Zapisnik 61. sestanka balonarske komisije pri LZS, ki je bil 7. aprila 2011
ob 17.00 uri v prostorih hotela Park - Bled .

Prisotni :
Štefan Pavlinjek predsednik balonarske komisije
AK Ljubljana Vito Rome
BK Feniks Rado Petrovič
BK Barje Anja Hočevar pooblastilo
BK NE Darko Kralj
BK Letimo odsoten
BK Vojnik Darko Kralj pooblastilo
BK Ekopool Darko Kralj pooblastilo
BK Uranos Anja Hočevar pooblastilo
BK Ogenj Tilen Skale
LN Pegas odsoten
Prisotni klubi 8 odsotni 2.
Direktor balonarske reprezentance Igor Žvokelj
Slavko Avi Šorn izobraževalna podkomisija
Dnevni red
-

1. Pregled zapisnika 60. seje BK
2. plan dela
3. Razno

AD 1
Potrdimo zapisnik 60. sestanka balonarske komisije.
AD 2
Predsednik BK Štefan Pavlinjek poda vizijo dela v letošnjem letu:
V letu 2011 bomo organizirali državno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni na
Dolenjskem in vsaj dve LZS tekmi (v Vojniku in v Mariboru). V naslednjih letih načrtujemo
izvedbo ene večje balonarske prireditve Evropskega ali Svetovnega formata. Kot pripravo na
takšno večjo prireditev želimo »razširiti« Miklavžev balonarski festival in nanj povabili
tekmovalce iz tujine. Na ta način bomo preverili prenočitvene kapacitete, vzletna mesta,
prireditvene prostore.
Državna reprezentanca se bo s tremi ekipami udeležila Evropskega prvenstva , ki bo letos v
Španiji. Področje tokratnega tekmovanja ni podobno nobenemu terenu v Sloveniji, tako da
bodo tekmovalci tekmovali v nam nepoznanem okolju.
Po številu klubov in tekmovalcev smo ostani na lanski ravni. Povečalo pa se je število
tekmovalnih balonov na štiri.

Poleg tekmovanj bomo obudili tudi zanimanje za pridobivanje športnih značk. V letošnjem
letu načrtujemo tudi več naskokov na državne rekorde. Predvsem dolžinskega preleta in
trajanje poleta.
V letošnjem letu načrtujemo izvedbo nekaj državnih rekordov. Predvsem dolžinskega preleta
in trajanje poleta.
Predlaga vsaj dva sestanka BK v letošnjem letu, jesenski na prizorišču državnega prvenstva in
zimski v Murski soboti v času Miklavževega balonarskega festivala . Ter varnostni seminar v
času Miklavževega balonarskega festivala.

AD 3
Razno
Obravnavamo željo Šorn Slavka , ki želi prepustiti svoje mesto nastopa na Evropskem
prvenstvu v letenju s toplozračnimi baloni v Lleida Španiji – 15.- 23. septembra 2011.
Gabrieli Slavec.
V obrazložitvi pove, da je takšna zamenjava smotrna zaradi realnega pričakovanja dobrega
rezultata tekmovalke Gabriele Slavec.
Sprejmemo sklep: Dovoli se zamenjava tekmovalca Šorn Slavko Avi-ja in se na njegovo
mesto določi Gabrielo Slavec.
Predlog soglasno sprejet.
Vodja reprezentance Igor Žvokelj in generalni sekretar LZS Primož Lajevec poskrbita za
zamenjavo omenjenih tekmovalcev.
Sestanek se je začel ob 17. uri, končal pa ob 18,40
Zapisnik:
Slavko Šorn Avi

Predsednik BK :
Štefan Pavlinjek

