LETNO POROČILO 2009 IN PLAN DELA 2010 KOMISIJE ZA ŠPORT
POD BALONARSKO KOMISIJO PRI LETALSKI ZVEZI SLOVENIJE
LETNO POROČILO 2009
Na državni ravni že četrto leto zapored ni bilo organizirane nobene tekme, ne DP, ne LZS. Zato je prišlo
do nesoglasij pri imenovanju izbora državne reprezentance tistih članov, ki se poprej niso udejstvovali na
tekmovanjih oz. je od takrat minilo že precej časa, saj pravilnik za izbor reprezentance v tem primeru ni
ponujal enostavne interpretacije. Ti tekmovalci bi lahko sodelovali na FAI tekmah v tujini v zadnjih letih
in pridobili potrebne točke, vendar niso. Tekom leta je tako nastalo več pobud sprememb pravilnika, ki
pa niso dobile zadostne podpore tudi zaradi nestrinjanja z vodenjem BK. Po zamenjavi predsednika in
kadrov podkomisij konec poletja, je na zadnji 54. redni seji bila med drugim sprejeta končna oblika
pravilnika za izbor državne reprezentance, ki bo veljal v prihodnjih letih ter ureja omenjeno
problematiko.
Na evropskem tekmovanju v Franciji so se naši tekmovalci izkazali bolj podpovprečno, saj se je le enemu
uspelo uvrstiti v prvo polovico, in sicer Aviju Slavku Šornu. Na FAI tekmi na Madžarskem, kjer bo
prihodnje leto svetovno prvenstvo, pa sem se odlično odrezal Vito Rome, bil sem namreč drugi.
Glede na rezultate lahko rečem, da je tekmovalcem manjkalo dobrih treningov, le ti pa se lahko najbolje
realizirajo skozi klubska, LZS ali tekmovanja DP. Dandanes večina leti samo še komercialno.
PLAN DELA 2010
Da se poveča aktivnost v tekmovalnem in športnem delu balonarstva, je za leto 2010 tako prijavljenih že
nekaj LZS tekem in pa tudi državno prvenstvo. Želimo, da bi se jih večina tudi realizirala kljub krizi, saj
bodo tako pripomogla k boljši kondiciji reprezentance v prihodnjih letih. S tekmovanji pa bomo v BK
privabili tudi več zanimanja in klubov in na koncu okrepili reprezentanco z novimi tekmovalci.
Tekmovanja bi tudi morala biti vsaj malce medijsko podprta, kar bi nam dalo še kako dobrodošlo in
prepotrebno reklamo.
Da bodo tekmovalci v mednarodnem razredu dosegali boljše rezultate, morajo na tekmah in pripravah
sodelovati bolj homogeno, zato smo izvolili tudi direktorja reprezentance in organizirali LZS tekme, ki
bodo odličen trening za reprezentanco in izmenjavo izkušenj, tekmovalnih in tehnoloških metod.
Za vse te tekme pa bo potrebno iz angleščine prevesti najnovejši tekmovalni pravilnik.
Letos se bo prvega ženskega evropskega prvenstva udeležila tudi naša tekmovalka Gabrijela Slavec, kar
je zelo vzpodbudno za celotno žensko balonarstvo v Sloveniji. Imamo prosto še vsaj eno žensko mesto.
Poleg tekmovanj bomo obudili tudi zanimanje za pridobivanje športnih značk, kar pa pomeni večje
zanimanje na športnem področju balonarstva in doseganju rekordov v posameznih kategorijah.
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