
   
            

           

 

Zadeva: zapisnik sestanka 03-2018 OMR z dne 17.07.2018 

Prisotni:  Mitja Hernaus - selektor, Jani Prešeren – v.d. predsednika OMR, Andrej 

Fideršek - DKSS, Tomi Iskra – član, Uroš Černigoj – član. 

Upravičeno odsotni:  Ljubo Car, Dušan Hajdinjak, Danilo Mištrafovič 

Kraj in datum:   Ljubljana, Park Tivoli, 17.07.2018 

Dnevni red in zapisnik: 

1. Pregled in ocena prvega dela sezone (kaj je bilo dobro in kje so bile težave) 
V prvem delu sezone se organizacijo tekem oceni kot dobro. Bilo je veliko dobrih tekem in malo 

problemov. Težave se pojavljajo z rezultati, ko tekmovalec naknadno, po preteklem času pritožbe, 
hoče uveljaviti svoj rezultat. Pravila so eksaktna in določajo, da rezultati dobijo oznako »uradni«, ko 
jih po izteku roka za pritožbe, pred uradno razglasitvijo podpiše sodnik. Težave se pojavljajo tudi z ne 
udeležbo na  podelitvi za prva tri mesta v posamezni kategoriji. OMR bo tekmovalce, ki se ne bodo 
udeleževali podelitve sankcioniral z odvzemom točk, skladno z 8-u členom  Pravilnika za 

organizatorje OMR. DKSS opozarja tudi, da bo dosledno upoštevalo določila pravilnikov in 
tekmovalce sankcioniralo ob neustreznem ravnanju ali neupoštevanju pravil. 

2. Svetovno prvenstvo - Varese 2018 

Objavljen je bil širši seznam reprezentance, ki bo Slovenske barve zastopala na SP v Vareseju. Ožji 
seznam bo objavljen do konca meseca julija. Tekmovalci, ki bodo zbrani v reprezentanco, bodo 

upravičeni do reprezentančnega dresa in povračila dela stroškov. Tekmovalci za prijavo in plačilo 
startnine poskrbijo sami, refundacije se bodo izvršile naknadno s strani KZS. Ne glede na to, ali je 

tekmovalec izbran v reprezentanco ali pa se prvenstva udeleži sam, mora obvezno nositi dres državne 
reprezentance. 

3. Možnost pridobitve generalnega sponzorja OMR - PSLO 

OMR bo pripravil dopis s prošnjo za večja podjetja v smislu sponzoriranja Pokala Slovenije. Ideja je, 

da se pridobi globalni sponzor PSLO, po katerem se pokal tudi imenuje. Pričakovana sponzorska 

sredstva (med 5.000 EUR in 10.000 EUR) bi bila porabljena z namenom, ki bi ga določil OMR. 

4. Razno 

Selektorja je zanimalo, ali se izvajajo doping kontrole, predsednik OMR je povedal, da so se izvajale 

na Maratonu Franja in Maratonu Alpe. 

Seja je bila zaključena ob 19:20 

Zapisal: Uroš Černigoj 


