
Zápis zo zasadnutia výboru KOB ATU Košice 

 

Termín: 07.03.2016 

Miesto:  klubovňa  

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

Ospravedlnení: Jana Slámová 

Program: 

1. Uskutočnené aktivity 

2. Školské súťaže 

3. Karst Cup 

4. MSR Long 

5. OR Silica 

6. Rôzne 

 
1. Uskutočnené aktivity 

 

- Výročná členská schôdza  

- Zimné klubové sústredenie - dobrá účasť  

- Fašiangová zábava – klasický priebeh 

- Valentínska snežienka – slabšia účasť oproti očakávanej, najmä kvôli počasiu 

- Boroka kupa – ideálne jarné počasie  

- MSR v LOB – známy terén, pretekári klubu získali 6 medailí 

- Seminár rozhodcov v Martine – účasť 5 ľudí z klubu 

- V dôsledku rekonštrukcií telocviční bol čiastočne obmedzený zimný tréningový proces 

- Prebehlo informačné stretnutie ku stavbe tratí v OCAD-e – slabá účasť 

 

2. Školské súťaže 

 

- Školské majstrovstvá Koší budú v termíne 12.-14.4., spolupráca so ZŠ Bernolákova 16 

-  Krajské školské majstrovstvá budú 11.5. a budú spojené s propagáciou OB v rámci Svetového dňa 

orientačného behu; potreba aktualizácie mapy Mestského parku 

- Školské majstrovstvá Slovenska – možný posun termínu o týždeň kvôli zabezpečeniu ubytovaniu na 

internáte 

 

3. Karst Cup 

 

- pre pretekárov bude možnosť objednania si dresov s karstovou tématikou 

- termín organizačného výboru naplánovaný na 30.03. 

 

4. MSR Long 

 

- Preteky nebudú spojené s organizáciou šprintových štafiet MSR, čo hrozilo v prípade, že sa na 

organizáciu nikto neprihlási. 

 

5. OR Silica 

 

- Spojené s klubovým mapovým sústredením a repre sústredením, ktoré bude v termíne 18.-20.3. 

 

6. Rôzne 

 

- Výbor sa zaoberal výnimočnou podporou člena  CTM 

- Novým klubovým prihlasovateľom na preteky (predbežne na tento rok)sa stal Dávid Ugray 

- Bola prehodnotená podpora pretekárov klubu na vrcholných podujatiach 

- Boli schválené kritériá pre zaradenie pretekárov do výkonnostných skupín klubu pre rok 2017 

- Prebehla kontrola stavu Areálu pevných kontrol na Bankove – výsledok: chýbajúce 3 kontroly, 2 

poškodené.  Oprava do konca marca. 

- Prejednanie nových klubových dresov, čaká sa na predloženie grafického návrhu od výrobcu. 

 

Zapísal: Matúš 


