Smučarska zveza Slovenije - združenje smučarskih panog
Alpske discipline
Podutiška 146
1000 LJUBLJANA
Ljubljana, 14.11.2017
ZAPISNIK
Komisije za tekmovalno smučanje in homologacijo prog in objektov, Smučarske
zveze Slovenije– združenje smučarskih panog, dne 13.11.2017, ob 17.00 uri v
prostorih SZS, v Ljubljani.
Pričetek seje: 13.11.2017 ob 17.00 uri.
Prisotni člani Komisije za tekmovalno smučanje in homologacijo prog in objektov:
Janez Dekleva, Bojan Perko, , Boštjan Anderlič, Anže Rebec, Marko Arnež CEN), Roman
Domjan (VZH), Dušan Gorišek, Roman Šturm, Bojan Kavčič (ZAH regija),
Odsotni člani Komisije za tekmovalno smučanje in homologacijo prog in objektov:
Grega Benedik (SS), Klemen Bergant, Denis Šteharnik, Lado Celestina (NPR), Vinko Novak
(CEN)
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika Komisije za tekmovalno smučanje in homologacijo
prog in objektov z dne 01.12.2016
2. Obravnava koledarja za mednarodna in otroška tekmovanja za sezono 2017/2018
(Boštjan Anderlič in Roman Šturm)
3. Pregled in aktualiziranje osnovnih dokumentov /protokol otroških in mladinskih
tekmovanj/ (Boštjan Anderlič in Roman Šturm)
4. Obravnava in potrditev višine startnin za domača in mednarodna tekmovanja
2017/2018;
5. Informacije za organizatorje tekmovanj in tehnične delegate
 Sofinanciranje SZS pri organizaciji domačih in mednarodnih tekmovanj
2017/2018;
 Zavarovanje domačih in mednarodnih tekmovanj 2017/2018;
6. Razno

AD1/

1. Pregled in potrditev zapisnika Komisije za tekmovalno smučanje in

homologacijo prog in objektov, Smučarske zveze Slovenije– združenje smučarskih
panog, dne 1.12.2016.
Sklep 1 Komisija za tekmovalno smučanje in homologacijo prog in objektov, Smučarske
zveze Slovenije– združenje smučarskih panog, dne, potrjuje zapisnika konstitutivne seje
Komisije tehničnih delegatov in sodnikov, z dne 1.12.2016.

AD2/ Obravnava koledarja za mednarodna in otroška tekmovanja za sezono 2017/2018
(Boštjan Anderlič in Roman Šturm)
V poročilu o izvedenih domačih in mednarodnih tekmovanjih so poročevalci opozorili , da je
bila sezona 2016/2017 po organiziranih tekmovanjih rekordna po izvedenih tekmovanjih
Statistika izvedenih tekem je objavljena na spletni strani SZS.
Sklep 2: Potrdi se koledarja za mednarodna in otroška tekmovanja za sezono 2017/2018
Čistopis se objavi na spletni strani SZS
Sklep 3: Potrdi se koledarja za mednarodna in otroška tekmovanja za sezono 2017/2018
Čistopis se objavi na spletni strani SZ8
Sklep 4: Ob zaključku sezone 2017/2018 se na osnovi poročil tehničnih delegatov pripravi
poročilo o kakovosti izvedenih domačih tekem. Nosilec naloge je Marko Arnež .

AD3/ Pregled in aktualiziranje osnovnih dokumentov /protokol otroških in
mladinskih tekmovanj/ (Boštjan Anderlič, Roman Šturm, Bojan Perko)) :
 Aktualiziran protokol otroških tekmovanj (Boštjan Anderlič in Roman Šturm)


Aktualizirani FIS obrazci za mednarodna tekmovanja (Bojan Perko)



Aktualizirani SZS obrazci za domača tekmovanja (Bojan Perko in Roman
Šturm)



Potrditev odgovore osebe za prijavo in komunikacijo s FIS za mednarodna
tekmovanja in prijavo za FIS kodo za alpsko smučanje (Bojan Perko)



Potrditev odgovornih koordinatorjev za organizacijo mednarodnih in domačih
tekmovanj (Boštjan Anderlič in Roman Šturm)



