PRAVILNIK O DELU KOMISIJE TEHNIČNIH DELEGATOV IN SODNIKOV
PANOGE ZA ALPSKO SMUČANJE
ZA SEZONI
2020/21 In 2021/22
Komisija tehničnih delegatov in sodnikov panoge za alpsko smučanje (KTDS) deluje v okviru
Odbora za alpsko smučanje pri SZS v skladu z 28. in 31.členom Pravilnika o delu organov
panoge za alpsko smučanje pri Smučarski zvezi Slovenije.

Naloge komisije:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Skrbi za zagotavljanje in strokovno usposabljanje tehničnih delegatov in sodnikov, ki
delujejo tako na mednarodnem kot slovenskem nivoju.
Sodeluje pri organizaciji obveznih mednarodnih letnih seminarjev za tehnične delegate
FIS iz SLO/ Balk/ East –Mediterranenan Region (43 delegatov iz 12 držav), kjer ima SZS
preko svojega predstavnika v podkomisiji tehničnih delegatov FIS vodilno vlogo pri
koordinaciji delegatov in kontroli FIS tekmovanj v omenjeni regiji.
Se redno seznanja z delegiranjem tujih tehničnih delegatov s strani FIS za FIS
tekmovanja v SLO in delegiranjem naših FIS delegatov na tekme v tujini.
Vodi aktivnosti delegatov in sodnikov panoge za alpsko smučanje SZS, skrbi za njihov
izbor, izobraževanje, napredovanje in licenciranje.
Tesno sodeluje s Tekmovalno komisijo pri organizaciji tekmovanj v Sloveniji.
Določa tehnične delegate za domača tekmovanja v okviru SZS. Za vsa FIS tekmovanja
pa je potrebna stalna koordinacija z Mednarodno smučarsko zvezo.
Predlaga višino nadomestil za delo državnih in regijskih delegatov in višino kotizacije za
seminarje in izpite.
Seznanja organizatorje tekmovanj in trenerje (kot člane žirije in postavljavce prog) z
novostmi v pravilih FIS vezanih na organizacijo in izvedbo tekmovanj..
Podaja mnenje v primeru pravočasno oddanih pritožb na izvedbo tekmovanj in rezultate
na tekmah v SZS.
Odboru panoge predlaga ukrepe v primeru kršitve pravil pri izvedbi tekmovanj.

KTDS je organizirana in deluje v skladu s tem pravilnikom, ki pa mora biti usklajen z aktualnimi
pravili Mednarodne smučarske zveze (FIS, Alpine ICR, točka 600 Organisation, točka 602 The
Technical Delegate (TD), točka 662 Gate Judges…)
Za delovanje KTDS predsednik komisije letno pripravi in finančno ovrednoti progam, ki se letno
spreminja.
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VODSTVO KTDS ZA SEZONI 2020/21 in 2021/22

Predsednik KTDS:

Matjaž Kranjc

Podpredsednik in koordinator regij in tehničnih delegatov
državnega in regijskega ranga

Maksimilijan Muhič

Predstavnik SZS v FIS v podkomiteju za Tehnične delegate

(že v vlogi predsednika KTDS)

Sekretar KTDS in vodja izobraževanja delegatov
in sodnikov državnega in regijskega ranga

Bojan Perko

Predstavnik Tekmovalne komisije

Janez Dekleva

Vodja otroških in mladinskih programov:

Boštjan Anderlič

Predstavnik Centralne regije

Vinko Novak

Predstavnik Notranjsko primorske regije

Leon Marjan Možina

Predstavnik Vzhodne regije

Roman Domjan

Predstavni Zahodne regije

Marjan Planinšek

Strokovni sodelavec KTDS:

