Padalska komisija pri Letalski zvezi Slovenije
Zapisnik 1. redne seje v letu 2014
Kraj: prostori LZS, Tržaška 2, Ljubljana
Datum in čas: 23. 10. 2014, ob 17.30
Prisotni:
1. Jože Veldin, Skeri Fly
2. Sašo Tepina, Adrenalina sport Velenje
3. Roman Karun, ALC
4. Jože Mlakar, MD&MD
5. Andrej Kostanjevec, Xtreme Skydiving
6. Tomaž Hrast, PD Prosti Pad
7. Zoran Tiegl, PD Sky Dragons
8. Marko Ferlan, Adrenalina sport Velenje
9. Aleš Debeljak, MD&MD
Prisotnih je 8 klubov (od skupno 11) – skupaj 8 glasovalnih pravic.
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev zapisnika zadnje seje
2. Poročilo o mednarodnih tekmovanjih in pripravah reprezentanc 2014
3. Poročilo o državnih prvenstvih 2014
4. Razpis državnih prvenstev za leto 2015
5. Sodelovanje Slovenske vojske in LZS
6. Padalski pravilnik
7. Seminar učiteljev in organizatorjev padalstva
8. Priznavanje slovenskih letalskih licenc v Avstriji
9. Razno
____________________
Sejo vodi predsednik PK, Jože Veldin.
1. Potrditev zapisnika zadnje seje
Zapisnik je soglasno sprejet.
2. Poročilo o mednarodnih tekmovanjih in pripravah reprezentanc 2014
G. Karun predstavi poročilo reprezentance v klasičnih disciplinah o nastopih na
mednarodnih tekmovanjih, državnem prvenstvu in pripravah.
G. Veldin predstavi poročilo reprezentance v umetniških disciplinah. Izpostavi tudi stroške
reprezentance v umetniških disciplinah v sezoni 2014, ki jih ocenjuje na 75.000 EUR (5
tekmovalcev). Te stroške so nosili tekmovalci sami, z izjemo nastopa na svetovnem prvenstvu,
ki ga je refundirala LZS in 10 ur naleta SV za priprave reprezentace. Opozori, da so
tekmovalci sami plačali gorivo za priprave in da je bilo od 10 ur za skoke izkoriščenih 7,
ostalo je šlo za prelet.
G. Hrast predstavi poročilo reprezentance v skupinskih likovnih skokih. Na vprašanje g.
Veldina okvirno oceni stroške reprezentance v sezoni 2014 (5 tekmovalcev) na 40.000 do
50.000 EUR.

3. Poročilo o državnih prvenstvih
G. Veldin pove, da je državno prvenstvo v umetniških disciplinah in skupinskih likovnih skokih
na razpisan datum odpadlo zaradi slabega vremena. Državno prvenstvo je nato želel
organizirati na drug datum, kljub sklepu PK, da se državnih prvenstev ne prestavlja. Za
ponovno organizacijo je prosil vse ekipe za soglasje, vendar ni dobil pozitivnih odgovorov
vseh ekip. S tem je državno prvenstvo letos odpadlo. Nato je organiziral trening za ekipe, na
keterem se je izkoristil del naleta SV, odobrenega za DP.
4. Razpis državnih prvenstev za leto 2015
G. Veldin predlaga organizacijo državnih prvenstev: paraski, klasika, likovni skoki, umetniške
discipline.
Vsa predlagana državna prvenstva so potrjena.
G. Hrast predlaga organizacijo državnega prvenstva v likovnih skokih v vetrovniku.
G. Tepina opozori, da FAI sicer priznava letenje v vetrovniku, vendar je odziv nacionalnih
zvez precej negativen. Izpostavljajo, da najboljši letalci v vetrovniku niso vsi tudi padalci,
prav tako niso člani FAI. Doda, da to sicer ne velja pri nas.
G. Karun meni, da letenje v vetrovniku ne spada pod padalstvo.
G. Veldin predlaga da se z organizacijo DP v vetrovniku počaka še eno leto.
G. Debeljak meni, da se to lahko organizira mimo LZS, kot pokalna tekma.
G. Tiegl izpostavi posledice organizacije DP v vetrovniku v okviru LZS: status športnika za
zmagovalca, reprezentanca, refundacije za nastope na mednarodnih tekmovanjih. Predlaga,
da pridobimo informacije drugih nacionalnih zvez in da se razpiše državna prvenstva v
vetrovniku za discipline, ki jih priznava FAI.
Predlog je potrjen.
G. Veldin predlaga organizacijo DP v vodenju padala (canopy piloting). Izpostavi problem
varnosti. V Sloveniji ni letališča z vodno površino za pristajanje.
G. Kostanjevec predlaga uvedbo minimalnega števila skokov za udeležbo na DP.
G. Tiegel predlaga, naj varnost zagotovi organizator.
G. Veldin predlaga, da je DP lahko v tujini na primernem letališču. Zagotovijo naj se ustrezni
varnostni ukrepi, DP naj se razpiše.
Predlog je potrjen.
Sklep 2014/3:
PK razpisuje državna prvenstva za leto 2015 za discipline:
- paraski
- klasične discipline
- skupinski likovni skoki 4-way
- skupinski likovni skoki 8-way
- svobodni let
- prosti slog
- letenje v vetrovniku (4-way, VFS 4-way, freeflying, freestyle)
- vodenje padala
.
5. Sodelovanje Slovenske vojske in LZS
G. Veldin pove, da je potrebno vojski oddati koledar tekem še preden so izbrani organizatorji.
Pove, da je poslal prošnjo za odobritev naleta za zadnji vikend avgusta (predvideno za DP v
umetniških disciplinah) in za prvi vikend v septembru (predvideno za DP v skupinskih likovnih
skokih). Glede na težave pri organizaciji in posledično odpoved letošnjega DP predlaga, da
se prekliče sklep, po katerem se DP ne prestavlja. Predlaga, da se v razpisu DP lahko določi
rezervni datum za primer slabega vremena. Predlaga tudi, da se na rezervni datum lahko
skupaj organizira dve državni prvenstvi (skupinski likovni skoki, umetniške discipline), če