Potrditev kontaktne osebe za komunikacijo organizatorjev mednarodnih in
domačih tekmovanj s SZS glede obračuna stroškov (določi vodja panoge)

Sklep 5: Potrdi se aktualiziran protokol otroških tekmovanj za sezono 2017/2018
Čistopis se objavi na spletni strani SZS.
Sklep 6: Potrdijo se aktualizirani FIS obrazci za mednarodna tekmovanja za sezono
2017/2018 . Čistopisi se objavi na spletni strani SZS
Sklep 7: Potrdijo se aktualizirani SZS obrazci za domača tekmovanja za sezono
2017/2018 . Čistopisi se objavi na spletni strani SZS
Sklep 8: Potrdijo se aktualizirani dokumenti:
Tekmovalni sistem v alpskem smučanju za sezono 2017/2018, Pravilnik tekmovanja za
državno prvenstvo 2017/2018 in Pravilnik o pokalnih tekmovanjih 2017/2018. Čistopisi se
objavijo na spletni strani SZS
Sklep 9: Odgovoren za prijavo in komunikacijo s FIS mednarodno organizacijo je Bojan
Perko.
Sklep 10: Odgovoren za FIS kodo tekmovalcev in za prijavo mednarodnih tekmovanj na
FIS za alpsko smučanje je Bojan Perko
Sklep 11: Odgovoren za koordinacijo mednarodnih tekmovanj je Boštjan Anderlič
Sklep 12: Odgovoren za koordinacijo domačih otroških tekmovanj je Roman Šturm

AD4/. Obravnava in potrditev višine startnin za domača in mednarodna tekmovanja
Sklep 13 : Štartnine za sezono 2017/2018
Za izvedbo mednarodnega tekmovanja je izvajalec opravičen do startnine v višini za:
SL in GS = 20 €,
SG in AC= 30 € (dodatni SG v istem dnevu + 10 €),
DH (treningi + 1 tekma) = 40 €,
DH (treningi + 2 tekmi) = 50 €,
2 x DH + 2 x SG + 1 x AC (veliki paket) = 100 €,
Serija tekmovanj (DH+AC+GS+SL)= do 100 €,
Za izvedbo otroških tekmovanj v SLO 2017/ 2018) Otroške kategorije ( SD/U16, MD/U14,
CC/U12 ) je izvajalec opravičen do startnine v višini za:
- SL in VSL = 15 €,
- SG = 20 €.

AD5/
-

Informacije za organizatorje tekmovanj in tehnične delegate
Sofinanciranje SZS pri organizaciji domačih in mednarodnih tekmovanj
Zavarovanje domačih in mednarodnih tekmovanj

Sklep 14 : Sofinanciranje SZS pri organizaciji mednarodnih in domačih tekmovanj
SZS, Alpske discipline, bo organizatorjem FIS tekmovanj povrnila potne stroške delegata, do
višine 600 CHF. Dnevnice( za dan prihoda in dneve tekem) in bivanje delegata pokrije
organizator.
SZS sofinancira izvedbo domačega tekmovanja organizatorju v višini za dan tekmovanja kot
izhaja:
•
Za U12-Cicibansko tekmovanje = 165,00 € bruto,
•
Za Paket SL in VSL U 14 in U16 (dečki in deklice)= 260,00 € bruto,
•
DP Šolsko U14 in U16 (dečki in deklice) = 265,00 € bruto,
•
Za dva dni SG U 14 (dečki in deklice) = 260,00 € bruto,
•
Za dva dni SG U 16 (dečki in deklice) = 260,00 € bruto.
Izvajalec za organizacijo tekmovanja po končani prireditvi izstavi račun SZS.
Sklep 15 : Zavarovanje domačih in mednarodnih tekmovanj
Zavarovalna polica za mednarodna, domača in regijska tekmovanja mora biti podpisana
pred prvimi tekmami in naj se objavi na spletni strani SZS alpske discipline.
AD6/. Razprava
Sklep 16 :
Potrditev za kriterijev za akreditacijo časomerilskih ekip v alpskem smučanju za
domača tekmovanja
KRITERIJI ZA AKREDITACIJO ČASOMERILSKIH EKIP V ALPSKEM SMUČANJU
1. Časomerilska oprema
Ena časomerilna naprava v skladu z FIS Homologated Timing Equipment.
https://data.fis-ski.com/services/timing-and-data/homologated-timing-equipment.html
Oprema za ročno merjenje časov.
2. Časomerilno osebje
Minimalno toliko članov kolikor je časomerilnih naprav ( 1x časomerilni napravi + 2x
ročno merjenje + 1x starter). Osebe za ročno merjenje lahko zagotovi organizator
tekmovanja.
Vsak časomerilec mora imeti opravljen izpit za sodnika v alpskem smučanju in
opravljeno letno - periodično usposabljanje za časomerilne ekipe o novostih v alpskem
smučanju
3. Register časomerilnih ekip za alpsko smučanje
V register časomerilnih ekip za alpsko smučanje se vpiše časomerilna ekipa, ki izpolnjuje
predpisan pogoj.
Časomerilna oprema.
Časomerilno osebje.

