Balonarska komisija
Datum: 17.07.1997

Z A P I S N I K
5. seje balonarske komisije dne 10.7.1997 ob 16.uri v prostorih LZS na Tržaški 2 v Ljubljani.
Od 10 članov so bili navzoči predstavniki 5 klubov.
NAVZOČI:
Avi Šorn - Aeroklub Ljubljana
Grega Trček - Balonarski center Barje
Borut Groegl - Balonarski klub Zmajček
Janko Levanič - Balonarski klub Ptuj
Štefan Bertalanič - Aeroklub Murska Sobota
Filip Štucin
ODSOTNI:
Balonarski klub Ljubljana
Letalsko in nautično društvo PEGAZ
Aeroklub Ptuj
Aeroklub Novo mesto
Aeroklub Prlek (opravičeno)
Sprejet dnevni red:
1. Pregled zapisnika 4. seje
2. Predlog za žirijo za 6. DP 1997
3. Obravnava odločbe prometnega inšpektorata
4. Razno
Pod 1.
Pregledali smo zapisnik 4. seje balonarske komisije z dne 18.12.1996:
A. Šorn: ker na zapisnik ni bilo pripomb, velja sklep o privzetju FAI pravilnika o rekordih in sicer v
roku 15 dni po sprejetju sklepa na seji. Na enak način veljajo tudi ostali sklepi, sprejetii na 4. seji
balonarske komisije.
F. Štucin: zapisnik je potrebno še dopolniti s
SKLEPOM: da se kandidatom, ki so podali ustrezno utemeljene vloge, dodeli naziv observerja brez
opravljanja izpita. To so: Riko Vranc, Anton Tomanič, Branko Ambrožič, Grega Trček, Jana Učak
in Filip Štucin. Enak naziv bo prejela tudi Helena Kuhar, vendar pod pogojem, da se v letu 1997
udeleži državnega prvenstva, sicer ji preostane opravljanje izpita. Razlog za to je odsotnost od
balonarskih tekmovanj in prireditev v zadnjih dveh do treh letih.
Zapisnik je sprejet.
Pod 2.

A. Šorn je obrazložil predlog Aerokluba Ljubljana za žirijo za 6. DP v sestavi: Oman, Vidmar in
Vrstovšek. G. Trček predstavi predlog Balonarskega centra Barje za žirijo v sestavi Oman, Golob
in Hluchy. Po razpravi smo glasovali za naslednji predlog za žirijo: Janez Oman, Rok Golob in
Zdenko Vrstovšek. Predlog je bil sprejet 4 ZA in 1 VZDRŽAN.
Janez Oman je bil sprejet tudi za delegata za 6. DP v letenju s toplozračnimi baloni.
Pod 3.
Od Prometnega inšpektorata Republike Slovenije smo preko LZS prejeli na vpogled kopijo
ODLOČBE-NAVODILA, ki ureja letenje jadralnih padal, jadralnih zmajev in ostalih alternativnih
vrst zrakoplovov brez lastnega pogona v ožji coni športnih letališč in vzletišč. Mnenje vseh
navzočih predstavnikov balonarskih sekcij je, da baloni ne sodijo v zgoraj navedene kategorije
zrakoplovov. Čeprav se omenjena odločba torej ne tiče balonov, pa naj bodo piloti v bodoče pri
letenju v bližini športnih letališč le še bolj pozorni.
Pod 4.
· A. Šorn poroča s sestanka športne komisije, ki je pri oblikovanju pravila za razdelitev denarja
kategoriziranim športnikom v Letalski zvezi upoštevala pravila olimpijskega komiteja in sprejela
predlog, da se sredstva dodeli športnikom mednarodnega in državnega razreda v razmerju 3:1.
Denar bo nakazan aeroklubom, iz katerih so kategorizirani športniki.
· G. Trček poroča, da bo za državno prvenstvo privzet pravilnik od lanskega DP z ustreznimi
popravki glede kraja, datuma, organizatorja, višine štartnine in podobnega.
· Prvi rok za izpite za observerje bo 12.7.1997 ob 10.uri na Livadi v Ljubljani, za SV Slovenijo bo
predvidoma 19.7.97. Roki za izpite bodo še pozneje, datumi bodo sproti določeni.
· Za člana športne komisije predlagamo Grega Trčka, namestnik je Filip Štucin (oba Balonarski
center Barje).
· Za evidenco smo od LZS (športne komisije) prejeli še dva pravilnika: o športnih dovoljenih in o
delegatih na tekmovanjih LZS. Shranjena sta v arhiv komisije.
· Za člana komisije za varnost predlagamo Radoša Švaglja iz AK Ljubljana.
· V pregled in pripombe smo dobili nov predlog statuta LZS, dobile so ga tudi vse sekcije oziroma
aeroklubi. Pripombe je treba poslati do 31. julija 1997.

zapisal:

Filip Štucin
predsednik balonarske komisije

