Padalska komisija pri Letalski zvezi Slovenije
Zapisnik 1. redne seje v letu 2018
Kraj: Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana
Datum in čas: 8. 11. 2018, ob 19.00
Prisotni:
1. Jože Mlakar, MD&MD
2. Sašo Tepina, Adrenalina sport Velenje, Xtreme Skydiving (pooblastilo)
3. Robert Doler, AK Murska Sobota
4. Roman Karun, ALC
5. Tomaž Hrast, PD Sky Dragons, PD Prosti Pad
6. Dejan Veselič, AK Ptuj
Prisotnih je 8 klubov (od skupno 11) – skupaj 8 glasovalnih pravic.
Predlagani dnevni red:
1. Poročila o mednarodnih tekmovanjih v letu 2018
2. Poročila o državnih prvenstvih v letu 2018
3. Poročila o pripravah reprezentanc v letu 2018
4. Razpis državnih prvenstev za leto 2019
5. Sodelovanje Slovenske vojske in LZS v letu 2019 in poročilo o
porabi naleta SV v letu 2018
6. Dopolnitve pravilnika
7. Predstavitev stanja financiranja LZS, PK in razmerij med LZS in klubi
8. Razno
____________________
Sejo vodi predsednik PK, Jože Mlakar.
1. Poročila o mednarodnih tekmovanjih v letu 2018
Poročila so bila pred sejo poslana po elektronski pošti predstavnikom klubov.
Pripomb ni.
2. Poročila o državnih prvenstvih v letu 2018
Poročila so bila pred sejo poslana po elektronski pošti predstavnikom klubov.
DP v disciplini wingsuit ni bilo izvedeno zaradi premalo prijavljenih tekmovalcev, DP v
umetniških disciplinah pa bo izvedeno 17. in 18. novembra.
Pripomb ni.
3. Poročila o pripravah reprezentanc v letu 2018
Poročila so bila pred sejo poslana po elektronski pošti predstavnikom klubov.
Pripomb ni.
4. Razpis državnih prvenstev za leto 2019
PK razpisuje državna prvenstva za vse discipline, ki jih priznava FAI.
PK sprejema kandidature za organizacijo DP 2019 do 1. 12. 2018.
Sklep 2018/1:
PK razpisuje državna prvenstva za leto 2019 za discipline:

- paraski
- klasične discipline
- skupinski likovni skoki (4-way, 8-way)
- umetniške discipline (svobodni let, prosti slog)
- letenje v vetrovniku (FS 4-way, dynamic 2-way, freestyle)
- wingsuit
- speed skydiving
Sklep 2018/2:
Klubi pošljejo kandidature za organizacijo DP v letu 2019 predsedniku PK do 1. 12. 2018.
5. Sodelovanje Slovenske vojske in LZS v letu 2019 in poročilo o porabi naleta
SV v letu 2018
V letu 2018 je bilo s strani SV odobrenih 70 ur naleta. 60 ur je bilo porabljenih, 10 ur še
ostaja za organizacijo DP v umetniških disciplinah.
V načrtu za leto 2019 je odobren nalet v enakem obsegu, 70 ur.
6. Dopolnitve pravilnika
Prvi paket sprememb pravilnika je že potrjen s strani CAA, vendar še ni objavljen v uradnem
listu.
Objava prvega paketa je prioriteta, nato bomo pripravili naslednji paket sprememb.
7. Predstavitev stanja financiranja LZS, PK in razmerij med LZS in klubi
G. Mlakar predstavi financiranje LZS. Denarja je manj kot v preteklih letih.
Predstavi tudi še ne zaključeno menjavo vodstva LZS.
8. Razno
G. Mlakar pove, da je preiskava lanske nesreče na Madžarskem zaključena, preiskava lanske
nesreče v Bovcu pa še vedno poteka.
Soglasno mnenje prisotnih je, da je za PK in za vse padalce pomembno, da se preiskava
čimprej zaključi, da se lahko na podlagi rezultatov preiskave objavi morebitna varnostna
priporočila.
Seja je končana ob 20.20
Zapisal:
Sašo Tepina

