Smučarska zveza Slovenije - združenje smučarskih panog
Alpske discipline
Podutiška 146
1000 LJUBLJANA
Ljubljana, 2.12.2016
ZAPISNIK
Predsezonskega seminarja SLO TD alpskega smučanja SZS , dne 1.12.2016 v
prostorih SZS, v Ljubljani.
Pričetek seminarja: 1.12.2016 ob 18.00 uri.
Prisotni: Matjaž Krajnc, Vinko Novak, Maksimiljan Muhič, Bojan Perko, Roman Domjan,
Marjan Planinšek, L.Marjan Možina, Roman Šturm ter še 34 SLO TD, 3 FIS TD (Andreja
Jovan, Marko Rataj, Tomaž Čižman)

Ostali prisotni: glej prilogo

DNEVNI RED:

1. Pregled prisotnosti.
2. Poročilo s FIS seminarja (Matjaž Kranjc).
3. Novosti v pravilih FIS za sezono 2016/17 (Matjaž Kranjc in Bojan Perko).
4. Praktični primeri na tekmah, video posnetki, analiza, kviz (Matjaž Kranjc in Bojan Perko).
5. Poročilo o težavah tehničnih delegatov na tekmah v sezoni 2015/16 (Maksimilijan Muhič).
6. Predstavitev načrta za izobraževanje za nove sodnike in delegate (Maksimilijan Muhič).
7. Razno.

AD1/ Pregled prisotnosti

AD2/ Poročilo s FIS seminarja (Matjaž Kranjc)
Matjaž Kranjc je podal poročilo o izvedenem predsezonskem seminarju FIS TD vzhodnoevropske in mediteranske regije, ki je bil izveden 14.-15.10.2016 v Kranjski Gori. Seminar je
bil izveden na visokem nivoju, kar so nam potrdili tudi kontrolorka FIS Jana Palovicova,
Thomas Gurzeler odgovoren za izobraževanje FIS TD instruktorjev, koordinator EC moški
Peter Gerdol in vsi prisotni FIS TD. Poročilo je objavljeno na www.sloski.si
AD3/ Novosti v pravilih FIS za sezono 2016/17 (Matjaž Kranjc in Bojan Perko).
Novosti v pravilih FIS za tekočo sezono so bile po e-pošti že vnaprej poslane vsem
vabljenim na seminar. Ob razlagi sta predavatelja predstavila novosti in v odprti debati
pojasnjevala novosti. Vse novosti so objavlene na spletni strani FIS- Precissions.
AD4/

Praktični primeri na tekmah, video posnetki, analiza, kviz (Matjaž Kranjc in

Bojan Perko).
Materiali za praktične primere in Primeri merjenja časa so bili prav tako po e-pošti poslani
vsem vabljenim. Udeležence smo razdelili v skupine, kjer je vsaka skupina obdelala praktični
primer in rešitev obrazložila prisotnim. Na podoben način so delegati reševali tudi primere
merjenja časa. Sledil je ogled izobraževalnih vido posnetkov: Uporaba barve na progi, Delo
sodnikov in Delo oddrsovalcev.
AD5/
Poročilo o težavah tehničnih delegatov na tekmah v sezoni 2015/16
(Maksimilijan Muhič).
M. Muhič je poročal o težavah TD na tekmah v tekoči sezoni. Zaradi vremenskih razmer in
pomanjkanja snega predvsem v prvem delu sezone je bilo delo organizatorjev tekmovanj in
TD težavno, potrebno je bilo veliko koordiniranja in sprememb terminov tekmovanj. TD so
svoje delo kljub temu opravili uspešno, večjih težav ni bilo. Bojan Perko je poročal o
izvedenih domačih in mednarodnih tekmovanjih v SLO in opozoril na težave, ki so bile
posledica slabe zime, kljub temu pa lahko sezono 20'15/2016 po organiziranih tekmovanjih
lahko ocenjujemo kot dobro. Statistika izvedenih tekem je objavljena na spletni strani SZS.
AD6/ Predstavitev načrta za izobraževanje za nove sodnike in delegate (Maksimilijan
Muhič).

M. Muhič je predstavil rezultate izobraževanj za sodinike in TD v prejšnji sezoni. Nekaj
izobraževanj za sodnike je bilo v tekoči sezoni že izvedeno, nekaj še jih bo.

AD7/ Razno.

Seminar zaključen ob: 20:45
Zapisala: Bojan Perko in Matjaž Kranjc
Matjaž Kranjc
Predsednik Komisije tehničnih delegatov in sodnikov ter

Bojan Perko
Koordinatro Komisije tehničnih delegatov in sodnikov

