Zapisnik
20. seje balonarske komisije
z dne 24.9.2001 ob 17.00 uri v sejni sobi LZS, Tržaška 2, Ljubljana
Prisotni predstavniki klubov z glasovalno pravico:
Slavko Šorn AK Ljubljana
Radko Petrovič BD Feniks
Vojko Zupan BK Litija
Drugi prisotni:
Igor Žvokelj, Marko Šercer, Radoš Švagelj, Anja Hočevar
Odsotnost opravičili:
Branko Ambrožič, Aleš Švagelj, Jana Učak
Sejo je vodil Igor Žvokelj. Predlagal je naslednji
dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ugotavljanje prisotnosti in sklepčnosti seje
Potrditev zapisnika 19. seje
Poročilo s seje izvršnega odbora LZS (Štefan Žuna)
Poročilo z DP (Rado Petrovič)
Poročilo z WAG (Marko Šercer)
Predlog lige srednjeevropskih držav (Marko Šercer)
Pravilnik o rekordih (Anja Hočevar)
Razno

Točka 1: Ugotavljanje prisotnosti in sklepčnosti seje:
Na seji so bili prisotni predstavniki treh klubov. Igor Žvokelj ugotavlja da seja ni sklepčna.
Točka 2: Potrditev zapisnika 19. seje
Na zapisnik 19. seje ni bilo pripomb. Zapisnik je potrjen.
Točka 3: Poročilo s seje izvršnega odbora LZS 20.9.2001 (Štefan Žuna)
·

Poročilo z WAG: v primerjavi z ostalimi panogami, je bil balonarski del najbolje organiziran.
Splošna ugotovitev je, da je tak projekt organizacijsko preobsežen in medijsko nezanimiv. Na
naslednji konferenci FAI v Švici bodo razpravljali o smiselnosti obstoja takšne prireditve, o
možnosti reorganizacije, tako v smislu organizacijskega odbora FAI in številu panog. Zaradi
slabih izkušenj v Španiji je proces, kar se tiče WA G ustavljen.
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Glede na te informacije AK Ljubljana opušča projekt WAG in bo nadaljeval z drugimi
projekti.
Predvsem pa bi bilo smiselno razmisliti o večji atraktivnosti in spremembi pravil, da bi postale
igre za gledalce bolj zanimive. To bi bilo smiselno tudi za državna prvenstva. LZS razmišlja o
tem, da bi organizatorje DP motivirala z nagrado za najbolj medijsko odmevno DP.
Tožba LZS s strani g.Malovska: Na EP v Španiji se je tekmovalec smrtno ponesrečil. Družina
tekmovalca toži LZS za odškodnino, saj je tekmovalec nastopal v njenem imenu. Da bi se LZS v
prihodnje izognila takim tožbam pripravlja pogodbo, ki jo bo podpisal vsak tekmovalec v
reprezentaci, v kateri se bo tožbi odrekel. O pogodbi se bo glasovalo na naslednjem izvršnem
svetu LZS.
Reprezentanca: Štefan Žuna opozarja, da naj BK čim prej imenuje reprezentanco za naslednje
leto, da bo LZS lahko naredila finančni plan.
Revija Naša krila: Doslej v tej reviji BK še ni bila predstavljena, zato nas poziva, da objavimo
članek v katerem bi predstavili balonarstvo v Sloveniji.
Ustanovljeni sta bili dve podkomisiji LZS: - Virtualno letenje – letenje s simulatorji,
izobraževanje pilotov
- Graditeljstvo – projekti obnavljanja starih letal
Zaradi slabih izkušenj z organizatorji letalskih mitingov bo komisija letalske zveze v sestavi J.
Čuden, R. Marin in Š. Žuna sestavila kriterije, ki jih bo moral organizator izpolniti, če bo tak
miting želel organizirati.
Projekt OLIMP, ki ga pripravlja Min. za šolstvo in šport: pripravlja se baza podatkov, v kateri
bodo vključeni vsi športni rezultati. Članarina za projekt znaša 5000 DEM. LZS se je odločila, da
se bo projektu pridružila kasneje, ko bo jasno, če bo projekt sploh zaživel.
FAI je uvedla individualno članarino, ki jo mora LZS plačati glede na število članov. Lestvica
za članarine FAI je: do 100 članov 5 CHF, od 100 do 500 4 CHF, od 500 do 1000 3 CHF, od 1000
do 5000 2 CHF na člana nacionalne letalske zveze. Ker je LZS pri pošiljanju revije Krila
ugotovila, da so spiski članov posameznih klubov neažurni, se je odločila da prav tako uvede
individualno članarino, ki bi v letu 2002 znašala 1 000 SIT na vsakega člana kluba. Članarine za
klube bodo ostale nespremenjene. LZS pričakuje, da bo na tak način dobila ažurne spiske vseh
svojih članov in tako znižala članarino pri FAI in zmanjšala stroške za revijo Krila.
Pomoč MORS: LZS ugotavlja, da na tem področju vlada velik nered, saj MORS zagotovi
sredstva za tiste panoge, za katere je zainteresirano, po svojih zmožnostih. Po sprejetju proračuna
LZS usklajuje svoje potrebe s sredstvi, ki jih ima na voljo MORS. Dejanska sredstva, ki jih LZS
dobi ponavadi niso v skladu s tem dogovorom.
LZS bo dala izdelati zastave in himne, tako da bo vsaka komisija imela svoje.
Ministrstvo za promet in zveze je izdalo razpis za uredbo prometa z baloni in zračnimi ladjami.
Štefan Žuna opozarja, da moramo pri celotnem projektu nastopiti skupaj in uskladiti lastne
interese pred pogajanji z ministrstvom za promet in zveze.

