Smučarska zveza Slovenije
Komisija tehničnih delegatov in
sodnikov v alpskem smučanju (KTDS)
Zapisnik sestanka vodstva Komisije tehničnih delegatov Slovenije (KTDS) z dne 21.11.2011
1. Prisotni:
-

Kranjc Matjaž SZS
Muhič Maksimiljan VZH
Kabaj Aleksander CEN
Domjan Roman VZH
Bajec Aleksander VZH
Leon Marjan Možina NPR
Novak Vinko CEN
Pintarič Marjan CEN
Križaj Boris ZAH
Mišič Marko ZAH
Marinček Tugo SZS
Planinšek Marjan ZAH
Letner Mitja SZS

Odsotni:
-

Božič Boštjan SZS
Šturm Roman SZS
Osrajnik Janko VZH
Arneš Mare CEN
Čigon Peter NPR
Lari Mauri NPR

2. Dnevni red
Potrdi se dnevni red s pripombo, da se pod točko razno obravnavajo neizdane sodniške izkaznice.
3. Pregled obstoječe organiziranosti Tehničnih delegatov in sodnikov v SZS.
Ob pregledu obstoječih aktov, vezanih na delo komisije Tehničnih delegatov in sodnikov alpskega
smučanja pri SZS ( v nadaljevanju KTDS ) ugotovimo, da so položaj in naloge komisije KTDS, kot
stalnega delovnega telesa Odbora za alpsko smučanje dobro opredeljene v Pravilniku o delu panoge
za alpsko smučanje.
Sestava in naloge KTDS so opredeljene v 33. členu, kjer je pod točko Sestava komisije potrebno
vključiti:
- koordinatorja tehničnih delegatov za nacionalna tekmovanja v okviru SZS. Za to funkcijo je
predlagan Maksimiljan Muhič. Pod točko: Naloge komisije je treba v drugem odstavku popraviti
izraz »sistemsko« v smučanje ( slovnična napaka ).
V zadnjem odstavku te točke je potrebno spremeniti in zapisati:

Predsednika komisije KTDS je podkomisija TD pri FIS pooblastila še za koordinacijo delegatov FIS s
področja bivše Jugoslavije, Madžarske in Romunije, ki jih je tudi priključila našemu izobraževalnem
sistemu.
Delo in naloge Tehničnih delegatov in sodnikov so zelo dobro opisane v poglavju Organizacija
alpskih tekmovanj (www.sloski.si, alpsko smučanje, organiziranost alpskih disciplin), kjer pa je
uvodoma potrebno dodati, da so pravila napisana na osnovi pravil Mednarodne smučarske zveze iz
leta 2008 (ICR-IWO 2008) in da je potrebno pri tolmačenju pravil vsekakor upoštevati NOVOSTI Precissions za sezono 2009/2010, 2010/2011 in 2011/2012, kjer so upoštevane spremembe kot sta
izvedba slaloma in veleslaloma z enim količkom itd. Za vnos te spremembe v akte je zadolžen
Roman Šturm.
Glede »Pravilnika o delu komisije tehničnih delegatov in sodnikov« ugotavljamo, da obstajajo trije
različni akti, ki jih je treba uskladiti ter pripraviti za objavo, ko bodo na AO potrjene spremembe,
navedene v nadaljevanju.
KTDS je soglasno ugotovila, da je obstoječi način delitve komisije na podkomisiji TD ( FIS,
nacionalnih, regijskih ) in sodnikov ( nacionalnih, regijskih in klubskih ) ter sistem napredovanja
nepregleden in ga je potrebno spremeniti, skladno z navedbami v nadaljevanju.
Komisija zadolži Maksimiljana Muhiča, Tuga Marinčka in Mitja Letnarja za ažuriranje podatkov o
aktivnih in neaktivnih delegatih in sodnikih ter za pregled njihove aktivnosti na tekmovanjih in
prisotnosti na seminarjih v zadnjih dveh letih. Pregled se pripravi najkasneje do 16. 12. 2011.
4. Predlog sistema izobraževanja delegatov in sodnikov in pogoji za napredovanje
Na osnovi sklepa iz prejšnje točke komisija KTDS predlaga zmanjšanje števila rangov delegatov in
sodnikov in predlaga sledečo organiziranost:
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Trije rangi sodnikov iz starega sistema so po novem združeni v rang sodnika I. Spisek delegatov
regijskega in državnega ranga ostane nespremenjen.

