Zapisnik 4/2015 sestanka odbora za množičnost
Datum in ura: 13.10.2015, 17:00
Prisotni:
-

predsednik OMR: Danilo Mištrafovič,

-

prisotni: Mira Gašparič Petrovič, Andrej Fideršek, Ivan Popovič, Rok Lozar,
Branko Rokavec, Uroš Černigoj,

-

sekretar KZS: Aleš Kalan,

-

Upravičeno odsoten: Dušan Hajdinjak

Dnevni red:
1.

Analiza pretekle sezone

2.

Pravilniki

3.

Koledar za 2016

4. Zaključna prireditev
5. Razno

zapisnik
1. analiza pretekle sezone (s strani OMR in sodnikov)
V letošnji sezoni je bil uveden timing s strani pooblaščene službe. Zadeva se je
izkazala za pozitivno kljub začetnim težavam na prvi dirki sezone. Prisotna sodnika na
sestanku sta opozorila še na nekatere manjše probleme v zvezi zaznavanjem
tekmovalcev s čipom.
Sodnika sta OMR opozorila tudi na bonton tekmovalcev med tekmovanji, pripenjanje
startnih številk, start za črto, pravočasna prijava, itd.
Glavni problem PSLO je udeležba na tekmovanjih, ki pada saj je dirk veliko, stroški in
potrebni čas pa verjetno predstavljajo glavni razlog za neudeležbo. V prihodnosti bo
potrebno najti rešitev za povečanje števila tekmovalcev, morda tudi z drugačnim
načinom točkovanja.

2. Pravilniki (pregled, predlogi sprememb in potrditev sprememb
V sezoni 2016 se v PSLO uvede startnina 15 EUR. Za tekmovalce brez licence je
startnina 20 EUR. Za prireditve se uvede delegacija v smislu pregleda razpisa za
določeno dirko, ki je poslan na zvezo za izdajo soglasja. Do naslednjega sestanka člani
OMR preučijo ali je potrebno krčenje prireditev za PSLO z vidika večje udeležbe na
dirkah.

3. Koledar 2016
Organizatorjem lanskoletnih prireditev za PSLO je bila poslana e-pošta z vprašanjem
ali bodo v letu 2016 organizirali dirko v istem terminu kot letos. Do sestanka je
tretjina organizatorjev odgovorila, da planira organizacijo dirke tudi v letu 2016 na isti
termin. Preostali lahko odgovor podajo do 20.10.2015.

4. Zaključna prireditev
OMR

je

pridobil

3

ponudbe

za

korespondenčnih sej se bo OMR odločil

organizacijo
glede

zaključne

organizacije

prireditve.

prireditve.

Preko

Planirani

datum je 21.11.2015. Do naslednjega sestanka bo predlagan tudi naj kolesar in naj
kolesarka leta 2015.

5. Razno
Organizatorjem bodo s strani KZS izplačana sredstva za organizacijo prireditve. Prav
tako bo KZS pokrila stroške, ki so nastali z udeležbo na SP na Danskem.

Seja je bila zaključena ob 19:20
Zapisal: Uroš Černigoj, član OMR

