Z A P I S N I K

KZS

S E S T A N K A

4. SEJA

Odbor za gorsko kolesarstvo

PRISOTNI: Mohor Vrhovnik (MV), Jaka Tancik (JT), Andrej Fideršek (AF), Tadej Ergaver (TE), Igor Mlakar (IM)
OSTALI PRISOTNI: Aleš Kalan (AK),
OPRAVIČENO ODSOTNI: Luka Žele (LŽ), Miha Jakopič (MJ)
V informacijo : Tomaž Grm
datum: 26.okt.15
TEMA

Uvodni pozdrav

1 Zapisnik 3. seje

mesto: prostori BUTAN plina
SKLOP
OBRAVNAVA-REŠITEV-SKLEP-POJASNILO

Potrditev dnevnega reda

Potrditev

2 Koodrinatorji

ODGOVOREN

Prisotni so se strinjali s predlaganim dnevnim redom.

OGK

Zapisnik 3. seje 2015 je bil sprejet

OGK

Pregledalo sej je prispele vloge za koordinatorje

MV

SKLEP 2.1.

Kandidate za koordinatorje se pozove, da do 8.11.2015, prek maila na OGK pošljejo
vizijo pokala, ki ga želijo koordinirati. Ob tem jim podajamo le nekaj smernic/predlogov
s strani članov OGK: Koordinacija med organizatorji; Priprava pravilnikov; sestava
koledarja; Skrb za delo tehničnega delegata; Skrb za pravočasno objavo razpisa; Skrb
za ustrezno/primerno progo; Pisanje poročila z dirk za OGK; skrb za medijsko poročilo
z dirk; skrb za celostno podobo pokala; finančni načrt; kratka priprava enoletne vizije;
kratka priprava triletne vizije; skrb za sponzorje sponzorjev; pridobivanje sponzorjev;
Priprava video materiala; Urejanje fotk; točkovanje; koordinacija končne podelitve;...
Luka Žele

SKLEP 2.2.

Kandidate se po pregledanih vizijah povabi na razgovor, ki bo pred končno podelitvijo
pokala v Kamniku. Na razgovoru bodo prisotni člani OGK in Luka Žele

Luka Žele

3

Pregled prispelih
vlog za
sofinanciranje dela z
SKLEP 3.1.
mladimi

Klubom se pošlje tabelo v katero naj bolj pregledno in predvsem po enotnem sistemu
vpisujejo stroške. Rok za izpolnitev tabele bo do 15.11.2015.

Tonka Švajger

4

Pregled prispelih
prijav za
organizacijo UCI
dirk

Člani so bili seznanjeni, da je dodatnima dvema dirkama uspel vpis v UCI koledar.
Rogla, ki bo na sporedu 25.6.2015 bo gostila UCI C.2 dirko in Kamnik, ki bo na
sporedu 23.4.2015 in bo gostil UCI C.1 dirko.

OGK

ROK

2.11.15

30.10.2015

5

Pregled prispelih
vlog za
sofinanciranje dirk v
SKLEP 3.1.
tujini

Klubom se pošlje tabelo v katero naj bolj pregledno in predvsem po enotnem sistemu
vpisujejo stroške. Rok za izpolnitev tabele bo do 15.11.2015.

Tonka Švajger

6

Volitve selektorja in
novega člana OGK SKLEP 6.1.

Aleš Kalan poskrbi, da bo objavljen razpis za selektorja ter novega člana OGK. Poleg
razpisa poskrbi tudi za vabila klubom na razširjeno sejo OGK, ki bo 15.11.2015 ob
15.00 v Kamniku.

Aleš Kalan

7

Pregled prispeloh
vlog za pokalne
dirke in dirke za DP. SKLEP 7.1.

Člani so bili seznanjeni s prispelimi vlogami. Prijavljenih dirk je malo, zato jih bomo
morali pridobiti več. Jakopič skoordinira DH organizatorje, Žele XC in vzpon, Ergaver
4X, Frank pa BMX.

Jakopič; Žele;
Ergaver; Frank

SKLEP 7.2.

8 Finance
9
10

30.10.2015

2.11.2015

Luka Žele poskrbi, da se domače dirke ne pokrivajo s pomembnimi tujimi UCI
prireditvami. XC Kočevje je trenutno organizirana na isti vikend, kot je organizirano EP.
Takšne stvari je potrebno uskladiti.
Luka Žele

Ta točka na seji ni bila obravnavana

OGK

Podelitev OGK

SKLEP 9.1.

Podelitev bo 15.11.2015 ob 17.00 organizirana v domu kulture Kamnik. Za
organizacijio poskrvita Luka Žele in Maja Žurbi

Luka Žele,
Maja Žurbi

6.11.2015

Razno

SKLEP 10.1.

V šolskem letu 2016/2017 je potrebno v šolski koledar nujno prijaviti osnovnošolsko in
srednješolsko državno prvenstvo
Aleš Kalan

1.3.2015

SKLEP 10.2.

Predlogi za pridobitev priznanj na večeru zvezd s strani OGK so:
Naj Kolesarka: Tanja Žakelj
Naj ekipa> Unior Tools Team
Posebni dose\ki> Jure Žabjek (evropski prvak), Vid peršak (3. na EP); KD Calcit
Kamnik (20 let)

OGK

Sestanek je vodil:

Mohor
Vrhovnik

