Zapisnik
25. seje Balonarske komisije
Z dne 12.12.2002 ob 17.00 v sejni sobi Mestne hranilnice ljubljanske, Čopova 3, Ljubljana

Prisotni predstavniki klubov z glasovalno pravico:
Slavko Šorn AK Ljubljana
Grega Trček Balonarski center Barje
Tomo Weber Balonarski klub Ogenj
Branko Ambrožič Balonarski klub Ptuj
Rado Petrovič Balonarsko društvo Feniks
Ostali prisotni: Igor Žvokelj, Marko Šercer, Janko Levanič, Filip Štucin, Jana Učak, Darko Kralj, Radoš Švagelj,
Anja Hočevar
Predsednik BK je predlagal naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ugotavljanje prisotnosti in sklepčnosti seje
Potrditev zapisnika 24. seje
Novosti na LZS
Izvolitev predstavnika športne komisije pri BK
Določitev predstavnika Slovenije v Evropski letalski organizaciji – balonarstvo
Potrditev balonarske reprezentance LZS za leto 2003
Evropsko prvenstvo toplozračnih balonov – Vilnius 2003
Državno prvenstvo toplozračnih balonov . Vrhnika 2003
Predlog pravilnika za rangiranje opazovalcev
Predstavitev in potrditev veljavnosti observerskih izkaznic
Predstavitev državnega višinskega rekorda, pogled pilota - Slavko Šorn
Predstavitev državnega višinskega rekorda, pogled sodnika – Anja Hočevar
Razno

Predlog Marka Šercerja, da se pod točko Razno obravnava dodatek k Pravilniku o izboru državne reprezentance.
Predlog je bil sprejet.

Točka 1
Na seji so bili prisotni predstavniki petih klubov z glasovalno pravico. Seja je bila sklepčna.

Točka 2
Na zapisnik 24. seje ni bilo pripomb.

Točka 3
V odsotnosti g. Žune je o novostih na kratko poročal Igor Žvokelj. Ker se naslednjega sestanka izvršilnega odbora
LZS Igor Žvokelj ne bo mogel udeležiti, predlaga, da BK na sestanku zastopa Marko Šercer.
Ker LZS v zadnjem času pestijo finančne težave je Darko Kralj opozoril na velike stroške izdajanja revije Naša krila.
Predlaga, da se ta problem na sestanku izvršilnega odbora izpostavi.
Marko Šercer predlaga, da bi bilo smiselno razmisliti o elektronski obliki revije Naša krila.

Točka 4
Branko Ambrožič je predlagal Marka Šercerja.
Sklep 1: Marka Šercerja se izvoli za predstavnika športne komisije pri BK.
5 glasov za, 0 proti.

Točka 5
Branko Ambrožič je na kratko predstavil delovanje Evropske letalske organizacije – balonarstvo. V okviru Evropske
letalske organizacije se zbirajo informacije o omejitvah zračnega prostora v vseh državah članicah. Predstavnik te
organizacije Hans Åkerstadt je proti kakršnim koli omejitvam zračnega prostora za športno letenje.

V tem telesu naj bi imela vsaka članica svojega predstavnika. Delo predstavnika bo posredovanje informacij in
komunikacija z drugimi članicami.
Igor Žvokelj je za to mesto predlagal Branka Ambrožiča.
Sklep 2: Branka Ambrožiča se imenuje za predstavnika BK pri LZS v Evropski letalski organizaciji – balonarsvo.
5 glasov za, 0 proti.

Točka 6
Vabilu na sejo je bila priložena lestvica pilotov. Seznam 10 pilotov, ki sestavljajo reprezentanco BK bo objavljen na
spletni strani.
Sklep 3: Za leto 2003 se potrdi reprezentanca po navedenem spisku.
5 glasov za, 0 proti.

Točka 7
Na balonarsko komisijo je prispelo vabilo za dva pilota na Evropsko prvenstvo, ki se bo odvijalo v Vilniusu (Litva),
od 8.-17.8.2003. Pravico do nastopa na tem prvenstvu imata Slavko Šorn in Milan Šercer. Oba kandidata se bosta
prvenstva udeležila.
Rok za prijavo je 15.1.2003.

