Zapisnik 2. seje IO OZS,
ki je potekala 21. 4. 2011 ob 18h v prostorih UL FGG na Jamovi 2 v Ljubljani.
Prisotni člani IO:
Ana Pribaković Borštnik (OK Tivoli), Dušan Petrovič (OK Polaris), Klemen Kenda (OK Azimut), Andreja
Anţur (OK Komenda), Katarina Bremšak (OK Komenda), Eneja Osterman (OK Polaris)
Ostali prisotni: Matjaţ Pahor (OK Komenda)
Dnevni red:
1. pregled realizacije sklepov prejšnje seje in poročila o drugih aktivnostih
2. pregled finančnega stanja
3. potrditev regularnosti dosedanjih tekem SOL
4. razpis za projekt "Orientirajmo slovenske šole"
5. izvedba programa precizne orientacije v 2011
6. program dela z mladimi in mladinska reprezentanca
7. izvajanje načrtov drugih reprezentanc (vodje reprezentanc) + odločanje o sredstvih zanje
8. imenovanje novega predstavnika v skupščini OKS
9. razno.
1KT
V zapisniku 1. seje se popravi napaka pri točki 4, rok za registracijo je bil 15. februar in ne 15. junij.
Sklep pod točko 3 ni bil korektno popravljen v tekmovalnem pravilniku, zato smo o kategorijah
razpravljali ponovno in sprejeli

Sklep:
Skupna kategorija MŽ12 šteje za
kategoriji M16 in Ž16.

DP srednje proge, na DP šprint ostaneta najnižji

Dopolnitev se skupaj z dopolnitvama prejšnje seje (dodatni kategoriji M45 na DP srednje ter skupna
MŢ12 na DP štafete) vnese v tekmovalni pravilnik, ki se objavi na spletnih straneh OZS.
2KT
Stanje na transakcijskem računu OZS na dan 10.4.2011 znaša 9.689,00€.
Odobrena sredstva za projekte prijavljene na FŠ:
1. Mladinska reprezentanca 4.998,00€ (2.499,00 € ţe prejeli),
2. Orientirajmo slovenske šole 3.000,00€in
3. Precizna orientacija 3.000,00€.
Višina odprtih terjatev znaša skupaj 472,00€, dolţnike se opozori.
3KT

Sklepi:

Potrjujemo regularnost 3. in 4. tekme lige Osmuč ter DP Osmuč (Rateče)
Potrjujemo končne rezultate SOL Osmuč (Ski-O SOL).
Potrjujemo rezultate prvih štirih tekem KolO lige (SLO-CRO MTB-o lige) .
Potrdi se tekme SOL1 Lipica, DP ultra dolge in SOL2 Komenda, SOL3 in DP sprint Bukovnica. Za DP
šprint se kategoriji Ţ20 in Ţ21E, ki sta tekmovali na enako progi, zdruţi.
Katarina uredi vpis tekmovalcev v aplikacijo OKS za kategorizacijo.
Klemen z Goranom predvidi moţnost vključitve registracije tekmovalcev v O-Event, povezljivost z
bazami tekmovalcev OZS ter moţnost kandidiranja s projektom na morebitne razpise za dodelitev
sredstev.
Odpre se razprava o smiselnosti določil tekmovalnega pravilnika o obveznem štartu tujcev in
nekategoriziranih tekmovalcev na začetku štartne liste na DP.

4KT

Sklep:
Vsa sredstva projekta "Orientirajmo slovenske šole" (3.000,00€) se razdeli na tri enake
dele. Sofinancira se dva projekta šole orientacije, ter en projekt po predlogu IO OZS.
Podrobnejši razpis na osnovi tega sklepa pripravi Daniel.
IO OZS se strinja s sofinanciranjem karte Golovec za potrebe študijskega procesa na
Fakulteti za šport.
Sklep:
V letošnjem letu se pregleda in preizkusi ustreznost materialov (papirjev) za tisk kart
(Klemen, Daniel, Bob).
5KT
Nismo obravnavali zaradi odsotnosti gradiva. O programu bo IO razpravljal in odločal na osnovi
pripravljenega predloga programa in razpisa (Anja).
6KT
Priprave mladincev, 25.-27.3.2011, Komenda
OK Komenda je uspešno izvedel tabor v Komendi, na katerem je bilo 46 udeleţencev.
ISF svetovno šolsko prvenstvo, 21.-27.5.2011, Italija
Zvezni del ekipe je v polnem sestavu, 20 udeleţencev. Spremljevalci Nejc Zorman, ter predvidoma
Roman Volčič in Sandi Kmetič.
Stroški udeleţbe (kotizacija, prevoz) na tekmovalca znašajo 350€.

