
Poročilo o izvedbi izbirnih tekem in predlog za reprezentanco v natančnosti 
pristajanja za leto 2015 

 

V letu 2015 smo poskušali izvesti izbirne tekme v januarskem in februarskem terminu. Ker nam je v 
začetku leta ponagajalo vreme, smo kvalifikacije končali v mesecu marcu in s tem kandidatom za nastop 
na Svetovnem prvenstvu omogočili nakup cenejših letalskih vozovnic.  

Kvalifikacije smo pričeli na terenih DJP Nova gorica na startu na Lijaku, kjer smo izvedli prvih šest serij. 
Nadaljevali smo na terenih novega starta na Dobrovljah z naslednjimi šestimi serijami in končali na 
terenih DJP Metulja iz Rimskih Toplic. Vsem klubom in njihovim predstavnikom, ki so nam omogočili 
izbirne treninge na njihovih terenih se v svojem in imenu tekmovalcev zahvaljujem in se priporočam za 
dobro sodelovanje še vnaprej. 

Ker smo imeli izbirne treninge na treh različnih terenih, sem prepričan, da smo v dani situaciji dobili 
najboljše, najbolj vsestranske in trenutno najbolj pripravljene posameznike, ki nas bodo zastopali na 
tekmah najvišjega ranga v sezoni 2015. 

V čast in ponos mi je, da smo vse tekme izpeljali v tekmovalnem, prijateljskem vzdušju, da nikoli nismo 
podvomili v regularnost izbora in da smo na koncu vsi iz srca čestitali najboljšim iz discipline natančnost 
pristajanja. Veseli me tudi, da smo v tem letu pridobili nekaj novih tekmovalcev in tekmovalk, kar 
smatram za dobro vzpodbudo za nadaljevanje dobrih rezultatov naše discipline. 

Iz izbirnih tekem so se v reprezentanco Slovenije v natančnosti pristajanja uvrstili naslednji tekmovalci: 

1. DAMJAN ČRETNIK 

2. ANTON SVOLJŠAK 

3. ROK PRELOŽNIK 

4. MAJA NAVODNIK PRELOŽNIK 

Iz Svetovne lestvice so se v reprezentanco Slovenije v natančnosti pristajanja uvrstili naslednji 
tekmovalci: 

1. MATJAŽ FERARIČ 

2. MATJAŽ SLUGA 

3. MOJCA PIŠEK 

 



Za vse navedene tekmovalce podajam predlog potrditve za nastop na 8. FAI SVETOVNEM PRVENSTVU v 
kraju PUNCAK, BOGOR (INDONEZIJA), ki se bo odvijalo od 9. avgusta do 17. avgusta 2015, v naslednjem 
vrstnem redu (prijavni red reprezentance Slovenije za prvenstvo). 

1. MATJAŽ FERARIČ 

2. MATJAŽ SLUGA 

3. DAMJAN ČRETNIK 

4. ANTON SVOLJŠAK 

5. ROK PRELOŽNIK 

6. MOJCA PIŠEK 

7. MAJA NAVODNIK PRELOŽNIK 

Vodja reprezentance: FRANC UNUK 

 

Prilagam rezultate v tabeli, kjer je upoštevano 12 najboljših rezultatov od 18 izpeljanih serij. 

 

Lep pozdrav 

 

         Vodja izbora: 

         Franc Unuk 

 

 


