Zápisnica z VZ BS Tatran Turany
konaného 17. februára 2017
v zasadačke štadióna MŠK Turany

Prítomní : 27 členov podľa prezenčnej listiny a dvaja hostia – viceprimátor Roman Maťko
a člen komisie MsZ pre šport, kultúru, školstvo a informácie Stanislav Bobrovnický

Program : 1, Otvorenie – privítanie hostí a členov
2, Vyhodnotenie aktivity členov a priaznivcov BS Tatran za rok 2016 – zaslané
mailom a po doplnení predložené na VZ aj písomne
3, Kalendár podujatí Turčianskej bežeckej ligy a Bežeckej ligy Žiliny na rok 2017
4, Diskusia
5, Uznesenie
6, Záver

1, VZ BS Tatran otvoril a viedol predseda BS Tatran Mgr. Jozef Liskaj. Privítal hostí a členov,
najmä nových v obnovených priestoroch zasadačky štadióna.
Činnosť BS riadil v uplynulom roku 7- členný výbor v zložení : Mgr. Jozef Liskaj, Marián
Pták, Ing. Alena Vajdová, Miroslav Janota, František Jelluš a dvaja noví členovia výboru
Martin Kotrha a Marek Litvaj, ktorí sa funkcie po roku vzdali.
2, Vyhodnotenie aktivity uviedol predseda – vyzdvihol najaktívnejších a najúspešnejších
členov. Vyhodnotenie bolo zaslané väčšine členov mailom a bolo predložené na VZ aj
písomne. Obsadili sme všetkých 37 pretekov TBL – najviac T. Škuta, J. Dojčár st., P. Ježík, J.
Datko, J. Liskaj st. a P. Kincel – spolu sa zapojilo 55 členov a priaznivcov !!!
Medzi najlepšími sa umiestnili : B. Kamenská, P. Kincel, T. Škuta, M. Ujčeková, J. Dojčár st.,
P. Ježík, A. Hrivnáková a M. Maťko.
Vyhodnotenie BLŽ sa uskutočnilo v Žiline 8. februára za účasti P. Kincela, M. Feťku, F.
Jelluša a J. Liskaja st. – z 36 pretekov BLŽ sme obsadili 34 – najviac P. Kincel, J. Liskaj st., J.
Dojčár st., T.Škuta. Najlepšie obstál najmladší – 14-ročný Samuel Sedlák – III. miesto.
Pretekov hodnotených BLŽ sa zúčastnilo a bolo hodnotených 15 členov, ale viac z nich je
zaradených aj v TBL.

Z 15 pretekov SP do vrchu sme obsadili 12, z ostatných behov a pretekov na snehu sme
obsadili vyše 110 !!! po celom Slovensku i v zahraničí.
Medzi najaktívnejších členov patrí aj náš najstarší – 81 ročný Dezider Ferenczy, ktorý je
príkladom pre starších.
Naši členovia reprezentovali Turany na 9. Maratónoch a 13. ultrabehoch po horách.
O fotodokumentáciu našich podujatí, stránku TBL a štatistiky sa vzorne staral Martin
Kotrha.
3, Kalendár podujatí TBL a BLŽ uviedol a komentoval predseda BS. Niektoré termíny ešte
nie sú potvrdené. 15 podujatí BLŽ je aj v TBL. Aktualizáciu treba sledovať na webe
a rozhodujúce sú propozície organizátorov.
Pre nás sú prioritné domáce podujatia – 8. apríla 45. ročník Behu oslobodenia Turian, 9.
ročník Behu na chatu pod Chlebom 23. júla a Dni behu pre všetkých na štadióne začiatkom
októbra. V septembri sa stretneme neformálne na klubovej opekačke.
Do kalendára TBL pribudli nové podujatia, jedno z nich bolo už 6.1. v Martine – Beh pre
zdravé srdce. Po roku bez dostatku snehu sa uskutočnila Turianska biela stopa tentoraz zo
športovej strelnice aj za účasti našich členov.
4, Diskusia
a, o stave spoločných financií informovala pokladníčka Ing. Alena Vajdová
celkový príjem : 1.457,47 Eur
celkový výdaj : 965,58 Eur
v pokladni k 31.12.2016 : 491,89 Eur
b, klubové členské zostáva ako doposiaľ – dôchodcovia, žiaci, študenti a materská
dovolenka 1 Euro, ostatní 2 Eurá zaplatiť pokladníčke najneskôr do BOT 8.4.
c, ešte sú k dispozícii klubové tričká v hodnote 5 EUR žlté pre mužov, biele pre ženy, na
VZ si tričká kúpili 3 noví členovia, treba ich nosiť a reprezentovať náš klub a mestečko.
d, prihovoril sa k nám viceprimátor R. Maťko, ospravedlnil p. primátora, poďakoval sa za
aktivitu, za organizovanie našich miestnych podujatí a reprezentáciu Turian v širokom
okolí.
e, bez pomoci mesta, predtým obce – finančnej i organizačnej zo strany komisie by sme
naše domáce podujatia nedokázali zabezpečiť, za pomoc srdečne ďakujeme a na
organizovanie tohoročných, najmä Behu oslobodenia, vyzývame pomôcť všetkých členov
a priaznivcov.
f, ďalšia diskusia sa krútila najmä o domácich podujatiach a spoločne sme sa odfotili.

5, Uznesenie
VZ BS Tatran Turany
•

Berie na vedomie

a, vyhodnotenie aktivity členov BS Tatran za rok 2016
b, informáciu o stave finančných prostriedkov
c, informáciu o známych termínoch behov TBL a BLŽ 2017

•

Schvaľuje

a, termíny domácich podujatí
8.4.2017 45. roč. Behu oslobodenia – memoriálu Eda Vojta
23.7.2017 9. roč. Behu na chatu pod Chlebom – memoriálu Jána Morgoša bol
aj nultý
5.-6.10.2017 Dni behu pre všetkých na štadióne MŠK Tatran

b, ocenenie mestom na návrh výboru za rok 2016 manželia Barbora a Michal
Kamenskí, Juraj Dojčár st. a Michaela Ujčeková

c, klubové členské 1 Euro deti, študenti, dôchodcovia, MD – ostatní 2 Eurá
najneskôr do 8.4.

d, doplnenie výboru za Mareka Litvaja a Martina Kotrhu Jurajom Dojčárom
mladším a Barborou Kamenskou.

•

Ukladá
a, výboru BS Tatran s pomocou členov a priaznivcov zabezpečiť domáce
podujatia
b, výboru BS Tatran úzko spolupracovať s komisiou MsZ pre šport, školstvo,
kultúru a informovanosť

c, členom a priaznivcom zúčastňovať sa aktívne na bežeckých a príbuzných
podujatiach v širokom okolí, najmä v TBL a BLŽ
•

Ďakuje

a, mestu Turany a sponzorom za finančnú a materiálnu pomoc pri zabezpečení
domácich podujatí

b, komisii MsZ a LK Nádej za aktívnu pomoc pri organizovaní domácich podujatí

c, Martinovi Kotrhovi za propagáciu podujatí TBL a vedenie webovej stránky TBL

Mgr. Jozef Liskaj
predseda BS Tatran

