
Zapisnik 27. seje Balonarske komisije
Z dne 25.09.2003 ob 17.00 v sejni sobi LZS, Tržaška 2, 1000  Ljubljana
 
 
 
 
Prisotni predstavniki klubov z glasovalno pravico:
Slavko Šorn AK Ljubljana
Darko Kralj Balonarski klub Ogenj
Branko Ambrožič Balonarski klub Ptuj
Anja Hočevar Balonarsko društvo Feniks
JožeDrganc Balonarsko društvo Pegaz, AK Kamnik
 
 
Ostali prisotni:  Igor Žvokelj, Radoš Švagelj, Štefan Žuna
 
 
Predsednik BK je predlagal naslednji dnevni red:
 

Ugotavljanje prisotnosti in sklepčnosti seje1.
Potrditev zapisnika 26. seje2.
Informacija o predlogu OKS: Kriteriji za kategoriziranje športnikov v RS – delovna verzija3.
Poročilo z 11. državnega prvenstva – Vrhnika 2002 (poroča R. Petrović)4.
Vrstni red tekmovalcev, veljaven v letu 20045.
Določitev in potrditev državne reprezentance za leto 20046.
Predlogi za nagrade oz. priznanja za življenjsko delo pri FAI7.
Imenovanje žirij na večjih tekmovanjih (predlog B. Ambrožič)8.
Odstopna izjava Marka Šercerja9.
 Razpis za kandidaturo :10.

·        podpredsednika BK
·        vodje podkomisije za šport

 Razno11.
 
 
Pred začetkom seje je g. Žuna zaprosil za besedo. Pozval je vse predsednike klubov, ki so včlanjeni v LZS in imajo tako
glasovalno pravico na skupščini LZS, naj se zberejo na naslednji, kjer se bo glasovalo o delitvi denarja članom
reprezentanc. Komisije, ki so dosegle mednarodno kategorizacijo, zahtevajo, da se denar razdeli le tistim komisijam, ki
so to kategorizacijo dosegle, torej z namenom kot ga nakazuje Ministrstvo za šport. Ker Balonarska komisija med te
komisije ne sodi, nas poziva, da se zavzamemo za tako delitev denarja, kot je bila doslej, ker bi nam le na tak način
pripadlo nekaj sredstev za udeležbo naših reprezentantov na mednarodnih tekmovanjih.
 
Točka 1
Na seji so bili prisotni predstavniki šestih klubov z glasovalno pravico. Seja je bila sklepčna.
 
Točka 2
Slavko Šorn sprašuje zakaj ni bil izveden sklep o uvrstitvi balonarskega festivala na Ptuju v koledar prireditev v okviru
LZS. Branko Ambrožič odgovarja, da je bil festival prijavljen na LZS, za festival je bila plačana prijavnina. Na to da
festival ni bil uvrščen na koledar prireditev, ki je objavljen na spletni strani LZS, pa Branko Ambrožič ni imel nobenega
vpliva.
Igorja Žvoklja se zadolži, da na LZS poizve, zakaj koledar prireditev na spletni strani ni bil ažuriran. Štefan Žuna je na
poizvedbo odgovoril, da se koledar prireditev oblikuje do decembra  tekočega leta in se ga izda v začetku naslednjega
leta. Ko je koledar prireditev enkrat že izdan, ga ne morejo več spreminjati. Prireditev, ki je bila prijavljena naknadno je
enakovredna vsem tistim, ki so objavljene v koledarju in ravno tako velja za določitev reprezentance, čeprav v koledarju,
ki je objavljen na spletni strani ni bila zapisana.
Na preostanek zapisnika ni bilo pripomb.
 
Sklep 1: Dokler se ne moremo zanesti na spletno stran LZS je edina merodajna spletna stran Balonarske komisije.
Organizator prireditve, ki je bila prijavljena na LZS, ob plačilu prijavnine le to javi predsedniku BK, ki prijavo preveri na
LZS in informacijo objavi na spletni strani BK.
6 glasov za, 0 proti.
 
Točka 3



Na strani LZS so bili objavljeni kriteriji OKS za kategorizacijo športnikov. Ker so roki za pripombe že pretekli je
gradivo objavljeno na spletni strani le v informacijo. Kriteriji za kategorizacijo so zelo visoki in poenoteni za skoraj vse
olimpijske in neolimpijske športe. Kriteriji za balonarstvo so:

mednarodni razred: 1. – 8. mesto SP, 1. – 6. mesto EP in WAG; dosežen svetovni rekord; mednarodna
kategorizacija velja dve leti.
državni razred: 1. mesto DP in uvrstitev v prvo polovico tekmovalcev na tekmah FAI.

