
 Zápis z online jednania výboru KOB ATU Košice 

Dátum: 7.1.2022 

Zúčastnení: Elena Belicová, Jana Macinská, Jozef Pollák, Viktória Roháčová, Judita Sádecká, Lukáš 

Simočko,  

1. Uskutočnené aktivity 

 Záver sezóny 2021 – Litvor, Štrbské Pleso. Dobrá zázemie na tréning aj spoločenské vyžitie. 

 Katarínsky orienťák a Mikulášska čižma – zrušené 

 Vianočný kapor – na Bankove, rozťahané štartovné pole, cca 40 pretekárov 

 Košický trojkráľový beh – zrušený 

 Pohybom si ma nájdi – 2 nové lokality: Borovicový háj a Furča 

 Tréningy detí – po uzavretí telocviční prerušené, od polovice decembra sa konajú 2x 

týždenne vonku  

2. Najbližšie aktivity 

 8.1.2022 Tréningové preteky – v Tatranskej Lomnici, organizuje SPE 

 9.1.2022 Trojkráľová buzola v Kysaku 

 22.-23.1.2022 MSR v LOB– šprint, middle v Kysaku, ak bude dostatok snehu 

 2. (31.1.)-6.2.2022 Klubové sústredenie– Litvor, Štrbské Pleso 

 12.2.2022 Valentínska snežienka–  v ZOO v Kavečanoch, v spolupráci s MŠ Vilôčka na Kalvárii  

v rámci ich akcie „S orientačným behom za zvieratkami“, kontroly pre „Pohybom si ma nájdi“ 

zostanú osadené v ZOO do konca marca 

 19-20.2.2022 MSR LOB dlhá trať a štafety  - Sklalka 

 11-13.3.2022 Mapové klubové sústredenie– v okolí Košíc 

 Koncom marca, príp. začiatkom apríla Košický jarný beh – ako náhrada za Košický trojkráľový 

beh, presný termín bude stanovený 

3. Schválené 

 Kritériá KOB ATU Košice pre zaradenie do výkonnostných skupín pre rok 2023 – schválené 

 Kritériá podpory KOB ATU Košice pretekárov zaradených do repre výberov a nominovaných 

na vrcholové podujatia v roku 2022 – schválené 

 Vykonávací poriadok KOB ATU Košice na rok 2022 - schválené 

4. Karst Cup 2022 

 Na stránke SZOŠ zverejnené propozície 

 Dohodnutí mapári 

 Čakáme na povolenie od urbariátu a Správy parku Betliar 

5. WMOC 2023 

 Blíži sa termín zverejnenia Bulletinu 1 (12.2.2022) 

 Nič zásadné sa oproti roku 2020 nemení 

 

6. Rôzne 

 WMOC 2022: Riešia sa rôzne spôsoby dopravy 

 

Zapísala: Jana Macinská 


