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Martin Hvastija (v.d. predsednika OCK), Andrej Cimprič, Marko Polanc, Bogdan Fink, Matjaž Zevnik,
Miran Kelner in Nevenka Sreš (DKSS)
Aleš Kalan( gen. sekretar KZS), Uroš Šilar (koordinator za velodrom), Peter Judež (ZKSK), Šime Dmitrovič
(PR KZS)
/

V INFORMACIJO

Tomaž Grm, predsednik KZS

Tema

Sklop

Pregled zapisnika
14. seje
Državno
prvenstvo –
cestno 2020. Nov
UCI termin 22. –
23. avgust 2020
Revizija UCI
koledarja 2020
Revizija
nacionalnega
cestnega
koledarja 2020
Revizija
reprezentančnih
programov 2020
– selektorji po
kategorijah
Selektor
mladincev 2020
Andrej Cimprič –
pogodba
Velodrom –
poročilo in
program

OCK

Rešitev-pojasnilo-sklep
Pregledal se je zapisnik prejšnje 14. seje OCK
(19.2.2019). Na zapisnik ni bilo pripomb, OCK je
potrdil zapisnik.

Odgovoren

Rok

OCK

Zaradi pandemije in odpovedi vseh tekmovanj s
strani UCI in organizatorjev, je ta trenutek nemogoče
predvideti nadaljnji potek sezone 2020.
OCK se bo glede na stanje v Sloveniji trudil izpeljati
DP v najboljšem možnem terminu.
UCI koledar2020 ta trenutek še ni na novo postavljen.
Vse dirke so odpovedane ali prestavljene na
nedoločen termin.
Po objavi novega UCI koledarja (predvidoma junija
2020) se pozove vse slovenske organizatorje dirk, da
potrdijo obstoječe ali izberejo nove termine.

OCK

2020

Martin Hvastija

2020

Martin Hvastija

2020

Cestno

Glede na trenutno negotovo situacijo, je nemogoče
predvideti programe.

Selektorji

2020

OCK

Za selektorja mladincev je potrebno najti ustrezno
rešitev. Andrej Cimprič mora povedati svoje pogoje.

OCK

2020

velodrom

povzetek sodelovanja z Bressanom, oprema,
oblikovanje reprezentanc in programi, trener –
selektor reprezentanc, program dirk za klube v tujini
OCK, generalni sekretar KZS in predstavnika obeh
sodniških organizacij so delegirali sodniške
organizacije za posamezne dirke koledarjev OCK.
OCK še enkrat poziva obe sodniški organizaciji, da
revidirata cenike predvsem na dirkah, ki so
organizirane samo za kategorije dečkov.
Člani OCK in selektorji so povedali, kako ta trenutek
vidijo možnosti za nadaljevanje sezone.
Po sprostitvi ukrepov se bo veliko težje vrniti v
normalno organizacijo prireditev in tekmovalni
proces.
Velik strošek bodo predstavljali dodatni ukrepi in
testiranja, povezana z pandemijo covid 19.

Uroš Šilar

2020

DKSS
ZKSK

2020

DP

Cestno

OCK

DKSS
Sodniška
problematika ZKSK
– nov cenik,
predlogi
organizatorjev
Predlogi in
pobude v
zvezi s
situacijo,
nastalo zaradi
ukrepov
povezanih s
pandemijo
Razno

15. seja (3-2020)
4.5.2020
videokonferenca

Datum: 4.5.2020
Naslednji sestanek bo: predvidoma po sprostitvi ukrepov povezanih s pandemijo
Teme naslednjega sestanka:
Sestanek vodil: Martin Hvastija, v.d. predsednika OCK
Zapisnikar: Martin Hvastija, v.d. predsednika OCK

