POROČILO O DELU KOMISIJE TEHNIČNIH DELEGATOV IN SODNIKOV
ALPSKEGA SMUČANJA (v nadaljevanju KTDS) ZA SEZONO 2020-21
Komisija je delovala skladno s Pravilnikom o delu KTDS za sezono 2020/21/22 in
letnim planom (www.sloski.si/alpsko-smucanje/tehnicni-delegati)
V sezoni 2020/21 je KTDS izobraževala in usklajevala aktivnosti:
21 slovenskih tehničnih delegatov FIS (in še 23 delegatov iz SLO/Balk/East
Mediterranean Region)
32 aktivnih tehničnih delegatov državnega ranga
12 aktivnih delegatov regijskega ranga
Točnega števila aktivnih sodnikov alpskega smučanja še vedno nismo uspeli ugotoviti,
na spiskih štirih regij je cca. 1.900 imen.
V skladu z zahtevami FIS je komisija organizirala:
1. Obvezni vsakoletni semenar za FIS delegate dne 7.11.2021 v on-line obliki.
Aktivno je sodelovalo 19 slovenskih FIS delegatov (od 21, manjkala Simčič in
Goltez) in TD kandidat Anderlič ter 3 FIS TD-ji iz Hrvaške (od 3). Inšpektor in
zanimiv sogovornik je bil Peter Gerdol (šef WC W pri FIS).
2. Seminar za SLO Tehnične delegate in organizatorje tekmovanj dne 10.12.2021
v on-line obliki skupno s sestankom komisije KTDS (www.sloski.si/alpskosmucanje/tehnicni-delegati)
Vodja KTDS je aktivno sodeloval tudi pri semenarju FIS za ostale TD iz
SLO/Balk/Eastemediterranean Region,, ki ga je vodil Janez Flere (FIS). Prisotnih vsi
TD-ji in kandidat Milan Matič iz SRB. Na on line seminarju je manjkal TD kandidat iz
Armenije Gagig Sargsyan, ker se je takrat kot volonterski vojak boril v vojni proti
Azarbedanu..
Na vseh seminarjih je bilo veliko pozornosti posvečeno organizaciji tekmovanj glede
na covid situacijo in možnost prehajanja mej.
Do izjemne situacije je prišlo tudi pri nominiranju delegatov na FIS tekmovanja, saj je
FIS dovolila, da lahko delegiramo delegate iz države organizatorja, kar smo s pridom
izkoristili tudi za slovenska FIS tekmovanja.
Ne glede na posebne razmere, je bilo v sezoni 2020/21 v svetu izvedenih okoli 2.900
FIS tekmovanj. Odpadlo jih je okoli 40%.
Kot je razvidno iz prilog je bilo v Sloveniji izvedenih 79 FIS tekmovanj.
13 delegatov FIS iz SLO je v sezoni 2020/21 opravilo svojo funkcijo na 133 FIS
tekmovanj v SLO in v tujini. 8 delegatov pa zaradi specifične situacije ni bilo aktivnih v
vlogi tehničnega delegata. Peter Bizjak je bil delegat na vseh moških tekmah na
Svetovnem prvenstvu v Cortini, Perko in Gorišek sta bila TD na WC tekmah v Madoni
in Flachau, Dekleva in Maja Škerjanec pa na dveh tekmah EC.

Na delo naših FIS delegatov v minuli sezoni ni bilo nobenih pripomb. Vsa poročila in
rezultante liste so bila oddana pravočasno. Prav tako ni bilo pripomb na izvedb vseh
FIS tekmovanj v regiji.
V tej sezoni je teoretične in praktične izpite za Tehničnega delegata FIS opravil
Boštjan Anderlič, prav tako Milan Matič iz SRB, tako da se je število delegatov v regiji
povečalo za 1 in napolnilo priporočljive kvote števila FIS delegatov v regiji. Z aktivnim
delovanjem kot TD FIS je zaključil dolgoletni TD Stevica Marinkovič (SRB).
Člani komisije KTDS so aktivno sodelovali pri pripravi in izvedbi izobraževanj za
časomerilce, ki so se zaradi Covid pandemije izvajala individualno preko on-line
povezav.
Izpit za pridobitev naziva Sodnik alpskega smučanja je uspešno opravilo 76
kandidatov. Gradivo in izpiti za vse seminarje in izpite so bili posodobljeni v skladu s
pravili mednarodne smučarske zveze, pravilniki SZS in pravilnikom KTDS.
Vsi seminarji in izpiti so bili zaradi Covid pandemije opravljeni on-line, temu primerno
je bila prilagojena izvedba seminarjev. Prav tako so bile posodobljene izpitne pole
(prilagojene on-line izvedbi).
SLO delegati državnega in regijskega ranga v sezoni 2020/2021 niso bili delegirani na
nobeno tekmo. Vzrok COVID 19.
Iz navedenega lahko zaključimo, da izobraževanje tehničnih delegatov in sodnikov
alpskega smučanja v okviru AO SZS dobro poteka in da imamo dovolj usposobljenih
kadrov. Medtem, ko izobraževanje FIS delegatov poteka na osnovi gradiva in pravil
napisnega v angleškem in nemškem jeziku pa izobraževanje delegatov državnega in
regijskega ranga ter sodnikov poteka v slovenskem jeziku. Pravila FIS se pogosto
spreminjajo, zadnji prevodi v slovenščino pa so bili pripravljeni za sezono 2013 Tako
SLO delegati, sodniki in časomerilci nimajo aktualne literature za svoje delo na
tekmah, posledično nimamo literature za izobraževanja (seminarji za pridobitev naziva
sodnik ali TD regijskega/državnega ranga).
KTDS tako ponovno podaja predlog, da se zagotovijo sredstva za prevod veljavnega
pravilnika ICR za sezono 2021/22, nato pa vsako leto za prevod sprememb (skupaj s
popravki - Precisions). Prevod bi vsako leto objavili v pdf obliki (z možnostjo iskanja).
Tako bi si lahko vsak snel (download) ICR in ga pregledoval npr. na pametnem
telefonu. Seveda bi bilo možno iskanje po želenih besedah ali številkah (ICR členi).

Lep pozdrav
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