Napredovanje sodnikov in delegatov:
Dokler ne bo izdelan dokončen Pravilnik o organizaciji in poteku programov usposabljanja tehničnih
delegatov in sodnikov ( po vzoru ZUTS ), veljajo pravila iz obstoječega pravilnika, RAZEN sledečega
postopka pridobitve nazivov od Sodnika I. do TD državnega ranga:
-

Teoretični izpit (pisni) za rang: Sodnik I.
Kandidate prijavljajo osnovne organizacije, klubi in društva. Izpit organizirajo vodje regij v
decembru 2011. Predlagana kotizacija je 10,00 eur ( izkaznica+gradivo+izpit ), stroške
predavatelja in izpitne komisije krije regija ali klub. Gradivo in testne pole za sodnika I. pripravljajo
Letner Mitja, Mišič Marko in Kabaj Aleksander do 3.12.2011. Komisija KTDS predlaga vodstvu
ZUTS, da izpit opravijo tudi učitelji (U1 ali U2).

-

Teoretični izpit ( pisni in ustni ) za naziv tehničnega delegata ali ostalih disciplin SZS ( sodnik II )
Teoretični izpit velja tudi za napredovanje v rang nacionalnega tehničnega delegata, za kar pa je
potrebno opraviti prakso in praktični izpit na terenu. K temu izpitu lahko pristopi sodnik I., ki ga
prijavi klub ali regija, in ki je opravil prakso (sojenje) na petih tekmovanjih v okviru SZS ali FIS, od
tega: vsaj enkrat kot sodnik na startu, enkrat kot sodnik na cilju in tri krat kot sodnik pri vratcih.

K izpitu za Tehničnega delegata SZS ( sodnik II ) lahko na predlog osnovne organizacije direktno
pristopijo:
-

trenerji z dvoletnim stažem na mestu odgovornega trenerja v okviru slovenskih reprezentanc ali
triletnim stažem odgovornega klubskega trenerja v alpskih disciplinah,
tekmovalci A in B reprezentance
učitelji III. ( ta kader pogosto vodi tekmovalce na tekmovanjih, zato je poznavanje pravil nujno )
večkratni vodje tekmovanj državnega ranga ali FIS v alpskem smučanju.

Vsi ti kandidati istočasno opravljajo še izpit za sodnika I., v kolikor izpit ni bil opravljen prej.
Ti izpiti bodo izvedeni v jeseni 2012, najverjetneje v okviru obveznega mednarodnega seminarja
Tehničnih delegatov FIS ( drugi dan seminarja ).
Gradivo:
Za pripravo in razdelitev gradiva je zadolžena pisarna SZS, ki gradivo pripravlja pod vodstvom
koordinatorja FIS Matjaža Kranjca, Tuga Marinčka, Bajec Aleksandra, Matjaža Golteza in Romana
Šturma. Gradivo obsega aktualni prevod Pravil in Novosti mednarodne smučarske zveze, aktualni
prevod Pravil FIS točk, specifikacija opreme in pravila za meritev časov na tekmah.
Cena izpita je ocenjena na 50,00 EUR, vendar pričakujemo znižanje na osnovi participacije SZS, v
okviru potreb po kadrih.
Opravljen teoretični izpit še ne prinese naziva Tehničnega delegata regijskega ranga, dokler ni
opravljena praksa na tekmah FIS in državnega ranga, kot sledi:
- vodja tekmovanja (1x) ali namestnik vodje tekmovanja (2x) in
- vodja sodnikov (2x)
Napredovanje v naziv Nacionalnega tehničnega delegata:
Tehničnih delegatov regijskega ranga lahko napreduje v delegata državnega ranga v okviru kvote
delegatov državnega ranga, ki jo določi KTDS, na predlog regije:
- ko opravi praktični izpit na terenu kot asistent tehničnega delegata na tekmah FIS ali
nacionalnega ranga.
KTDS vsako leto imenuje delegate – inštruktorje z licenco za podelitev praktičnega izpita. Kandidat
za nazive TD nacionalnega ranga potrebuje udeležbo in pozitivno mnenje inštruktorja na eni tekmi v
hitrih disciplinah in dveh tekmah v tehničnih disciplinah.

