17. sestanek Odbora za alpske discipline, 22.11.2012

Smučarska Zveza Slovenije / Ski Association of Slovenia
Podutiška 146, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
tel. +386 (0)1 5136 804
fax +386 (0)1 5136 810
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Zapisnik 17. seje Odbora za alpske discipline z dne: 22.11.2012; SZS, Podutiška 146
Prisotni:
Janez Dekleva, Matjaž Kranjc, Matjaž Šarabon, Jurij Rupnik, Bojan Špik, Gregor Benedik, Marko Arnež,
Vinko Novak, Jure Rupnik, Marko Rataj, Jože Horvat, Gojmir Klinar, Tugo Marinček, Roman Šturm.
Ostali prisotni:
Filip Gartner, Boštjan Božič, Petra Robnik.
Odsotni:
Mitja Dragšič, Karel Truglas, Marko Bucik, Vlado Makuc, Mitja Kumar, Dušan Gorišek, Roman Jakič.
Po otvoritvi seje ob 16.00 je bila ugotovljena prisotnost zadostnega števila članov za veljavno
odločanje. Začetek ob 16.00 uri. Zaključek ob 19.30.
Dnevni red:
1. Uvod in potrditev zapisnika 16 seje; J. Dekleva;
2. Poročila predsednikov stalnih delovnih teles Odbora:
• tekmovalne komisije; T.Marinček
•

komisije za homologacije; D.Gorišek

•

komisje TD in sodnikov; M.Kranjc

3. Obravnava in potrditev kriterijev za pridobitev statusa v sezoni 2013/2014; V. Makuc, B. Špik
4. Obravnava in potrditev kriterijev za prijave tekmovalcev/k na tekme v sezoni 2012/2013; B.
Božič
5. Analiza nastopov alpskih reprezentanc in predvideni načrti; V. Makuc;
6. Kandidature AD na razpise FŠO in MIZKŠ; J. Dekleva, R. Šturm
7. Razno

Po dnevnem redu:
Od 1/ Uvod in potrditev zapisnika 16 seje; J. Dekleva;
Uvodoma je predsednik panoge Janez Dekleva prebral predlog dnevnega reda ter pozval člane, da o
njem odločajo. Dnevni red je bil sprejet, spremembe so zgolj v poročanju pri posamezni točki. Po
obravnavi zapisnika 16. Seje Odbora za alpske discipline, skupaj z obrazložitvami posameznih sklepov
predhodne seje, je bil zapisnik sprejet.
Podrobno je bil obravnavan sistemski pregled stanja tekmovalcev (iz sklepa 4, 16. seje Odbora AD). R.
Šturm je predstavil stanje za kategorijo dečkov in deklic (priloga: Število tekmovalcev v sezoni 20122013), B. Božič pa stanje v mladinskem smučanju, vključno s spiskom aktivnih tekmovalcev.

Obravnavan je bil tudi 2. sklep 16. seje Odbora AD - usklajevanje programov regijskih trenerjev, ki so
sofinancirani s strani MIZKŠ, tako na nacionalnem, kot tudi regionalnem nivoju.
Po obravnavi sta bila sprejeta naslednja sklepa:
1. Sklep: Pri obravnavi 9. sklepa iz zapisnika 16. seje AO so člani Odbora sprejeli sklep, da je v
sezoni 2012/2013 nosilec trenerskega seminarja panoga za alpsko smučanje, za strokovno
podporo pri izvedbi pa se glede na program seminarja zaprosi ZUTS.
2. Sklep: Pri obravnavi 10. sklepa iz zapisnika 16. seje AO so člani Odbora sprejeli sklep, da
vodstvo panoge za alpsko smučanje pripravi stališče (do začetka sezone 2013/2014), glede
vključevanja tujih tekmovalcev v programe, ki jih vodijo trenerji, ki so vključeni v PŠŠ MIZKŠ.
Stališče panoge se bo uporabilo za reševanje primerov na nivoju zveze in bo usmeritev za
naprej. Stališče pripravi Boštjan Božič
Od 2/ Poročila predsednikov stalnih delovnih teles Odbora:
•

