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Kratko poročilo iz letošnje CIA konference 

Za nami je letošnja konferenca FAI/CIA, ki je kot pričakovana potekala na daljavo in v večih delih. 
Predvsem podkomiteji in delovne skupine so bile razvrščene že celi mesec pred tem. Tako sem 
bil prisoten predvsem na nekaj podkomitejih, predvsem na na EDS (Event Development Service), 
ki se tiče direktno tudi nas s SP 2022. Pred tem smo doma uskladili datume  tekmovanja, saj se je 
prvotni datum pokrival z Gordon Beneth pokalom 2022.  Tako so potrjeni sledeči detalji tega SP: 

1. 16.09.2022 - registracija 
2. 17.09.2022 - generalni brifing 
3. 18.09.- 22.09.2022 - tekmovalni poleti  
4. 23.09.2022 zjutraj - rezervni polet 
5. 23.09.2022 popoldan - zaključna prireditev 
6. entry fee 900,00 EUR 

Skupaj smo ugotavljali, da je za nami čudno leto. To zaenkrat ni še vzelo vseh moči 
organizatorjem, tekmovalcem in ostalemu osebju potrebnih, da ta šport živi naprej. 
Tako bodo letos predvidoma še vseeno sledeča tekmovanja : 

• 5.mladinsko SP v Leszno, Poljska (9.-14.08.) 
• 64.GB prestavljen iz 2020, Wroclaw, Poljska (19.-23.08.) 
• 22.EP, Szeged, Mažarska (13.-18.09) 

Kot vemo, se aktualnim logerjem izteka življenska doba. Tako so ugledali luč sveta novi FAI 
senzorji z aplikacijo "BalloonLive", ki bo nameščena na telefonih tekmovalcev. Prve dbave 
senzorjev bi se naj zgodile že v teh dnevih. 
Na tej osnovi (sicer brez senzorjev in le GNSS sprejemniki v telefonih) sta se v preteklem letu 
odvijali dve dislocirani tekmovanji z zanimivimi odzivi v letu brez "normalnih" tekmovanj. (več na 
whatchmefly.net). 
 
Posebej je bilo ponovno izpostavljeno, da nismo predlagali (nacionalne zveze) kandidatov za 
medalje in diplome FAI, Hall of Fame...  
Verjame se (tudi sam sem tega mnenja in to izpostavljam že dalj časa), da je med nami kar nekaj 
kandidatov-tk, ki bi se jim lahko tako oddožili, živečim in posthumno. Zato velja poziv, da o tem 
spregovorimo na enem od naslednjih sestankov Balonarske komisije in izberemo imena in potem 
še pripravimo gradivo za argumentiranje. 
 
Na konferenci smo izvedli tudi volitve na daljavo z aplikacijo "Electionrunner", ko je bilo treba 
glasovati tajno. V kadrovski zasedbi so potrjeni enaki glavni katerji. Po aktivnostih, ki so jih 
peljali  uspešno v preteklem letu o tem ni bilo nasprotovanja. 
 
Seveda smo vabljeni k večjemu sodelovanju kar pa je kar šment, ko moramo vsi po vrsti vlagati 
enormno energijo, da sploh obstanemo. 
 

http://64.gb/
http://whatchmefly.net/
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Upam, da sem v kratkem uspel prenesti pomembnejše informacije in se bomo lahko kmalu v živo 
predebatirali našo realnost in izglede. 
 
Pred vsem zdravo in kar se da uspešno leto želim naprej.  
In čim prej varno v zraku... :) 
 
Lp, Branko 
 
PS 

• trenutno je 5 društev članov BK pri LZS 
• to na daljavo ni to to.. čisto razumem šolarje, nič na daljavo ne more odtehtati procesa v 

živo. Na wonder.me smo imeli kao družabno srečanje.. mislim, da smo bolj družabno 
dremali kot pa kaj drugega, poleg malo proste debate vseeno izza različnih "omizij" kjer si 
se pač malo pridružil.. 

 

 

 

http://wonder.me/
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