
   
            

         

Zadeva: zapisnik korespondenčne seje 07-2019 OMR z dne 22.11.2019 

sodelujoči:  Jani Prešeren – v.d. predsednika OMR, Tomi Iskra – član, Danilo Mištrafovič – 

član, Uroš Černigoj – član, Ljubo Car – član, dušan Hajdinjak – član. 

Kraj in datum:   korespondenčna seja  

Dnevni red in zapisnik: 

Pregled in potrditev predlogov, ki so bili podani na razširjeni seji pred podelitvijo PSLO, dne 
8.11.2019. Na razširjeni seji z dnevnim redom, predlogi in pobude za leto 2020, so bili predlagani 
spodaj obravnavani predlogi, katere je odbor na korespodenčni seji pregledal in jih potrdil oz ovrgel. 

Obravnavani sklepi: 

Točka 1 - pregled oblikovanih sklepov in predlogov 

sklep 1:  

Uvede se dodatna ženska in moška kategorija.  
S strani starejših je prišel predlog po spremembah oz. dodatnih kategorijah pri ženskah in moških. 
 

Kategorije so naslednje: 

Ženske A: do 39 let 
Ženske B: od 40 do 49 let 
Ženske C: od 50 do 59 let 
Ženske D: od 60 let naprej 
 

Master J: od 75 let naprej 

 

Odbor: S predlogom se strinja in ga potrjuje. 

 

sklep 2:  

Organizator lahko v predprijavi razpiše startnino z maksimalno ceno 20 EUR. Na dan prireditve lahko 
organizator startnino dvigne. 

 

Odbor: S predlogom se strinja in ga potrjuje. 

 

sklep 3:  

Cestna dirka se izvede v dveh startih. Od tega mora biti drugi start razdeljen na skupino ME, MF, ŽA in 
ŽB in skupino, ki starta z zamikom, takoj po startu prve skupine in je sestavljena iz vseh ostalih 
tekmovalcev (razlika je lahko 1-2min). Glede na specifiko dirke je lahko start izveden tudi drugače. O 

spremembi se organizator pogovori z OMR. 

 

Odbor: S predlogom se strinja in ga potrjuje. 



   
 

sklep 4:  

Namesto dvojnih točk na DP se v letu 2020 uvede drugi sistem točkovanja, po katerem tekmovalci 

poleg običajnih točk, na DP prejmejo še dodatne točke po sistemu: 10 točk za prvega, 9 za drugega, 8 
za tretjega in tako naprej do 10. mesta, za katero tekmovalec prejme 1 točko. 
 

Odbor: S predlogom se strinja in ga potrjuje. 

 

sklep 5:  

Selektor v naslednjem letu razpiše eno dirko, katere se morajo udeležiti vsi kolesarji, ki kandidirajo za 

izbor v reprezentanco. 

 

Odbor: Naloga selektorja je, da izbere najprimernejše kandidate za reprezentanco. Selektor je do 
sedaj svoje delo opravljal korektno, saj so bili rezultati reprezentantov več kot uspešni zato v delo 

selektorja ne posegamo. 

 

sklep 6:  

Na dirkah pod okriljem OMR lahko dirkajo ELITE tekmovalci, brez UCI točk. Njihove točke se med 
točkovanje PSLO pod okriljem OMR ne štejejo. 
 

Odbor: Odbor se z predlogom ne strinja.  

S strani tekmovalcev in njihovih zastopnikov, smo prejeli nekaj nesoglasja s tem predlogom. Tekmovalci 

z elit licenco bi bistveno posegali v način dirkanja, posledično bi nastajale še večje razlike. Posledica bi 
bil tudi vpad udeležbe v najštevilčnejši kategoriji Amater. Ker UCI pravilnik to dopušča, imajo ti 
tekmovalci pravico nastopiti na maratonu Franja, kot kvalifikacije za SP in je pod okriljem UCI koledarja. 

Za tekmovanja pod okriljem OMR pa bi to lahko izvedli, LE pod pogojem, da organizator razpiše Elit 
kategorijo in tekmujejo izven kategorije oz imajo svojo kategorijo, razen na DP, kjer NIMAJO pravice 

nastopa. 

 

Točka 2 – razno: 

• Dogovoriti se z organizatorjem Franje in Alp glede višine startnine: 
Lani je bil sprejet sklep, glede višine startnine za omenjene prireditve. 

• Določiti protokol podelitve, minimalni standard odra za zmagovalce: 

Se zapiše v pravilnik. 

• Predlog spremembe statuta KZS zaradi manipulacij s poverilnicami. 

  

Zapisal: Uroš Černigoj 

Potrdil: Odbor za množičnost in rekreacijo 


