LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE
Podkomisija MK LZS za letalsko modelarstvo-RV

Bled, 29. 01. 2014

ZAPISNIK

redne seje podkomisije MK LZS za letalsko modelarstvo-radijsko vodenje, ki je bila 15 01. 2014
ob 18:00 uri v prostorih LZS, Ljubljana, Tržaška 2. Seja je bila zaključena ob 20:10.
Na seji so bili navzoči delegati: David Marc in Marko Lemut iz MD Ventus Ajdovščina; Marko Južnič
in Janez Mesec iz AK Kranj, Tadej Miholič iz MK Ftič (s pooblastilom), Sebastjan Hajnšek in Jure
Pečar iz MD Qanabiss-team, Bojan Gergič in Primož Rižner ŠD LC Maribor, Anton Videnšek iz DMA
Modra ptica (s pooblastilom), Bogo Štempihar iz MMK Logatec in Pavel Prhavc iz ALC Lesce.
Navzoči so bili delegati iz klubov, ki organizirajo tekmovanja v kategorijah F3 in F5.
Po ugotovitvi sklepčnosti je seja potekala po predlaganem dnevnem redu.
1. Aktivnosti v letu 2013 in predvidevanja za leto 2014
Zaradi izredno slabega vremena v spomladanskem obdobju 2013 so organizatorji tekem za slovenski
pokal v obeh kategorijah (F3J in F5J) imeli veliko težav. Uspeli smo organizirati samo polovico
predvidenih tekem.
Zaradi slabih izkušenj v letu 2013 in izredno natrpanega programa tekmovanj (DP, slovenski pokal,
Eurocontest) smo na predlog B. Gergiča sklenili, da bomo pri organizaciji domačih tekmovanj bolj
fleksibilni, da bi čim več terminov lahko koristno izkoristili. Če organizator iz kakršnega razloga ne
more izvesti tekmovanja v planiranem terminu mora to sporočiti ostalim, da bi lahko v tem terminu
organiziral tekmovanje drugi klub.
1.1 F3J
V letu 2013 sta bili od predvidenih štirih tekem v ciklusu za slovenski pokal F3J največ zaradi slabega
vremena organizirani samo dve, odpovedala sta MD Ventus in ALC Lesce. Skupno je v slovenskem
pokalu tekmovalo 10 tekmovalcev iz petih klubov. Prvo mesto v slovenskem pokalu F3J za leto 2013
je osvojil Primož Rižner iz ŠD LC Maribor.
11 tekmovalcev je sodelovalo v tekmovanjih Eurocontest F3J 2013. V skupnem seštevku je Bojan
Gergič zasedel 9. mesto, Primož Rižner 15. mesto, Jure Marc 20. mesto. Sodelovalo je 388 tekmovalcev
iz 15 držav.
Državno prvenstvo v kategoriji F3J je organiziral MD Ventus. Udeležilo se ga je 10 tekmovalcev
iz 5 klubov. Državni prvak v kategoriji F3J je postal Jure Marc iz MD Ventus.
Članska državna reprezentanca kategorije F3J v sestavi Primož Rižner , Bojan Gergič in Marko Južnič
je na Evropskem prvenstvu v Turčiji osvojila ekipno 6. mesto med 18 reprezentancami. Posamično je
Pimož Rižner osvijil 14. mesto, Bojan Gergič 20. in Marko Južnič 34. mesto. Vseh tekmovalcev je bilo
52. Marko Južnič je prvič nastopil kot član državne reprezentance. Kot prva rezerva je nastopil namesto
Gorazda Glaviča, ki je zaradi zdravstvenih težav moral ostati doma.
Kot edini predstavnik v mladinski kategoriji se je evropskega prvenstva udeležil Tilen Marc, ki se je
uvrstil na 20. mesto. Tekmovanje se je odvijalo v zelo močnem vetru, zaradi česar so tekmovalci
polomili izredno veliko modelov (približno 50). Nekateri tekmovalci so že pred koncem ostali brez
modelov, kar je vplivalo na uvrstitev.
Za leto 2014 načrtujemo izvedbo slovenskega pokala in državnega prvenstva. Naši tekmovalci bodo
tudi sodelovali v tekmovanjih za Eurocontest in svetovni pokal. Načrtujemo udeležbo reprezentance v
kategoriji F3J na 9. svetovnem prvenstvu 2014 na Slovaškem.

