Zapisnik 45. seje Balonarske komisije

Seja je potekala 13.12.2007 ob 18.00 v sejni sobi Letalske zveze Slovenije.
Prisotni naslednji klubi z glasovalno pravico:
Darko Kralj BC NE
Riko Vranc (LND Pegaz, BK Ptuj (pooblastilo))
Radko Petrović BD Feniks
Aleš Švagelj (BD Uranos) prisoten od 18.30 dalje
Ostali prisotni: Anja Hočevar
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ugotavljanje prisotnosti in sklepčnosti seje
Potrditev zapisnika 43. in 44. seje BK
Delo LZS v 2007
DP v letenju s toplozračnimi baloni 2008
Reprezentanca 2008
Športnik leta 2007
Državno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni Ptuj 2007
Evropsko prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni Magdeburg 2007
Razno

Točka 1
Na seji so bili prisotni predstavniki štirih (v nadaljevanju petih) od sedmih
predstavnikov klubov z glasovalno pravico. Seja je bila sklepčna.
Točka 2
Na zapisnik 43. in 44. seje ni bilo pripomb.
Točka 3
G. Štefan Žuna se je opravičil in v informacijo poslal poročili o delu LZS v letih 2006
in 2007. Poročili je povzela Anja Hočevar.
Točka 4
Na razpis BK je prispela prijava organizatorja NLD Pegaz. Predstavnik društva Riko
Vranc je pripravil predstavitev dosedanjih tekmovanjin organizatorja tekmovanja v
mestu Pecs an Madžarskem. Od organizatorjev tega tekmovanja je dobil zagotovilo,
da so nam pripravljeni nuditi podporo pri organizaciji DP 2008.
Sklep 1
Organizacijo DP 2008 se podeli NLD Pegaz ob naslednjih pogojih:
- točkovanje tekme za razvrstitev za reprezentanco se uredi sledeče:

-

o v primeru, da se na tekmovanje prijavi 6 ali več tekmovalcev iz
Slovenije in je državno prvanstvo veljavno, se za rangiranje štejejo le
točke državnega prvenstva
o v primeru, da se na tekmovanje prijavi manj kot 6 tekmovalcev in je
tekmovanje kategorizirana FAI tekma, se za rangiranje štejejo le točke
FAI tekme
ob uradni interpretaciji pravil v angleščini, mora organizator zagotoviti
slovenski prevod tekmovalnih sestankov
pripravi se spremenjena različica pravilnika DP prilagojena za tekmovanje z
loggerji

5 ZA
Točka 5
Skladno s pravilnikom za izbor državne reprezentance se v reprezentanco imenujejo:
Slavko Avi Šorn
Vito Rome
Radko Petrović
Darko Kralj
Matko Bozovičar
Miran Munda
Marko Misson
Srečko Rome
Vojko Zupan
Točka 6
Skladno s SŠP LZS in točkovanjem na spletni strani BK je športnik leta 2007 Slavko
Avi Šorn.
Točka 7
G. Branko Ambrožič se je udeležbo odpovedal. Debata o neuspelem DP se mu glede
na to, da ni prejel niti ene prijave, ne zdi potrebna.
Točka 8
Svoje vtise s tekmovanja v Magdeburgu je na kratko strnil Radko Petrović.
Točka 9
Delegat FAI Branko Ambrožič naj na prihajajočem SP v Avstriji poizkuša pridobiti še
kakšno dodatno mesto za slovenske tekmovalce.
Sejo smo zaključili ob 19.15.

Zapisala
Anja Hočevar
Ljubljana, 12.01.2008

Predsednica BK
Anja Hočevar

