Z A P I S N I K

KZS

S E S T A N K A

10. SEJA

Odbor za gorsko kolesarstvo

PRISOTNI: Mohor Vrhovnik (MV), Miha Jakopič (MJ), Jaka Tancik (JT), Sebastjan Zmrzljak (SZ), Andrej Fideršek (AF), Milena Černilogar Radež (MČR)
OSTALI PRISOTNI: Luka Žele (LŽ), Robert Pintarič (RP), Aleš Kalan (AK)
OPRAVIČENO ODSOTNI: Nina Homovec (NH)
V informacijo : Tomaž Grm
datum: 31.mar.14
TEMA

1 Uvodni pozdrav

mesto: prostori KZS
SKLOP

OBRAVNAVA-REŠITEV-SKLEP-POJASNILO
Prisotni so se strinjali s predlaganim dnevnim redom in potrdili Zapisnik 9. seje ter se
Potrditev dnevnega reda in dogovorili, da bo na naslednji seji opravljen pregled vseh sklepov OGK, ki so bili
Zapisnika 9. seje
sprejeti v tem mandatu.

3

Program dela OGK
2014

OGK

Predstavitev realizacije

OGK v letu 2014 razpolaga z 38.000 EUR (brez sofinanciranja dela KZS in pokrivanja
presežkov KZS odhodkov nad prihodki iz prejšnjih let). Od tega je že porabljenih
13.700 EUR za udeležbo EP kros / eliminator ter SP 4X in za opremo reprezentanc. V
skladu s prejetim programom dela so prisotni sprejeli sklepe:

MV

SKLEP 2.1

Za financiranje udeležbe na svetovnem prvenstvu se nameni 15.000 EUR

RP

SKLEP 2.2

Za financiranje udeležbe na evropskem prvenstvu v spustu se nameni 1.500 EUR

MJ

SKLEP 2.3

Za financiranje udeležbe na svetovnem prvenstvu BMX se nameni 1.000 EUR

Tilen Frank

SKLEP 2.4

Za sofinanciranje DP v BMX se nameni 1.000 EUR, organizator pa KZS predloži
poročilo o izvedbi in račune v vrednosti 2.000 EUR.

Tilen Frank

SKLEP 2.5

Za financiranje zaključne prireditve se nameni 2.800 EUR

MV

SKLEP 2.6

Za sofinanciranje medklubskih odprav na tekme svetovnega in evropskega pokala na
območju Evrope se nameni 3.000 EUR. V ta namen se klube takoj povabi k oddaji
prijav načrtovanih odprav.

MV, AK

Delo reprezentanc

Realizirano je EP v krosu in eliminatorju ter SP v 4X. V ta namen je bilo porabljenih
13.500 EUR. Na EP je zmagala Tanja Žakelj, Blaža Klemenčič je bila druga. Nastopi
ostalih udeležencev niso izstopali. Na 4X ni bilo pomembnih uvrstitev. Prisotni so
obravnavali še komunikacijo med selektorjem in tekmovalci pred odhodom na EP.

RP, MJ

Finančni načrt OGK

2 za leto 2014

ODGOVOREN

ROK

Realizacija SLOP

Izvedba tekem za slovenskih pokal poteka v skladu s sprejetim programom, opazen pa
je upad števila tekmovalcev pri nekaterih disciplinah, predvsem v starejših kategorijah,
zato je bila dana pobuda, da se izdela koncept razvoja dela OGK in spodbuja
organizatorje, da tekmovanja organizirajo kot UCI tekme.
MV

Realizacija DP

Realizirano je DP v spustu (Blagovica, 8. 6.) in BMX (Maribor, 8. 6.): DP Kros bo 21. 6.
v Završnici, DP Enduro bo v okviru Koroškega festivala, 20. 7. 2014, DP v 4X je
prestavljeno na 13. 9. .
MV
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Združenje trenerjev
in učiteljev
Povzetek dejavnosti
kolesarstva

MJ je prisotnim predstavil dejavnosti, ki v RS potekajo na področju ustanovitve
stanovske organizacije trenerjev in učiteljev kolesarstva. Dane je pobuda, da se
organizira v okviru KZS, za kar so podlage tudi v statutu. OGK pobudo podpira.

MJ

5

Pravilniki, testiranja,
zdravniški pregledi Revizija pravilnikov

Zbrani pravilniki za izvedbo tekmovanj niso posodobljeni in ni enotnega pristopa, zato
je dana pobuda, da se jih pregleda in predlaga ustrezne spremembe. Pregleda in
revidira se tudi pravilnik OGK.

LŽ in MČR
(pravilnik
OGK)

Testiranja

Glede testiranj tekmovalcev je uveden nov sistem in v ta namen so odobrena
namenska sistemska sredstva, zato so v okviru razpoložljivih sredstev testiranja
brezplačna. Klubi, oziroma trenerji za testiranja zaprosijo preko KZS, ki jih nato seznani
s pogoji in izvedbo testa.
LŽ

Zdravniški pregledi

Vsi kategorizirani tekmovalci morajo imeti za vsako tekmovalno sezono opravljen
zdravniški pregled pri pooblaščenem zdravniku kot to določa Zakon o športu.

Predstavitev postopka

MČR je prisotne seznanila, da je sprejet dopolnjen ZON, ki razveljavlja uredbo, ki je
prepovedovala vožnjo s kolesi v naravnem okolju. Nov zakon dovoljuje vožnjo s kolesi
po utrjenih poteh, česar pa zaenkrat v celoti še ne omogočata Zakon o gozdovih in
Zakon o kmetijskih zemljiščih, zato bi bila potrebna še sprememba teh določil.
MČR

Zakon o ohranjanju

6 narave

Predlog

7 Razno

Enodnevne licence

Prisotni so se strinjali, da MČR še naprej sodeluje pri dejavnostih, ki so povezane z
urejanjem voženje s kolesi v naravnem okolju.
Prisotni so obravnavali odhode tekmovalcev iz klubo ob neupoštevanja določil
Pravilnika o članstvu KZS. Zato je bila dana pobuda, da se na novo opredeli pogoje in
namen izdaje "enodnevne licence": Na obrazcu se pri izjavi doda, da tekmovalec
tekmuje na lastno odgovornost, in da nima neporavnanih obveznosti do članov KZS.

OGK

AK

Prisotni so obravnavali pobudo, da se na ravni celotne države ob tesnem sodelovanju
s klubi in vodstvi občin na primernih lokacijah (npr. pri šolah) daje pobude za postavitev
Pump track kot poligon, ki "pump track". Strinjali so se, da je organizirana vadba na teh poligonih priložnost za
sodi v vsako vas
pozitiven prispevek k povečanju števila tekmovalcev v naslednjih letih.
AK

Teme naslednjega sestanka : delo reprezentanc, koncept razvoja gorskega kolesarstva v RS
Naslednji sestanek bo v mesecu avgustu 2014

Sestanek je vodil:

Mohor
Vrhovnik

