V Ljubljani, 28.11.2019

ZAPIS
sestanka Komisije za tekmovalno smučanje in homologacijo prog in objektov z dne sreda,
27. novembra 2019 z začetkom ob 17.00 uri, v prostorih SZS. Zaključek ob 21.00 uri.
Prisotni člani komisije: Janez Dekleva, Roman Šturm, Boštjan Anderlič, Bojan Perko, Roman
Domnjan, Bojan Kavčič, Anže Rebec, Marko Arnež., Vinko Novak, Planinšek.
Po dnevnem redu:
Od 1. Obravnava koledarja za mednarodna in otroška tekmovanja za sezono 2019/2020
(Boštjan Anderlič, Bojan Perko in Roman Šturm)
Bojan Perko je predstavil koledar mednarodnih tekmovanj, ki je brez posebnosti in že objavljen
na spletu. R. Šturm je predstavil koledar OP in način, kako je bi koledar otroških tekmovanj
pripravljen z predhodno vnesenimi termini velikih mednarodnih tekmovanj (Pokal Vitranc, Zlata
Lisica, Pokal Loka, Alpe Cimbra itd.) ter kako je potekala delitev terminov državnih tekmovanj OP
(sestanek OP) po regijah (DP in sklopi). V razpravi, ki je sledila je predstavnik CEN Marko Arnež
dejal, da v predvidenem terminu za CEN regijo navedena regija zaradi zasedenosti z organizacijo
in izvedbo drugega tekmovanja ne more izvesti tekmovanja OP. Predsednik komisije J. Dekleva je
izrazil začudenje, zakaj je v CEN regiji samo en klub organizator tekmovanj, ko pa je v regiji tudi
tako velik klub NOV, ki je po članstvu in številu tekmovalcev med večjimi v državi. Ob koncu
razprave so se prisotni strinjali, da ostane koledar kot je bil predlagan in se v primeru, da CEN
regija dejansko ne bo sposobna izvesti načrtovanega tekmovanja, le tega pravočasno vrne na SZS.
Sklep 1:
Potrdi se predlagana koledarja za mednarodna in otroška tekmovanja v sezoni 2019/2020.
Od 2. Pregled osnovnih dokumentov :
I. Aktualiziran protokol otroških tekmovanj ( Boštjan Anderlič in Roman Šturm)
II. Aktualizirani FIS obrazci za mednarodna tekmovanja (Bojan Perko)
III. Aktualizirani SZS obrazci za domača tekmovanja (Bojan Perko in Roman Šturm)
IV. Potrditev odgovore osebe

za prijavo in komunikacijo s FIS za mednarodna

tekmovanja in prijavo za FIS kodo za alpsko smučanje (Bojan Perko)
V. Potrditev odgovornih koordinatorjev za organizacijo mednarodnih in domačih
tekmovanj ( Boštjan Anderlič in Roman Šturm)

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

Sklep 2: Pozove se predsednika strokovnega sveta, da poda opis predloga sprememb glede izvedbe
tekmovanj v SL in VSL za U14 in U16 (protokol otroških tekmovanj za sezono 2019/2020).
Sklep 3: Potrdi se Protokol otroških tekmovanj v SLO 2019/ 2020 in Protokol FIS (Junior) tekmovanj v
SLO 2019/2020
Sklep 4: Potrdijo se aktualizirani FIS obrazci za mednarodna tekmovanja za sezono 2019/2020.
Čistopisi se objavi na spletni strani SZS
Sklep 5: Potrdijo se aktualizirani FIS obrazci za domača tekmovanja za sezono 2019/2020. Čistopisi se
objavi na spletni strani SZS
Sklep 6: Potrdijo se aktualizirani dokumenti:
Tekmovalni sistem v alpskem smučanju za sezono 2019/2020, Pravilnik tekmovanja za državno
prvenstvo 2019/20 in Pravilnik o pokalnih tekmovanjih. Čistopisi se objavi na spletni strani SZS
Sklep 7: Odgovoren za prijavo in komunikacijo s FIS mednarodno organizacijo je Bojan Perko.
Sklep 8: Odgovoren za FIS kodo tekmovalcev in za prijavo mednarodnih tekmovanj za alpsko smučanje
je Bojan Perko
Sklep 9: Odgovoren za prijavljanja na FIS mednarodnih tekmovanj je Boštjan Anderlič
Sklep 10: Odgovoren za prijave na mednarodna tekmovanja OP je Roman Šturm .
Sklep 11: Kontaktna oseba za komunikacijo organizatorjev mednarodnih in domačih tekmovanj s SZS
glede obračuna stroškov je Maruša Nolimal.

Od 3. Obravnava in potrditev višine startnin za domača in mednarodna tekmovanja (Boštjan
Anderlič)
Sklep 12 : Potrjuje se štartnine za domača in mednarodna tekmovanja, ki so objavljene v
dokumentih:

Od 4. Informacije za organizatorje tekmovanj in tehnične delegate (Boštjan Anderlič in
Roman Šturm)
-

Sofinanciranje SZS pri organizaciji domačih in mednarodnih tekmovanj (Boštjan
Anderlič
Zavarovanje domačih in mednarodnih tekmovanj (Roman Šturm)

Sklep 13 : Potrjuje se sofinanciranje SZS pri organizaciji domačih in mednarodnih tekmovanj, kot
je objavljeno v dokumentih in se obvesti smučarske klube
Sklep 14 : Zavarovalna polica za mednarodna, domača in regijska tekmovanja mora biti podpisana
pred prvimi tekmami in se objavi na spletni strani SZS alpske discipline

Od 5. Stanje mednarodnih homologiranih prog (Dušan Gorišek)
Člani komisije za tekmovalno smučanje in homologacijo prog in objektov so od člana komisije za
tekmovalno smučanje in homologacijo prog in objektov Dušana Goriška prejeli pisno poročilo o
stanju mednarodnih homologiranih prog v Sloveniji.

Od 6. Seminar za časomerilske ekipe (Bojan Perko in Anže Rebec)
Sklep 15 : V decembru 2019 se bo organiziralo usposabljanje za časomerilce, ki bodo v sezoni
2019 /2020 opravljali meritve za domača in mednarodna tekmovanja. Udeležba na usposabljanju
je v sezoni 2019 /2020 priporočljiva v naslednji pa bo to obvezen pogoj opravljane meritev za
domača in mednarodna tekmovanja. Za izvedbo sta zadolžena Bojan Perko, Anže Rebec in Marko
Arnež.

Od 7. Razno
Ni bilo posebne razprave

Janez Dekleva
Predsednik Komisije tekmovalno smučanje in homologacijo prog in objektov

