Balonarska komisija
Datum: 11.01.2000

Z A P I S N I K
13. seje balonarske komisije dne, ki je bila dne 20.12.1999 ob 17.uri na Tržaški 2 v Ljubljani.
Od 10 članov so bili navzoči predstavniki 5 klubov. Opravičil se je AK Novo mesto. Navzoča je
bila tudi vodja observerjev Jana Učak, sekretar LZS Štefan Žuna in predstavnik BK Ogenj Tadej
Weber brez pooblastila.
NAVZOČI:
Avi Šorn - Aeroklub Ljubljana
Grega Trček - Balonarski center Barje
Dušan Bojanovič - Balonarski klub Vojnik
Sandi Perdan - SKB Balon Team
Branko Ambrožič - BK Ptuj
Filip Štucin
Jana Učak (vodja observerjev)
Štefan Žuna (sekretar LZS)
Tadej Weber
ODSOTNI:
AK Ptuj
AK Novo mesto
BK Ogenj
Društvo PEGAZ
AK Murska Sobota
Sprejet je bil predlagani dnevni red:
1. Pregled zapisnika 12. seje
2. Razpis za DP 2000
3. Organizacija seminarja iz varnosti
4. Informacije glede izkušenega oziroma komercialnega pilota
5. Predlogi za delegata FAI in druge funkcije v balonarski komisiji
6. Razno

Pod 1.
Pregledali smo zapisnik 12. seje balonarske komisije z dne 08.11.1998. Zapisnik je bil soglasno
sprejet.
Pod 2.
Na razpis za organizacijo DP 2000 se je prijavil le BK Vojnik. Njegova kandidatura je soglasno
sprejeta, s tem da se dopolni 5. točka kandidature, kjer je lahko tudi več kot 20 udeležencev in 7.
točka kandidature, da za organizacijo tekmovanja velja tudi Splošni športni pravilnik LZS. DP

2000 naj bi bilo od 23.8. – 27.8.2000 na Letališču Levec.

Pod 3.
Glede seminarja iz varnosti je bilo nekaj tem razdeljenih:
-Štucin
: nevarne meteorološke razmere za letenje
-Trček
: nočno letenje, daljnovodi, odločitve pilota
-Ambrožič : postopki v sili
-Učak, Šorn : odnosi z lastniki
Za izvedbo seminarja je določen termin 27. februarja 2000 ob 9.uri na Upravi za zračno plovbo na
Kotnikovi 19 a v Ljubljani. Vsi predavatelji morajo pred seminarjem za svoja predavanja pripraviti
pisnoo gradivo, ki bo razmnoženo poslano udeležencem seminarja.
Pod 4.
Šorn in Trček sta se obvezala, da bosta poslala pisno gradivo glede predlogov na temo izkušenega
oziroma komercialnega pilota. Kar bo prišlo pravočasno, bo priloga tega zapisnika, sicer pa bo
priloženo zapisniku ene od naslednjih sej komisije.
Pod 5.
Štefa Žuna je pojasnil, da ima za sejo CIA v letu 2000 mandat Igor Simonič. Nove kandidate se
potrjuje na generalni konferenci FAI, ki je oktobra vsako leto. Čas za predlog novega kandidata je
do konca avgusta 2000.
Sprejeli smo sklep, da na naslednjo sejo povabimo sedanjega delegata in njegovega namestnika in
se nato odločimo o morebitni zamenjavi. Naslednja seja komisije naj bi bila še pred sestankom
CIA, ki je v začetku marca v Solunu, Grčija.
Hitreje se da zamenjati kandidate na drugih funkcijah v balonarski komisiji. Formalno zamenjave
sicer potrjuje skupščina LZS, do takrat pa s pooblastilom in sklepom komisije lahko dela drug
kandidat.
Pod 6.
- Štefan Žuna je podal dodatne informacije glede kandidature Slovenije za WAG. Podrobnosti je
možno spremljati na spletnih straneh LZS.
- termini za festivale v Sloveniji:
26. decembra 1999 tekma nad Ljubljano, nagrade zaenkrat niso zagotovljene (AKL)
17. junija 2000 (sobota) je festival v Vojniku (BK Vojnik)
22.-24.9.2000 je BTC festival v Ljubljani (BC Barje)

zapisal: Filip Štucin
predsednik balonarske komisije

