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ZAPISNIK 6/09
SESTANKA OGK IN BMX,
TOREK, 14. 7. 2009, ob 17:00
v prostorih KZS v Ljubljani, Celovška cesta 25

PRISOTNI:
Člani OGK in BMX:
Damjan Kalčič, Jaka Tancik, Primož Štrancar, Gregor Miklič, in Milena Černilogar
Radež.
Ostali prisotni:
Robert Pintarič (selektor), Luka Žele (panožni trener, koordinator OGK), Mohor
Vrhovnik.
Opravičeno odsotna:
Iztok Tomšič, Miha Benčina.
PREDLAGAN DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uvodni pozdrav in sprejem zapisnika 5/09
Pritožba MBK Orbea na DP v maratonu
Pravilniki OGK – pregled potrebnih dopolnitev in uskladitev
Realizacija (koledar, tekmovanja EP, tekmovanja DP)
Plan (tekmovanja DP, odhod na SP v Avstralijo)
Program dela in finančni načrt
Razno

Ad 1) Pregled zapisnika seje 5/09 z dne 16. 6. 2009.
Prisotni na zapisnik niso imeli pripomb, zato je bil soglasno sprejet
SKLEP 1: Zapisnik 5/09 se potrdi.
Ad 2) Pritožba MBK Orbea na DP v maratonu
Prisotni so obravnavali pritožbo MBK Orbea na DP v maratonu in si izmenjali
mnenja. Strinjali so se (5: ZA, 0: PROTI, 1: VZDRŽAN), da se kljub odstopanjem, ki
jih je ugotovil predstavnik MBK Orbea, državno prvenstvo ne razveljavi.
1

Pritožba MBK Orbea, zapisnik glavnega sodnika in rezultati glasovanja so priloga
zapisnika.
Sprejet je bil
SKLEP 2: Državno prvenstvo v maratonu se NE razveljavi.
Ad 3) Pravilniki OGK – pregled potrebnih dopolnitev in uskladitev
Opravljen je bil pregled potrebnih dopolnitev pravilnikov OGK.
V Pravilniku za kros se dopolni določila, ki se nanašajo na kategorije »masters« in
»amaterji«. Upošteva se, da so kategorije »masters« tri (3): od 30 do 39 let, od 40 do
49 let in od 50 let dalje; kategorija amaterjev je enotna.
Ad 4) Realizacija (koledar, tekmovanja EP, tekmovanja DP)
Koledar tekmovanj: Odpovedana so bila tekmovanja: Ojstro (7. 6. 2009), MTB XC
pokal občine Celje (4. 7. 2009), Ojstro, pokal mladi (12. 7. 2009).
Ostala tekmovanja so realizirana. Poleg tekmovanj, ki so na koledarju KZS, so bila v
mesecu juniju organizirana še: EP v spustu v Kranjski gori, tekmovanji za svetovni
pokal v spustu in 4X v Mariboru in EP v 4X v Ajdovščini in udeležba na EP v krosu na
Nizozemskem, od 7. 7. 2009 do 12. 7. 2009. Tekmovanja so se udeležili člani
reprezentance (stroški udeležbe se krijejo iz namenskih sredstev OGK) in člani
razširjene reprezentance (člani si stroške udeležbe krijejo sami).
Reprezentanca: Blaža Klemenčič, Tanja Žakelj, Jerneja Tratnik, Luka kodra, Luka
Mezgec, Urban Ferenčak, Vid Tancer, Klemen Nicoletti.
Razširjena reprezentanca: Ana Zupan, Nejc Černilogar, Matej Lovše, Matej Mugerli,
Matjaž Budin.
Ekipo je vodil Robert Pintarič, selektor.
Ad 5) Plan (tekmovanja DP, SP v maratonu, krosu, spustu in 4X)
Spremembe v koledarju tekmovanj KZS za leto 2009: SLOP 13 mladi Domžale se
realizira 29. 8. 2009.
Udeležba na svetovnem prvenstvu v Grazu (maraton). Tekmovanja se bodo udeležili
člani reprezentance (stroški udeležbe se krijejo iz namenskih sredstev OGK): Blaža
Klemenčič, Nina Homovec, Natalija Anderluh, Matej Mugerli, Lenart Noč in Nejc
Černilogar.
Predvidena poraba sredstev: 2.000,00 EUR.
Udeležba na svetovnem prvenstvu v Avstraliji (kros, spust in 4X): Tekmovanja se
bodo udeležili člani reprezentance (stroški udeležbe se krijejo iz namenskih sredstev
OGK) in člani razširjene reprezentance (člani si stroške udeležbe krijejo sami).
Reprezentanca: Blaža Klemenčič, Tanja Žakelj, Luka Mezgec, Vid Tancer,
tekmovalec v spustu in tekmovalec v spustu/4X. Razširjena reprezentanca: Urban
Ferenčak in morda še en tekmovalec v spustu/4X.
Predvidena poraba sredstev: 20.000,00 EUR.
Ekipo vodi Robert Pintarič, selektor.
Prisotni so obravnavali pobudo, da se tekmovalcu samoplačniku, če doseže na SP
(kros, spust, 4X) kategorizacijo mednarodnega ali perspektivnega razreda, povrne
stroške udeležbe.
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Sprejet je bil
SKLEP 3: Tekmovalcu samoplačniku, če doseže na SP kategorizacijo
mednarodnega ali perspektivnega razreda, povrne stroške udeležbe.
Ad 6) Program dela in finančni načrt
V okviru realiziranih dejavnosti je OGK od 1. 1. 2009 do 14. 7. 2009 porabil
31.372,00 EUR (fakturirana realizacija). Pri tem je treba upoštevati, da se navedeni
znesek zmanjša za stroške udeležbe samoplačnikov na EP v krosu (5 tekmovalcev
in 1 spremljevalec) in delno za stroške prehrane na EP v krosu.
Ad 7) Razno
• Udeležba na tekmovanjih za slovenski pokal in DP: Udeležba tekmovalcev
na tekmah slovenskega pokala in DP je obvezna. Tekmovalec sme nastopiti
na tekmi višjega ranga, če predhodno pridobi avtorizacijo KZS.
• Akti in pravilniki KZS: V teku je pregled aktov KZS (Statut in pravilniki). Člani
OGK so vabljeni, da podajo svoje predloge in dopolnitve. Ugotovljeno je, da
nekatera določila v pravilnikih za izvedbo tekmovanj na področju gorskega
kolesarstva in BMX še niso dorečena. Pred objavo na spletnih straneh je treba
pravilnike ustrezno, v skladu z določili iz UCI pravil, dopolniti in jih na seji OGK
sprejeti.
• Pobuda za sofinanciranje dela perspektivnih tekmovalcev: Prisotni so
obravnavali in podprli pobudo, da se tekmovalcem, ki po rezultatih in
uvrstitvah na UCI lestvici izstopajo od ostalih, za treninge in priprave za
nastope na tekmah najvišjega ranga v sezoni 2010, nameni del namenskih
sredstev OGK. Po do sedaj doseženih rezultatih za ta sredstva lahko
kandidirata tekmovalki Blaža Klemenčič in Tanja Žakelj.
Sestanek se je zaključil ob 19.00 uri.
Milena Černilogar Radež l.r.,
v.d. predsednica OGK
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