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Zapisnik sestanka odbora za množičnost
št.:

ZAP05-2017

Datum in ura:

19.09.2017, 18:30

Prisotni: Jani Prešeren – predsednik, člani: Andrej Fideršek, Uroš Černigoj, Tomi Iskra, Danilo Mištrafovič,
selektor reprezentance OMR - Mitja Hernaus.
Dnevni red:
1. SP Albi – zaključno poročilo selektorja in vprašanja
2. Zaključna prireditev in izbor najboljših kolesarjev
3. Smernice za leto 2018

Zapisnik
1.

SP Albi – zaključno poročilo selektorja in vprašanja

Selektor reprezentance je na kratko povzel zaključno poročilo o SP v Franciji. OMR je v zvezi z reprezentanco
sprejel naslednji sklep
sklep 1-1

OMR potrjuje poročilo selektorja

sklep 1-2
ker je bilo za reprezentančne aktivnosti zagotovljeno nekaj več sredstev kot je bilo porabljenih
za tekoče zadeve, se bodo ta sredstva razdelila med reprezentante za povračilo stroškov prevoza, nastanitve in
drugih stroškov, ki so nastali z udeležbo na SP.
Poročilo selektorja se nahaja v prilogi.

2.

Zaključna prireditev in izbor najboljših kolesarjev

Glede zaključne prireditve OMR sprejema naslednje sklepe
sklep 2-1
skladno s pravilnikom sta bila izbrana najboljša amaterska kolesarka in kolesar. Kolesarjema bo
podeljeno priznanje na Večeru zvezd in na zaključni prireditvi.
sklep 2-2
zaključna prireditev bo v petek 27.10.2017 ob 18h, 2h pred podelitvijo bo razširjena seja odbora
za množičnost. Prireditev bo na isti lokaciji kot lansko leto, gostišče Jezero, Zbilje. O vseh aktivnostih v zvezi z
zaključno prireditvijo bodo kolesarji prejeli po pošti, epošti, objavi na prijavim.se in na straneh KZS
3.
Smernice za leto 2018
Smernice in ideje za leto 2018:
-

V letu 2018 bi se uvedlo disciplino kriterijev. Vanjo bi bile zajete cestne dirke s prekratkim krogom.
Tekmovanje bi potekalo v dveh starostnih skupinah, ki bodo določene naknadno. Vodilo bi se
točkovanje, ki ne bo vezano na PSLO ostalih disciplin. O tej temi bo OMR sprejel odločitve pred
začetkom zbiranja vlog za organizacijo dirk.
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- OMR si bo pred letom 2018 prizadeval, da bi se organizatorji povezovali skupaj in organizirali dirke na
višjem nivoju, v smislu organizacije predvsem cestnih dirk, na primernejših trasah.

4.

Razno

OMR bo med tekmovalce razdelil še drugo anketo, ki bo zajemala oceno letošnje sezone z vidika udeležencev dirk
in bo v pomoč pri izdelavi smernic za leto 2018. 2h pred zaključno prireditvijo, na dan 27.10. bo sestanek OMR z
organizatorji dirk in predstavniki klubov na katerem bo predvsem govora o problematiki in usmeritvah v izboljšanje
prireditev.

Seja je bila zaključena ob 20:20
Zapisal: Uroš Černigoj
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KOLESARJI
04.09.2017

Zadeva: Zaključno poročilo SP Albi 2017

Svetovnega amaterskega prvenstva v francoskem Albiju, so se v okviru reprezentance letos udeležili
naslednji tekmovalci:
Kronometer:
Laura Šimenc
Ajda Opeka
Dean Bratuš
David Rihtarič
Mitja Oter
Cestna Dirka:
Laura Šimenc
Ajda Opeka
Tina Ušeničnik
Dean Bratuš
David Rihtarič
Andrej Draksler
Uroš Verčič
Mitja Oter
Ljubo Car
Štafetna dirka:
Ekipa Slovenija
Ajda Opeka, Dean Bratuš, Mitja Oter, Ljubo Car
Mešana ekipa Slovenija/Tuš
Laura Šimenc (Iztok Melanšek, Mitja Mahorič, Mitja Mesarič)
Na spisku je bil poleg omenjenih le še Primož Porenta, ki pa se prvenstva ni udeležil. Skladno s sklepom
OMR naj bi se vsem udeležencem, ki so bili na seznamu reprezentance povrnil strošek startnine, že
pred prvenstvom pa so jim bili zagotovljeni dresi, kombinezoni in majice za prosti čas. Vse ostalo, kar
jim je bilo tam dodatno na voljo je bilo pro-bono ali sponzorsko. Startnina za cestno dirko je znašala 90
EUR, za kronometer pa 50 EUR. Glede na to, da je na kronometru štartalo 5 reprezentantov na cestni
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dirki pa 9, bo znesek povračila iz naslova startnin znašal 1.060 EUR, kar je v okviru odobrenega zneska.
Obračun v zvezi s tem bo na Zvezo posredovan v naslednjih dneh in upam na čim hitrejše nakazilo
upravičencem, saj je bil skupni strošek na tekmovalca zaradi oddaljenosti relativno visok.
Ekipa Tuša se je prvenstva udeležila z osmimi tekmovalci in sicer Dunja Selan, Matej Lovše, Mitja
Mesarič, Mitja Mahorič, Iztok Melanšek, Borja Jelič, Andrej Žaubi in Matej Kravos. Na prizorišču je bilo
tako skupno 20 slovenskih kolesarjev in rezime vseh uvrstitev med prvo deseterico je naslednji:
1.
2.
2.
2.
5.
6.
8.
8.
9.
9.

mesto Matej Lovše, kronometer
mesto Matej Lovše, cestna dirka
mesto Laura Šimenc, kronometer
mesto Slovenija, ekipna tekma
mesto Ajda Opeka, cestna dirka
mesto Tina Ušeničnik, cestna dirka
mesto Andrej Žaubi, cestna dirka
mesto Matej Kravos, kronometer
mesto Laura Šimenc, cestna dirka
mesto Borja Jelič, kronometer

Skupno so bile torej osvojene tri posamične in ena ekipna kolajna. Z nekaj več sreče bi sicer na cestni
dirki lahko osvojili še tri kolajne, saj so bili Ajda Opeka, Laura Šimenc in Dean Bratuš vse do samega
šprinta v igri za stopničke. Posebej Aja bi z nekoliko bolje organizirano kontrolo s strani sodniške službe,
do medalje prišla brez težav.
Glede na to, da je šlo za najbolj številčno prvenstvo doslej, saj je v posameznih kategorijah štartalo tudi
preko 300 tekmovalcev in zaradi velike oddaljenosti našo okrnjeno udeležbo, je slovenski uspeh toliko
večji. Prav vsi udeleženci so tekme ne glede na morebitne težave končali in v svoj nastop vložili vso
svojo energijo. Turistov iz Slovenije tako na štartu ni bilo. Edina slovenska »turista«, seveda v
narekovajih, sta bila Andrej Golčman in Gregor Maljkovič, ki sta se prvenstva udeležila v povsem lastni
režiji in na cestni dirki osvojila 154. oz. 242. mesto, ne glede na to pa sta bila ob progi deležna povsem
enake tehnične podpore, kot vsi ostali Slovenci.

Lep pozdrav,
Selektor OMR
Mitja Hernaus