Točka 4: Poročilo z DP (Rado Petrovič)
Državno prvenstvo na Vrhniki se je odvijalo med 13. in 17.6. 2001 na Vrhniki. Zaradi zadostnega
števila poletov in nalog je bil tekmovalni del zaključen 16.6. 2001 z razglasitvijo rezultatov. Pritožb na
izvedbo tekmovanja ni bilo. Tekmovalo je 12 pilotov. Izvedeno je bilo 5 poletov in 12 nalog.
1. Sklep: Poročilo z DP sprejeto. Organizator je bil pohvaljen.
Točka 5: Poročilo z WAG (Marko Šercer)
Organizacija in vodenje tekmovanja sta potekala gladko. Tekmovalci so bili nastanjeni v istem hotelu
kot uradniki, kjer so bili tudi sestanki in je bila obešena glavna oglasna deska. Prijavnina na
tekmovanje je bila izredno visoka- 2650 EUR za štiričlansko ekipo. Zaradi vremenskih razmer v

Španiji so odpadli vsi popoldanski poleti, kar je motilo večino tekmovalcev. Reprezentanca je od LZS
dobila 87000 SIT za delno povračilo prijavnine in drese.
Marko Šercer izpostavlja tudi problem reprezentance in meteorološke ekipe, ker en sam tekmovalec na
tak način težko doseže odmeven rezultat.
Igor Žvokelj odgovarja, da je bila meteorološki instrument že lani v programu za MORS.
V smislu reprezentance pa je potrebno razmišljati o številčnosti in organizaciji reprezentance. Splošna
ugotovitev je bila, da bi moral tekmovalec imeti zagotovljena finančna sredstva, da bi lahko tekmoval
neobremenjeno. Z zagotovljenimi finančnimi sredstvi bi lahko tudi sam izbiral svojo zemeljsko ekipo.
Medsebojno sodelovanje med tekmovalci na večjih tekmovanjih je bil do sedaj problem.
Marko Šercer ugotavlja, da bi bilo potrebno sestaviti ekipo, ki bi se ukvarjala le z zbiranjem sredstev
za reprezentanco. Potrebno bi bilo omejiti število reprezentantov. Prav tako bi bilo potrebno planirati
tekmovanja vnaprej, da bi za ta tekmovanja lahko zagotovili finančna sredstva.
2.Sklep: V reprezentanco se uvrsti pet pilotov. Potrebno je začeti organizirano zbirati sredstva za
reprezentanco. Zbrana sredstva se porabijo za udeležbo na svetovnem prvenstvu (predvidoma dva
tekmovalca), ostale tekmovalce pa se pošlje na druge FAI tekme.
Točka 6: Predlog lige srednjeevropskih držav (Marko Šercer)
V Sevilli se je Marko Šercer sestal s piloti Češke in Madžarske. Želel je izvedeti njihove izkušnje z
organiziranjem pokala oz. lige, ki združuje krajša tekmovanja in vpliva na izbor reprezentance.
Na Češkem je ta liga delovala dve leti. Dokler je liga funkcionirala je dajala realne rezultate, problem
je nastopil pri finančnih sredstvih.
Glede na to, da bi tak problem verjetno nastopil tudi pri nas so podali predlog o začetku razgovorov
za formiranje skupne lige. Predvidoma bi v tej ligi sodelovale Češka, Madžarska, Slovaška in
Slovenija. Tako bi se letno organizirala 3 do 4 tekmovanja. Vsaka država bi nosila breme organizacije
samo ene tekme, piloti pa bi lahko sodelovali na več tekmovanjih. Štartnina za tekmovanja bi morala
biti čim nižja, prav tako bi morali biti ostali stroški tekmovalcev (bivanje, hrana) čim nižji.
