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Osnovno izhodišče v pripravi programa je načrt dela balonarske komisije s ciljem izboljšati delo
komisije v daljšem, petletnem obdobju in z vrhuncem v letu 2005, ko se bodo v Sloveniji odvijale
svetovne zračne igre, WAG 2005.

Vsi delni, letni načrti, torej tudi načrt dela balonarske komisije za leto 2001, imajo skupni
imenovalec, WAG 2005. Torej, program dela je potrebno jemati v širšem kontekstu in s pomočjo
organov Letalske zveze Slovenije. Pri tem je mišljeno predvsem sodelovanje na organizacijskem in
finančnem području.
 
 

PROGRAM DELA
 
 

Zastavljen program je izpostavljen v nekaterih glavnih točkah in se bo tudi odvijal  v pristojnih
podkomisijah. Poseben povdarek daje balonarska komisija naslednjim področjem:

ORGANIZIRANJE DELA KOMISIJE:

- tesno sodelovanje z vodstvom LZS
- četrtletno sklicevanje sestankov komisije ( marec, junij, september, konec novembra ali začetek
decembra)
- tesnejše sodelovanje vodstva balonarske komisije z vodji posameznih podkomisij
- sprejemanje pomembnejših sklepov na seji komisije oziroma na korespodenčni seji
- oblikovanje ožjega vodstva komisije (predsednik, podpredsednik, delegat FAI, predsedniki
podkomisij), ki se sestaja po potrebi
- internet komunikacija
 

 IZOBRAŽEVANJE:

- izobraževanje pilotov: k večji popularizaciji balonarskega športa in širitvi baze pilotov, bo
potrebno poskrbeti za nove kandidate za pilote balonov, kar bo predvsem naloga posameznih
klubov oziroma društev
- izobraževanje observerjev: v načrtu dela je pridobiti čimveč novih kandidatov za observerje in jih
ustrezno izšolati, kar je naloga podkomisije za izobraževanje in observerje. Iz starejših, izkušenih
observerjev, bo podkomisija za observerje določila tiste, ki bodo uradni sodniki pri postavljanju
rekordov.
- izobraževanje zemeljskih ekip: zaradi opažene neizobraženosti in neizkušenosti posameznih
članov zemeljskih ekip, se bodo organizirali kratki izobraževalni seminarji za člane zemeljskih ekip
s povdarkom na rokovanju z baloni, plinskimi napravami, poznavanju pravil, in razreševanju
konfliktnih situacij z lastniki zemljišč.



 Finančna podpora tistim, ki bodo izvajali izobraževanje.
 

 ORGANIZACIJA TEKEM IN POPRAVLJANJA REKORDOV:

 Zaradi organizacije WAG 2005 ter pridobivanja mednarodnih izkušenj v organizaciji tekem bodo
članska državna prvenstva  mednarodna.

- državno prvenstvo za člane za leto 2001: organizator še ni znan, saj je razpis v   teku (rok prijav
do 30.10. 2000)
- državno prvenstvo za članice za leto 2001: razgovori potekajo, predvideno prizorišče Moravske
toplice
- državno prvenstvo za mladince in mladinke: predvideno prizorišče Moravske toplice, istočasno s
prvenstvom za članice
- različni festivali državnega in FAI ranga: pomoč pri organizaciji festivalov

 Balonarska komisija bo posebno skrb namenila organizaciji balonarskih tekmovanj. Posebej
pomembno bo preprečevanje vsakršnih odstopanj od Športnega pravilnika in Pravilnika
posameznega tekmovanja. Vsaka odstopanja bo potrebno sankcionirati, najverjetneje denarno.
 Posebna naloga balonarske komisije v letu 2001 bo organizacija in izvedba popravljanja državnih
rekordov, predvsem kot izziv mlajšim, še ne dovolj uveljavljenim pilotom. V naslednjem triletnem
obdobju je realni cilj popraviti vsaj en svetovni tekord.

