
Zápis zo zasadnutia Správnej rady regiónu TATRY zo dňa 15.12.2019 

  

Miesto konania – Huncovce 

Prítomní: 

OZ  Kežmarok -   Ing. Timko Alojz, Mesarčík Milan  

OZ Liptovský Mikuláš  -  Klonga Jaroslav ml., Ing. Rak Ján  

OZ Poprad  -   Čeliňák Ivan, Korenko Víťazoslav, Ing. Grék Peter   

Hostia –   Dudžák Peter, Zeleňák Štefan 

  

Program : 

1) Úvod 

2) zhodnotenie sezóny 2019 a riešenie ďalšej budúcnosti fungovania Regiónu TATRY 

3) diskusia 

4) záver 

  

 K bodu 1/ 

Zasadnutie regiónu TATRY otvoril a všetkých zúčastnených srdečne privítal Alojz Timko. Na 

zasadnutie regiónu boli prizvaní dvaja zástupcovia siedmych základných organizácií(ZO) oblastného 

združenia(OZ) Spišská Nová Ves. 

K bodu 2/  

Pretekovú sezónu v rámci regiónu TATRY za rok 2019 zástupcovia OZ hodnotili kladne. Pán A. Timko 

prítomných informoval o priebehu zasadnutia regiónu Šariš a možnostiach spolupráce na SDT pre rok 

2020. Prítomní sa postupne vyjadrili k spoločným pretekom v rámci regiónu TATRY a dohodli sa na 

spoločnej súťaži o majstra regiónu TATRY. 

K bodu 3/  

Prítomní skonštatovali, že organizátori Regionálnej výstavy v Huncovciach odviedli dobrú prácu za čo 

im patrí poďakovanie. 

Dohodli sa najbližšom stretnutí po valnom zhromaždení  t.j. po 11.1.2020, kde sa uzavrú konečné 

verzie a deklarácie pretekových plánov. 

 K bodu 4/  

Po vyčerpaní programu zasadnutia schôdzu predseda  regiónu TATRY ukončil. 



UZNESENIE zo zasadnutia Správnej rady regiónu TATRY zo dňa 15.12.2019 

  

1./schvaľuje – 

 a) spoločné preteky regiónu TATRY pre rok 2020 nasledovne : 

 Stredné trate – celý región 

Podebrady , Čáslav – letia sa ako 2 posledné ST v pretekovom pláne 

Dlhé trate – celý región 

Teplá 1, 2, 3, Chomutov – Chomutov sa letí ako posledná DT v pretekovom pláne 

Super dlhé trate – celý región 

Gotha  

Gotha VCS 

Grunberg/Schwerin  

2./ukladá – 

a) pokladníkovi regiónu TATRY predložiť správu hospodárenia za rok 2019 na najbližšom 

stretnutí 

b) Milanovi Mesarčíkovi a p. Timkovi, prezistiť možnosti prepravy a cenu prepravy na SDT – 

Grunberg (región Jánošík, región Sever) a na SDT – Schwerin(región Šariš). 

 

  

zapísal : Klonga Jaroslav ml. 

 

Overili:  Mesarčík Milan 

 Korenko Víťazoslav 

 

 

 


