Aeroklub ALC Lesce
A1. poročila o mednarodnih tekmovanjih v letu 2018
‐Poročilo o nastopu na SP
Reprezentanca se je udeležila svetovnega prvenstva v klasičnih disciplinah , ki je bilo 24‐31.8.2018 v Montani,
Bolgarija
Sodelovali so Maja Sajovic, Roman Karun,Petere Balta, Borut Erjavec, Senad Salkič, Matej Bečan, Igor Primc,
Jaka Kofol sodnik Darko Svetina vodja Drago Bunčič.
Sodelovalo je 29 ekip in posamezniki iz 34 držav
Opravljeno je bilo 8 serij skokov na cilj
Razultati
8 mesto ekipa
5. mesto Matej Bečan
5. mesto mladinci Igor Primc. 27.m Jaka Kofol
14 mesto ž. Maja Sajovic
Kandidati za reprezentanco so sodelovali na tekmah svetovnega pokala
2‐4‐3‐2018 Vrchlabi ,CZ ,Rijeka 8‐10.6.2018 , Lesce 22‐24.6.2018, Belluno 27‐29.7.2018, Locarno 28‐30.9.2018
in
Mednarodnih tekmovanjih 30.6‐1.7.2018 Prijedor in 21‐22.2018 Ptuj

A2. poročila o državnih prvenstvih v letu 2017
‐DP v para ski disciplini
25.03.2018 je potekalo DP para ski na letališču Lesce iz letala PC 6 smučarski del na Krvavcu
Vodstvo tekmovanja: vodja Drago Bunčič ,glavni sodnik Senad Salkič
6 skokov na cilj .Tekmovanje je bilo istočasno izborno tekmovanje za para ski kandidate za reprezentanco
2018/2019
Na sodniško komisijo in žirijo ni bila naslovljena nobena pritožba.
Tekmovanje je bilo uspešno .

‐DP v klasičnih disciplinah je potekalo od 22‐24.06.2018 na letališču v Lescah.
Vodstvo tekmovanja: vodja Drago Bunčič ,glavni sodnik Čuš Stanko
Tekmovanje je organizirano kot DP v članski in mladinski konkurenci in svetovni pokal v skokih na cilj.
Tekmovalna taksa je bila le organizacijska, simbolična, za pokale in medalje, nalet
za DP od SV je bil izkoriščen.
Na sodniško komisijo in žirijo ni bila naslovljena nobena pritožba.
Tekmovanje je bilo uspešno glede dobrih tekmovalnih izidov in športnega vedenja.

A3. poročila o pripravah reprezentanc v letu 2018
Državna reprezentanca je ekipa oziroma selekcija športnikov, ki zastopa in
predstavlja lastno državo na prireditvah neke določene športne panoge.
Reprezentanca v para ski in klasičnih dissciplinah je ekipa LZS ,ki nastopa na sp,ep,spp
Priprave kandidatov za para ski in klasične discipline so potekale v matičnih klubih, skupne priprave pa na
smučišču Krvavec in letališču Lesce.
Para ski reprezentanca , ki bo nastopila na sp para ski od 26.2.2019‐ 3.3.2019 v Vichravi, CZ se je
pričela pripravljati,
kandidati: Matej Bečan, Matej Kostanjevec, Uroš Ule, Matjaž Pristavec, Uroš Grilc, Igor Primc, Jaka Kofol
priprave potekajo na Ptuju, v Lescah, Krvavcu in Pohorju

Drago Bunčič

