
Balonarska komisija
Datum:  24.12.1996
 

Z  A  P  I  S  N  I  K
 

3. seje balonarske komisije dne 18.12.1996 ob 16.uri v prostorih bivše občine Vič, v Ljubljani, trg
MDB 7.

Od 10 članov so bili navzoči predstavniki 6 klubov.

NAVZOČI:
Avi Šorn  - Aeroklub Ljubljana
Mirko Lasbaher - AK Prlek
Grega Trček  - Balonarski center Barje
Branko Ambrožič - Balonarski klub Ptuj
Borut Groegl  - Balonarski klub “Zmajček”
Vilko Gerečnik  - Aeroklub Ptuj
Filip Štucin
Jana Učak (vodja observerjev)
Stane Bizilj (športna komisija LZS)
Zlato Vanič (pojasnilo novega statuta)

ODSOTNI:
Letalsko in nautično društvo PEGAZ (opravičeno)
Balonarski klub Ljubljana
Aeroklub Murska Sobota
Aeroklub Novo mesto

Sprejet dnevni red (spremenjeno zaporedje točk na pripombe A. Šorna in J. Učak):
1. Pregled zapisnika 2. seje
2. Poročilo o DP Banovci 96
3. Tečaj za observerje
4. Sistem za ocenjevanje in razvrstitev pilotov
5. Državno prvenstvo 1997
6. Udeležba na Svetovnih igrah v Turčiji
7. Razno

Pod 1.
 

Pregledali smo zapisnik seje balonarske komisije z dne 12.2.1996:

· Aktivnosti za izobraževanje observerjev potekajo
· Sklep za povrnitev potnih stroškov Simoniču in Trčku še ni bil realiziran, čeprav naj bi račun šel
na AK Ptuj.
 SKLEP: Zadevo preveri oziroma reši V. Gerečnik v svojem klubu.
· R. Vranc je bil na majski seji zadolžen za pripravo gradiva za znižanje obveznega zavarovanja za
balone, vendar iz določenih razlogov tega ni opravil. Šorn je nato podal informacijo, da bodo
premije v letu 97 znižane za 20%. Zato smo sprejeli



 SKLEP: S to problematiko se do nadaljnjega ne bomo ukvarjali.
· S. Cejan ni pripravil predloga za zlato plaketo LZS (za A. Šorna). O predlogu bo torej treba
razmisliti naslednje leto.
· Za organizacijo mednarodnih balonarskih tekmovanj v prihodnjih letih nismo od slovenskih
klubov prejeli nobene prijave.
· Zapisnik je bil sprejet.
 
 
 Pod 2.
 
 Rezultati DP 96 so bili oddani LZS športni komisiji. Državni prvak je Avi Šorn (AK Ljubljana),
drugi Štefan Bertalanič (AK Murska Sobota) in tretji Boštjan Avbelj (AK Ljubljana), naprej pa so
po vrsti Radoš Švagelj (AK Ljubljana), Jože Drganc (PEGAZ), Vilko Gerečnik (AK Ptuj), Grega
Trček (BC Barje), 8 do 11 mesto si delijo Rado Petrovič (AK Ljubljana), Marko Tončič (BC
Barje), Aleš Švagelj (AK Ljubljana) in Riko Vranc (PEGAZ).
 Ker sta bili na letošnjem DP samo dve nalogi, kjer so tekmovalci dosegli rezultat, sta BC Barje in
BK Zmajček dala predlog za dopolnitev Pravilnika o DP, člena 8.1.2, ki naj bi glasil:
 “Veljavna naloga je tista, kjer so vsi tekmovalci imeli možnost za primeren vzlet, razen tistih, ki so
odstopili ali so bili diskvalificirani in pri kateri je vsaj 1 tekmovalec dosegel veljaven merljiv
rezultat.” O predlogu bo komisija sklepala na naslednji seji.
 
 
 Pod 3.
 