1.2. F5J
V letu 2013 bili organizirali dve tekmi za slovenski pokal F5J (Pokal Qanabiss in Pokal Krtina MA
Modra ptica). Skupno je na pokalnih tekmah tekmovalo 19 tekmovalvec iz šestih klubov. Največ točk v
obeh tekmovanji je zbral Sebastjan Hajnšek iz MD Qanabiss-team.
14 tekmovalcev je sodelovalo v tekmovanjih Eurocontest F5J 2013. V skupnem seštevku je Primož
Rižner zasedel 1. mesto, Sebastjan Hajnšek 3. mesto, Bojan Gergič 13. mesto. Sodelovalo je 196
tekmovalcev iz 15 držav.
Državno prvenstvo v kategoriji F5J je organiziral AK Kranj. Udeležilo se ga je 13 tekmovalcev.
Državni prvak v kategoriji F3J je postal Samo Leskošek iz MD Qanabiss-team.
V tej točki smo obravnavali tudi problematiko koordinatorja za kategorijo F5J. Za koordinatorja je bil
na prejšni seji podkomisije izvoljen Mitja Žgajnar. Po mnenju večine sodelujočih ni pokazal zadostne
aktivnosti na tem področju. B. Gergič je pojasnil, da je M. Žgajnar zelo zaseden tudi z drugimi
aktivnostmi v klubu (tekmovalec v raketni kategoriji, mentor modelarskega krožka, jadralni letalec) in
da se poleg tega še izobražuje.
Soglasno smo Mitjo Žgajnarja razrešili s te funkcije in nanjo imenovali Jureta Pečarja. Jure Pečar mora
vsem klubom, ki tekmujejo v kategoriji F5J poslati spremembe FAI pravilnika. Dogovorili smo se, da iz
praktičnih razlogov uporabljamo angleški izvirnik pravilnika. Jure Pečar sodeluje tudi v FAI F5J
delovni skupini.

2. Kandidature za organizacijo državnih prvenstev in koledar tekmovanj 2014
V koledar tekmovanj 2014 so vključeni državno prvenstvo RS, slovenski pokal, mednarodni tekme v
kategoriji F3J in F5J in že znani mitingi.

2.1. F3J
Organizacija državnega prvenstva v kategoriji F3J se dodeli ALC Lesce in se izvede 12.10.2014.
V ciklusu za slovenski pokal v kategoriji F3J bodo tekmovanja organizirali sledeči klubi: ALC Lesce
19.04.2014, AK Kranj 27.09.2014, ŠD LC Maribor 04.10.2014 in MD Ventus 11.10.2014.
Mednarodno tekmo v okviru Eurotour F3J bo organiziral MD Ventus 20. in 21.09.2014.

2.2. F5J
Organizacija državnega prvenstva v kategoriji F5J se dodeli ŠD LC Maribor in se izvede 10. 05. 2014.
V primeru slabega vremena pa 11.05.2014., če bo vreme boljše.
V kategoriji F5J bodo domače tekme organizirali: Modra ptica 30.03.2014, MK Ftič 05.04.2014, MD
Qanabiss 20.04.2014, Kranj 28.09.2014.
Mednarodno tekmo v okviru Eurotour F5J bo organiziral MD Ventus 28. in 29.06.2014.
O načinu izvedbe domačih tekem v kategoriji F5J se je razvila živahna debata. Na koncu smo soglasno
sklenili, da izjemoma v letu 2014 dovolimo organizacijo odprtih tekmovanj na katerih bodo lahko
sodelovali tudi tekmovalci brez veljavnih športnih dovoljenj. Za državnega prvaka se upošteva samo
uvrstitve tekmovalcev z veljavnim športnim dovoljenjem. Prav tako se v žirijo tekmovanja izbere samo

tekmovalce z veljavnim športnim dovoljenjem. Predvladalo je mnenje, da bomo na ta način stimulirali
razvoj še relativno mlade kategorije. Kljub temu pa je še vedno naš namen promovirati članstvo v LZS.

