ZAP01‐2017

Zapisnik sestanka odbora za množičnost

št.:

ZAP01-2017

Datum in ura:

18.01.2017, 18:00

Prisotni:
‐
‐
‐
‐

predsednik OMR:
člani:
član-predstavnik DKSS:
selektor reprezentance OMR:

Upravičeno odsoten:

Dušan Hajdinjak,
Tomi Iskra, Danilo Mištrafovič, Jani Prešeren, Uroš Černigoj,
Andrej Fideršek,
Mitja Hernaus.
Ljubo Car.

Dnevni red:
1.

pregled anket med tekmovalci in organizatorji (skupni interesi, vodilo za pripravo koledarja, sprememba
pravilnika)
pregled prispelih vlog za tekme in sestava tekmovalnega koledarja
dopolnitev pravilnika OMR
potrditev podpredsednika OMR (korespondenčno je že potrjen)
potrditev selektorja OMR
razno

2.
3.
4.
5.
6.

Zapisnik
1.

Pregled anket med tekmovalci in organizatorji (skupni interesi, vodilo za pripravo koledarja,
sprememba pravilnika)

Odziv na poslane ankete tekmovalcem in organizatorjem je bil dober. OMR bo ankete uporabil pri nadaljnjih
spremembah pravilnikov in skušal s sklepi zagotoviti predvsem tekmovalcem, kot tudi organizatorjem, boljše
pogoje. Za letošnjo sezono bistvenih sprememb ne bo. Oblikovan bo nov sistem kategorij, ki bo implementiran v
letu 2018. Ker so želje različne, kot npr.: jakostne skupine, uvedba kategorije za najboljše Amater+ ali zmanjšanje
števila kategorij, se bo to področje tekom leta podrobno preučilo.

2.

Pregled prispelih vlog za tekme in sestava tekmovalnega koledarja

Do drugega prijavnega roka (15.01.2017) je bilo za tekmovalno sezono 2017 oddanih 20 vlog za izvedbo dirk za
PSLO. Od tega je 7 cestnih, 4 kronometri in 9 gorskih dirk.
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V letošnjem letu bo za PSLO štel tudi Maraton Franja in Maraton Alpe. Na Maratonu Franja se bo trasa za
posamezno kategorijo določila na osnovi kvalifikacij za SP. Na Maratonu Alpe bo tekmovanje za PSLO izvedeno le
do vključno kategorije Master E in Ženske B.
Organizatorja vzpona na Katarino se pozove, da zaradi krajše trase dirko izvede kot kronometer in ne kot gorsko
dirko.
Koledar bo sestavljen do konca meseca januarja. Rok za objavo je 30.01.2017.
sklep 2-1

Za državna prvenstva se po posamezni disciplini določi: 3. dirka občine Pesnica v Jarenini
21.05.2017(cesta), Kronometer Franja 09.06.2017 in 25. Skok na Roglo 19.08.2017

sklep 2-2

Za točkovanje PSLO (posamezna disciplina) bo štelo po točkah najboljših 6 cestnih dirk ali 1 manj
kot je speljanih dirk v sezoni, 3 kronometri ali 1 manj kot je v sezoni organiziranih kronometrov in 6
vzponov.

sklep 2-3

Za točkovanje v PSLO (skupno) štejejo po točkah najboljše 3 cestne dirke, 3 kronometri in 3
vzponi.

3.

Dopolnitev pravilnika OMR

Oba pravilnika v pristojnosti OMR (tekmovalni in pravilnik za organizatorje) bosta ustrezno spremenjena in
popravljena z upoštevanjem želja tekmovalcev in organizatorjev. Pravilnika bosta objavljena na uradni strani KZS,
prijavim.se in poslana vsem z mailing liste OMR.

4.

Potrditev podpredsednika OMR

sklep 4-1

5.

Jani Prešeren se s strani OMR imenuje kot podpredsednik OMR.

Potrditev selektorja OMR

sklep 5-1

6.

Mitjo Hernausa se s strani OMR imenuje kot selektorja reprezentance OMR.

Razno

Z imenovanjem v DKSS je predstavnik v OMR postal Andrej Fideršek, ki je nadomestil Irmo Baloh.
Selektor Hernaus je odboru predlagal, da poskušajo več storiti pri obveščanju in promociji delovanja OMR.
Začeli so se pogovori s protidopinško organizacijo SLOADO. Po zagotovitvi denarnih sredstev se bo po dogovoru z
organizacijo že letos izvedlo nekaj nenapovedanih doping kontrol.

Seja je bila končana ob 20:20

Zapisal: Uroš Černigoj
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