Sklep:

Sofinanciranje: Zavod za šport Planica 84€, OZS 141€, tekmovalec 125€.
V primeru uspešnega nastopa se tekmovalcu povrne del stroškov udeležbe in sicer:

100€ - uvrstitev v 1/3 uvrščenih , 50€ - uvrstitev v 2/3 uvrščenih

Izvedba plačila: OZS plača kotizacijo na račun Zavoda za šport Planica v vrednosti 3.696,00€. Šoli
plačata svoje stroške kotizacije. Prevoz organizira OŠ Cerkno skupaj za ekipe šol in ekipo OZS.
EYOC, 23.-26.6.2011, Češka
Predprijavljeno: 3x M16, 3x M18, 3x Ţ16 in 2x spremljevalec.
Stroški udeleţbe (kotizacija, prevoz) na tekmovalca predvidoma znašajo 280€.

Sklepi:

Sofinanciranje: OZS 140€, tekmovalec 140€.
V primeru uspešnega nastopa se tekmovalcu povrne del stroškov udeležbe in sicer:

100€ - uvrstitev v 1/2 uvrščenih , 50€ - uvrstitev v 2/3 uvrščenih

Izbor reprezentantov bo opravljen konec maja, po DP dolge, na osnovi rezultatov vseh
tekem SOL (1-5) in DP (šprint, srednje, dolge) v letu 2011 ter rezultatov na ISF
prvenstvu.
Ob tem dodatno velja, da je pogoj za kandidiranje za reprezentanco obvezna udeležba na
obeh posamičnih tekmah za DP (srednje in dolge) oz. obvezna udeležba na eni od
navedenih tekem za DP in ISF prvenstvu.
Dodatnih priprav reprezentantov zaradi zgoščenega urnika ne predvidevamo, predlagamo pa, da se
ekipa za EYOC na prizorišče odpravi dan prej zaradi privajanja na teren.
JWOC 2011, Poljska
Tekmovanja se ekipa OZS ne udeleţi (ni ustrezni kakovostnih in zainteresiranih kandidatov). Če bi kdo
ţelel iti, naj se organizira na lastne stroške.

7KT
Članska OT reprezentanca:
WOC-a, Francija se udeleţijo Andraţ Hribar, Mojca Flerin, ter kot spremljevalec Daniel Lebar.
Sklep:
Zveza sofinancira aktivnosti reprezentance v vrednosti 1000€, prednostno se porabi za
spremljevalca in štartnine.
V primeru uspešnega nastopa, uvrstitve v A finale se tekmovalcu povrnejo celotni stroški

štartnine in bivanja na tekmovanju (brez prevoza).
PreO reprezentanca in MTBO reprezentanca:

Za PreO se predvideva udeleţba 4 tekmovalcev. Za MTBO ni konkretnih podatkov o predvideni
udeleţbi, Eneja morebitne namere predstavi v čim krajšem času. Glede višine sofinanciranja aktivnosti
reprezentance s strani OZS se odloča naknadno, prispevek je največ v vrednosti 1000€ na posamezno
reprezentanco, prednostno se porabi za štartnine. Povrnitev polnih stroškov štartnine in bivanja se
zagotovi tekmovalcem ob pridobitvi pogojev za kategorizacijo mednarodnega razreda.
8KT
Išče se kandidat za predstavnika OZS v OKS.
9KT
IO podpira predlog za izdelavo zastave OZS, naproša Krešota za oblikovanje predloga.
Seja končana ob 20:00.
Zapisnik pisala: Katarina Bremšak

