Zapisnik 60. seje balonarske komisije pri LZS, ki je bila 4. decembra 2010
ob 15.00 uri v prostorih gostišča Lovenjak.

Prisotni :
Slavko Avi Šorn predsednik komisije
AK Ljubljana Vito Rome
BK Feniks Rado Petrovič
BK Barje
odsoten
BK NE Darko Kralj
BK Letimo Vojko Zupan
BK Bakovci Štefan Bertalanič - pooblastilo
BK Vojnik Dušan Bojanovič
BK Ekopool pooblastilo Jernej Bojanovič
BK Uranos
odsoten
BK Ogenj Tilen Skale
LN Pegas Riko Vranc
Podkomisije
Varnost - Branko Ambrožič
Šport - Vito Rome
Izobraževanje – VD Šorn Avi Slavko
Sodniki – Andrej Brumen
Rekordi - Ivek Kolenko
Direktor reprezentanc - odsoten
Dnevni red
-

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

AD 1
Potrdimo zapisnik 59. sestanka balonarske komisije.
Kot dopolnitev prve točke smo glasovali o treh imenovanjih:
Igorju Žvoklju se podaljša enoletni mandat direktorja Slovenskih balonarskih reprezentanc

Mathijs de Bruijn naj naše interese zastopa na » 2011 CIA Conference Toyko, Japan 9 – 12
March 2011

Štefan Pavlinjek se strinja da postane predsednik balonarske komisije. Predlog njegove
kandidature pošljemo na IO pri LZS. Prosimo za njegovo čim prejšnjo potrditev.
Vsi trije predlogi so soglasno sprejeti.

AD 2
Predlog spremembe pravilnika za izbor državne reprezentance je podal predsednik športne
podkomisije Vito Rome. Ker ni bilo drugih predlogov, ga damo na glasovanje. Predlog je
soglasno sprejet. (Glej prilogo popravljenega pravilnika)
AD 3
Za modifikacijo športnega pravilnika ni bilo predlogov, po mnenju predsednika športne
podkomisije Vita Rometa pa obstoječi ni slab. Zato zaključimo to točko brez sklepa.
AD 4
Listo tekmovanj za leto 2011 dopolnimo – priloga – in jo posredujemo IO LZS za objavo v
koledarju LZS. Koledar tekem za leto 2011 soglasno sprejet.

AD 5
Spisek sodnikov je uredil in dopolnil Vodja sodnikov Andrej Brumen. Spisek veljavnih
sodnikov soglasno potrdimo in sprejmemo in je veljaven z dnem 4.december 2010.
V primeru, da se javijo novi kandidati za sodnike , se jih evidentira. Na prvem LZS dogodku,
pa se jih po uspešno zaključenem seminarju o sodnikih opazovalcih, vključi na seznam
veljavnih sodnikov.
Vsi prisotni predstavniki klubov so na glasovanju potrdili listo sodnikov – delegatovdirektorjev tekmovanj.
Na listo so se uvrstili:
Štefan Bertalanič
Filip Štucin
Branko ambrožič
Anja Hočevar
Goran Grgič
Andrej Brumen

V kolikor prireditelj tekmovanja za posamezne funkcije določi osebo, ki je ni na zgornjem
spisku, pa za to potrebuje poseben sklep BK pri LZS.

AD 6
Za posebno priznanje kandidiramo Gabrielo Slavec z obrazložitvijo:
Gabriela Slavec že več let deluje kot sodnica in funkcionarka v CIA pri FAI. Deležna je
velikega ugleda med svetovnimi balonarji in funkcionarji. Je tudi slovenska delegatka pri
CIA. Najuglednejša pa je njena zmaga na prvem Evropskem prvenstvu za ženske v letenju s
toplozračnimi baloni, ki je potekalo od 15.do 20 junija leta 2010 v litvi (Alitus).

AD 7
Razno
Dnevni red naslednjega sestanka BK pri LZS, ki bo v Vojniku 10. 4. 2010., še ni določen.
Predloge poleg točke razno in pregled zapisnika 60 seje pričakujem do 2.4.2011.

Sestanek se je začel ob 15. uri, končal pa ob 15,35
Zapisnik:

Predsednik BK :
Slavko Šorn Avi

