Zapisnik 1/2016 sestanka odbora za množičnost
Datum in ura: 07.01.2016, 16:30
Prisotni:
-

predsednik OMR: Danilo Mištrafovič,

-

prisotni: Ivan Popovič, Branko Rokavec

-

sekretar KZS: Aleš Kalan,

-

Upravičeno odsoten: Dušan Hajdinjak, Uroš Černigoj

Dnevni red:
1.

Sklepčnost

2.

Pregled zadnjega zapisnika

3.

Dokončno oblikovanje koledarja za 2016

4. Določitev DP za vzpon, cesto in kronometer
5. Pregled in dokončno oblikovanje pravilnikov za 2016
6. Razno

Zapisnik

1. Sklepčnost
Prisotni so trije člani od sedmih zato se naproša ostale, ki niso prisotni, da po
mailu potrdijo oz. ovržejo koledar in spremembe pravilnikov.
2. Pregled zadnjega zapisnika
Pri pregledu zadnjega zapisnika smo se spomnili nekaterih predlogov
sprememb v pravilnikih, ki smo jih tudi upoštevali.
Da je bila zaključna prireditev dobro izvedena in se jo je, kljub slabemu
vremenu udeležilo veliko število kolesark in kolesarjev.
Da so na KZS že izvedli plačila oz. potekajo kompezacije povezane s stroški pri
udeležbi na SP na Danskem in izplačila organizatorjem.

3. Dokončno oblikovanje koledarja za 2016
Člani OMR-ja so potrdili koledar, ki je v priponki. Štiri prireditve so pod
vprašajem in zato jih bo Danilo do torka poklical in pridobil končne
informacije, da bomo lahko v sredo 13.01.2016 izdali končno verzijo koledarja.

4. Določitev DP za vzpon, cesto in kronometer
Člani OMR-ja so določili organizatorje DP:
-

DP KRONOMETER: kronometer Maraton Franja

-

DP CESTA: pokal občine Rogaševci

-

DP VZPON: vzpon za Kralja in Kraljico Krvavca

5. Pregled in dokončno oblikovanje pravilnikov za 2016
Člani OMR-ja so si bili enotni pri naslednjih spremembah:
-

Ker v tej sezoni ne bo kategorije AMATER+ se iz pravilnika črtajo vse točke ki
so povezane s to kategorijo

-

Organizatorji imajo možnost izpeljati dirko tudi s samo enim štartom, če to
dovoljuje dolžina in konfiguracija trase. Organizator mora vsaj en mesec pred
štartom podati vlogo na OMR, ki bo izdal dovoljenje ali ima organizator lahko
samo en štart.

-

V sezoni 2016 bo v PSLO startnina 15 EUR (za vse ki imajo licenco ali
kolesarsko izkaznico) in 20 EUR (za vse ostale)

-

Ko se tekmovalec trikrat v sezoni prijavi v predprijavi in se ne udeleži tekme
avtomatično na naslednji tekmi ne more startati.

6. Razno
Aleš Kalan nas je obvestil, da bo od 27.01.2016 do 30.01.2016 na
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekal sejem Alpe Adria na katerem bo
predstavljena tudi množična kolesarska prireditev SLOVENIJA KOLESARI.
Seja je bila zaključena ob 17:40
Zapisal: Danilo Mištrafović, predsednik OMR

