Zapisnik seje Padalske komisije z dne 19.09.2017 ob 18:00
Prisotni klubi in predstavniki:
1. MD & MD: Jože Mlakar
2. Adrenalina: Borut Erjavec
3. ALC Lesce: Uroš Ban
4. Xtreme: Andrej Kostanjevec
5. AK Murska Sobota: Robi Doler
6. LC Maribor: Branko Godec
7. AK Ptuj: Sergej Pukšič
8. PD Sky Dragons: Tomaž Hrast
9. PD Prosti Pad: Tomaž Hrast
10. PK Skeri Fly: Natalija Veldin
Ostali prisotni:
1. Sašo Tepina
2. Aleš Debeljak
3. Miran Vereš
4. Roman Karun
Dnevni red:
1. izvolitev predsednika padalske komisije
2. poročila o mednarodnih tekmovanjih v letu 2017
3. poročila o državnih prvenstvih v letu 2017
4. poročila o pripravah reprezentanc v letu 2017
5. razpis državnih prvenstev za leto 2018
6. sodelovanje Slovenske vojske in LZS v letu 2018 in poročilo o porabi naleta SV v letu
2017
7. spremembe pri kategorizaciji za padalce pri OKS
8. dopolnitve pravilnika
9. predstavitev poteka oz. rezultatov preiskav zadnjih nesreč
10. razno

1. K 1. točki dnevnega reda:
1. Kandidat Jože Mlakar se kratko predstavi, vprašanje postavi Andrej Kostanjevec
glede programa kandidata. Kandidat razloži, da programa ni pripravil, predstavi pa
svoja stališča in prednostne naloge. Prednost daje izvajanju pravil in spreminjanju
pravil, kadar pravila niso življenska. Prioriteta je ureditev razmerja z LZS in CAA.
2. Glasovanje:
Ni proti, ni vzdržanih. PK potrjuje kandidata za predsednika PK.

2. K 2. točki dnevnega reda: Podpredsednik Sašo Tepina predstavi poročila delovanja
tekmovalnik ekip v mednarodnih tekmovanjih (so v prilogah vabilu). Zaradi slabših
pogojev treninga padajo rezultati pri klasičnih disciplinah.
3. K 3. točki dnevnega reda: Podpredsednik Sašo Tepina predstavi poročila o DP (so v
prilogah vabilu). AE še ni izveden zaradi vremena. V disciplini speed je Aljaž Mavrič
(PD Sky Dragons) dosegel dva nova državna rekorda: povprečno hitrost 422 km/h med
2700 in 1700 m in najvišjo doseženo hitrost 431 km/h.
1. Miran Vereš vpraša kako pride do prijave za mednarodna tekmovanja. Jože Mlakar
razloži pravilnik o reprezentancah.
2. Do naslednje seje se zbirajo kandidature za vodje reprezentanc (predvsem WS, AE
in Speed).
4. K 4. točki dnevnega reda: Podpredsednik Sašo Tepina predstavi poročila o pripravi
reprezentanc (v prilogah vabilu).
5. K 5. točki dnevnega reda: Razpis za DP 2018: Do naslednje seje se zbirajo kandidature
za vse discipline. Predvsem želimo delati naprej vsaj iste discipline kot doslej. Tomaž
Hrast si želi, da bi še naprej tekmovali v Murski Soboti, AK Murska Sobota interes ima.
Andrej Kostanjevec predlaga, da bi se vse discipline združile v en termin, kar pa je
težko časovno izvedljivo. Aleš Debeljak ima še naprej interes za organizacijo DP v AE.
6. K 6. točki dnevnega reda:
1. AE MS poroča o 5 urah porabljenega naleta za speed in WS in 11 ur za 4‐way.
Porabljenih je 45 min manj kot je bilo dodeljeno.
2. AK Ptuj poroča o porabljenih vseh urah naleta za izvedbo pokalne tekme.
3. ALC Lesce poroča, da je bil nalet za DP klasika porabljen.
Za SV oddamo vlogo enako kakor lani. Predlagan nalet in NMP in cisterna za gorivo:
1. Februar Paraski, 5 ur, 70km cisterne
2. 22.6. – 24.6 Bled pokal, 40 ur, 210km cisterne, 50 ur NMP
3. 1.6. – 3.6. AE, 15 ur, 200 km cisterne
4. 24.8. – 26.8. Speed + WS 15 ur, 400km cisterne
5. 31.8. – 02.9. 4Way 15 ur, 400km cisterne
6. 18.8. – 19.8. Ptujski pokal 7 ur, 300km cisterne
7. Rekord 3 ure, 300km cisterne
7. K 7. točki dnevnega reda: Spremembe pri kategorizaciji OKS
1. Spremembe pomenijo oteženo doseganje kriterijev
2. Spremembe črtajo modelarje
3. Spremembe so še vedno neskladne s FAI
4. LZS pozovemo k pritožbi nad spremembo kategorizacije (težji pogoji in skrajšanje
trajanje katergorizacije).
Sklep: Ali ste za to, da PK pozove LZS, da se padalstvo združi pod eno kategorizacijo pri
OKS, skladno z razdelitvijo FAI?
1. Za so vsi razen Adrenalina in ALC Lesce
2. ALC Lesce je proti
3. Adrenalina se vzdrži

Sklep: PK pozove LZS, da se sredstva delijo v skladu s pravilniku Ministrstva in
Fundacije za šport.
8. K 8. točki dnevnega reda: Dopolnitve pravilnika:
1. Lani je bil oddan seznam sprememb na CAA. Takrat naj bi bilo to potrjeno tudi na
CAA vendar to še ni objavljeno v uradnem listu. Bistvene spremembe so zdravniško
spričevalo in razmerje med podeljevanjem licenc A in na drugi strani B, C in D.
Borut Erjavec pove, da so na CAA zdaj obljubili, da bo v najkrajšem možnem času
objavljeno. Pripravlja se tudi nov zakon o letalstvu.
2. Seminar učiteljev padalstva bo 25.11. kraj določijo člani sami (predloga sta bila MB
in LJ). Tam se uskladijo nove spremembe pravilnika.
9. K 9. točki dnevnega reda: Preiskavi še nista zaključeni oz. ni novih dejstev, na podlagi
katerih bi PK lahko pripravila kakšen sklep ali sporočilo za padalce.
10. Kakšni so stroški s CAA?
1. Cca 300 EUR stroškov s šolo.
2. Izvajanje komercialnih tandemskih skokov. Lani 58 EUR, letos 120 EUR
3. Licenca najprej 207 EUR, zdaj 128 EUR.
4. Aleš Debeljak predlaga imenovanje strokovnega sodelavca na CAA.

Zapisal:
Jože Mlakar