obeh prvenstev na prvotni datum ni bilo mogoče izvesti. V takem primeru se po potrebi lahko
prilagodi število serij.
Predlog je potrjen.
G. Tiegl doda, da mora v primeru ogranizacije dveh tekem na isti termin tekmovalec, ki
tekmuje v dveh disciplinah, organizatorja obvestiti o svoji prednostni disciplini.
G. Veldin predlaga, da se DP lahko prestavi na rezervni datum, ki ni bil znan v naprej, samo
ob soglasju vseh prijavljenih ekip.
Predlog je potrjen.
Sklep 2014/4:
V razpisu državnega prvenstva lahko organizator določi rezervni datum. Če je rezervni datum
vnaprej znan, se lahko državno prvenstvo v primeru slabega vremena prestavi na rezervni
datum.
Sklep 2014/5:
Državno prvenstvo se v primeru slabega vremena lahko prestavi na rezervni datum, ki ni bil
določen v razpisu, samo ob soglasju vseh prijavljenih ekip.
6. Padalski pravilnik
G. Veldin pove, da je CAA dopolnila pravilnik s členi o skakanju v kontroliranem zračnem
prostoru in ga poslala naprej v potrditev na ministrstvo. Pravilnik je zdaj v obdelavi, kar
pomeni, da bo do potrditve oz. vrnitve s pripombami minilo največ 4 mesece.
7. Seminar učiteljev in organizatorjev padalstva
G. Veldin predlaga, da je tema seminarja priprava kataloga vprašanj za posamezne
kategorije padalskih dovoljenj po novem pravilniku. Spomni, da je za pripravo vprašanj
zadolžen g. Debeljak.
G. Debeljak predlaga, da se čimveč vprašanj uskladi že pred seminarjem po e-pošti.
G. Kostanjevec predlaga, da se za osnovo vzame vprašanja USPA.
G. Debeljak se strinja. Predlaga, da se do seminarja preko e-pošte pregleda in ustrezno
priredi vprašanja USPA.
Predlog je potrjen.
G. Veldin predlaga izvedbo seminarja 31. 1. 2015 v prostorih podjetja Vigrad v Ljubečni pri
Celju.
Predlog je sprejet.
Sklep 2014/6:
Seminar učiteljev in organizatorjev padalstva bo v soboto, 31. 1. 2015, v prostorih podjetja
Vigrad, na Kocbekovi cesti 30 A, v Ljubečni pri Celju.
Sklep 2014/7:
Pred seminarjem bo g. Debeljak pripravil predloge vprašanj za posamezne kategorije
padalskih dovoljenj po novem pravilniku. Z udeleženci seminarja bo čimveč vprašanj uskladil
preko e-pošte.
8. Priznavanje slovenskih letalskih licenc v Avstriji
G. Veldin pove, da se v Avstriji od oktobra 2013 lahko skače samo z licencami izdanimi v
Avstriji, Nemčiji ali Švici. Za vse ostale licence je potrebno potrdilom o priznanju tuje licence.
Pridobitev potrdila stane 75 EUR. To velja za vse letalske licence, enako za športnike, kot za
rekreativce.

8. Razno
G. Tiegl vpraša prisotne, kakšno je njihovo mnenje o obveznem zavarovanju proti tretji osebi.
G. Veldin predlaga, da to temo obravnavamo na seminarju učiteljev padalstva.
G. Tiegl predlaga, da bi zavarovanje vključili v letno tekmovalno članarino LZS (FAI
kartica). Meni, da lahko s količino dosežemo nižjo ceno zavarovanj.
G. Veldin meni, da bo z višjo ceno članarine manj tekmovalcev.
G. Karuna zanima, kako se delijo sredstva Fundacije za šport znotraj LZS.
Dogovorimo se, da bomo to temo obravnavali na naslednji seji PK.
Zapisal:
Sašo Tepina

