Zapisnik 28. seje Balonarske komisije
Z dne 20.12.2003 ob 16.00 v Vinarstvu Andrej Anderlič, Meljski hrib, Maribor

Prisotni predstavniki klubov z glasovalno pravico:
Igor Žvokelj AK Ljubljana (pooblastilo)
Darko Kralj Balonarski klub Ogenj
Branko Ambrožič Balonarski klub Ptuj
Anja Hočevar Balonarsko društvo Feniks (pooblastilo)
Nikolaj Hochstetter AK Murska Sobota

Ostali prisotni: Radoš Švagelj, Mare Misson
Predsednik BK je predlagal naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ugotavljanje prisotnosti in sklepčnosti seje
Potrditev zapisnika 27. seje
Poročilo iz skupščine LZS (Darko Kralj)
Ponovni razpis za organizatorja državnega prvenstva toplozračnih balonov v letu 2004
Seznam FAI nagrad in kriteriji za podeljevanje nagrad (Anja Hočevar)
Seznam vodij žirij (Branko Ambrožič)
Dopolnitev pravilnika o izboru reprezentance
Razno

Točka 1
Na seji so bili prisotni predstavniki petih klubov z glasovalno pravico. Seja je bila sklepčna.
Točka 2
Na zapisnik ni bilo pripomb.
Točka 3
Darko Kralj se je s pooblastilom Igorja Žvoklja udeležil seje LZS. Darko Kralj je poročal o burni razpravi
na seji LZS. Na seji so predstavili finančno poročilo, po katerem naj bi balonarska komisija porabila 4
milijone tolarjev. Darko Kralj predlaga naj LZS poda specifikacijo teh stroškov.
Sklep 1
Igor Žvokelj se bo do objave zapisnika 28. seje pogovoril s Štefanom Žuno o tej razdelitvi stroškov.
Odgovor g. Žune bo objavljen v zapisniku 28. seje. 5 ZA, 0 PROTI
Točka 4
Do danes balonarska komisija ni prejela prijave za državno prvenstvo.
Sklep 2
Ker do predpisanega roka prijav ni bilo, rok za prijavo podaljšujemo do naslednje seje BK oz. do prve
prejete prijave. 5 ZA, 0 PROTI
Darko Kralj je predlagal, da bi se državno prvenstvo preoblikovalo v ligo, ki bi bila sestavljena iz večih
festivalov.
Igor Žvokelj je na ta predlog odgovoril, da smo o tej obliki DP že razpravljali, vendar je bilo kandidatov za
organizacijo takih festivalov premalo.
Anja Hočevar je opozorila, da na sestavo državne reprezentance poleg DP, tekem FAI, EP in SP vplivajo
tudi festivali v sklopu LZS. Tako lahko reprezentanco oblikujemo tudi brez organiziranega državnega
prvenstva. Državno prvenstvo pa je ena sama tekma, ki se izvede po tekmovalnem pravilniku.
Branko Ambrožič predlaga, da prvenstvo ostaja v taki obliki, vendar dopušča možnost, da se taka liga še
vedno razvije.
Sklep 3

Darka Kralja zadolžimo, da do naslednje seje pripravi svoj predlog o organizaciji in izvedbi državnega
prvenstva. 5 ZA, 0 PROTI
Točka 5
Anja Hočevar je pripravila seznam nagrad, ki jih podeljuje FAI. Nagrade se delijo na skupne, ki se
podeljujejo v kategoriji vseh letalskih športov, predlagatelj je LZS in nagrade za dosežke v balonarstvu.
Ker smo do danes predlagali dva dobitnika nagrad (I. Simonič in R.Golob) bi morali razmisliti, za katero
izmed teh nagrad bi jih predlagali. Poleg tega bi lahko razmislili tudi o lastni nagradi balonarske komisije.
Igor Žvokelj je za oba kandidata predlagal nagrado The Paul Tissandier Diploma.
Sklep 4
Do naslednje seje Darko Kralj pripravi utemeljitev za podelitev nagrade Roku Golobu, Anja Hočevar
pripravi predlog za podelitev te nagrade Igorju Simoniču. 5 ZA, 0 PROTI
Sklep 5
Do naslednje seje bo Igor Žvokelj pripravil predlog nagrade in kriterije za podelitev lastne nagrade BK. 5
ZA, 0 PROTI
Točka 6
Na prejšnji seji je bil Branko Ambrožič zadolžen, da pripravi spisek primernih kandidatov za vodje žirij na
domačih tekmovanjih in pridobi njihovo privoljenje za opravljanje te funkcije. Od ljudi, ki jih je na prejšnji
seji predlagala balonarska komisija je uspel govoriti le s tremi kandidati in je pridobil njihova privoljenja.
Ker FAI za te funkcije predvideva predhodni nivo znanja, ki se preverja s testom bi bilo mogoče primerno,
da bi tudi na domačih tekmovanjih preverjali znanje vodij žirij.
Igor Žvokelj mu odgovarja, da je dokler je nabor kandidatov za vodje žirij tako majhen, nesmiselno
govoriti o preverjanju znanja.
Sklep 6
S postopkom izbora vodij žirij se nadaljuje do naslednje seje. Predlog bo pripravil Branko Ambrožič. 5
ZA, 0 PROTI
Točka 7
Na 27. seji je bil podan predlog, da bi pravilnik za izbor državne reprezentance dopolnili tako, da morata
biti na festivalu, ki šteje za izbor državne reprezentance, izvedena najmanj dva poleta in tri naloge.
Branko Ambrožič predlaga, da bi predlog omejili na en polet in eno nalogo.
Anja Hočevar se strinja s predlogom najmanj dveh poletov in treh nalog, saj morajo razmere na festivalu
omogočati enakovredne pogoje za doseganje rezultatov, kar se lahko zagotovi le z večjim številom
poletom.
Darko Kralj se boji, da bi na tak način onemogočili organizatorje festivalov, saj je že tako težko zagotoviti
dovolj udeležencev in je postavljanje pogojev organizatorjem še ena ovira več.
Anja Hočevar mu na to odgovarja, da je festival lahko uspešen že z enim izvedenim poletom in eno
nalogo. Festival ima tako lahko zmagovalca, ki se mu podeli nagrado. Tako organizator zadosti vsem
sponzorjem in zadovolji udeležence festivala. Ker pa je bil izveden le en polet, festival enostavno ne šteje
za izbor državne reprezentance.
Igor Žvokelj predlaga kompromis: najmanj dva izvedena poleta in dve nalogi.
Sklep 7
Pravilnik za izbor državne reprezentance se dopolni tako, da morajo biti na festivalu, ki šteje za izbor
državne reprezentance, izvedeni najmanj dve nalogi v dveh poletih. 4 ZA, 1 VZDRŽAN
Točka 8
· Še vedno je v teku razpis za funkcionarje BK.
· LZS sprejema nov disciplinski pravilnik LZS, ki predvideva precej stroge sankcije.
· Branko Ambrožič je poročal s seminarja o varnosti, ki se ga je udeležil v Grazu. Seminar je bil v
nemškem jeziku, predavali so o lastnostih zemeljskih plinov, praktično so prikazali gašenje.
Seminar je bil zanimiv in vreden udeležbe.Avstrijski piloti se morajo letno udeležiti enega
seminarja o varnosti.

Seja se je končala ob 18.30 v prijateljskem, prednovoletnem duhu.

Zapisala
Anja Hočevar
Maribor, 20.12.2003

Predsednik BK
Igor Žvokelj

