PADALSKA KOMISIJA pri LZS
Aleksander Čuš, predsednik

ZAPISNIK 1. seje Padalske komisije,
ki je bila v ponedeljek, 15. 09. 2008 v prostorih AK Ptuj
Prisotni so bili naslednji delegati: Igor Glažar, Boštjan Kanduč, Zoran Tieglj, Borut Erjavec,
Danilo Ledinek, Jože Veldin, Ljubo Madžarec.
Prisotnih je bilo 8 klubov (od skupno 14) – skupaj 8 glasovalnih pravic.

Predlagani dnevni red:

1. Pregled in potrditev zapisnika 2-2007.
2. Pregled izvajanja sklepov.
3. Poročila organizatorja DP:
- klasika
- para ski
- svobodni let
- svetovno prvenstvo klasika.
4. Določitev razpisnih pogojev za organizatorje DP v letu 2009.
5. Določitev novega datuma za 4W (državno prvenstvo).
6. Razno.
Ad. 1. Dnevni red se razširi na dodatno točko 7.
Reprezentanca W4, na predlog g. Tieglj Zorana.
Ostale točke dnevnega reda se soglasno potrdijo.
Sklep št. 1/2008: Zapisnik 2. seje je soglasno sprejet.
Ad.2. Pregled izvajanja sklepov.
Sklepi iz zadnje seje se v večini primerov izpolnjujejo, razen izvedbe DP v 4W in 8W, zaradi
težav z letalom sta tekmovanji prestavljeni.
Ad.3. Poročila organizatorja DP.
Do začetka seje ni bilo predloženo še nobeno poročilo.
Ad 4. Razpisni pogoji za DP v letu 2009.
Predlaga se modificiran razpisni bilten iz leta 2008, na predlog predsednika PK Aleksandra
Čuš se črta šestnajsta alineja (da zagotovi možnost ogleda tekmovalnih skokov z najmanj 2mi TV monitorji ali TV aparati). Na razpis se dodata še dve zahtevi, in sicer »nepopolne vloge
so neveljavne in prepozno oddane vloge so neveljavne«.
Sklep št. 2/2008: Razpisni pogoji se sprejmejo soglasno.

Ad 5. Določitev novega datuma 4W.
Najprej g. Veldin predstavi razloge zaradi katerih je potrebno določit novi datum za izvedbo
DP v 4W. Pove tudi, da zaradi tega, ker najverjetneje vojaškega letala ne bo, bo skakanje iz
najetega civilnega letala. Zaradi tega želi g. Veldin po peti seriji za ostale serije nadomestilo v
plačilu v višini 25 € po skoku. S tem se predstavniki ostalih klubov ne strinjajo, ker v
razpisnih pogojih piše, da je kotizacija 700 €. Zato zahtevajo, da se organizator tega drži in ne
spreminja pogojev kandidature. Delegati opozorijo, da je do tega prišlo, ker se organizatorji
niso držali razpisnih pogojev, ki jih je razpisala PK. Poudarijo, da ni njihov problem, če
organizator ni dobil vojaškega letala in zaradi tega spreminja razpisne pogoje, kajti v razpis ni
zapisal kaj bo, če ni vojaškega letala. Vsi delegati tudi zahtevajo, da se tekma izpelje.
Sklep št. 3/2008: Tekma DP v 4W se mora izpeljati po razpisanih pogojih.
Ad. 6. Reprezentanca 4W.
G. Tiegl poda problematiko o določitvi reprezentance 4W. Postavi vprašanje, zakaj ekipa
SKY DRAGONS ni potrjena iz strani PK kot Državna reprezentanca. Predsednik PK g. Čuš
pove, da ni dobil iz njihove strani nobene vloge za imenovanje. Druga težava pa je, da je g.
Čuš pred približno dvema letoma posodil zapisnike PK g. Milojeviču ta pa še jih ni vrnil in je
težava tudi v tem, da se ne ve po katerem sklepu se imenuje državna reprezentanca v 4W
disciplini. Predsednik PK se zaveže, da poskuša težavo do naslednje seje PK razrešiti.
Sklep št. 4/2008: V kolikor se ne dobijo zapisniki PK, se pravilnik o izboru reprezentance 4W
ponovno da v potrditev.
Ad. 7. Razno.
Določi se datum naslednje seje PK, in sicer 6.10. 2008, ki bo v Velenju, na naslovu
Kopališka 3, ob 18.00 uri
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