Datum: 8. 5. 2012
Številka: 3/2012

ZAPISNIK 3/2012
SESTANKA OGK IN BMX,
PONEDELJEK 7.5.2012 ob 17.00

Predlagan dnevni red:
1.

Uvodni pozdrav in potrditev dnevnega reda seje;

2.

Sprejem zapisnika 02/12 seje z dne 12.3.2012;

3.

Pregled odprtih sklepov s preteklih sej;

4.

Šolsko Športno tekmovanje 2012/2013

5.

Reprezentanca 2012,

6.

7.

8.

5.1.

Evropsko in svetovno prvenstvo XCO;

5.2.

Reprezentanca v gravitacijskih disciplinah;

5.3.

Svetovno prvenstvo BMX;

5.4.

Olimpijske igre 2012;

Slovenski pokal,
6.1.

Uvrstitev DH Psunj na koledar slovenskega pokala v spustu;

6.2.

Eliminator;
6.2.1.

Dodatne dirke,

6.2.2.

Pravilniki

6.3.

Štartne številke;

6.4.

Odpoved ali prestavitev dirke XC Idrija;

6.5.

Uvrstitev XC Samobor na koledar tekme mladih.

Sodniki:
7.1.

DH Avče,

7.2.

DH Trbovlje,

7.3.

XCE Ajdovščina

Pritožba KK Črn Trn
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Zapisnik:
1.

Dnevni red seje je sprejet

2.

Zapisnik seje 02/12 z dne 12.3.2012 je sprejet;

3.

Pregled odprtih sklepov s preteklih sej;
a.

4.

Šolsko Športno tekmovanje 2012/2013
a.

5.

Pregledali smo odprte sklepe preteklih sej in zadolžene za njihovo izvajanje pozvali naj do
naslednje seje uredijo svoje zadolžitve.

Organizacija šolskega športnega tekmovanja v gorskem kolesarstvu v šolskem letu 2012/2013
je dodeljena ekipi Energijateam.com

Reprezentanca 2012,
a.

Evropsko in svetovno prvenstvo XCO;
Evropsko prvenstvo:
Selektor določi kvalifikacijske norme po kategorijah:
-

Mladinke: uvrstitev med najboljših 20 na vsaj enem svetovnem pokalu,

-

Mladinci: uvrstitev med najboljših 30 na vsaj enem svetovnem pokalu,

-

Člani in U23: uvrstitev med najboljših 50 na vsaj enem svetovnem pokalu,

-

Članici Blaža Klemenčič in Tanja Žakelj imata zaradi rezultata iz leta 2011
zagoovljeno mesto v reprezentanci.

Svetovno prvenstvo:
Selektor pove,da bo delegacija za svetovno prvenstvo zaradi nizkih stroškov večja
b.

Reprezentanca v gravitacijskih disciplinah;
Reprezentanci v štiri krosu se za reprezentančne akcije v letošnji sezoni nameni 1000€.
Koordinator reprezentance v 4Xu je g. Ergaver.

c.

Svetovno prvenstvo BMX;
Reprezentanci se odobri 200€ za sofinanciranje udeležbe na svetovnem prvenstvu.

d.

Olimpijske igre 2012;
OGK nameni Blaži Klemenčič in Tanji Žakelj skupaj 5000€ za priprave na olimpijske igre.

6.

Slovenski pokal,
a.

DH Psunj se uvrsti na koledar slovenskega pokala v spustu;

b.

Eliminator;
i. Pravilnik za disciplino eliminator pripravi Jaka Tancik

c.

7.

Štartne številke;
-

Gravitacija: Tine povpraša organizatorje DH,4X in BMX, ali potrebujejo
zagotovljene štartne številke s strani KZS.

-

Kros. Miha Benčina pripravi razpis za izdelavo XC štartnih številk,

d.

Organizatorje dirke mladih XC Idrija se sporoči naj najdejo drug datum za izvedbo dirke. Datum
mora biti postavljen tako,da je vikend prost.

e.

Potrjeno je, da se XC Samobor uvrsti v koledar pokala mladih.

Sodniki:
a.

DH Avče,
-

Sodnik je bil kljub temu,da so bile kvalifikacije in dirka izpeljane isti dan na
prizorišču 2 dni in zato je bil račun za opravljeno storitev previsok.
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b.

XCE Ajdovščina
-

c.

Delegiranje sodnikov za BMX
-

8.

Potrebno je narediti pravilnik te discipline v katerem bo potrebno definirati
mnogo stvari (ovire, način štarta, dolžina proge,…)

Na dirkah sta prisotna dva sodnika, ki ju delegira sodniška organizacija. Eden
izmed sodnikov mora prihajati iz BMX vrst.

Razno:
a.

Tine Mahkovec pošlje predračun za jopice in majice za reprezentanco.

b.

Vsem organizatorjem,ki 30 dni pred tekmo ne izdajo razpisa se vzame 50% kavcije.

Lep pozdrav!
Mohor Vrhovnik
v.d. predsednika OGK pri KZS
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