2.3. Druge prireditve
AK ALC Lesce bo izvedel 26. Alpski pokal letečih maket 15.08.2014.

3. Potrditev kandidatov za izbor državne reprezentance
3.1. Na podlagi 2. člena kriterijev za izbiro in določitev državne reprezentance v letalskem modelarstvu
- radijsko vodeni modeli kategorija F3J so po doseženih rezultatih v letu 2014 normo 85 % dosegli
naslednji tekmovalci:
1. Primož Rižner
2. Bojan Gergič
3. Jure Marc
4. Marko Južnič

ŠD LC Maribor
ŠD LC Maribor
MD Ventus
AK Kranj

301,22
296,03
295,73
267,17

100,00
98,28
98,18
88,70

Trije najboljši so kandidati za državno reprezentanco, preostali pa je rezerva. Vodja državne
reprezentance Pavel Prhavc mora od kandidatov in rezerv dobiti pisno soglasje o pripravljenosti za
sodelovanje v ekipi reprezentance.
Kandidat za mladinsko državno reprezentanco je trenutno samo Tilen Marc iz MD Ventus.

4. Razno
4.1. Poročilo DMA Modra ptica
Anton Videnšek je podal poročilo o aktivnostih DMA Modra ptica v letu 2013. Predlagal je tudi, da ob
40-letnici uspešnega delovanja DMA Modra ptica pohvali njeno uspešno delovanje. Prisotni so se s to
pobudo soglasno strinjali.
4.2. Kandidatura MD Ventus za organizacijo SP F3J 2016
MD Ventus namerava kandidirati za izvedbo FAI SP F3J v letu 2016. Podkomisiji je predložil Finančni
in Organizacijski načrt izvedbe tekmovanja (v prilogi zapisnika). Podkomisija je soglasno podprla
predlog MD Ventus. Predsednik podkomisije izvede potrebne aktivnosti za potrditev predloga na IO
LZS.
4.3. Sprememba statuta LZS
Predsednik podkomisije je predstavil predlog spremembe Statuta LZS, ki ga je izoblikoval predsednik
podkomisije za letenje s prostoletečimi modeli. Po tem predlogu naj bi se tri podkomisije Modelarske
komisije preoblikovale v tri samostojne komisije.
Prisotni so predlog soglasno potrdili.
4.4. Predsednik podkomisije
V aprilu 2014 bo volilna skupščina LZS. Prisotni so soglasno potrdili, da se strinjajo s ponovno
kandidaturo Pavla Prhavc za predsednika podkomisije MK LZS za letalsko modelarstvo – RV (oz.
komisije v primeru spremembe statuta).

4.5. Razpisi zatekmovanja
Prisotni so soglasno sklenili, da morajo organizatorji razpise za tekmovanja F3J in F5J pošiljati po
elektronski pošti na naslove predsednikov modelarskih klubov in prisotnih na tem sestanku. Objavljanje
razpisov samo na Modelarji.com ni dovolj.
4.6. Komuniciranje na spletu
Primož Rižner je opozoril na primere nekulturnega in nešportnega komuniciranja na spletu v povezavi z
dogajanji na področju F5J. Vsi prisotni smo se strinjali, da nekulturno pisanje na spletu ni v skladu s
kodeksom špotnega obnašanja in da moramo v bodoče poskusiti take pojave preprečiti.

Predsednik podkomisije MK LZS za
letalsko modelarstvo - radijsko vodenje
Pavel Prhavc

