ZAPISNIK 71. rednega sestanka BK - balonarske komisije pri LZS,
ki je bil 8. decembra 2013 s pričetkom ob 11:10 v prostorih Lovenjakovega dvora v Polani.
Prisotni :
Predsednik BK
AK Ljubljana Barje
BC NE
BK Letimo
BK Roto
BK Uranos
BK Bakovci

Štefan Pavlinjek
Slavko Avi Šorn
Darko Kralj
Vojko Zupan
Štefan Pavlinjek
Vito Rome pooblastilo
Silvo Vohar

Odsotni: /
Prisotnih 6 od 6 klubov.
Ostali prisotni:
Miro Jakop, BK Letimo
Goran Grgić, BC NE
Predsednik BK po uspešnem zaključku DP 2013 v Polani pohvali vse prisotne pri organizaciji
prvenstva, še posebej direktorja tekme, pilotom pa čestita za njihove uvrstitve ter odpre 71.
redni sestanek BK-LZS. Sestanek je sklepčen in začnemo z delom.
Točke dnevnega reda:
1. potrditev zapisnika 69. rednega sestanka
2. potrditev zapisnika 70. korespodenčne seje
3. potrditev tekmovanj v letu 2014 za DP
4. reprezentanca 2014, športnik leta 2013
5. predlogi za volilno skupščino marca prihodnje leto
6. merilci in opazovalci na tekmovanjih
7. razno
1.
Soglasno potrdimo zapisnik 69. rednega sestanka balonarske komisije.
2.
Soglasno potrdimo zapisnik 70. korespodenčne seje balonarske komisije.
Opomba: Avi opozori na par manjkajočih zapisnikov sej lanskega leta in neresnost
sklicateljev teh sej. Seje se morajo sklicevati in arhivirati po poslovniku strokovnih komisij.
3.
Na razpis za tekmovanja v letu 2014 je prispela kandidatura za organizacijo ODP, in sicer:
1

kandidatura BK Roto za organizacijo odprtega državnega prvenstva v Polani, ki bo 17.9.21.9.2014, z rezervnim terminom 1.10.-5.10.2014. Vloga v prilogi.
Soglasno potrdimo omenjeno kandidaturo.
4.
Soglasno potrdimo izbor državne reprezentance za leto 2014 in izbor za športnika leta 2013.
Izbora sta v prilogi.
5.
Do volilne skupščine LZS v aprilu 2014 naj člani in klubi pripravijo predloge za funkcije v
LSZ.
6.
Potrebno bo vzpostaviti kompetentno skupino uradnih merilcev na tekmovanjih. Direktor
tekmovanja za državno prvenstvo izpostavi, da sta zgolj dva ali trije merilci premajhno število
za izvedbo uspešnega tekmovanja. V Sloveniji je zgolj en strokoven merilec, ki se tudi redno
udeležuje tekmovanj v tujini. Smiselno bi bilo, da se z njegovo pomočjo sestavi kompetentno
skupino uradnih merilcev z določenimi usposabljanji in seminarji.
Nato se razvije splošna debata o bolj in manj pomembnih temah znotraj balonarstva in BK.
Oblikujejo se naslednji sklepi in predlogi:
-

-

g. Pavlinjek predlaga, da bi prihodnje leto natisni balonarski koledar. Slike naj se
pošljejo njemu.
v reprezentanci nujno potrebujemo elektronski merilec vetra na teodolitu. Vito pove,
da so pred časom take naprave stale od 30.000€ navzgor. Vseeno naj poizkusi dobiti
neko ponudbo oz. kdo sploh te stvari izdeluje, da se lahko potem naslednje leto
prijavimo s takim projektom na kak razpis za pridobitev deleža sredstev.
tuje reprezentance so na prvenstvih bolj povezave kot naša. Mi tekmujemo vsak
posebej. Na večjih tekmovanjih bi bilo dobrodošlo, da si izmenjujemo informacije in
tudi taktično predebatiramo naloge pred vsako tekmo.

Določimo naj bo naslednji redni sestanek še pred volilno skupščino LZS, torej enkrat
februarja ali marca..
Ob 11:45 predsednik zaključi 71. redni sestanek BK-LZS.

Polana, 8.12.2013
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