Balonarska komisija
Datum: 5.6.1996

Z A P I S N I K
1. seje balonarske komisije dne 30.5.1996 ob 16.uri v prostorih bivše občine Vič, v Ljubljani, trg
MDB 7.
Od 9 članov so bili navzoči 4.
NAVZOČI:
Samo Cejan - Balonarski klub Ljubljana
Borut Groegl - Balonarski klub “Zmajček”
Riko Vranc in
Jože Drganc - Letalsko in nautično društvo PEGAZ
Avi Šorn in
Filip Štucin - Aeroklub Ljubljana
OPRAVIČENI:
Branko Ambrožič - Balonarski klub Ptuj
ODSOTNI:
Aeroklub Ptuj
Aeroklub Murska Sobota
Aeroklub Novo mesto
Aeroklub “Prlek” Ljutomer
Dnevni red (razširjen še s točkama 5. in 6.):
1. Pregled zapisnika prejšnje seje
2. Potrditev predloga za predsednika balonarske komisije
3. Plan dela v letošnjem letu
4. Državno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni (poroča Simonič)
5. Določitev delegatov FAI
6. Imenovanje sodnikov
7. Razno
Pod 1.
Ker ni zapisnika prejšnje seje, odlagamo pregled na naslednjo sejo. F. Štucin je zadolžen, da
priskrbi zapisnik do naslednje seje.
Pod 2.
Člani komisije so soglasni, da funkcijo predsednika balonarske komisije prevzame Filip Štucin iz
Aerokluba Ljubljana.
SKLEP: Predsedstvu LZS pošljemo predlog, da razreši prejšnjega predsednika Roka Goloba in
potrdi novoizvoljenega Filipa Štucina (pošljemo izvod zapisnika te seje).

Pod 3.
Zapisnike sej balonarske komisije bodo redno prejemali vsi včlanjeni klubi, prav tako ves ostali
material, ki je v zvezi s to tematiko in ga prejema balonarska komisija.
V pripravi je Pravilnik za državno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni (priredba prevoda
pravil 9. EP v Murski Soboti), ureja F. Štucin.
Zaradi uvrstitve balona v najvišji rizični razred in s tem povezane izredno velike zavarovalne vsote
proti tretji osebi smo sprejeli
SKLEP: Riko Vranc pripravi obrazložitev, na podlagi katere bi skušali doseči znižanje zavarovalne
vsote in sicer: statistiko letalskih nesreč v Sloveniji in pregled zavarovalnih vsot za balone v drugih
evropskih državah.
Ker se zaradi pristajanja balonov na privatnih zemljiščih pojavlja problem odnosov z lastniki teh
zemljišč, daje balonarska komisija naslednje priporočilo vsem balonarskim ekipam:
Po pristanku na privatnem zemljišču vedno poiščemo lastnika, še zlasti v primeru, ko smo morda
pri pristanku naredili kaj škode. Vedno najprej vprašajmo za dovoljenje, preden zapeljemo z
vozilom na njegovo zemljo. Lastniku se je potrebno opravičiti in razložiti, zakaj smo na tak način
pristali. Obvezno moramo vprašati, če smo naredili kaj škode. V primeru, da lastnik sodi, da je bila
narejena škoda, je potrebno vprašati za višino in jo poravnati. Ne glede na reakcijo, pripombe ali
obnašanje lastnika se moramo vedno vesti dostojno in nikoli vzrojiti, biti aroganten ali vsiljevati
svojega mnenja lastniku. Odklonite lahko le plačilo nerealno visoko postavljene odškodnine pod
pogojem, da o takem dogodku napišete poročilo z vsemi potrebnimi podatki (kraj, datum in čas,
balon, škoda, udeleženci, podatki o lastniku in ostale pomembne podrobnosti) ter to poročilo
pošljete balonarski komisiji. Seveda pa se skušajte taki situaciji na vsak način izogniti. Vsi člani
ekipe se morajo obnašati dostojno, pri pospravljanju balona pa ravnati tako, da ne naredijo dodatne
škode. Balon je potrebno čimprej pospraviti. V angleškem balonarskem kodeksu je zapisano, da
gre steklenica vina tudi lastniku zemljišča, na katerem je balon pristal. Priporočamo, da bi se te
navade oprijeli tudi v Sloveniji, prav tako pa naj se vam lastnik pridruži pri kozarčku šampanjca, če
negujete to tradicijo.
V letošnjem letu bomo pripravili tudi pravilnik o rangiranju tekmovalcev.
SKLEP: Za pripravo predloga je zadolžen F. Štucin. Na LZS pridobimo podoben pravilnik,
upoštevamo pa tudi uvrstitve za 1 leto nazaj.
Pod 4.
I. Simoniča ni bilo na sejo, da bi poročal. Poročal je A. Šorn. Potrebno je popraviti prijavnico za
letošnje državno prvenstvo, kjer je zapisano, da je letos 4. prvenstvo, pravilno pa je 5. Državno
prvenstvo ni odprto, na njem lahko nastopijo samo slovenske ekipe.
Poskušali bomo organizirati eno tako disciplino, ki bi bila zanimiva za prenos po televiziji.
Potrebno je pripraviti predlog za člane žirije. En član je Branko Ambrožič, ki ne bo tekmoval in je
ponudil pomoč pri organizaciji.
SKLEP: I. Simonič za naslednjo sejo poišče in pripravi predlog še za ostala dva člana žirije.
Pod 5.
Za delegata in namestnika za FAI ostane sedanje stanje: delegat je Igor Simonič, namestnik pa
Janez Vipotnik.

