ZAP06-2017

Zapisnik razširjenega sestanka odbora za množičnost
št.:

ZAP06-2017

Datum in ura:

27.10.2017, 16:00

Prisotni: Jani Prešeren – predsednik, člani:, Danilo Mištrafovič, Ljubo Car, Dušan Hajdinjak
Opravičeno odsotni: Andrej Fideršek, Uroš Černigoj, Tomi Iskra
Ostali prisotni na sestanku: Aleš Kalan (KZS), Lucjan Premn (KK Izvir Vipava), Milan Černigoj (KD LPP), Boštjan
Slak (KD Brda).

Dnevni red:
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Pregled sezone 2017 (pohvale, graje….)
Smernice za 2018 OMR
Ostali predlogi
Razno

Zapisnik
1.

Pregled sezone 2017
1a Ker je bil odbor formiran šele v decembru ni bilo veliko možnosti, da bi prisluhnili željam po manjšem
številu tekem. Za 2018 bomo upoštevali vaše želje in se držali pravilnika.
1b SLOADA je bila kar nekajkrat prisotna na amaterskih tekmah.
Sklep 1b: V letu 2017 je bilo narejenih 19 testiranj amaterskih tekmovalcev, vsi vzorci so bili
negativni.
1c Zgodila se je Pesnica… upamo, da se v bodoče podobnih incidentov ne bo zgodilo in da bodo
organizatorji dali več poudarka na varnosti tekmovalcev.
1d Aleš Kalan (KZS) je člane odbora seznanil, da je kolesarski klub KD Branik, člane odbora OMR
predlagal disciplinski komisiji.
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2.

Smernice za 2018 OMR
2a Ustanovitev nove discipline kriteriji. V ta sklop bi združili vse tekme, ki imajo krajši krog oz so po dolžini
krajše dirke. Bila bi samo dva štarta oz dve kategoriji npr do 45 in nad 45. Kriteriji ne bodo šteli v skupni
pokal PSLO.. bilo bi ločeno točkovanje.
Sklep 2a: Predlog o novi disciplini je bil s strani predstavnikov klubov negativno sprejet. Poraja
se vprašanje število udeležencev na tekmi. Člani odbora se s tem strinjamo. Nove discipline kriteriji ne bo.
Podan je bil predlog, da organizator naključno znotraj dirke z zvoncem oznani, da bo v naslednjem krogu
leteči šprint.

2b Na posamezni tekmi organizatorji naj ne bi podeljevali pokalov (če ne želijo).
Razlog:
Organizatorji tekmovanj imajo velike birokratske stroške pri sami organizaciji tekme, tako s pridobivanjem
soglasij, kot z nagradami (pokali). Odbor se je odločil, da se stroški znižajo, če se jih na posamezni tekmi
ne podeli pokalov. Ob koncu sezone, na podelitvi PSLO, pa se s pokali nagradi npr prvih 10 v posamezni
kategoriji.
Sklep 2b: Vsi prisotni se strinjajo, da se lahko v pravilnik vnese pravilo, da prvim trem v kategoriji
na posamezni tekmi, organizator ni dolžan podeliti pokale. Izvede se razglasitev in fotografiranje prvih treh
v posamezni kategoriji. Če organizator želi, lahko podeli tako pokale ali praktične nagrade.
Za pokale ob koncu sezone pa bi se sredstva namenila iz plačane letne članarine kluba/društva kolesarski
zvezi. Klubi/društva, ki NE organizirajo tekme, bi plačali nekoliko višjo članarino, kot klubi/društva, ki so
organizatorji tekme. Iz sklada v katerega bi šla razlika v članarini, bi ob koncu sezone nagradili prvi 10
tekmovalce v PSLO.

2c Za sezono 2018 bi dvignili štartnino.
Sklep 2c: Tudi s tem ukrepom bi organizatorjem pripomogli, da bi lažje organizirali tekmovanje.
Podan je bil predlog, da si organizator sam postavi višino štartnine, vendar ne več kot 18€. Podan je bil
tudi predlog, da je štartnina za ženske in upokojence nižja.
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3.

Ostali predlogi
3a Podan je bil predlog, da se namesto cestne dirke, ki ima krajši krog, izvede kronometer. Število
kronometrov je malo. Časovno bi bila zapora ceste manjša ali enaka.
3b Priporočilo klubom, da se povežejo med seboj in skupaj organizirajo tekmo.

4.

Razno
Zoran, predstavnik AZ-net, predlaga, da na prvi tekmi tekmovalci kupijo čip in številke in jih uporabljajo
skozi celo sezono, lahko tudi več sezon.

Seja je bila zaključena ob 17:45
Zapisal: Jani Prešeren
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