tekmovalne komisije; T. Marinček

Po seznanitvi s poročilom TK je Odbor panoge potrdil sprejete predloge komisije (organizacija FIS
tekmovanj, zaprosilo za dvojno kvoto, priporočilo glede komercialnih tekmovanj).
Glede organizacije in izvedbe DP so člani Odbora za alpsko smučanje sprejeli naslednje sklepe:
3. Sklep: Potrjuje se koledar otroških tekmovanj za sezono 2012/2013.
4. Sklep: V primeru slabega vremena ali drugih razlogov zaradi katerih v načrtovanem terminu
ni možno izvesti DP, se DP skupaj s prvotnim organizatorjem prestavi v naslednji termin po
koledarju. To pravilo se vnese v protokol organizacije in izvedbe otroških tekmovanj. Tugo
Marinček
5. Sklep: Pripravi se redakcija ustaljenih pravil, objavijo se pomembni roki v protokolu.
6. Sklep: Marketing SZS v svoja pogajanja s Združenjem Slovenskih žičničarjev vključi tudi
vsebino povezano z organizacijo mednarodnih tekmovanj v Sloveniji (zagotavljanje kart za
tuje tekmovalce ).
7. Sklep: V. Makuc opozori odgovorne trenerje in reprezentante na obvezno udeležbo na
tekmah državnega prvenstva, kar je navedeno tudi v individualnih pogodbah s tekmovalci.
Glede izraza »kategorizirani tekmovalec/ka« za potrebe komercialnih tekmovanj je Odbor sprejel
stališče, da se smatra»kategorizirani tekmovalec/ka« tisti tekmovalec/ka, ki se aktivno udeležuje
tekmovanj v kategorijah U14 in U 16 na državnem nivoju.
•

komisije za homologacije; D. Gorišek

R. Šturm je v imenu odgovornega za proge FIS - Dušana Goriška, podal kratko poročilo o opravljenih
ogledih smučarskih prog, za katere je upravljavec izkazal interes, da se jih za potrebe kandidatur
homologira. Ogledi so bili opravljeni na Golteh, Krvavcu in v Kranjski Gori. Med kandidati za vadbeni
poligon je tudi Macesnovec. Odbor je sprejel sklep:
8. Sklep: Smučiščem, ki bodo kandidirali na razpis FŠO, za izgradnjo vadbenih poligonov, se izda
soglasje panožne zveze. Na podlagi kasnejšega poziva FŠO, pa bo AO na podlagi predloga
prioritetnega vrstnega reda za izgradnjo vadbenih poligonov, sprejel sklep o prioritetah.
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•

