Padalska komisija pri Letalski zvezi Slovenije
Zapisnik 2. redne seje v letu 2014
Kraj: prostori podjetja Vigrad, Kocbekova 30a, Ljubečna pri Celju
Datum in čas: 13. 11. 2014, ob 18.20
Prisotni:
1. Jože Veldin, PK Skeri Fly
2. Sašo Tepina, Adrenalina sport Velenje
3. Roman Karun, ALC
4. Jože Mlakar, MD&MD
5. Tomaž Hrast, PD Prosti Pad
6. Zoran Tiegl, PD Sky Dragons
7. Primož Lajevec, LZS
Prisotnih je 6 klubov (od skupno 11) – skupaj 6 glasovalnih pravic.
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev zapisnika zadnje seje
2. Delitev sredstev Fundacije za šport
3. Potrditev organizatorjev državnih prvenstev za leto 2015
4. Koledar tekmovanj in prireditev v sklopu LZS v letu 2015
5. Razno
____________________
Sejo vodi predsednik PK, Jože Veldin.
1. Potrditev zapisnika zadnje seje
Zapisnik je soglasno sprejet.
2. Delitev sredstev Fundacije za šport
G. Karun predlaga da se vpraša pristojne na Fundaciji za šport, točno kakšne možnosti
razdelitve sredstev dopušča njihov pravilnik o razdeljevanju sredstev.
G. Lajevec se javi, da bo poslal vprašanje na Fundacijo za šport. Konkretno bo vprašal, kako
vpliva na razdelitev sredstev, če en tekmovalec tekmuje v dveh disciplinah in kako, če
tekmovalec zamenja disciplino.
Sklep 2014/8:
G. Lajevec bo poslal na Fundacijo za šport vprašanje o možnostih delitve sredstev. Konkretno
za primer tekmovalca, ki tekmuje v dveh disciplinah in tekmovalca ki zamenja disciplino.
3. Potrditev organizatorjev državnih prvenstev za leto 2015
G. Karun predstavi kandidaturo ALC za organizacijo državnega prvenstva v paraski-ju.
Predlagan datum je 6. – 8. februar 2015, lokacija smučišče Bohinj.
Drugih kandidatur ni.
Kandidatura je soglasno sprejeta.
G. Karun predstavi kandidaturi ALC za organizacijo državnega prvenstva v klasičnih
disciplinah in paraski-ju. Predlagan datum je 26. – 28. junij, lokacija letališče Lesce.
Drugih kandidatur ni.
Kandidatura je soglasno sprejeta.

G. Hrast predstavi kandidaturo PD Sky Dragons za organizacijo državnega prvenstva v
skupinskih likovnih skokih. Predlagan datum je 4. – 6. september 2015, lokacija še ni
določena. Predlagana prijavnina je 50 € na tekmovalca v primeru odobrenega naleta s strani
SV oz. 25 € + cena skokov iz komercialnega letala. Cena se lahko še spremeni glede na to
kakšna oblika zagotovljene nujne medicinske pomoči bo potrebna. Obvezuje se, da bo cena
tekme za tekmovalce čimnižja. Po tekmi bo PD Sky Dragons predložil finančno poročilo
Padalski komisiji.
Drugih kandidatur ni.
Kandidatura je soglasno sprejeta.
G. Veldin predstavi kandidaturo PK Skeri Fly za organizacijo državnega prvenstva v
umetniških disciplinah. Predlagan datum je 28. – 30. avgust 2015, lokacija Murska Sobota.
Rezervni termin 11. – 13. september. To je rezervni termin tudi za DP v skupinskih likovnih
skokih. Predlagana prijavnina je 240 € na tekmovalca. To pokriva nastop v obeh disciplinah
(freeflying, freestyle). Cena vključuje nujno medicinsko pomoč in licencirano sodnico za
umetniške discipline. Dvig cene goriva lahko poviša ceno tekme, večje število ekip lahko
zmanjša ceno tekme.
Drugih kandidatur ni.
kandidatura je soglasno sprejeta.
Sklep 2014/9:
Organizator državnega prvenstva Slovenije v paraski-ju za leto 2015 je ALC Lesce – Bled.
Državno prvenstvo bo potekalo od 6. do 8. 2. 2015 na smučišču Bohinj.
Sklep 2014/10:
Organizator državnega prvenstva Slovenije v klasičnih disciplinah za leto 2015 je ALC Lesce
– Bled. Državno prvenstvo bo potekalo od 26. do 28. 6. 2015 na letališču Lesce.
Sklep 2014/11:
Organizator državnega prvenstva Slovenije v disciplini skupinski likovni skoki je PK Sky
Dragons. Državno prvenstvo bo potekalo od 4. do 6. septembra. Lokacija še ni določena.
Rezervni termin je od 11. do 13. septembra.
Sklep 2014/12:
Organizator državnega prvenstva Slovenije v umetniških disciplinah je PK Skeri Fly. Državno
prvenstvo bo potekalo od 28. do 30. avgusta na letališču Murska Sobota. Rezervni termin je
od 11. do 13. septembra.
4. Koledar tekmovanj in prireditev v sklopu LZS v letu 2015
G. Veldin pove, da je potrebno vojski oddati koledar tekem še preden so izbrani organizatorji.
G. Hrast predlaga, da se seje Padalske komisije organizirajo toliko prej, da se lahko izbere
organizatorja pred oddajo koledarja.
G. Tiegl predlaga, da PK ohrani možnost, da izbranemu organizatorju naknadno odvzame
organizacijo DP, v kolikor ta krši določila PK.
Sklep 2014/13:
Seje PK v letu 2015 bodo organizirane tako, da bodo organizatorji DP izbrani pred oddajo
koledarja SV.
Sklep 2014/14:
PK lahko odvzame organizacijo izbranemu organizatorju, v kolikor ta krši določila PK.
5. Razno
G. Veldin predstavi problem pri trenutno veljavnih pravilih za organizacijo DP. Slovenski
padalski klubi so večinoma specializirani za eno disciplino. Tako imamo malo klubov znotraj
ene discipline. Na naslednji seji LZS bo predlagal, da se omejitev minimalnega števila klubov

spremeni v minimalno število ekip. Predlagal bo tudi, da se rok za oddajo koledarja
tekmovanj in prireditev podaljša do 30. januarja.
Zapisal:
Sašo Tepina

