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ZAPISNIK 2/10
SESTANKA OGK IN BMX,
SREDA, 17. 2. 2010, ob 17:00
v prostorih KZS v Ljubljani, Celovška cesta 25

PRISOTNI:
Člani OGK in BMX:
Damjan Kalčič, Primož Štrancar, Gregor Miklič, Miha Benčina in Mohor Vrhovnik
Ostali prisotni:
Milena Černilogar Radež, predsednica KZS
Opravičeno odsotni:
Jaka Tancik in Iztok Tomšič
Ostali vabljeni:
Robert Pintarič (selektor),
prisotna

Mira Gašparič Petrovič (sodnica); ki na seji nista bila

PREDLAGAN DNEVNI RED:
1. Uvodni pozdrav
2. Pregled in potrditev zapisnika 1/2010
3. Potrditev predloga sklepov iz DH zbora
4. Potrditev predloga pravil za 4x in BMX
5. Skupne priprave
6. Dopolnila in predlogi za kros
7. Merjenje časov na tekmah v krosu
8. Razno
Ad 1 in 2) Uvodni pozdrav in pregled zapisnika seje 1/10 z dne 13. 1. 2010.
Prisotni na zapisnik niso imeli pripomb, zato je bil soglasno sprejet
SKLEP 1: Zapisnik 1/10 se potrdi.
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Ad 3) Potrditev predlogov sklepov iz DH zbora
Prisotni so bili seznanjeni z dopolnitvami pravilnika in predlagali, da se dopolnjeno
gradivo pošlje v pregled članom OGK in se ga dokončno uskladi preko elektronske
pošte.
Ad 4) Potrditev predloga pravil za 4X in BMX za leto 2010
Prisotni so bili seznanjeni s predlaganimi spremembami, se strinjali, da se jih
upošteva. Pravilnika se objavi na spletnih straneh OGK in sta priloga zapisnika.
Sprejet je bil
SKLEP 2: OGK sprejme pravila za 4X in BMX za leto 2010.
Ad 5) Skupne priprave
Za tekmovalce v krosu, predstavnike reprezentance, bodo v tednu po 15. 3.
organizirane pet dnevne skupne priprave, po pripravah pa še testiranje
reprezentantov. Udeležence določi selektor.
Predvideni stroški znašajo 2.000,00 EUR. Prisotni so predlagali, da se priprave
organizirajo tako, da bodo tekmovalci prenočevali v apartmajih in se strinjali, da
logistiko uredi in zagotovi Mohor Vrhovnik.
Prisotni so obravnavali tudi organizacijo skupnih priprav tudi za ostale discipline in se
strinjali, da do naslednje seje pripravi predlog Tine Mahkovec.
V okviru te točke dnevnega reda so prisotni obravnavali »skupne odhode« na
tekmovanja v tujini. V skladu s sprejetim programom dela OGK za leto 2010 KZS
sofinancira udeležbe tekmovalcev na tekmah svetovnega pokala in drugih UCI
tekmah, kjer je v programu predlagano število udeležencev vsaj dvanajst. Dana je
bila pobuda, da se klubi čim bolj povežejo, preverijo interes, povabijo vse
zainteresirane in primerne tekmovalce in pripravijo predloge do naslednje seje OGK.
Ad 6) Predlogi in pravila za kros in kros - mladi
Gradivo iz leta 2009 še ni revidirano, pobude pa so:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pri novih organizatorjih in tam, kjer se oceni, da je treba, gre tehnični delegat na
tekmo en dan prej in se mu v ta namen povrnejo stroški.
Pregledati je treba dolžnosti tehničnega delegata.
Na tekmi se uvede knjiga pripomb in pritožb, ki je na voljo vsakemu udeležencu
tekme.
Izdela se obrazec za oceno tekme, ki ga po končani tekmi izpolni tehnični
delegat.
Vzpostaviti je treba sistem vzpodbud za organizatorja.
Po tekmi se organizira še en sestanek za vodje ekip, ki ga skliče tehnični delegat.
Predlagana so nova merila za nagradni sklad, kjer višina nagradnega sklada
ostane ista, to je 1.060,00 EUR. Merila so v prilogi zapisnika.
Popravijo se določila pri kategorijah. Določila so v prilogi zapisnika.

Ad 7) Merjenje časov na tekmah v krosu
V teku so dejavnosti, da bo področje merjenja časov na tekmovanjih v prihodnje
organizirano na nivoju KZS. Stroške C2 tekmovanj v Domžalah, Rogli in Ravnah na
Koroškem sofinancira OGK v dogovorjeni višini sredstev.
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Ad 8) Razno
Za pripravo šolskega prvenstva v jeseni 2010 je svojo pripravljenost organizacije
podal klub KK Ravne.

Sestanek se je zaključil ob 19.30 uri.
Damjan Kalčič l.r.,
predsednik OGK

Priloge:
•
•

Merila za nagradni sklad, 16. člen
Določila pri kategorijah
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PRILOGA 1:

NAGRADE (16. ČLEN)

1. mesto

2.mesto

3.mesto

4.mesto

5.mesto

Moški (Elite in U23)

200

150

100

60

30

Ženske (Elite + U23)

150

100

70

praktična

praktična

St. mladinci (U19)

50

30

20

praktična

praktična

Mladinke (U19 in U17)

50

30

20

praktična

praktična
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PRILOGA 2: DOLOČILA PRI KATEGORIJAH
III. KATEGORIJE, STARTNINE IN PRIJAVE

6. člen
(Kategorije)
Kategorije za kros so:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

U7 - U15 dečki (do letnik 1996 in 1997 in mlajši)
U7 - U15 deklice (do letnik 1996 in 1997 in mlajši)
U17 mlajši mladinci (letnik 1994 in 1995)
MLADINKE (mlajše in starejše) U17, U19 (letnik od 1992 do 1995)
U19 starejši mladinci (letnik 1992 in 1993)
MASTERS I (letnik od 1970 do 1979), II (letnik od 1960 do 1969), III (letnik od
1950 do 1959)
ŽENSKE U23 in elite (letnik 1991 in starejše)
AMATERJI
ELITE (letnik 1987 in starejši)
MLAJŠI ČLANI U23 (letnik od 1991 do 1988)
I.

KATEGORIJE, STARTNINE IN PRIJAVE
1. člen
(Kategorije)

Kategorije za kros - mladi so:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

U7 dečki in deklice (letnik 2004 in 2005)
U9 dečki in deklice (letnik 2002 in 2003)
U11 dečki (letnik 2000 in 2001)
U11 deklice (letnik 2000 in 2001)
U13 dečki (letnik 1998 in 1999)
U13 deklice (letnik 1998 in 1999)
U15 dečki (letnik 1996 in 1997)
U15 deklice (letnik 1996 in 1997)
U17 mlajši mladinci (letnik 1994 in 1995)
Mladinke: U17 mlajše mladinke (letnik 1994 in 1995) in U19 starejše mladinke
(letnik 1992 in 1993)
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