Roman Šturm
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PRIDOBITEV NAZIVA SMUČARSKI SODNIK IN TEHNIČNI DELEGAT
PANOGE ZA ALPSKO SMUČANJE SZS
Smučarski sodnik in tehnični delegat panoge za alpsko smučanje lahko postane oseba, ki:
• Je dopolnila 18 let,
• aktivno deluje v vsaj eni osnovni smučarski organizaciji (klub, društvo),
• je član SZS,
• obvlada osnovno tehniko smučanja in
• je uspešno opravila izpit za smučarskega sodnika.
Izobraževanje kandidatov za sodnike in delegate, ter teoretične izpite lahko izvajajo in podeljujejo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vinko Novak, Centralna regija,
Leon Marjan Možina, Notranjsko primorska regija,
Roman Domjan, Vzhodna regija,
Marjan Planinšek, Zahodna regija,
Bojan Perko, delegat FIS,
Maksimilijan Muhič, koordinator KTDS
Janez Dekleva, predsednik Tekmovalne komisije
Matjaž Kranjc, predsednik KTDS

Izpitno komisijo sestavljajo predsednik komisije in dva člana, ki jih določi vodstvo KTDS. V
izrednih primerih je lahko komisija sestavljena iz predsednika komisije in enega člana, določi jih
vodstvo KTDS.
PRIDOBITEV NAZIVA SODNIK ALPSKEGA SMUČANJA
Za pridobitev naziva sodnik je potrebno opraviti teoretični izpit. Kandidate prijavljajo osnovne
organizacije (klubi in društva). Izpit organizirajo vodje regij, običajno ob pričetku tekmovalne
sezone. Določena je kotizacija po kandidatu v višini 30,00 EUR (izkaznica + gradivo + izpit),
stroške predavatelja in izpitne komisije krije organizator (klub, regija, zveza).
Komisija KTDS predlaga vodstvu ZUTS, da izpit opravijo tudi učitelji alpskega smučanja.in
trenerji.
PRIDOBITEV NAZIVA TEHNIČNI DELEGAT ALPSKEGA SMUČANJA SZS
REGIJSKI RANG
Za pridobitev naziva je potrebno opraviti teoretični izpit in prakso. K temu izpitu lahko pristopi
sodnik, ki ga prijavi klub ali regija, in ki je:
• Opravil prakso na petih tekmovanjih v okviru SZS ali FIS, od tega: vsaj enkrat kot sodnik
na startu, vsaj enkrat kot sodnik na cilju in vsaj dvakrat kot sodnik pri vratcih,
• k izpitu za Tehničnega delegata SZS regijskega ranga lahko na predlog osnovne
organizacije (klub/društvo) 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 potrebno
poznavanje pravil FIS),
- večkratni vodje tekmovanj državnega ranga ali FIS v alpskem smučanju.
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Izpit se opravlja na sedežu SZS, določena je kotizacija po kandidatu v višini 80,00 EUR (izkaznica
+ gradivo + izpit). Vsi ti kandidati istočasno opravljajo še izpit za sodnika, v kolikor izpit ni bil
opravljen prej.
Opravljen teoretični izpit še ne prinese naziva Tehničnega delegata regijskega ranga, Opraviti je
potrebno še praktičen del izpit na tekmah FIS ali tekmah državnega ranga, kot sledi:
• Vodja tekmovanja (1x) ali namestnik vodje tekmovanja (2x) in
• vodja sodnikov (2x).

PRIDOBITEV NAZIVA TEHNIČNI DELEGAT ALPSKEGA SMUČANJA SZS
DRŽAVNI RANG
Teoretični izpit za delegata regijskega ranga velja tudi za napredovanje v rang državnega
tehničnega delegata, za kar pa je potrebno opraviti dodatno prakso in praktični izpit na terenu.
Tehnični delegat regijskega ranga lahko napreduje v delegata državnega ranga v okviru kvote
delegatov državnega ranga, ki jo določi KTDS, na predlog regije:
•
•

•

po dveh letih aktivnega in uspešnega dela kot regijski delegat in član organizacijskih
odborov tekmovanj,
v tem obdobju mora kandidat za tehničnega delegata državnega ranga opravit prakso in
pridobit pozitivno mnenje tehničnega delegata na eni tekmi v hitrih disciplinah in dveh
tekmah v tehničnih disciplinah in dokumentacijo posredovati KTDS, ki mu določi termin in
komisijo za opravljanje dokončnega praktičnega izpita.
Po uspešno opravljenem praktičnem izpitu lahko delegat prične z opravljanjem funkcije
državnega tehničnega delegata v prvi sezoni po opravljenem praktičnem izpitu.

