
PADALSKA KOMISIJA SLOVENIJE 

 

 

RAZPIS 

Za organizacijo drţavnih prvenstev v letu 2009 

 

 

 

19. Drţavno padalsko prvenstvo v Para-skiju 

19.  Drţavno padalsko prvenstvo v Klasičnih Disciplinah 

12. Drţavno padalsko prvenstvo v Skupinskih Likovnih Skokih 4W 

12. Drţavno padalsko prvenstvo v Skupinskih Likovnih Skokih 8W 

6. Drţavno padalsko prvenstvo v Umetniških Disciplinah 

 

Na razpis se lahko prijavijo padalski klubi in padalske sekcije letalskih šol, ki so člani 

Padalske Komisije in  skladno z zahtevami ŠP LZS.  

 

Na razpis se lahko prijavijo padalski klubi in padalske sekcije letalskih šol, ki so izvedena 

drţavna prvenstva v letu 2008 Padalski Komisiji pripravili pisna poročila o izvedenem 

tekmovanju. 

 

 

Kandidatura za DP mora vsebovati naslednje informacije in izjave:    

- Naziv organizatorja 

- Naziv tekmovanja za katerega se prijavljajo 

- Kraj tekmovanja 

- Datum tekmovanja in program tekmovanja po dnevih 

- Rok za prijavo za tekmovalce in ekip za razpisano tekmovanje 

- Maksimalno število tekmovalcev 

- Rok za plačilo organizacijske tekmovalne takse in bančni račun na katerega se 

takse vplačajo 

- Višina organizacijske tekmovalne taks in kaj vsebuje 

- Cena posameznih skokov za posameznika, ekipo; letalo katero bo uporabljeno za 

tekmovalne skoke (kalkulacija mora biti narejena za najeto letalo in ne za letalo 

SV, katero je osnova za izvedbo DP; v primeru da letalo zagotovi SV brezplačno 

se skoki ne zaračunajo – sklep PK) 

- Tekmovalni pravilnik in število skokov za posamezne discipline 

- Predlagani glavni sodnik 

- Predlagano število sodnikov 

- Katero opremo bo uporabljal za sodniško ocenjevanje nastopov tekmovalcev 

(oprema za snemalce )  

- Informacijo o moţnostih namestitve in prehrane v času tekmovanja 

- Izjavo da bo organizator spoštoval naslednje zahteve PK v zvezi z organizacijo DP 

- da se izvrši maksimalno število tekmovalnih skokov 

- da vodstvo tekmovanja ne more biti tekmovalec/ci na DP 

- da je prizorišče jasno označeno z nazivom tekmovanja in da so izobešene zastave     

drţave, zveze in organizatorja, ter da bo prizorišče primerno urejeno 

- da se na vidnem mestu tekoče objavljajo rezultati tekmovanja za gledalce in za 

tekmovalce 



- da bo v program tekmovanja vključen protokol otvoritve in zaključka tekmovanja 

in svečane proglasitve zmagovalcev 

- da bo zagotovil primerne medalje in pokale za zmagovalce tekmovanja 

- da tekmovanja ne bo odpovedal pred začetkom tekmovanja, razen v primeru višje 

sile (vojn, naravne katastrofe, epidemije,ipd.) 

- da v času tekmovanja ne bo izvajal aktivnosti, ki bi lahko onemogočile normalno 

izvedbo DP 

                             - da bo zagotovil medijsko prisotnost 

 

 

Nepopolne vloge so nepopolne ter prepozno oddane vloge so neveljavne. 

 

Kandidature so lahko poslane v elektronski obliki, obvezno pa tudi po pošti. 

 

Kandidature morajo biti poslane Čuš Aleksandru in sicer do 30.9.2008 na naslov 

cus_zamenci@siol.net in na Ţamenci 12a, 2252 Dornava. 

 

Ţamenci september 2008 

 

 

Aleksander Čuš 

Predsednik PK  

 

mailto:cus_zamenci@siol.net

