015 bude vo Zvolene konferencia SZOŠ
- čaká nás Záver sezóny v Gerlachove, treba sa prihlásiť čo najskôr
- Fašiangová zábava - predbežne termín 5.2.2016
- oznámili sme SZOŠ rozhodnutie o opakovanej kandidatúre na usporiadanie WMOC
- budúci rok budú veteránske MS v Estónsku, budú zverejnené základné údaje pre
záujemcov
Spísal: haile

