
Balonarska komisija
Datum:  29.12.1997
 

Z  A  P  I  S  N  I  K
 

7. seje balonarske komisije dne 19.12.1997 ob 16.uri na Tržaški 2 v Ljubljani.

Od 10 članov so bili navzoči predstavniki 3 klubov.

NAVZOČI:
Avi Šorn, Aleš Švagelj - Aeroklub Ljubljana
Grega Trček  - Balonarski center Barje
Samo Cejan  - Balonarski klub Ljubljana
Filip Štucin

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

Sprejet dnevni red:
1. Pregled zapisnika 6. seje
2. Razpis za DP 98
3. Svetovno ekipno prvenstvo Mildura Avstralija, evropsko prvenstvo Švedska
4. Seminar o varnosti
5. Razno

Predlog Aerokluba Ljubljana je bil, da se tretjo točko dopolni še z informacijami glede evropskega
prvenstva na Švedskem.

Pod 1.

Pregledali smo zapisnik 6. seje balonarske komisije z dne 13.11.1997, ki je soglasno sprejet.
 

Pod 2.

Na razpis za DP 98 je prišla le prijava Balonarskega centra Barje. Kopijo prilagamo zapisniku.
Mnenje AK Ljubljana je, da je ponudba Balonarskega centra predraga, zato predlagajo, da se
ponudba dopolni oziroma pripravi varianto organizacije DP skupaj z Madžari na Madžarskem z
namenom, da se najde finančno ugodnejša varianta, rok je do 31. januarja 1998. Ta predlog je
sprejet.
 

Pod 3.



Izmed rangiranih tekmovalcev sta se za svetovno ekipno prvenstvo v Avstraliji prijavila le dva
pilota. Komisija se strinja, da se ekipo dopolni še s tretjim nerangiranim pilotom, da bo popolna.
Ekipa je: Bertalanič, Trček in Perdan.

Za evropsko prvenstvo na Švedskem še nimamo prijavnic in uradnega vabila, poslali pa smo
zahtevo po faksu in e-mailu. Po poprejšnjih informacijah je čas za prijavo do začetka februarja. Če
v kratkem ne dobimo vabila, takoj prijavimo dva tekmovalca.

Pod 4.

Za datum seminarja iz varnosti smo določili 22. februar 1998 (nedelja) in sicer v prostorih Uprave
za zračno plovbo v Ljubljani na Kotnikovi 19. Štucin s pozanima za prostor, nato bomo določili
tudi točno uro.
Dogovorjeni predavatelji in teme:
Avi Šorn  - dotik električnih žic, pristanek v vodo
Aleš Švagelj  - poročilo o nesreči balona v Švici pri preletu Alp
Grega Trček  - ravnanje s propanom, poročilo o nesreči SKB balona
Grega Trček  - odločanje pilota
Miloš Filimonovi} - letalski predpisi
Filip Štucin  - postopki v sili
 

Pod 5.

· Zaradi pravočasne oddaje poročila (rok 15.1.1998) naj klubi pošljejo nalet balonov oziroma
poročilo o delu takoj po novem letu.
· Kot prilogo zapisniku dajemo seznam observerjev v Sloveniji.
· Dobili smo vabilo za Baltic Cup 98 v Latviji. Vabilo je v prilogi.
· Na Upravi za zračno plovbo preverimo našo vlogo za odobritev minimalne višine 150 m nad
naseljenimi kraji za letenje z baloni.
· Glede na rezultate pilotov v letu 1997 se za rangiranje upošteva samo uvrstitev na DP 97.
Razvrstitev je naslednja
1. Aleš Švagelj
2. Boštjan Avbelj
3. Slavko Šorn
4. Rado Petrovič
5. Matjaž Plošinjak
6. Grega Trček
7. Radoš Švagelj
8. Mitja Bernard
9. Miloš Filimonovi}
10. Milan Škodlar
11. Jože Derganc
 
 
 
 
 
 

            zapisal:   Filip Štucin
      predsednik balonarske komisije
 