Pod 6.
Na podlagi dosedanjega šolanja in sodelovanja na tekmovalnih prireditvah pošiljamo športni
komisiji LZS naslednji predlog za sodnike:
Sodnik nacionalnega razreda:
Marko Šorn
Radoš Švagelj
Emil Mertelj
Maša Šorn
Peter Zupanc
Andreja Zupanc
Sodnik mednarodnega razreda:
Branko Ambrožič
Jani Bernard
Alenka Dougan
Borut Groegl
Helena Kuhar
Igor Simonič
Filip Štucin
Toni Tomanič
Grega Trček
Jana Učak
Zdenko Uzelac
Riko Vranc
SKLEP: F. Štucin zbere za navedene vse potrebne podatke za izdajo izkaznic in jih posreduje
športni komisiji. Rok je do konca meseca junija.
Pod 7.
· S strani LZS je prišla pripomba, da za leto 95 nismo poslali statističnega poročila o delovanju
balonarjev: koliko je bilo pilotov, koliko balonov, nalet v letu 95, poročilo o udeležbi na
mednarodnih tekmah in poročilo o nesrečah. V poročilu za leto 1995, ki ga je pripravil Rok Golob,
so jedrnato navedeni vsi zahtevani podatki, razen naleta balonov. Zato naročamo vsem devetim
klubom, ki se ukvarjajo z balonarstvom, da do 25. junija 96 pošljejo balonarski komisiji nalet
balonov v letu 1995.
· Od generalnega sekretarja FAI Maxa Bishopa smo prejeli obvestilo, da je FAI dobila svojo stran
na INTERNETu, adresa je: http://www.fai.org. Vsebuje razne informacije, od pravilnikov,
kodeksov, svetovnih rekordov do koledarja prireditev in zadev posameznih komisij FAI.
· Od firme AIRCOTEC smo prejeli tehnične specifikacije za njihova inštrumenta ACT5000 in
ACT8000, ki sta kombinirana višinomera (variometer, barometer, dodatne funkcije). Bruto cena z
davkom in poštnino je od 1600 do 2300 CHF. Če koga zanima, mu pošljemo kopijo.
· Prejeli smo vabilo za Mednarodni balonarski festival v kraju Jaarbeurs, Belgija, v dneh od 11. 15. septembra 1996. Razpisane so denarne in praktične nagrade, prijavnine ni, plin bo zastonj.
Kopijo programa pošljemo vsem klubom, zainetersiranim pa bomo poslali še ostalo dokumentacijo.

Za balonarsko komisijo

zapisal in overovil:
Filip Štucin

