
Zápis zo zasadnutia výboru KOB ATU Košice 

 

Termín: 7.9.2015 

Miesto:  klubovňa  

Prítomní: Jozef Pollák, Elena Belicová, Matúš Kaprál, Jana Macinská, František Papuga, Judita Sádecká, 

Jana Slámová 

Pozvaní : Ján Kuchta, Zdenko Roháč 

 

 

 Program: 

1. Uskutočnené aktivity 

2. WMOC 2018 kandidatúra 

3. Karst Cup 

4. Rôzne 

 

1. Uskutočnené aktivity 

- GPS ( B. Bystrica ) – veľké horúčavy počas podujatia 

- O-ringen 2015 ( Borås, S) – veľké podujatie, zaujímavé sledovať organizáciu takéhoto 

podujatia, víťazstvo JP a RS ( Riško S.) 

- veteránske MS ( Götenberg, SWE ) – medailové umiestnenie JP; organizácia nebola na 

mimoriadnej úrovni 

- WOC v Škótsku, najlepšie umiestnenie M. Krajčík ( 38. long ) 

- MS v ČR v rádiovom OB – J. Macinská – dve medailové umiestnenia 

- Hungária Kupa – náročné poveternostné podmienky 

- OR ( Dreveník ) – SNV – rozdielna koncepcia stavby tratí v so a ne  

 

2. Kandidatúra na Veteránske MS 2018 

- účasť v užšom výbere je určite pozitívom, kandidatúra bola hodnotená ako dobrá 

- neoficiálne poznáme hodnotenie pozitív aj negatív našej kandidatúry a čiastočne aj 

dôvody,  pre ktoré bolo rozhodnuté pre víťazstvo Kodane  

- naše vyhliadky na úspešnú opakovanú kandidatúru sú otvorené 

- výbor ( a hostia) sa jednohlasne vyjadrili na podporu opakovania kandidatúry pre 

WMOC2020, čím bol daný mandát na podnikanie príslušných krokov 

 

3. Karst Cup 2015 / 2016 

- bezprostredné ohlasy po Karst Cupe boli veľmi priaznivé 

- najväčším nedostatkom bola slabá účasť, dôvodmi mohli byť termín koncom leta, 

nekarstový terén Rudná (aj keď kladne hodnotený), podstatná časť „našich“ pretekárov má 

okolie už „obehané“ 

- bude úspechom, keď hospodársky výsledok pri tejto účasti bude vyrovnaný; pre budúcnosť 

je nevyhnutné, aby sme viac propagovali 

- diskusia na viaceré témy vylepšení, noviniek, treba sa im priebežne venovať ( podklady 

pre spíkrov z rádiokontroly, pohľadať nové ubytovacie možnosti, ľubovoľný štart, 

zredukovať kategórie, výsledky do local wifi, viac občerstvovačiek a pod.), zvážiť 

organizovanie diskotéky 

- pri organizácii našich podujatí  klub nemôže tolerovať nadmerné požívanie alkoholu 

svojimi členmi 

- termín KC 2016 21.-24.7.,  4 etapy v karstových terénoch 

- propagácia KC 2016 ( do ďalšieho výboru ) : vytvorenie web stránky, pripraviť podklady 

k propozíciám, roznos letákov HUN, CZ, sprehľadniť facebook 

- doplniť drevené koly 

 

 



 

4. Rôzne 

- Košický trojkráľový beh – začať s propagáciou / letáky, postre, ... 

pamätné medaile 

osloviť sponzorov, treba čo najskôr logá pre propagáciu 

obnoviť web stránku, osloviť Sportsoftiming 

- jesenný OR venovať spomienke na Wilfrieda S. 

- pomoc pri MMM  

- organizovanie O-podujatí na r. 2016 : úvaha jesenného dvojpreteku MSR long+? ( posúdiť 

navrhované termíny, na premapovanie prípadne využiť laser scan ) a OR middle 

- krúžky mládeže – Peter S., Kemo, Janka S., kto môže nech podporí náborom účasť detí 

- na web stránku pripnúť klubovú fcb stránku ( kontakt s verejnosťou ) 

 

 

 

Spísala: Haile 