Točka 8
Poročal je Rado Petrovič. DP bo potekalo na Vrhniki od 21.6. do 25.6.2003. podrobnosti bodo objavljene kasneje.
V primeru, da bo LZS zahtevala 20% odstotkov vseh sredstev, bo DP organizirano tako, da bo vsak tekmovalec kril
svoje stroške.

Točka 9
Predlog je pripravila Anja Hočevar. Ker obstoječi pravilnik v točki 7, ki določa rangiranje observerjev ni dovolj
jasen, je pripravila predlog, ki bi natančno določil roke za prijavo in omogočil kroženje observerjev. Predlog je bil
objavljen na spletni strani BK.
Jana Učak odgovarja, da je do sedaj vse potekalo po pravilniku in da so se pred svetovnim prvenstvom zbrali vsi
observerji in se sami dogovorili, kdo se bo udeležil svetovnega prvenstva. Sistem rangiranja je po njenem mnenju
nepotreben in ga nikjer ne poznajo, kar dokazuje nemški sistem izbire.
Prav tako ne vidi zakaj bi se balonarska komisija vmešavala v delo observerjev saj je to v celoti pristojnost
podkomisije za observerje.
Marko Šercer ji je odgovoril, da BK pokriva vse delovanje v zvezi z balonarstvom torej tudi observerje. Predlagani
pravilnik se mu ne zdi nesmiselen saj bi stimuliral observerje z možnostjo udeležbe tekmovanja v tujini.
Tomo Weber vidi točkovanje kot smiselen način rangiranja in dober način motivacije observerjev, saj bi imeli
možnost za udeležbo tekmovanj v tujini.
Rado Petrovič je poudaril, da je bilo na DP na Vrhniki manj observerjev, kot bi jih moralo biti in da so tekmovanje
reševali zadnji dan ob prijavah. Iz tega je razvidno, da obstoječi način ne deluje in da je število observerjev
premajhno.
Jana Učak je odgovorila, da bi morali piloti skrbeti za podmladek in da je interes pilotov, da bi na tekmovanjih
sodelovalo zadostno število observerjev.
Na predlog Igorja Žvoklja je bila razprava zaključena, predlog pravilnika pa bo predmet razprave na naslednji seji.

Točka 10
Anja Hočevar je predstavila predlog za izkaznice observerjev.
Tomo Weber je predlagal, da bi bile izkaznice v slovenskem in angleškem jeziku.
Anja Hočevar je prosila za ažuren spisek observerjev, da bi te izkaznice lahko izdali.

Točka 11
Slavko Šorn je predstavil celoten projekt višinskega rekorda od priprave pravilnika do same izvedbe.

Točka 12
Anja Hočevar je predstavila zbrano dokumentacijo za registracijo in potrditev rekorda s strani LZS.

Točka 13
Marko Šercer je predlagal,da se obstoječemu Pravilniku o izboru reprezentance doda predlog za primer, da imata dva
tekmovalca enako število točk. Predlog bo pripravljen do naslednje seje.
Branko Abrožič je predstavil pokal Alpe Adria – Ptuj, Puch, Radgona. Projekt je bil uspešen in se načrtuje tudi za
prihodnje leto.
Kandidatura za EP za zračne ladje 2003 je bila potrjena, tako da se bo v letu 2003 EP odvijalo na Ptuju. Branko
Ambrožič pričakuje udeležbo od 10 do 15 tekmovalcev. Sodniška zasedba naj bi štela do 40 ljudi.
Poudaril je tudi, da imajo Terme Ptuj na razpolago sejno dvorano, tako da bi v bodoče lahko kakšen seminar
organizirali na Ptuju.
Glede na to, da je bilo državno prvenstvo v letu 2002 odpovedano je Tomo Weber želel pojasniti okoliščine zaradi
katerih je bil prisiljen DP odpovedati.
Po preteku roka za prijavo za DP je BK Ogenj privolil v organizacijo DP, če bo za ta namen pridobil sponzorja.
Ker do marca, navkljub številnim pozivom na LZS niso izdali potrdila, da BK Ogenj lahko organizira DP, je propadel
dogovor s sponzorji o financiranju DP.

Seja se je končala ob 19.05 v prijateljskem duhu.
Zapisala
Anja Hočevar
Ljubljana, 13.12.2002

Predsednik BK
Igor Žvokelj

