ZAPISNIK 66. rednega sestanka BK - balonarske komisije pri LZS,
ki je bil 22. aprila 2012 s pričetkom ob 11:35 v prostorih Balonarskega društva Vojnik.
Prisotni :
Predsednik BK
AK Ljubljana Barje
BC NE
BK Roto
BK Uranos
BK Vojnik
BK Ekopool

Štefan Pavlinjek
Vito Rome
Darko Kralj
Štefan Pavlinjek
Vito Rome pooblastilo
Jernej Bojanovič
Jernej Bojanovič pooblastilo

Odsotni:
BC Barje
LN Pegaz
BK Feniks
BK Ogenj
BK Letimo
Ostali prisotni:
Branko Ambrožič, sekcija za varnost
Silvo Vohar, BK Bakovci
Goran Grgić, BC NE
Igor Divjak, BC NE
Prisotnih 6, odsotnih 5, sestanek je sklepčen in začnemo z delom.
Točke dnevnega reda:
1. potrditev zapisnika 64. rednega sestanka v Polani.
2. potrditev zapisnika 65. korespodenčne seje
3. spremembe tekmovalnega pravilnika in z njim povezanih dokumentov
4. razno
1. Potrditev zapisnika 64. rednega sestanka v Polani.
Soglasno potrdimo zapisnik 64. rednega sestanka balonarske komisije. 6 ZA, 0 PROTI
2. Potrditev zapisnika 65. korespodenčne seje
Zapisnika 65. korespodenčne seje ni, saj ni bila pravočasno sklicana, pravtako ni praktično
nihče glasoval in je tako kot taka nična. Tako to 65. korespodenčno sejo preprosto črtamo.
6 ZA, 0 PROTI
3. Spremembe tekmovalnega pravilnika in z njim povezanih dokumentov
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A Sprememba vzorčnega tekmovalnega pravilnika, PODATKI O PRIREDITVI, I. 7:
doda se opcijski datum tekmovanja v primeru odpovedi prvotnega termina tekmovanja
zaradi objektivnih razlogov višje sile.
6 ZA, 0 PROTI
B Sprememba pogodbe med LZS in izvajalcem tekmovanja, dokument POGODBA O
ORGANIZACIJI TEKMOVANJ, točka C:
doda se opcijski datum tekmovanja v primeru odpovedi prvotnega termina tekmovanja
zaradi objektivnih razlogov višje sile.
6 ZA, 0 PROTI
C Sprememba razpisa za DP in LZS tekme. Doda se alinejo za opcijski termin v primeru
odpovedi prvotnega termina tekmovanja zaradi objektivnih razlogov višje sile.
6 ZA, 0 PROTI
D Sprememba PRAVILNIKA ZA IZBOR DRŽAVNE REPREZENTANCE V LETENJU S
TOPLOZRAČNIMI BALONI (PIDR-TB) se spremeni:
1. točka 1.4 za izbor DR se upoštevajo samo prispeli uradni rezultati iz tekmovanj FAI,
LZS in odprtih državnih prvenstev (ODP) ter odprtih LZS tekem (OLZS) pod okriljem
FAI v glavni kategoriji.
2. Točka 1.5 za izbor DRL se upoštevajo prispeli uradni rezultati iz tekmovanj FAI, LZS
in OPD ter OLZS pod okriljem FAI v glavni in ločenih kategorijah
3. Sistem točkovanja za razvrstitev pilotov v DR oz. DRL.
- Sprememba tabele za izračun točk:
Vrednosti (p) in (P) za različne kategorije. tekmovanj:
V tabelo se doda stolpec DP v tujini, p=50%, P=20%
- Točka 3.5, prvi alineji se doda: udeležba na tujem DP, 1 točka
- Točka 3.5, druga alineja se glasi tako:
drugi nivo: Balonarska komisija dopolni reprezentanco s piloti, ki se
prijavijo v določenem roku. V primeru da imata dva ali več
tekmovalcev enako število glasov, določi prednost pri razvrstitvi najbolje
uvrščeni tekmovalec tekočega leta.
4. V primeru ODP in OLZS v Sloveniji se uporabi samo eno računanje rezultatov.
Končni vrstni red domačih tekmovalcev se določi tako, da se iz skupnega vrstnega
reda rezultatov črta tuje tekmovalce. Tako dobljen končni vrstni red domačih
tekmovalcev po vrsti od prvega do zadnjega služi za izbor reprezentance DP po
veljavnem pravilniku.
5. ODP v tujini morajo zadoščati vsaj takim merilom kot pri nas za izvedbo tekem pod
okriljem LZS, torej vsaj 6 domačih tekmovalcev iz 3 klubov in dodatni ostali tuji
tekmovalci. Da imajo vsi tekmovalci FAI tekmovalne markice, je tekma pod okriljem
državne letalske panožne zveze, je delegirana, ipd. Skratka da je tekma izpeljana po
pravilih FAI AXMER oz. AXMERG oz. novejših FAI pravilih.
6. Pravilnik začne veljati takoj.
4 ZA, 2 PROTI
4. Pod točko razno se predebatirajo in oblikujejo naslednji sklepi:
− Darko Kralj predstavi problem nedelovanja Agencije za civilno letalstvo, njen
mačehovski odnos do sprememb v balonarstvu in nepoznavanje balonarske
discipline. Saj pod Agencijo so se stvari celo nekaj začele premikati, kar pa se prej
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−

−
−
−

pod Direktoratom za letalstvo ni storilo več kot 20 let. Zato poziva obe šoli za
licenciranje, LZS in Agencijo da se končno začnejo pogovori glede šolanja in
vzdrževanja po EASA. EASA je to predpisala in se bo to moralo izvajati in tudi
prav je tako. Če se to ne bo uredilo jeseni, se bomo pozimi prisiljeni licencirati in
registrirati v tujini. Zbor učiteljev žal ni dal želenih rezultatov, zato moramo iskati
rešitve v tej smeri.
Pozivamo obe šoli in vodstvo LZS, da skličejo sestanek z Agencijo in obema
šolama, ter se določi način in termin prilagajanja čimprej glede na spremembe
podane s strani EASA.
Osvežijo naj se sekcije in podatki na internetni strani. Do naslednjega sestanka naj
se pripravi in osveži seznam vseh funkcij in sekcij na internetni strani.
Pobuda za naslednji IO-LZS, kakšna je in naj bo funkcija varnostne komisije LZS.
Sestavimo seznam ODP v tujini in jih dodajamo v športni koledar na internetni
strani. Vsak, ki izve za tako tekmo, mora obvestiti vse ostale pilote, saj bo to
očitno v prihodnje vedno bolj aktualno zaradi pomanjkanja tekem v Sloveniji.

6 ZA, 0 PROTI

Ob 12:40 predsednik zaključi 66. redni sestanek BK-LZS.
Vojnik, 22.4.2012
Zapisnik:

Predsednik BK-LZS:

Goran Grgić

Štefan Pavlinjek
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