 
Točka 4
Na državnem prvenstvu je sodelovalo 12 tekmovalcev. Pomerili so se v 13 nalogah v petih poletih. Državno prvenstvo je
v skladu s točko 1.2.2 uradnega tekmovalnega pravilnika veljavno. Zaradi neprimernega vedenja je bil 22.06.2003 iz
tekmovanja izključen opazovalec Ivan Cimerman.
 
Točka 5
Piloti so se v letu 2003 udeležili naslednjih tekmovanj, ki oblikujejo vrstni red tekmovalcev in se točkujejo za
reprezentanco : DP Vrhnika 2003, 3rd MOL Cup Debrecen, 13. evropsko prvenstvo Vilnius 2003, Balonarski festival
Ptuj. Izračun in lestvica tekmovalcev bosta objavljena na spletni strani BK.
 
Točka 6
Igor Žvokelj je predstavil lestvico pilotov. V reprezentanco so se uvrstili naslednji piloti:

1.      Slavko Šorn
2.      Rako Petrović
3.      Marko Šercer
4.      Milan Šercer
5.      Darko Kralj

 
Sklep 2: Za leto 2004 se potrdi reprezentanca po navedenem padajočem vrstnem redu.
6 glasov za, 0 proti.
 
Točka 7
Igor Žvokelj je prejel seznam nagrad, ki jih je v letu 2003 podelila FAI. Branko Ambrožič je razložil, da na vsakem
kongresu FAI  na predlog svojih članic podeli nagrade posameznikom za posebne dosežke ter nagradi organizacije in
posameznike, ki so s svojim dolgoletnim delom omogočili razvoj letalskega športa. Kandidata za plakete bi bila Rok
Golob in Igor Simonič.
 
Sklep 3: Do naslednje seje se pripravi seznam nagrad in kriterijev za te nagrade, da bi lahko v letu 2004 dali predloge za
nagrade za leto 2005. 6 glasov za, 0 proti.
 
Točka 8
Branko Ambrožič je predlagal, da bi oblikovali listo vodij žirij za večja tekmovanja. Vodja žirije bi moral biti posameznik
z nekaj tekmovalnimi izkušnjami, bodisi kot tekmovalec, direktor, ki bi moral poznati tekmovalni pravilnik.
 
Sklep 4: Branko Ambrožič bo do naslednje seje pripravil seznam kandidatov za vodje žirij. 6 glasov za, 0 proti.
 
 
Točka 9
Marko Šercer je zaradi osebnih razlogov podal odstopno izjavo za vse funkcije v balonarski komisiji in iz reprezentance
za leto 2003.
 
Točka 10
Igor Žvokelj je objavil razpis za kandidaturo za naslednje funkcije v balonarski komisiji:

·        podpredsednik
·        vodja podkomisije za šport
·        vodja in pomočnik vodje podkomisije za varnost

 
Razpis bo objavljen na internetu, rok prijave je do naslednje seje.
 
Radoš Švagelj je postavil vprašanje o smiselnosti obstoja podkomisije za varnost, saj se s sprejetjem novega zakona o
letalstvu  LZS  odvzema vsa pristojnost za raziskovanje letalskih nesreč. Tako tudi  obstoj  podkomisije za varnost pri
balonarski komisiji ni več potreben.
 
 
Točka 11
 



a)      Igor Žvokelj objavlja razpis za državno prvenstvo 2004 in vse festivale v okviru LZS. Rok prijave: do naslednje
seje.

 
b)      Predlog o dopolnitvi pravilnika o izbiri reprezentance; na tekmovanju, ki šteje za izbor reprezentance bi morala

biti izvedena najmanj dva tekmovalna poleta in tri tekmovalne naloge.
 
c)      Na svetovno prvenstvo v Avstraliji so se prijavili opazovalci:

·        Andrej Brumen
·        Ivan Cimerman
·        Jana Učak
·        Anja Hočevar
 

Darko Kralj predlaga, da se zaradi prijave organizatorja DP 2003, vrstni red opazovalcev oblikuje tako, da je Ivan
Cimerman na zadnjem mestu in v primeru, da bo razpisanih manj mest, kot je prijavljenih opazovalcev, ne odide
na svetovno prvenstvo. 6 glasov za, 0 proti.
 

d)       Anja  Hočevar  opozarja, da so kvote, ki  smo jih določili  v pravilniku  o doseganju  rekordov, t.j. 30% od
svetovnega rekorda, ki je veljaven na dan poizkusa, zelo visoke saj znašata svetovna rekorda  za  npr. razreda AX
8 in AX 9  trajanje  cca 29h in dolžina cca 1.400 km.

 
 
 
Seja se je končala ob 19.00 v prijateljskem duhu.
 
 
Zapisala
Anja Hočevar  

Predsednik BK
Igor Žvokelj

 
Ljubljana, 25.09.2003                                                                                                
 


