ZAPISNIK 79. rednega sestanka Balonarske komisije pri LZS,
ki je bil 6. maja 2017 s pričetkom ob 11:00 na Športno rekreacijskem centru v Bakovcih.
Prisotni:
Predsednik B. komisije
BK Uranos
BK NE
BK Roto
BK Bakovci

Štefan Pavlinjek
Vito Rome
Goran Grgić (pooblastilo Darko Kralj)
Štefan Pavlinjek
Silvo Vohar, Branko Ambrožič, Dejan Buzeti, Melita Marič

Ostali udeleženec sestanka: Štefan Bertalanič, Lidija Kosi, Miro Lasbaher, Robert Polanec,
Simon Puhar, Mitja Hren, Radoš Švagelj, Riko Vranc, Dušan Bojanovič, Igor Centrih in Igor
Divjak.
Prisotni 4 klubi BK pri LZS, sestanek je sklepčen v celoti in začnemo z delom.
Točke dnevnega reda:
1. potrditev prejšnjih zapisnikov (78. sestanka)
2. poročilo iz konference CIA
3. tekmovalni pravilnik 2017
4. razpis za sredstva preko LZS (teodolit, oprema za tekmovanja, najem logerjev...)
5. razno
1. Potrditev prejšnjega zapisnika (78. sestanka)
Soglasno potrdimo zapisnik 78. rednega sestanka Balonarske komisije pri LZS.
Soglasna potrditev dnevnega reda.
2. Poročilo iz konference CIA
Kot je povedal Štefan Pavlinjek, sta se Branko Ambrožič in Matjaž Pavlinjek udeležila
konference CIA v Hongkongu, kjer je BK Roto oddala namero za gostitelja svetovnega
prvenstva (SP) leta 2020 v Murski Soboti.
Branko Ambrožič je povedal, da sta na predstavitvi s prezentacijo in filmom očarala ljudi. Odzivi
so dobri in ob ustrezni pripravi je lahko Slovenija izbrana za gostitelja SP leta 2020. Letos je
poleg BK Roto oddal namero za gostitelja SP še klub iz Madžarske. Drugo leto v mescu marcu
pa država kot organizator podpiše pogodbo. Do oddaje kandidature je v fazi izdelave še bilten, ki
pa bo bolj obsežen, saj bo obsegal vse tekmovalce in aktivne pilote. Ker je Madžarska že gostila
SP ima Slovenija velike možnosti, da je izbrana. Nekateri so namreč že bili na evropskem
prvenstvu leta 1994 v Murski Soboti. Aktivnosti bodo potekale skozi celo leto, na FAI je
potrebno oddati pravočasno mednarodno prijavo.

1

Goran Grgić, ki je med drugim zadolžen za izdelavo biltena za SP 2020, je povedal, da bo bilten
vseboval osnovno predstavitev balonarstva. Želja je bila, da se bilten naredi širše, bolj obsežno.
Z Anjo Hočevar, ki sodeluje pri izdelavi biltena, naprošata, da se pridobi čim več informacij,
kdor je kakorkoli prisostvoval pri balonarstvu v Sloveniji. V mesecu maju, bodo balonarjem
poslani vprašalniki, na podlagi katerih želijo pridobiti čim več informacij.
3. Tekmovalni pravilnik 2017
Pravilnik je potrebno adaptirati na leto 2017, da se spremeni. Potem se ga samo vsem razpošlje.
4. Razpis za sredstva preko LZS (teodolit, oprema za tekmovanja, najem logerjev...)
Goran Grgić je povedal, da je potrebno raziskati vse možnosti, da se pridobijo sredstva iz
razpisa. Med drugim je potrebno razširiti križe, pridobit merilno enoto za veter, enkrat pridobiti
tudi logerje…
5. Razno
-

Štefan Pavlinjek je povedal nekaj podatkov glede Odprtega državnega prvenstva v letenju
s toplozračnimi baloni MS 2017, ki bo potekalo od 21. junija do 25. junija 2017.
Pridobljenih 1000 evrov s strani balonarske komisije se bo razdelilo za plin med
slovenske pilote.

-

Šola za balonarje se bo pričela še letos.

-

Radoš Švagelj je povedal, da je potrebno do konec leta urediti letalske radijske postaje z
novim razmikom med kanali, 8,33 kHz. LZS na svoji spletni strani posreduje razpis za
EU sredstva za sofinanciranje nove opreme. Potrebno se je prijaviti in napovedati kakšno
opremo / postajo bomo vgradili, koliko nas bo stalo in do kdaj jo računamo vgraditi.

Sejo smo zaključili v prijateljskem vzdušju.

Bakovci, 6. 5. 2017
Zapisnik:

Predsednik BK-LZS:

Melita Marič

Štefan Pavlinjek
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