Zápis zo zasadnutia výboru KOB ATU Košice
Termín: 18.05.2016
Miesto: klubovňa
Prítomní: Jozef Pollák, Elena Belicová, Jana Macinská, František Papuga, Judita Sádecká ,
Jana Slámová
Ospravedlnený: Matúš Kaprál
Program:
1. Uskutočnené aktivity
2. Školské súťaže
3. Karst Cup 2016
4. MSR Long / SRJ
5. Rôzne
1. Uskutočnené aktivity
- mapové sústredenie + OR na Silickej planine
- OR GrandSlam spoluorganizácia
- repre sústredenie v ČR ( 8 členov )
- Postas Kupa v MR
- Mestské školské majstrovstvá v spoluorganizácii s klubom OB Kysak
- CESOM
- Borsod Kupa, Herman Otto Kupa MR
- OR Lemešany a Kysak
- Krajské školské majstrovstvá prešovského kraja, vďaka PS, prvé v históriispoluorganizátor KOB Kysak
- Krajské školské majstrovstvá košického kraja / v spojení so Svetovým dňom OBspoluorganizátor KOB Kysak
- OR Spišská Nová Ves
- M ČR v šprinte a nočnom OB s účasťou našich členov
- test na dráhe 3000 m
- pravidelné jarné mapové tréningy
2. Školské súťaže
- Školské majstrovstvá SR , 7.-8. 6. 2016 na sídlisku Kuzmányho, mapa je hotová
- rieši sa ubytovanie a strava účastníkov
- 30.5. zasadne organizačný výbor
- nejasnosti v pravidlách školských súťaží je potrebné zosúladiť na úrovni zväzu
3. Karst Cup 2016
- OV Karst Cup sa uskutoční 13.6.
- mapy sú pripravené
- plánuje sa ešte propagácia na viacerých podujatiach, propagácia v OB časopisoch
v Maďarsku a ČR
- rieši sa otázka časomiery vo vlastnej réžii, potrebné urobiť rozhodnutie
- urobiť čo najskôr objednávku tričiek, v priebehu budúceho týždňa
- diskotéka sa nebude organizovať
4. MSR Long a SRJ Silická planina
- vybavujú sa povolenia, mapa je pripravená
- vybavujú sa ubytovacie kapacity, kultúrny dom Silica ako telocvičňa

5. Rôzne
- v júni sa plánujú 1-2 propagačné akcie na ZŠ Kežmarská
- na rok 2017 záujem klubov z východu o organizovanie celoslovenských podujatí;
pripadá do úvahy aj kombinácia s TJ Čingov SNV alebo samostatne
- návrh na organizáciu TrailO v Košiciach od T. Leštínského, treba vytypovať vhodný
terén a vhodný termín
- termín Karst Cup 2017 uzavrieť na najbližšom výbore ( predbežne druhá polovica júla
2017 ); terény minimálne 3 etapy na Silickej planine
- bola podaná informácia o priebežnom stave hospodárenia klubu
- na JMS boli nominovaní Andrea P., Tonka Š., Martin Š., Dušan S., Dávid U.
- na ME boli nominovaní Mišo K., Tomáš M., Kristína K.
- každý pretekár je zodpovedný za prihlásenie si podkategórie v prihlasovacom systéme

Zapísala: Haile

