PRAVILNIK O DELU OBSERVERJA – SODNIKA
1. člen
Obseverji so sodniki – opazovalci. Na tekmovanjih morajo verodostrojno beležiti
potrebne podatke o doseženih rezultatih tekmovalca in podatke, ki jih zahteva
orgaanizacija tekmovanja.
2. člen
Observer mora biti član enega od balonarskih društev Letalske zveze Slovenije (v
nadaljevanju LZS).
Starost observerja je najmanj 16 let. Kandidat mora opraviti izpit pribalonarski komisiji
LZS.
3. člen
Za teoretični in praktični del izpita se observer izobražuje na podlagi naslednje literature:
• observerski priročnik
• pravilnik državnega prvenstva v letenju s toplozračnimi baloni
• eden od priročnikov o orientaciji
Izpite kandidati opravljajo pri balonarski komisiji LZS. Test iz teorije in prakse se
opravlja pred komisijo, ki jo določi balonarska komisija.
4. člen
OBVEZNOSTI –DOLŽNOSTI OBSERVERJA
a) Observer deluje v skladu z veljavnim observerskim priročnikom in navodili, ki mu jih
da organizator na posameznem tekmovanju.
b) Observer mora verodostojno beležiti opazovane podatke, ko sprenlja balon in jih
posredovati ýdebriferjuý po končanem poletu.
c) Observer mora aktivno sodelovati na tekmovanjih, to je udeležiti se vsaj ene domače
tekme v koledarju LZS na leto.
d) Observer poroča o svojem delu na tekmovanjih (število in ime nalog) LZS- kar
ustrezno dokaže balonarski komisiji, ki na podalgi tega izdela kartoteko posameznika.

5. Člen
Po opravljenem izpitu se lahko observerji udeležujejo domačih tekmovanj; po uspešnem
sodelovanju na dveh državnih prvenstvih ali drugih domačih tekmovanjih v okviru LZS
se lahko udeležijo tudi mednarodnih tekmovanj po priporočilu balonarske komisijwe
LZS.
6. člen
Observer se lahko udeležuje mednarodnih tekmovanj tudi z osebnim povabilom
prireditelja.
7. člen
RANGIRANJE
Komisija za observerje enkrat letno sestavi lestvico observerjev po prejetih priporočilih
oziroma dokazilih. Lestvica lahko služi za izhodišče, ko LZS priporoča observerja za
sojenje na tekmovanjih v tujini. Če observer ne more ali ne želi na določeno tekmo, mora
svoj odstop javiti balonarski komisiji, da ta lahko priporoči naslednjega kandidata.
8. člen
Observer si lahko za udeležbo na domačih ali mednarodnih tekmovanjih išče sponzorje.
9. člen
SANKCIJE
Observer mora ponoviti opravljanje izpita, če dve leti ne sodi na domačih ali tujih
tekmovanjih.
Observer je suspendiran iz seznama observerjev LZS, kadar je tehnična komisija
tekmovanja (domačega ali tujega) ugotovila nepravilno oziroma nestrokovno sojenje.
10. Člen
Ta pravilnik začne veljati dne 17. Junija 1997, ko ga je potrdila balonarska komisija
LZS.
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