Zapisnik 59. sestanka balonarske komisije pri LZS, ki je bil 15. oktobra
2010 ob 17.00 uri v prostorih LZS - Tržaška 2, Ljubljana.

Prisotni :
Slavko Avi Šorn predsednik komisije
AK Ljubljana Vito Rome
BK Feniks Rado Petrovič
BK Barje Trček Grega
BK NE pooblastilo Šorn Avi
BK Letimo Vojko Zupan
BK Bakovci odsotnost opravičil
BK Vojnik Jernej Bojanovič
BK Ekopool pooblastilo Jernej Bojanovič
BK Uranos Aleš Švagelj, Radoš Švagelj, Anja Hočevar, Brane Arnejšek
BK Ogenj pooblastilo Šorn Avi
LN Pegas odsoten
Sekcije
Varnost - odsoten
Rekordi - Ivek Kolenko

Dnevni red
-

1. Pregled zapisnika 58. seje BK
2. Državno prvenstvo 2011
3. Varnostni seminar v decembru 2010 Bakovci
4. Potrditev državne reprezentance za leto 2011
5. Obnova liste sodnikov in opazovalcev
6. Pregled sistema priznanj in morebitne kandidature
7. Razno

AD 1
Potrdimo zapisnik 58. sestanka balonarske komisije.
AD 2
Za organizacijo državnega prvenstva se je prijavil le en klub, zato njegovo prijavo soglasno
potrdimo, kot sledi
-

naziv organizatorja BK Letimo
naziv tekmovanja Državno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni
kraj in datum tekmovanja Trebnje – Dolenjska od 5.-9. oktobra 2011
seznam vodstva tekmovanja :

-

-

-

Direktor: Filimonovič Miloš
Žirija : Jakop Miro
Štucin Filip
Lado Stopar
rok za prijavo tekmovalcev in obrazec za prijavo do 1.septembra 2011
maksimalno število tekmovalcev 12 v DP + 6 v odprtem delu, dodatek
festivalski del
višina tekmovalne takse, kaj vključuje in rok za nakazilo (organizator lahko
uporabi pri višini takse še naslednje možnosti: višina takse po poteku roka
vplačila in višina takse ob prihodu na tekmovanje) 350 EURO
pravilnik tekmovanja ali navedba po katerem pravilniku bo potekalo
tekmovanje in ocenjevanje rezultatov: Pravilnik zadnjega DP dopolnjen z
posebnostmi lokacije
minimalno število prijavljenih, da se tekmovanje organizira: 6 iz 3 klubov
delegat Primož Lajevec

V informacijo sprejmemo tudi :
Organizacijo LZS tekme – Maribor v organizaciji BC NE. Predvidoma bo junija 2011. Več
podrobnosti bo predstavljeno na naslednjem sestanku.
In Organizacijo tekmovanja v koledarju LZS BK Uranos - kot sledi v priponki. Ker takšno
tekmovanje še ni sistemizirano po športnem pravilniku, damo soglasje k poskusni izvedbi –
brez upoštevanja točk za izbiro reprezentance. Podrobnosti in pravilnik tekmovanja bo
predstavljen na naslednjem sestanku.
AD 3 Varnostni seminar bo 5.decembra v okolici Murske Sobote. Točno lokacijo in urnik
sporočimo kasneje. Osnovne teme bodo:
1. Ukrepanje pilota ob poškodbah – dobljenih pri delu z balonom.
2. Letenje v Slovenskem zračnem prostoru
3. Kot osvežitev pa – propan, dotik z električnimi žicami, vreme
S predavatelji se dogovori Hočevar Anja.
AD 4
Po razpravi in glasovanju 7 za in 2 proti posredujemo izvršnemu odboru LZS predlog
balonarske reprezentance za leto2011 . Predlog je izračunan v skladu s pravilnikom BK
LZS za določitev reprezentance.
AD 5
Štirje klubi so posredovali spisek sodnikov in opazovalcev. Na naslednjem sestanku bomo
izvedli kratek seminar sodnikov – osvežilni in osnovni. Sodniki, ki se tega seminarja ne bodo
udeležili bodo lahko po pošti poslali izpolnjen vprašalnik.

AD 6
Priznanja v LZS se podeljujejo na podlagi kandidatur, ki jih podajo posamezni klubi oziroma
komisije. Ni nekega enotnega kriterija. Zato pozivam vse klube, da nam do naslednjega
sestanka posredujejo kandidate z obrazložitvijo za taka priznanja.
AD 7
Razno
Poziv vsem klubom da kandidirajo za sredstva MŠŠ. Priloga.

Dnevni red naslednjega sestanka BK pri LZS bo v okolici Murske Sobote v nedeljo
5.decembra 2010.
Dnevni red 60. sestanka BK pri LZS
- Pregled zapisnika 59. seje BK
- Popravljen pravilnik za izbor državne reprezentance
- Modifikacija športnega pravilnika
- Tekme LZS za leto 2011
- Obnovljena lista sodnikov in opazovalcev
- Priznanja oziroma morebitne kandidature za priznanja
- Razno
Obveščam vas, da je ob zadnjih poplavah na Ljubljanskem Barju utrpela veliko škode družina
ČUK. Mnogi med vami jo poznate kot velike simpatizerje balonarstva predvsem v začetkih
tekmovalnega balonarstva. Polet se je začel pri njih in po poletu smo prijetno kramljali pri
njih ob njihovem pivu. Andrej Čuk – mizar - pred dvemi leti mu je do tal zgorela delavnica,
pa ima od poplav popolnoma uničeno opremo. Prosim vas za kakršno koli pomoč našim
Čukom.
Sestanek se je začel ob 17. uri, končal pa ob 18,39
Zapisnik:

Predsednik BK :
Slavko Šorn Avi

