Balonarska komisija
Datum: 17.11.97

Z A P I S N I K
6. seje balonarske komisije dne 13.11.1997 ob 16.uri v prostorih LZS na Tržaški 2 v Ljubljani.
Od 10 članov so bili navzoči predstavniki 4 klubov.
NAVZOČI:
Avi Šorn, Aleš Švagelj - Aeroklub Ljubljana
Grega Trček - Balonarski center Barje
Branko Ambrožič - Balonarski klub Ptuj
Miro Lasbaher - Aeroklub Prlek
Filip Štucin
Igor Simonič (delegat)
ODSOTNI:
Balonarski klub Ljubljana (opravičeno)
Balonarski klub Zmajček
Letalsko in nautično društvo PEGAZ
Aeroklub Ptuj
Aeroklub Novo mesto
Aeroklub Murska Sobota (opravičeno)
Sprejet dnevni red:
1. Pregled zapisnika 5. seje
2. Poročilo o sejah LZS
3. Poročila z DP 97 in mednarodnih tekem ali festivalov
4. Razpis za DP 98 in 99
5. Vabila na festivale
6. Predlog za določanje in vodenje PZ na območju Slovenije
7. Informacija o kategorizaciji
8. Razno
Pod 1.
Pregledali smo zapisnik 5. seje balonarske komisije z dne 10.7.1997, ki je soglasno sprejet.
Pod 2.
Na zadnji seji predsedstva LZS je bilo poudarjeno, da naj se klubi zanesljivo udeležijo skupščine, ki
bo 6.12.97. Pomembna bo zaradi volitev vodstva LZS in sprememb statuta. Izvoljen je bil tudi nov
predsednik športne komisije Boštjan Oblak. Sekretar je zaradi pravočasne sestave poročila LZS
določil rok za oddajo poročil od klubov na 15.januar 1998. Zaradi neizpolnjevanja obveznosti do
LZS (poročila, članarina) je bilo izključenih 6 klubov.
Pod 3.

Poročilo z DP 97 je podal Branko Ambrožič in je v prilogi zapisnika. O SLI v Turčiji je poročal Avi
Šorn (Šorn in Švagelj uvrščena v zgornjo tretjino), prav tako tudi o festivalu v Albuquerqueju.
Švagelj je poročal o festivalu bančnih in zavarovalniških balonov na Češkem, Štucin in Lasbaher
pa o festivalu v Bassanu v Italiji, kjer so sodelovali 4 slovenski baloni.
Pod 4.
Razpisujemo organizacijo za državno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni za leto 98 in 99.
Podlaga za prijave je Pravilnik za organizacijo tekmovanj v LZS. Zadnji rok za oddajo prijav za
organizatorja DP 98 je 5. december 1997 (poštni žig ali potrdilo).
Zadnji rok za oddajo prijav za organizatorja DP 99 pa je 31.marec 1998. Razlog za zgodnejši razpis
za leto 1999 je pravočasna vključitev v športni koledar LZS.
Pod 5.
Dobili smo vabilo za udeležbo na svetovnem ekipnem prvenstvu v Milduri v Avstraliji. Vabilo je v
prilogi zapisnika. Ekipa šteje 3 pilote. Zaiteresirane pilote vabimo, da se prijavijo do 28. novembra
97 predsedniku balonarske komisije, prednost imajo rangirani piloti.
Vabilo na festival v Košicah na Slovaškem je tudi v prilogi zapisnika.
Pod 6.
Sprejet je sklep o vodenju evidence o problematičnih območjih za letenje z baloni. Stopnje so
naslednje:
1. RUMENO OBMOČJE: ni priporočljivo pristajanje
2. RDEČE OBMOČJE : pristajanje ni priporočljivo, potrebno je tudi leteti na določeni najmanjši
višini
Piloti naj balonarski komisiji pošljejo informacije o morebitnih takih območjih v kraju, kjer letijo.
Najbolje je to storiti takoj, ko zvemo za tako informacijo ali jo doživimo sami. Balonarska komisija
vodi skupno evidenco in nudi informacije vsem pilotom.
Pri posameznem območju se lahko doda opis morebitnih drugih problemov, ki so se ali se lahko
zgodijo. Za začetek prilagamo informacijo o dveh rdečih conah (ograda mesarije Lajči s konji v
bližini ceste Notranje Gorice - Podpeč in hipodrom v Stožicah ter rumene cone ob ulici
Hradeckega v Ljubljani.
Pod 6.
Prijave za kategorizacijo naj piloti oddajo takoj po doseženem rezultatu. Ustrezne prijavnice so v
arhivu balonarske komisije.
Pod 7.
· Zaradi izpopolnjevanja observerskega znanja apeliramo na organizatorja festivala v Moravcih po
novoletnih praznikih, da omogoči udeležbo tudi observerjem. Prav tako velja za pilote, da vzamejo
s seboj tudi observerje. Enak poziv velja seveda tudi za poznejše festivale.
· Sprejeli smo sklep glede organizacije seminarja iz varnosti. Do naslednje seje naj posamezni klubi
pripravijo teme in predavatelje. Nekaj smo jih že predlagali: postopki v sili, odločanje pilota,
ravnanje s propanom, letalski predpisi, prva pomoč in dogodki v zvezi z varnostjo (poročila
pilotov). Na naslednji seji bomo določili datum in kraj seminarja.

zapisal: Filip Štucin
predsednik balonarske komisije

