Zápis zo zasadnutia výboru KOB ATU Košice
Termín: 20.11.2012
Miesto: Gauč u Judity
Prítomní: Jozef Pollák, František Papuga, Elena Belicová,, Vladimír Tysz, Jana Slámová, Judita Sádecká

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Absolvované aktivity
Karst Cup 2013
Konferencia SZOS
JWOC 2012, WMOC 2013
Iné

1. Absolvované aktivity
- Majstrovské preteky ( nočné, šprint, long, štafety ) – z pohľadu klubu úspešné výsledky, hlavne vo veteránskych
kategóriách; nevyrovnaná usporiadateľská úroveň, niektoré preteky s vážnymi chybami
Otvorené atletické hry ATU – dobrá akcia a atmosféra, do budúcnosti zvážiť priebeh ( zranenia veteránov )
Preteky v maďarskom Egri – pekné a úspešné podujatie
MMM – výpomoc organizátorskému štábu na štarte a v cieli
Záver sezóny 2012 – Mlynky penzión Salamander – výborná lokalita a komfort, odporúča sa aj v budúcnosti, miesto
vhodné aj na tréningové tábory ( aj zimné )
Zahájenie zimnej prípravy – vyžaduje sa dôslednejšia účasť na bežeckých tréningoch ( streda, piatok, nedeľa )
Prestúpenie členov Metropolu do ATU
2.
-

Karst cup 2013
Termín 11.-14.7. 2013, uskutočnený pracovný deň so ZMT Martin ( M. Václavík ), zabezpečený kemp na dobrej
úrovni vrátane priľahlých chatiek; jedná sa s mapármi, prípravné práce pokračujú; štartovné na úrovni 28.- €;
premyslieť včasnú propagáciu všetkými formami ( vrátane facebooku ); dohodnúť podmienky spolupráce so ZMT

3.
-

Konferencia SZOŠ
Diskusia ohľadom situácie na SZOŠ v súvislosti s blížiacou sa volebnou konferenciou
kandidatúra členov klubu Kemo, Haile zatiaľ otvorená

4.

Rôzne
- Hospodárenie JWOC takmer ukončené, bude dosiahnutý kladný hospodársky výsledok
- Odmeny členom OV JWOC navrhne predseda
- Valorizácia platových pomerov predsedu klubu
- Predložené návrhy na spoločné letné O - podujatia s finančným príspevkom organizátorom JWOC – Taliansko
(WMOC), Slovinsko (5-dňové). Návrh sa doplní ešte o ďalšie možnosti atraktívnych pretekov vo vhodnom
termíne, potom sa urobí konečné rozhodnutie.
- Mikulášska čižma 8.12.2012 – (Jahodná), hl. rozhodca – P.Sláma, riaditeľ pretekov – J.Slámová, staviteľ tratí –
J.Pollák
- Vianočný kapor 22.12.2012
- Pripraviť výročnú členskú schôdzu 14.1.2013
- Fašiangová zábava – návrh zmeny na na karneval
.

Zapísala: Haile