Za vsa napredovanja je potrebna redna udeležba na vseh seminarjih, ki jih za tehnične delegate
in sodnike organizira SZS.

OHRANJANJE LICENCE
Za podaljšanje licenc aktualnim delegatom in sodnikom je potrebna redna vsakoletna udeležba
na seminarjih. Za podaljšanje licence je potrebno opraviti najmanj eno delegatsko oz. sodniško
aktivnost letno. V primeru neizpolnjene obveznosti v dveh zaporednih letih se licenca odvzame.
Pogoj je tudi plačana članarina SZS (modra kartica).

PRIDOBITEV NAZIVA TD FIS
Postopek je predpisan s pravili ICR v točki 602.1.4. Selekcijo zainteresiranih in prijavo
podkomiteju za TD FIS izvedejo nacionalne smučarske zveze na predlog vodstva KTDS ob
upoštevanju mednarodnih regijskih kvot.
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PRAVICE IN DOLŽNOSTI SMUČARSKIH SODNIKOV IN DELEGATOV
Tehnični delegat in smučarski sodnik ima pravico:
• Da aktivno sodeluje v organizacijah pod okriljem SZS in njenih klubov,
• da nosi delegatski oziroma sodniški znak in sodniški emblem (našitek),
• da za sodelovanje na smučarskem tekmovanju prejme povrnjene stroške,
• da uživa vse druge pravice, ki mu kot delegatu oziroma smučarskemu sodniku pripadajo po
pravilih FIS oziroma SZS.
Dolžnosti smučarskega sodnika pa so predvsem:
• Da sodeluje na smučarskih tekmovanjih, za katere je določen in v okviru svojih pooblastil
skrbi za izvedbo tekmovanj v skladu s pravili FIS in SZS,
• da je pri svojem delu kot smučarski sodnik pri svojih odločitvah nepristranski,
• da aktivno sodeluje pri izobraževanju sodniških kadrov,
• da se udeležuje seminarjev in se sproti seznanja z novostmi v tekmovalnih pravilih,
• da pazi na ugled smučarskih sodnikov in delegatov.
Smučarskega sodnika ali tehničnega delegata, ki svoje dolžnosti krši, lahko kaznujemo s:
• Pisnim opominom,
• suspenzom (prepoved opravljanja delegatskih oziroma sodniških funkcij za določeno
obdobje),
• blokado oziroma odvzemom licence smučarskega sodnika oziroma tehničnega delegata.
TRAJANJE MANDATA
Tehnični delegati lahko svojo nalogo opravljajo do 65 leta starosti, nato pa lahko vodstvo KTDS
ob koncu tekmovalne sezone zaprosijo za podaljšanje licence.
VODENJE EVIDENCE
Za vodenje evidence o tehničnih delegatih in sodnikih in njihovih aktivnostih so zadolžene
administrativne službe SZS. Spiski aktivnih delegatov se letno ažurirajo in objavijo na spletni
strani SZS, spiski aktivnih sodnikov pa so v arhivu SZS.
SPLOŠNO PRAVILO
Za vse naloge, pravice in dolžnosti tehničnih delegatov in sodnikov, ki niso opredeljene v
tem pravilniku in drugih aktih SZS, se uporabljajo aktualna pravila Mednarodne smučarske
zveze (ICR in ostala aktualna pravila FIS).

Predsednik KTDS
Matjaž Kranjc

Ljubljana, 3.11.2020
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