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SESTANEK REGIJSKIH TRENERJEV IN KOORDINATORJEV PRED ZAČETKOM TEKMOVALNE SEZONE
SZS, 08.11.2010, 17.00
Dnevni red:
1.
Uvod in pregled gradiva - R. Šturm in U. Peternel;
2.
Poročilo s sestanka komisije za vprašanja otrok in mladine-FIS Zurich 2010 - B. Božič;
3.
Koledar tekmovanj ( terminski razpored in mednarodna tekmovanja ) - R. Šturm in U. Peternel;
4.
Razno
Povzetek sestanka:
1. Prisotni so se seznanili z vsebino gradiva, kjer je bilo posebej izpostavljeno, da:
A. se zagotovi izvedbo planiranih štirih dni SVSL v vsakem od sklopov,
B. Max. Višina VSL 250 m ter dva teka za SDI-E, en tek za MDI-E.
C. Izvedba SL na en količek.
D. Glede na zahtevnost in neenakih možnosti klubov pri izvedbi KOM tekmovanja ter izkušnje v lanski sezoni, se da
izvajanje teh tekmovanj v presojo strokovnemu svetu.

1.2 Tabela-priporočilo
Mnenje prisotnih je bilo, da se večina ne drži priporočila, zato se pojavlja vprašanje smiselnosti oz nadzora.
1.5 Protokol otroških tekmovanj

IBAN: SI56 0201 0025 4706 834
NLB d.d., Ljubljana, Trg republike 2
SWIFT BIC: LJBASI2X

1.1 Sodelovanje klubskih trenerjev v programih:
Regije potrdijo oz. javijo nove trenerje, ki bodo sodelovali v otroškem programu.
(CEN-Bor Slivnik, VZH-javi Štros, NPR ni sprememb, ZAH-ni sprememb).
Preko regijskih strokovnih svetov, bodo javljeni trenerji »traserji« in kandidati s katerimi se bo opravil seminar za
traserjr. Prav tako regijska komisija TD in sodnikov javi TD in kandidate za opravljanje nalog delegata in sodnika.
Tudi z njimi bo opravljen seminar-tečaj za pridobitev licence »TD –sodnik«. Podana je bila informacija »neuradna«,
da bo potrebno na mednarodnih otroških tekmovanjih plačati udeležbo za razliko do celotne ekipe (10+4).
Podrobnosti, način in višina plačila še niso znana. Tudi uradnega stališča FIS-e še ni.

1.5.2 Dogovor med SZS in organizatorjem (posamezno regijo) za izvedbo tekmovanja se smatra sklenjen, ko Odbor za
AD potrdi koledar in izvajalce za tekočo sezono.

1.5.4 Poudari se protokol v primeru, da eden od organizatorjev ne more izvesti tekmovanja. Tekmovanj se ne prestavlja.
V primeru, da se tekmovanje odpove, se odpovedano tekmovanje ne nadomešča (ni rezervnih terminov).
1.6 Izvajanje KOM tekmovanj se da v presojo strokovnemu svetu. Prav tako se da v presojo uvedbo predlog po uvedbi
skupnega seštevka v cici kategoriji (argument komercialna tekmovanja). Zadolži se Boštjana Božiča.
2.1 Mednarodna pravila:
Poudarek na številu nastopov na mednarodnih tekmovanjih, kjer se šteje nastop in ne število štarov (npr. Loka,
Topolino = dva nastopa od katerega je eden izven lastne države).

2.3 Tabela višinskih razlik SZS-FIS in 10 FIS pravil
Pri cicibanih je dvig višine na 200m narejen iz razloga, da lahko določeni organizatorji izvedejo tekmovanje na terenu, ki
ima ustrezen začetek in iztek.
Pravila FIS:
Posebej opozoriti: Tekmovalec izven tekmovalne proge oz. prostora za treniranje nima nobene prednosti
pred drugimi smučarji na smučišču!
2. Poročilo s sestanka komisije za vprašanja otrok in mladine-FIS Zurich 2010- B. Božič;
Poročilo podano v pisni obliki na sestanku.
3. Koledar tekmovanj:
Regijska razdelitev tekmovanj bo določena na sestanku Tekmovalne komisije. NPR in CEN regija sta izkazale interes za
organizacijo in izvedbo vsaka po en sklop tehničnih disciplin pri dečkih in deklicah ter po en VSL za cicibane in cicibanke.
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Terminsko je bil koledar obrazložen in na koncu razprave tudi sprejet. Zadnji teden v Januarju je namenjen udeležbi regij
na enem od takrat razpisanih tekmovanj v koledarju FIS. Dogovor je, da se tekmovanja v Vratni udeležita ekipi NPR in
VZH regije ter CEN in ZAH regija tekmovanja v Ricky. Zaradi velikega interesa regij Šturm zaprosi oba organizatorja za
dovoljenje nastopa z dvema ekipama. Tekmovanja v Andori se ne udeleži nobena regija. V primeru interesa se dovoli
nastop v Tarnaby-ju.
Za sestavo ekip, ki bodo nastopile na tekmovanjih v Sarajevu in Loki, se upoštevajo tekmovanja izvedena v prvem sklopu.
Za sestavo ekip, ki bodo nastopile na tekmovanju Topolino in na Slemenu, se v primeru izvedbe vseh planiranih
tekmovanj v drugem delu do Topolina, v upoštev vzame po en rezultat iz vsake discipline ( 1 SL, 1 VSL in 1 SG). V kolikor
pa ne bodo izvedene planirane tekme, se v upoštev vzame vse izvedene tekme (SL in VSL) do Topolina plus en (1) SG od
štirih. Za Pinocchio in La Scara se upoštevajo planirane tekme v drugi polovici sezone.
Pregled dosedanjih organizatorjev DP:
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Priloga: Gradivo sestanka
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