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Zapisnik sestanka odbora za množičnost  

 

št.:      ZAP03-2017 

Datum in ura:     23.05.2017, 18:30 

Prisotni:  

- predsednik OMR:   Jani Prešeren,  

- člani:     Tomi Iskra,  Danilo Mištrafovič, Ljubo Car, Uroš Černigoj,  
- član-predstavnik DKSS:   Andrej Fideršek, 

Upravičeno odsoten:    Dušan Hajdinjak.  . 

Dnevni red: 

1. Pregled tekoče sezone (problemi, izboljšava..) 
2. Analiza udeležbe na tekmovanjih 

3. Zaključna prireditev 

4. Dopolnitve pravilnika OMR 

5. Poročilo sodniške organizacije 

6. Razno 

Zapisnik 

1. Pregled tekoče sezone (problemi, izboljšave,…) 
DP Pesnica. Skladno z dogodki na DP v Pesnici se je OMR odzval in pripravil svoj pogled in odločitev glede 
nadaljnje organizacije prireditve. Vse podrobnosti je OMR že objavil v sporočilu za vse vpletene v incident in 
kolesarje. 

sklep 1-1  Organizatorju KD Branik Maribor se odvzame pravico izvedbe dirk za obdobje enega leta (v letu 
2018). Organizator  v omenjenem obdobju nima pravice oddaje kandidature za PSLO in DP v vseh disciplinah pod 
okriljem OMR. 

2. Analiza udeležbe na tekmovanjih 

Glede na lansko sezono OMR ugotavlja porast tekmovalcev na dirkah. Kljub temu se je že začel rahel upad v 
primerjavi z začetkom sezone. OMR bo še naprej iskal možnosti, kako do večjega števila udeležencev na dirkah. 
Enotno mnenje je, da primanjkuje kvalitetnih cestnih dirk, ki bi privabile več tekmovalcev.   

3. Zaključna prireditev 

Zaključna prireditev bo letos 27.10.2017 ob 18 h. Na ta dan bo potekala tudi razširjena seja OMR, katere se vsako 
leto udeležijo organizatorji prireditev in drugi klubi ali društva. 
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OMR naproša zainteresirane klube in društva, da se javijo k organizaciji dogodka. Prireditev se finančno pokrije s 
sredstev KZS. 

4. Dopolnitve pravilnika OMR 

Tekmovalni pravilnik se zaradi neupoštevanja pravil vožnje tekmovalca, ko je ta ujet za en krog na krožni dirki 
dopolni z naslednjim členom:  

sklep 4-1 Tekmovalec ali skupina tekmovalcev, ki je ujeta za en krog ne sme nuditi pomoči vožnje v 
zavetrju, tekmovalcu ali skupini, ki jih je ujela ali obratno. Ob prehitevanju ulovljene skupine ali tekmovalca, se mora 
ta postaviti na desno stran vozišča, hitrejši tekmovalec ali skupina pa mora po levi strani nemotena nadaljevati z 
vožnjo. Tekmovalca, ki ravna v nasprotju s členom se diskvalificira. 

sklep 4-2 Tekmovalca se diskvalificira,če s potiskanjem pomaga drugegmu tekmovalcu, da ta doseže boljši 
rezultat.  

V primeru neupoštevanja pravila, bodo sodniki tekmovalca, ki ravna v nasprotju s pravilom kaznovali z 

diskvalifikacijo. 

5.  Poročilo sodniške organizacije 

DKSS tekmovalcem naroča, da na dirki ob prijavi OBVEZNO oddajo licenco (organizator licence začasno zadrži 
za čas dirke). Če je startov več in sodnik pred dirko ne more preveriti vseh licenc, jih lahko preveri tudi kasneje. 

DKSS svetuje, da se v tekmovalni pravilnik vpiše pravilo o vožnji v zavetrju skupine ali tekmovalca, ki je ujeta za 

krog. 

6. Razno 

V začetku mandatnega obdobja OMR je bilo dogovorjeno, da se bodo že v letošnjem letu izvedle doping kontrole. 

SLOADO bo v prihodnje izvedla kontrole na tekmovanjih, kot tudi izven njih. Vsem kolesarjem bo s strani OMR 

poslano tudi sporočilo glede boja proti dopingu, ki ga je pripravil OMR. 

 

Seja je bila končana ob 20:20 

 

Zapisal: Uroš Černigoj 