 Za leto 2001 se predvideva začetek aktivnosti pri združevanju posameznih balonarskih festivalov
v enotno organizirano tekmovanje z delovnim naslovom "Pokal Slovenije", ki bo potekalo pod
okriljem LZS in bo točkovano po veljavnem pravilniku.

 REPREZENTANCA TOPLOZRAČNIH BALONOV

 Članska reprezentanca Slovenije se bo udeležila ( predvidoma tri posadke) svetovnih zračnih iger
v Sevilli, Španija, kot edinega prvenstva najvišjega ranga v svetovnem merilu v naslednjem letu.
Planirani so še nastopi reprezentance na zelo močnih FAI festivalih na Madžarskem, Poljskem in
Češkem. Za eno ali dve posadki je planirana udeležba na Svetovnih ekoloških igrah v Braziliji in na
Oceanskih igrah (rang evropskega prvenstva) v Sagi na Japonskem.

 FINANČNA SREDSTVA:

 Za izvedbo vseh programov v minimalnem obsegu porabljenih sredstev je ocenjena vrednost
potrebnih sredstev približno 10 mio SIT. Večji del potrebnih sredstev se pričakuje od Letalske
zveze, manjši pa s podpisom pogodb z različnimi sponzorji.

 SODELOVANJE S SLOVENSKO VOJSKO:

 Slovenski vojski bo s pomočjo Letalske zveze ponujeno sodelovanje. Najprimernejša oblika
sodelovanja s strani balonarske komisije je nuditi možnost opazovanja terena iz zraka, spremljanje
vojaških vaj iz zraka, prevoz tujih opazovalcev z namenom seznanitve s terenom in podobno.
Slovenska vojska bi balonarski komisiji lahko pomagala pri organizaciji posameznih tekmovanj in z
materialnimi sredstvi kot so:

- plin propan, skupna količina za prireditve v letu 2001 cca 10 ton
- šotori, postavljeni na prizorišču posameznega tekmovanja, ki bi bili uporabljeni kot uradni
prostori organizatorjev, tekmovalcev in obiskovalcev
- hrana, za tekmovalce in osebje organizatorja tekmovanja



 SPONZORSTVO:

 Cilj balonarske komisije je pridobiti vsaj enega večjega sponzorja in večje število manjših in z
njimi uskladiti medsebojne interese. Smiselno je razmisliti, kaj lahko sponzorjem v zameno za
sponzorska sredstva ponudi balonarska komisija.

 MEDIJSKA DEJAVNOST:

 Zaradi popularizacije balonarskega športa bo potrebno stopnjevati sodelovanje z mediji, za kar
bodo morali poskrbeti organizatorji posameznih tekem in balonarska komisija. Spoznavanje
javnosti z balonarskim športom pomeni obveščanje javnosti o posamernih tekmah v koledarju LZS,
potek tekme, opis početja pilotov in zemeljskih ekip na tekmi, vloga sodnikov in opis tekmovalnih
nalog ter točkovanje, kar je naloga balonarske komisije.
 

 OSTALE AKTIVNOSTI:
 

- izdelava in sprejem Športnega pravilnika balonarske komisije
- uskladitev kriterijev rangiranja pilotov za sestavo državne reprezentance
- izdelava rang liste observerjev, glede na udeležbo na posameznih tekmah različnega ranga
- na manjša mednarodna tekmovanja pod okriljem FAI poslati tudi manj izkušene observerje zaradi
pridobivanja izkušenj in širitve števila mednarodnih oserverjev, ki bodo nujno potrebni pri
organizaciji WAG 2005 v Sloveniji
- izvolitev podpredsednika komisije
- določiti in s pravilnikom potrditi vlogo direktorja reprezentance in njegove pristojnosti
- izdelava podstrani balonarske komisije na domači strani LZS
- izdelava observerskih izkaznic
- sestaviti balonarski priročnik kot pripomoček za opravljanje izpita za pilote
- izdelati kriterije za delo z mlajšimi, perspektivnimi piloti
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