komisije TD in sodnikov; M. Kranjc

Predsednik komisije M. Kranjc je prisotne seznanil z aktivnostmi, ki so bile izvedene z namenom
popravka 33. člena poslovnika panoge alpsko smučanje, ki govori o delovanju komisije TD in
sodnikov.
9. Sklep: Odbor je soglašal s predstavljeno spremembo 33. člena. Z namenom, da se izvede
prevod mednarodnih FIS pravil ter se prosi M. Škrjanec, da ponovno sodeluje pri prevodu.
10. Sklep: Odbor je seznanjen, da je Tugo Marinček imenovan za uradnega predstavnika FIS za
tekmovanja Citizen v Sloveniji. Pisarna alpskih disciplin formalno o tem obvesti sedež FIS.
Od 3/Obravnava in potrditev kriterijev za pridobitev statusa v sezoni 2013/2014; B. Špik
Odbor AD je bil podrobno seznanjen s postopkom priprave kriterijev za pridobitev statusa v sezoni
2013/2014, ki jih je pripravilo začasno delovno telo alpskega odbora, ki ga je vodil B. Špik. H
kriterijem je podal pozitivno mnenje tudi strokovni svet alpskih disciplin.
11. Sklep: Sprejmejo se kriteriji za pridobitev statusa 2013/14, ki so priloga 1 tega zapisnika, in se
uradno objavijo na spletnih straneh SZS.
Od 4/ Obravnava in potrditev kriterijev za prijave tekmovalcev/k na tekme v sezoni 2012/2013; B.
Božič
Predstavljeni so bili kriteriji za nastop na SP Schladming 2013.
12. Sklep: Sprejmejo se kriteriji za nastop na SP Schladming 2013, ki so priloga 2 tega zapisnika,
in se uradno objavijo na spletnih straneh SZS.
Na podlagi pripomb ZAH in podatkov o razpoložljivih finančnih sredstev za udeležbo na MSP se je
razvila živahna razprava k predstavljenim kriterijem za nastop na MSP in v nadaljevanju za nastop na
OFEM ter za prijavljanje na tekmovanja v tujini v sezoni 2012/2013. Na podlagi razprave so člani AO
spremenili predloge kriterijev in jih sprejeli v spremenjenem tekstu.
13. Sklep: Sprejmejo se kriteriji za nastop na MSP Quebec 2013, OFEM Brasov 2013 in pravila za
prijavljanje na tekme FIS in NJR za sezono 2012/2013 v tujini, ki so priloge 3, 4 in 5 tega
zapisnika, in se uradno objavijo na spletnih straneh SZS.
Od 5/ Analiza nastopov alpskih reprezentanc in predvideni načrti; F. Gartner
Filip Gartner je predstavil stališče strokovnega sveta glede dosedanjih nastopov reprezentantov
alpskih disciplin. Z izjemo dobrega nastopa tekmovalcev na uvodni tekmi v Soeldnu, ocenjuje Gartner
da za enkrat ni vidnega napredka. Izpostavil je vzrok nenastopa tistih tekmovalcev, ki so bili na
prizoriščih, pa niso nastopili (Levi, Kanada). Gartner bo apeliral na trenerje, da se poslužujejo primera
dobre prakse »tekma je najboljši trening«, ne glede na rang tekmovanja. Odbor se strinja, da se na
posameznih tekmovanjih zapolnijo kvote, ki so na razpolago za posamezni rang tekmovanja.
Strokovni svet se sestane 6.12.2012.
Od 6/ Kandidature AD na razpise FŠO in MIZKŠ; J. Dekleva, R. Šturm
14. Sklep: Po seznanitvi je Odbor zavzel stališče, da do vseh kandidatur, ki bodo kandidirale na
FŠO, na podlagi poziva s strani Fundacije za šport, Odbor poda vrstni red.
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Od 7/ Razno:
-

Kriteriji OKS za registracijo in kategorizacijo; R. Šturm

15. Sklep: Glede kriterijev OKS za registracijo in kategorizacijo OKS odbor sprejme sklep, da je
predstavnik SZS v komisiji OKS Vlado Makuc.
-

Obvestilo o prejemnikih štipendije MOK; P. Robnik

Odbor je bil seznanjen s prejemniki štipendije MOK za OI Sochi 2014. Na podlagi kriterijev OKS, je bil
pripravljen izbor 15 športnikov, ki so bili potrjeni s strani MOK-a. V disciplini alpsko smučanje so
prejemniki štipendije Ilka Štuhec, Boštjan Kline in Žan Kranjec.
-

Pojasnilo glede dodeljevanja Zoisovih štipendij; P. Robnik

Glede problematike dodeljevanja Zoisovih štipendij za šolsko leto 2012/2013, se je na posvetu OKS v
Zrečah, kot generalni problem NPŠZ seznanilo odgovorne na OKS. OKS bo poslal dopis na Javni sklad
RS za upoštevanje športnih dosežkov in upoštevanje specifike tekmovalnih sistemov, vezan na
letošnje vloge.

Zapisala: Petra Robnik
Predsednik panoge za alpsko smučanje
Janez Dekleva l. r
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