Pobuda za sezono 2018/2019
Poenoteno zbiranje podatkov in naknadne obdelave je potrebno pripraviti predpisano obliko
pošiljanja rezultatov na SZS. Smučarski klubi - trenerji bodo lahko samo s nekaj kliki
ustvarili seznam tekmovalcev, ki jih želijo prijaviti na določeno tekmo.
Sklep 17:
Pripravi se online obrazce za prijavo tekmovalcev na otroške domače tekme v sezoni
2018/2019, ki jih bo časomerilna ekipa pred žrebanjem enostavno uvozila v svojo aplikacijo.
(Bojan Perko, Anže Rebec in Marko Arnež)
Postavljači prog v sezoni 2018/2019
Zaradi zagotavljanja kvalitetnih postavitev prog v alpskem smučanju smo pripravili kriterije
za pridobitev dovoljenja za postavljanje prog za tekmovanja v alpskem smučanju v sezoni
2018/2019
Sklep 18.
Kriteriji za pridobitev dovoljenja za postavljanje prog za tekmovanja v alpskem smučanju v
sezoni 2018/2019.
Strokovna usposobljenost oz izobrazbo z licenco za delo v alpskem smučanju
Opravljen sodniški izpit za alpsko smučanje (za sezono 2018/2019)
Opravljeno letno-periodično
usposabljanje o novostih na področju pravil o
tekmovanjih v alpskem smučanju (za sezono 2018/2019)
Objava registra postavljačev prog v alpskem smučanju, ki izpolnjujejo pogoje za postavljanje
prog v alpskem smučanju
SZS - alpsko smučanje, objavi register strokovnih delavcev v alpskem smučanju, ki
izpolnjujejo pogoje za postavljanje prog v alpskem smučanju do pričetka prvih tekem v tekoči
smučarski sezoni.
Sklep 19:
Uredi se omejen dostop za Bojana Perka, do aplikacije MARS zaradi ažurnega registra
tekmovalcev (dostop do kode tekmovalca, ime in priimek, klub, letnik, rojstvo in regija).
Sklep 20:
Seminar za časomerilne ekipe bo organiziran 11. decembra 2017, ob 17.00 uri, v prostorih
Smučarske zveze Slovenije. Strokovna organizatorja sta Bojan Perko in Anže Rebec.
Sklep 21:
21/1 Potrdi se pregled mednarodno homologiranih prog
21/2 Potrdi se PRAVILNIK O HOMOLOGACIJI PROG V SLOVENIJI. Dušan Gorišek opravi
čistopis in objavi se nas spletni strani SZS. Uporabnost Pravilnika je v primeru, če proga, ki
je predvidena za tekmovanje nima mednarodne homologacije in se na osnovi PRAVILNIKA

O HOMOLOGACIJI PROG V SLOVENIJI opravi homologacija po SLO standardu.
Odgovoren Dušan Gorišek

Seja zaključena ob: 20.00 uri

Zapisala: Janez Dekleva

Janez Dekleva
Komisije za tekmovalno smučanje in homologacijo prog in objektov

