Zapisnik sestanka Podkomisije v natančnem pristajanju z jadralnimi padali SK JPZ pri
LZS dne, 26.11.2015.
Prisotni:
• Matjaž Ferarič - Čuk Dravograd,
• Jaka Gorenc – Kanja Dolenjske Toplice,
• Tone Svoljšak, Franc Unuk in Matjaž Sluga – Zlatorog Laško
• Rok Preložnik – predsednik Podkomisije SK JPZ pri LZS

Dnevni red:
1. Kratek pregled sezone 2015
2. Državno prvenstvo 2016
3. Koledar tekmovanj 2016
4. Izbor za državno reprezentanco 2016
5. Razno
Ad1)
Pri pregledu sezone 2015 nismo izgubljali časa, saj je večina opisana v Ikarju.
Glede na kriterije je pikaš leta 2015:
DP
SP
PGAWC
1. Matjaž Sluga
280 t
100 90
90
2. Matjaž Ferarič 182 t
82
/
100
3. Anton Svoljšak 158 t
53
82
23
Ekipa Slovenije je osvojila peto mesto na svetovnem prvenstvu v Indoneziji, pri posameznikih
pa Matjaž Sluga drugo in Anton Svoljšak tretje mesto.
V svetovnem pokalu prvo in drugo mesto osvojita Matjaž Ferarič in Matjaž Sluga ter sedmo
mesto Jaka Gorenc.
Ad2)
Damjan Čretnik je pripravljen organizirati DP skupaj s Hrvati 22.-23. oktobra 2016, rezerva
teden kasneje. Tekma je že na koledarju.
Ad3)
Koledar tekem svetovnega pokala 2016, ki pa trenutno še ni potrjen:
• 5.maj
Črna Gore - Berane
• 13. maj
Albanija – Vlora ( predsvetovno za 2017)
• 5. avgust Indonezija Lompok
• 13. avgust Tajvan Taitung
Evropsko prvenstvo bo od 11.-17. julija v Litvi.
Seveda bo kar nekaj FAI 2 tekem v bližini, ki se jih posamezniki udeležujejo, katerih termin
bo znan kasneje.

Ad4)
Kriteriji za sestavo v DR 2016 se spremeni.
Enako ostane, da bo za izbirne treninge izpeljanih 18 serij, vključno z DP. Po novem šteje
najboljših 15 rezultatov. ( prejšnja leta 12)
Izbore je še naprej pripravljen voditi Franček Unuk.
Pričetek nekje v drugi polovici meseca marca, zaključiti okoli začetka maja. Okoli 8
terminov, ki bi se uskladili, podobno kot prejšnja leta.
Teren izbornih treningov bi naj bil v ravnini – podobno kot bo na evropskem.
V pomoč sojenju naj se postavi kamera. ( dotik opreme, zadnja noga…)
Ad5)
Dva skupna treninga sta obvezna, razen za moški del, ki je izbran na osnovi sv. lestvice. Je pa
njuna udeležba zaželena.
V razmislek za v bodoče, da se postavi meja, kjer se izgubi pravica uvrstitve v DR na osnovi
sv. lestvice. Konkretno, če je najboljši Slovenec slabši od npr. 20 mesta sv. lestvice mora v
izbirne treninge in za žensko slabša od npr. 50 mesta!
Unuk je pripomnil, da po DP v Radoboju ni rezultatov slovenskega DP. Do zapisa zapisnika
je to urejeno.
Zapisal dne, 20.1.2016 Rok Preložnik