 Jana Učak je poročala o aktivnostih za izobraževanje observerjev. Novembra sta na vse sekcije
poslala vabilo za udeležbo na tečaju za observerje, ki je bil izpeljan 14.12.1996 v Ljubljani (5
udeležencev), 4.1.1997 pa bo še v SV koncu Slovenije.
 Za šolanje observerjev je treba pripraviti pravilnik, ki mora vsebovati literaturo oziroma katera
znanja naj observer obvlada (Observerski priročnik, Pravilnik DP), obstoj 3-članske izpitne
komisije, kartoteka observerja na LZS in vodenje, izkaznica observerja, članstvo v LZS in
rangiranje. Sprejet je bil SKLEP:
 Komisija za observerje do sprejema Pravilnika je B. Ambrožič, J. Učak in F. Štucin, Ta komisija
tudi pripravi omenjeni Pravilnik v najkrajšem roku in ga pošlje sekcijam, da bo lahko sprejet na
naslednji seji BK (balonarske komisije).
 SKLEP: Kandidati za sodnike, predlagani na seji BK dne 30.5.1996, lahko za pridobitev
observerske izkaznice dajo vlogo, v kateri naj navedejo dosedanje reference na tem področju. Rok
je do 15.1.1997. Vloge rešuje komisija za observerje. Po tem roku bo možno postati observer le z
opravljanjem izpita. Za obveščanje kandidatov so zadolženi posamezni klubi.
 
 
 Pod 4.
 
 Pripombe na predlagani sistem so:
· treba je navesti, za katero leto velja izračun. Ime najboljšega pilota se glasi za tekoče leto,
uporablja pa se naslednje leto. Na primer: najboljši pilot oziroma reprezentanca se imenujeta za
leto 1996 (po dosežkih v letu 1996), pravico do udeležbe na mednarodnih tekmah pa imata v letu
1997.
· za ostale državne tekme v koledarju LZS, ki naj se upoštevajo za točkovanje, velja enak rok
prijav kot za državno prvenstvo.
· tekmovalec lahko prepusti svoje mesto v državni reprezentanci drugemu pilotu do roka 14 dni
pred datumom poteka prijav za določeno mednarodno tekmovanje. Po tem roku sodelovanja ne
more odpovedati brez opravičljivega razloga, sicer lahko veljajo posledice.



· v primeru, da so udeleženci za mednarodno tekmovanje izbrani izmed več kandidatov, in se tisti,
ki je izbran, ne udeleži tekmovanja in zato nima opravičljivega razloga, tedaj ta kandidat naslednji
2 leti nima pravice do udeležbe v reprezentanci.
· prvo leto računanja po novem sistemu je leto 1997, kjer bo veljalo le tekoče leto. Leta 1998 bo
prvič upoštevano tudi preteklo leto.
· predlog se ustrezno popravi in je priloga tega zapisnika
 
 SKLEP: Predlog je z zapisanimi pripombami sprejet.
 
 Pod 5.
 
 Za državno prvenstvo 1997 je v roku prispela 1 prijava in sicer BC Barje. DP naj bi bilo na
Dolenjskem, Šentvid pri Stični, od 27.8. do 31.8.1997.
 SKLEP: Komisija predlog sprejema. Do konca marca 1997 mora organizator pripraviti kompletno
organizacijsko ekipo.
 
 Pod 6.
 
 Za svetovne letalske igre pošljemo prijavo za 5 udeležencev. Vrstni red je prvih pet z DP.
 
 
 Pod 7.
 
· v obravnavo smo dobili predlog novega statuta LZS. Vsebino je navzočim podal Zlato Vanič.
· za poročilo o delu v letu 1996 potrebujemo od vseh sekcij podatke o številu in naletu balonov.
Zato zapisniku prilagamo standardni vsakoletni obrazec, ki naj ga sekcije izpolnijo le za balone in
pošljejo do 6.1.1997 na LZS z oznako za balonarsko komisijo.
· po obstoječem sistemu rangiranja je najboljši pilot za leto 1996 Avi Šorn, sledita Štefan Bertalanič
kot drugi in Boštjan Avbelj kot tretji. O razvrstitvi obvestimo tudi LZS z dostavo tega zapisnika.
· dobili smo vabilo za sejo CIA v Carigradu. Glede udeležbe naj se dogovorita oba delegata, saj si
morata sredstva za pokritje stroškov poiskati sama, ker komisija nima sredstev.
· dobili smo vabilo za udeležbo “bančnih in zavarovalniških balonov” na Češkem. Kopijo vabila
pošljemo upravljalcem takih balonov, po faksu pa organizatorju tudi njihove naslove.
 

       zapisal:

       Filip Štucin
      predsednik balonarske komisije
 
 


