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ZADEVA:  PRAVILNIK O REPREZENTANCI V SKUPINSKIH LIKOVNIH SKOKIH  

4 WAY IN 8 WAY 
 
 
Spoštovani! 
 
Zaradi dejstva, da je obstoječi pravilnik o določanju reprezentance v skupinskih 
likovnih skokih iz leta 1999 zastarel in neustrezen, predvsem zaradi določb o 
določanju mandatov reprezentance, ki se nanašajo na leta svetovnih prvenstev, ki 
naj bi bila v lihih letih (1999, 2001, 2003,..), prvenstva pa so trenutno v sodih letih 
(2008) ter tega, da disciplina 8 WAY ni omenjena, predlagamo, da padalska komisija 
obravnava in sprejme na seji padalske komisije nov pravilnik. Predlagamo, da je v 
pravilniku določen tudi izračun naleta za priprave reprezentance, ki poleg prvo 
uvrščene zadnjega državnega prvenstva, zajema še drugo in tretje uvrščeno ekipo 
zadnjega državnega prvenstva. 
 
 
Predlagamo sledeče besedilo pravilnika: 
 
PRAVILNIK O REPREZENTANCI V SKUPINSKIH LIKOVNIH SKOKIH 4 WAY IN 8 
WAY 

 

1. Mandat reprezentance v skupinskih likovnih skokih, v disciplinah 4 way in 8 way 
traja eno leto. 

2. Mandat reprezentance traja od 1.1. do 31.12. naslednjega leta od leta, ko ekipa 
zmaga na državnem prvenstvu. V kolikor v določenem letu ni državnega 
prvenstva, se mandat reprezentance podaljša za eno leto. 

3. Reprezentanco sestavlja ekipa, ki je osvojila prvo mesto na državnem prvenstvu 
in je sestavljena izključno iz padalcev s slovenskim državljanstvom. 

4. Vodja državne reprezentance lahko določa zamenjave članov reprezentance v 
obdobju mandata reprezentance. 

5. Slovenski naziv reprezentance je: 

SLOVENSKA PADALSKA REPREZENTANCA V SKUPINSKIH LIKOVNIH 
SKOKIH - 4 WAY 

SLOVENSKA PADALSKA REPREZENTANCA V SKUPINSKIH LIKOVNIH 
SKOKIH – 8 WAY 



Angleški naziv reprezentance: 

SLOVENIAN NATIONAL SKYDIVE 4 WAY TEAM 

SLOVENIAN NATIONAL SKYDIVE 8 WAY TEAM 

6. V okviru priprav reprezentanc v skupinskih likovnih skokih 4 WAY in 8 WAY, na 
podlagi sodelovanja MORS – LZS, poleg prvo uvrščene ekipe, sodelujeta tudi 
drugo in tretje uvrščena ekipa zadnjega državnega prvenstva. Nalet se razdeli po 
ključu: 

 Prvo uvrščena ekipa: 50% naleta  

 Drugo uvrščena ekipa: 30% naleta 

 Tretje uvrščena ekipa: 20% naleta. 

7. Od celotnega naleta, namenjenega treningu reprezentanc 4 WAY in 8 WAY, 
pripada disciplini 4 WAY 2/3 naleta in disciplini 8 WAY 1/3 naleta. 

8. Ta pravilnik dopolnjujejo drugi veljavni pravilniki LZS in padalske komisije. 

 

 

Zoran Tiegl 

Padalski klub Sky Dragons 

 

 

Ljubljana, 4.10.2008 