Za vsa napredovanja je potrebna redna udeležba na vseh seminarjih, ki jih za tehnične delegate in
sodnike organizira SZS. Redna udeležba na seminarjih je potrebna tudi za podaljšanje licenc
aktualnim delegatom in sodnikom.
5. Nadomestilo delegatom za vodenje tekem
Kljub željam delegatov po povišanju nadomestila za 10,0 EUR je vodstvo KTDS upoštevalo težak
položaj smučarskih klubov, ki tekmovanja organizirajo in sklenilo, da se predlog zadrži za eno
sezono in da izplačila potekajo po pravilniku za leto 2010/2011. Delegat FIS Matjaž Goltez se zadolži
za pripravo formularjev za obračun nadomestil po vzoru formularjev FIS, v slovenščini, za
poenostavitev postopka. Pri pripravi višin nadomestil in kilometrine sodelujeta Tugo Marinček in
Roman Šturm.
6. Zavarovanje Moda kratica
Vsi delegati in sodniki bodo obveščeni, da so dolžni urediti članstvo v SZS in nabavit Modro kartico
ustreznega ranga.
Delegate in sodnike SZS pa predvsem zanima, kako je odgovornost za njihove odločitve ( kot člana
žirije ali sodnika ali soorganizatorja tekme ) zavarovana v okviru Modre kartice. Delegati in sodniki, ki
naloge opravljajo amatersko od SZS zahtevajo, da se njihova odgovornost zavaruje. Stroškov
morebitnih tožb ( zaradi poškodb tekmovalcev ali česar drugega ) niso pripravljeni sprejeti kot svojo
nezavarovano odgovornost. Roman Šturm se zadolži, da na prihodnjem sestanku poda natančno
poročilo o zavarovanju odgovornosti delegatov in sodnikov na tekmah v okviru SZS. Podan je še
predlog, da se za naslednjo sezono na Modro kartico vnese fotografija in naziv Tehničnega
Delegata. S tem odpade strošek izdaje izkaznice za TD.
7. Poročilo o seminarjih Tehničnih delegatov FIS in SZS v Marboru dne 21. in 22.10.2011.
Vsi tehnični delegati FIS ( 22 slovenskih ) se morajo vsako leto udeležiti seminarja FIS. Vsekakor je
najbolj racionalno, da ta seminar organiziramo v naši regiji, saj bi bila udeležba v tujini mnogo dražja.
V času seminarja FIS pa so prvi dan udeleženi tudi nacionalni Tehnični delegati. Poročilo o
seminarju pošiljamo posebej, v obliki kot je bila poslana na FIS in v obliki za objavo.
Seminar je dobil pohvalo inšpektorja FIS, gospoda Jarla Forsmarka iz Švedske.
Čeprav so delegati in sodniki »nujno zlo« organizatorjev zaradi stroškov, pa brez njih ni tekmovanj,
zato je nujno, da SZS izobraževanju in KTDS zagotovi sredstva za delovanje.
8. Termin seminarja in sestanek tehničnih delegatov
Naslednji seminar in sestanek bo 20. 12. 2011 ob 16.30 uri v prostorih SZS. Poleg vodstva KTDS in
vabljenih delegatov se morajo seminarja obvezno udeležiti tudi člani KTDS, zaposleni na SZS. KTDS
tudi želi, da se na SZS določi oseba za podporo pri administrativnih opravilih vezanih na delo
komisije in koordinacijo med »terenom« in pisarno SZS.
9. Razno
1. KTDS sprejme sklep, da se gospodu Leonu Marjanu Možin podaljša licenca TD za eno sezono,
kljub prekoračitvi starostne meje.
2. Izpostavljen je hud problem, da kandidati za sodnike smučarskih klubov Olimpija in Črna, ki so
izpit opravili v sezoni 2010/2011, niso prejeli izkaznic. Vzrok je baje v prenosu plačila za izpit.
Zadevo je potrebno obravnavat interno v okviru SZS.
Ljubljana, 21. 11. 2011
Zapisal:
Matjaž Kranjc (predsednik KTDS)
Maksimiljan Muhič ( koordinator delegatov za nacionalna tekmovanja SZS )

