Poročilo o delu padalske komisije 2016

Pk je v letu 2016 imela tri redne seje!
Za nami je najbolj uspešno leto , saj smo dobili težko pričakovani pravilnik o
padalstvu!
V letu 2016 so bila izvedena DP in sicer: Para ski ( delno ) , Klasika in skupinski
likovni skoki! DP v umetniških disciplinah ni bilo izvedeno zaradi težav z
pomanjkanjem sodnikov v Sloveniji!
Nalet letala PC-6 SV je bil porabljen po planu!
Vidnejši rezultati tekmovanj klasika v letu 2016

Reprezentanca se je udeležila svetovnega prvenstva v klasičnih disciplinah , ki je
bilo10-21.09.2016 v Chicagu ,USA
Sodelovali so Ban Uroš ,Peter Balta, Senad Salkič, Matej Bečan ,Borut Erjavec
člani, ki so osvojili ekipni naslov svetovnih prvakov!
V posamični konkurenci je Uroš Ban postal svetovni prvak!
Maja Sajovic članica, Marko Veselič in Igor Primc mladinca, sodnik Darko
Svetina!
Rezultate posameznih udeležencev si lahko ogledate na spletni strani LZS ( zavihek
padalstvo)

Delo reprezentance v skupinskih likovnih skokih:
V začetku meseca januarja je ekipa Sky dragons kot vsako leto odšla na trening v
vetrovniku v Bedfordu, kjer smo trenirali pod okriljem našega dolgoletnega trenerja
Joey Jonsa. Po opravljenem treningu je bila določena postava reprezentance v
likovnih skokih četvorke za sezono 2016 (Tomaž Hrast, Kaja Kocjan, Erik Kocjan,
Klemen Svete, Jure Cotič- kamera, Marko Vilman- rezerva).
V mesecu februar (26.2. – 27.2.) se je ekipa Sky dragons udeležila tekme odprtega
državnega prvenstva v likovnih skokih – 4 way v Budimpešti. Tekma se je odvijala
v vetrovniku, kjer so člani ekipe ponovno obranili 1. mesto s povprečjem 28.16
točk.
V mesecu marec (26.3.) je sledila prva Aerodium Logatec tekma v likovnih skokih
– 2 way. Tokrat sose člani razdelili v pare in sicer Sky dragons front piece in Sky
dragons back piece ter osvojili 1. in 2.mesto.
V avgustu je ekipa opravila trening skoke iz civilnega in vojaškega letala. Skoki

so potekali v Bovcu ter Murski Soboti. Skupno je ekipa opravila 40 trening skokov.
27.8. in 28.8. je potekalo državno prvenstvo v likovnih skokih, kjer je ekipa zasedla
1. mesto s povprečjem 15.4 točk ter postavila nov državni rekord v številu točk na
posamezni skok (23 točk).
V začetku septembra smo pričeli z pripravami na evropsko prvenstvo v vetrovniku,
ki bo potekalo v Varšavi od 11.10. do 16.10. Priprave potekajo 3x tedensko in
vključujejo 30 min letenja na dan.
Ekipa je v sezoni 2016 opravila skupno nekaj več kot 50 ekipnih skokov ter okoli
15 ur vetrovnika. Del skokov je bilo financiranih iz lastnih sredstev. Do sedaj je
skupni strošek ekipe v sezoni 2016 znašal
približno 10.000,00 €.
Plani za sezono 2017:
-kondicijske priprave v lastni režiji
-tedenski treningi na vozičkih
-odprto Slovensko prvenstvo 2-way in 4-way v vetrovniku
-indoor trening v vetrovniku (Bedford, Slovaška, Budimpešta, Logatec)
-trening skoki iz civilnega letala
-trening skoki iz vojaškega letala (reprezentančne priprave)
-Državno prvenstvo 2017
Ekipa Vešče ( ekipa ženske ) je v letu 2016 kot pripravo za nastop na tekmi za
svetovni pokal v vetrovniku v Varšavi
oktobra 2016 izvedla naslednje treninge:
13. – 14. februar Skyward Budimpešta
20. april Aerodium Logatec
18. – 21. maj Flyspot Varšava 300 (5h) Roy Janssen
10. julij Aerodium Logatec
18. julij Aerodium Logatec
27. julij Aerodium Logatec
8. avgust Aerodium Logatec
7. september Aerodium Logatec
9. – 11. september Skyward Budimpešta
15. september Aerodium Logatec

Groba ocena stroškov celotne sezone je 10.000 €.

Delo reprezentance umetniške discipline:
Trenutno je v reprezentanci za umetniške discipline samo ekipa »Slovenija Circus«,
ki nastopa v disciplini Freestyle! Člana ekipe sta Maja Ratajc in Jože Mlakar!
V letu 2016 smo največ vložili v priprave na Evropsko prvenstvo, ki bo avgusta
2017! Večinoma priprav smo izvedli v tujini, saj so nam bile ponujene boljše
možnosti!
27/01/2016 Tunel Dunaj 2.600 €
2016/03/02 Tunel Dunaj 650 €
17/03/2016 Tunel Charleroi, Belgija 2.200 €
2016/06/04 Tunel Dunaj 2.400 €
2016/01/06 Tunel

Dunaj 3300 €

25/06/2016 trening skakanje

Empuriabrava / Španija

3.500 €

2016/03/08 trening skakanje

Empuriabrava / Španija

2.000 €

16/10/2015 Tunel Charleroi, Belgija 2.200 €
17/11/2015 Tunel Charleroi, Belgija 2.475 €
28/12/2015 Tunel Charleroi, Belgija

2.200 €

Skupaj je bilo porabljenih 23.525 €!

V letu 2016 je odpadlo državno prvenstvo v umetniških disciplinah, zaradi težav s
sodniki v Sloveniji! Za leto 2017 je predvideno Državno prvenstvo v AE kjer bomo
naredili vse, da dobimo novo zmagovalno ekipo in zapolnimo vrzel v disciplini
»svobodni let«!
Za sojenje si bomo pomagali z tujimi sodniki, kjer že potekajo pogovori! Namen
je tudi , da bi poslali kakšnega kandidata/kandidatko na seminar za pridobitev
licence za sojenje AE! To bi naj izvedli skupaj s kandidati iz Hrvaške in bi tako
zmanjšali stroške!

PLAN DELA v 2017!
Izvedba DP in tako določiti ekipo za reprezentanco v disciplini AE ( FS in FF ) ,
udeležba na EP v Nemčiji, kjer bomo nastopili samo z ekipo »Slovenia Circus«
( Freestyle )
Treninge bomo nadaljevali približno v lanskem ritmu, tako, da pričakujemo boljši
izkupiček točk na EP in s tem izboljšamo svojo uvrstitev !

05.03.2017
M. Sobota

Predsednik PK pri LZS:
Jože Veldin Džouži

