
36. Privediem nového člena
Zmyslom tejto disciplíny je získať čo najväčší počet nových členov 

(alebo, minimálne sa pri tom získavaní zaslúžime o propagáciu nášho športu)

Pravidlá:

Vysvetlivky skratiek:
NČ – nový člen; za nového člena budeme považovať toho, kto zaplatí členské do 30.6.2019 
a bude zapísaný v ISŠ (Informačný systém športu)
PČ – potenciálny člen je taký, ktorý sa nikdy predtým nevenoval OB, čiže nie „staronový“ a ani 
nie taký, ktorý už chodí na mapové tréningy, ale ešte nie je našim členom
Vylúčené sú aj deti našich členov, kde je vysoká pravdepodobnosť, že sa našim členom raz 
stanú
Z – získateľ je člen klubu, ktorý sa snaží získať nového člena

Začiatok: 01.9.2018
Ukončenie: 30.6.2019

Cieľ súťaže: získať nového člena a starostlivosť o neho

Hodnotenie: 
 Z, ktorý privedie  NČ, a očarí ho tak, že je ochotný sa stať našim členom, a teda, že 

zaplatí členské do 30.6.2019, získava 10 bodov (môže priviesť aj viacerých , potom za 
každého získa 10b)

 za starostlivosť o nového člena sa body budú získavať iba v rámci mapových tréningov 
takto:

 každý, kto privedie na mapový tréning buď PČ alebo už ZČ, získa 2 body, ak sa 
oňho bude starať počas celého tréningu

 NČ  (aj PČ? – otázka na Kema) môže chodiť aj na tréningy do telocvične, ale za 
túto účasť nezískava Z žiadne body, keďže tu starostlivosť nie je potrebná

 v prípade, že Z chce na mapových tréningoch trénovať a nie pomáhať NČ,PČ,  
môže sa dohodnúť s kýmkoľvek, kto má záujem sa NČ, PČ venovať ,  v tom 
prípade sa 2 body  za tréning rozdelia takto:
1 bod získa Z a 1 bod získa starostlivý (ak starostlivým bude Mišo Krajčík, ten 
body za tréning získavať nebude)

 môže nastať situácia, že príde niekto sám (napr. z Mikulášskej čižmy ap.). V tom prípade
sa ho môže ktokoľvek ujať , podchytiť ho a venovať sa jeho tréningovej činnosti  
dovtedy, kým sa nerozhodne, či sa stane alebo nestane  našim členom.
 ak sa stane našim členom, potom sa oňho môže starať ďalej alebo ho prenechá 

Mišovi Krajčíkovi.   Za takto vynaložený čas mu tiež  patria 2 body za tréning pred 
aj po členstve a to do 30.6.2019, kedy súťaž končí

 body za NČ ale nezískava, keďže ho nepriviedol
 ak sa podarí Z priviesť NČ alebo aj PČ na niektoré z našich pretekov a aj preteky 

absolvuje, získa Z za každú takúto účasť  5 bodov



 súťaž končí 30.6.2019, kedy sa po sčítaní bodov určí poradie získateľov a pridelia sa 
body podľa pravidiel súťaže 50 boja.

Zhrnutie:

10 bodov – získa Z za nového člena

2 body – získa Z za absolvovaný mapový tréning s NČ alebo PČ

1 bod –  získa Z za delegovaný mapový tréning s NČ, PČ

1 bod – získa Starostlivý za prevzatý mapový tréning s NČ, PČ

5 bodov – získa Z za účasť NČ, PČ na pretekoch 

Evidenciu prideľovania bodov vedie Judita Sádecká.

VEĽA  ZDARU – potrebujeme to 