Točkovanje s teh tekmovanj bi štelo za oblikovanje državne reprezentance v vseh sodelujočih državah,
kar bi bil zadosten motiv za udeležbo tujih in domačih pilotov.
3.Sklep: Ker obstaja interes za izvedbo takšne lige, je potrebno z razgovori v tej smeri
nadaljevati. Predlog za izvedbo te lige se poda pisno BK.
Točka 7: Pravilnik o rekordih (Anja Hočevar)
Prevedena sta bila dela Športnega pravilnika FAI, ki se nanašata na rekorde. Prevod je potrebno
prilagoditi našim razmeram. Ker izkušenj na tem področju še nimamo, bi bilo smiselno sodelovati z
LZS in z njimi izmenjati izkušnje s tega področja. Prav tako bi bilo za naše namene potrebno prevesti
obrazce.
Opazovalci pri rekordih morajo biti registrirani pri BK in člani LZS. Kriterije za te opazovalce
oblikuje BK.
4.Sklep: Končna oblika pravilnika se objavi na spletni strani balonarske komisije. Komentarje na
pravilnik se pošlje Marku Šercerju do naslednje seje BK predvidoma konec novembra. Prav tako
se do naslednje seje oblikuje spisek opazovalcev, ki bi želeli sodelovati pri poizkusih rekordov.
Potrebno je oblikovati začetne vrednosti rekordov.
Točka 8: Razno
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Do naslednjega sestanka Marko Šercer oblikuje pravilnik o točkovanju za reprezentanco. Rado
Petrovič predlaga, da se reprezentanca določa po pravilniku LZS za določanje športnika leta, tem
točkam pa se prišteje še 60% točk iz lanskega leta.
Ker seje BK večkrat niso sklepčne in bi to lahko postal problem pri delu BK, bo Rado
Petrovič oblikoval predlog o določanju sklepčnosti. Prav tako bi v tem predlogu določili rok, do
katerega morajo biti poslana vabila na sejo.
Glede na to, da BK nima svojega žiga, bi knjižice opazovalcev morala žigosati LZS. Zato bi
bilo potrebno knjižice opazovalcev, ki so že bile izdane pobrati in jih ustrezno žigosati.
Ker so opazovalci nezanesljivi, saj je na zadnje državno prvenstvo prišlo le 11 opazovalcev od
15, ki so udeležbo potrdili, in predstavljajo velik strošek pri organizaciji državnega prvenstva,
Rado Petrovič predlaga, da se državno prvenstvo organizira brez opazovalcev. Kot primer navaja
pokal Evrope, ki je FAI tekma, in kjer ne sodelujejo opazovalci. Marko Šercer, ki se je tega
tekmovanja udeležil kot član ekipe, je razložil, da je bilo tekmovanje zelo dobro. Naloge so bile
prirejene, tako da so bila vsa točkovalna območja omejena, na ciljih pa so bile prisotne merilne
ekipe. Rezultati so bili mnogokrat znani še preden so ekipe prišle nazaj.
Razpiše se državno prvenstvo. Rok za prijavo je 20.1 1 .2001 . Pogoji za razpis so objavljeni v
reviji Naša krila, objavljeni bodo tudi na internetu.
Predloge za dnevni red BK se lahko odda na spletni strani balonarske komisije (
www.baloni.com/rados ). Radoš Švagelj bo predloge zbral in jih objavil na spletni strani.

Sejo smo zaključili ob 19.44 v prijateljskem duhu.

Zapisala:
Anja Hočevar

komisije

Igor Žvokelj
predsednik balonarske

