Smučarska zveza Slovenije / Ski association of Slovenia
Komisija tehničnih delegatov in sodnikov v alpskem smučanju (KTDS)

ZAPISNIK PREDSEZONSKEGA SEMINARJA IN SESTANKA KTDS
z dne 29.11.2012
Dnevni red
1. Spremembe v pravilniku o delovanju komisije tehničnih delegatov in sodnikov ter gradivu za
izobraževanje (Matjaž Kranjc)
2. Poročilo s FIS seminarja (Matjaž Kranjc) in predstavitev sprememb v pravilih mednarodne
smučarske zveze
3. Zavarovanje odgovornosti TD in sodnikov na tekmah SZS (Aleš Zakšek)
4. Prevodi FIS pravil za otroška tekmovanja v okviru SZS (Roman Šturm)
5. Poročila TD, državna tekmovanja (Maksimilijan Muhič)
6. Poročila TD, regijska tekmovanja (vodje regij)
7. Razno.

1. V Pravilniku o delu komisije tehničnih delegatov in sodnikov je prišlo do določenih sprememb, ki jih
je potrdil AO SZS. Pravilnik bo v celoti objavljen na spletni strani SZS, alpsko smučanje, tehnični
delegati. Skladno s tem pravilnikom se spremeni tudi 33. člen Pravilnika o delu panoge za alpsko
smučanje.
Delno je spremenjena sestava KTDS in organizacijska shema TD in sodnikov, natančneje določen
postopek za pridobitev naziva sodnik alpskega smučanja in tehnični delegat (regijski, državni, FIS),
določena je kotizacija za teoretične izpite, pripravljeno gradivo za izobraževanje delegatov in
sodnikov, določeni so vodje izobraževanj in izpitnih komisij.
2. Obravnavano je bilo poročilo o mednarodnem seminarju Tehničnih delegatov alpskega smučanja,
Maribor, oktober 2012, ki je objavljeno na spletni strani SZS. Omenjenega seminarja so se poleg
slovenskih tehničnih delegatov udeležili še tehnični delegati in pripravniki za delegate FIS iz CRO,

SRB,BIH, ROU, HUN,BUL, IRA, saj ima SZS vlogo nosilca izobraževanja in kontrole tekmovanj FIS v
SLO/BALK/ EAST Mediterranean regiji –(vključeno 18 držav).
Poudarjeno je bilo, da so v veljavi nova pravila Mednarodne smučarske zveze, ICR, julij 2012, ki bi jih
želeli čim prej prevesti in objaviti tudi v slovenščini. Pravila dopolnjujejo še Precissions, november
2012, objavljene na spletni strani FIS. Vsi tehnični delegati morajo nova pravila poznati in skladno z
njimi voditi žirije tako na tekmovanjih FIS, kot na tekmovanjih SZS. Spremembe v pravilih SZS se
nanašajo na preimenovanje otroških in mladinskih kategorij v kategorije U .. (Under), na podaljšanje
letnika pred prestopom v FIS program, na spremembe pri višinskih razlikah, novih zahtevkih pri
zastavicah, opremi tekmovalcev, na prepoved vračanja na progo in nadaljevanj vožnje po zaustavitvi
(razen V SL), na nove specialne kvote….
Navodila za izvedbo tekmovanj otroških kategorij so objavljena na spletni strani SZS.
Glede števila tehničnih delegatov je bilo ugotovljeno, da je število slovenskih delegatov FIS na gornji
meji, glede na število izvedenih tekmovanj v širši regij, da je število nacionalnih delegatov SZS večje
od števila tekmovanj, zato ni potrebe po novih delegatih omenjenih rangov. Za pristop k
praktičnemu izpitu za nacionalnega tehničnega delegata je potrebno poleg izpolnjenih pogojev
pridobiti soglasje vodstva KTDS.

3. Zavarovanje odgovornosti TD in sodnikov na tekmah SZS
Aleš Zakšek iz SZS je delegate seznanil, da bo SZS zavarovala splošna odgovornost organizatorjev
smučarskih tekmovanj v skladu s pravili in zahtevami mednarodne smučarske zveze in pravili
veljavnimi v SZS. Organizatorji morajo ob prijavi tekmovanja zaprositi SZS za kopijo zavarovalne
police. Kontrola ustreznosti homologacije proge in obstoja zavarovanja je ena osnovnih nalog
tehničnega delegata,
Žakšek je tudi pojasnil, da je v okviru zavarovanja Modra Kartica zavarovana tudi civilna odgovornost
Tehničnega delegata proti tretji osebi, vendar eventuelne stroške v višini min100 EUR do max 10%
krije oseba sama.

4. Prevodi FIS pravil za otroška tekmovanja v okviru SZS (Roman Šturm)
Zaradi bolezni Romana Šturma točka ni bila posebej obravnavana, vendar je Tugo Marinček
zagotovil pravočasno objavo prevoda pravil.

5. Poročila TD, državna tekmovanja (Maksimilijan Muhič)
- Podana poročila TD na državnih tekmovanjih z analizo.
- Ugotovljeno je, da na delo delegatov v sezoni 2011/12 ni bilo večjih pripomb, Klinar Gojimir
pa je pojasnil zaplet ob prestavitvi tekme otroških kategorij v Cerknem in poudaril, da se na
tekmah v SLO preveč oseb postavlja v vlogo žirije; te osebe imajo svojega predstavnika v
glavnem sodniku, same pa na odločitev žirije nimajo pravice vplivati.
- Sprejme se sklep, da se vsa poročila TD za državne tekme pregledajo po končani sezoni,
najkasneje do 15.04.2013.

6. Poročila TD, regijska tekmovanja (vodje regij)
Vsa tekmovanja so bila v regijah izvedena glede na vremenske pogoje.

7. Razno
-

Sprejme se predlog, da se strošek organizatorja smučarskih tekmovanj za TD v Sloveniji zniža
na pavšalni znesek 100,00 EUR, za tekmovanja državnega ranga in 60 EUR za tekmovanje
regijskega ranga. V tem znesku je vključena obvezna udeležba delegata na žrebanju,
vodenje tekmovanja in kilometrina. Organizator pa poskrbi za ustrezno prenočišče in
smučarsko vozovnico. V sklopu tekem je lahko za vsako tekmo delegiran drugi delegat , ki
deluje v povezavi s prvim. Nadomestilo stroškov delegatov za tekmovanja FIS ostaja
nespremenjeno, v skladu s pravili FIS (ICR 602.5)

-

Pripraviti je potrebno gradivo in izpitna vprašanja za teoretični izpit -Napredovanje sodnika v
regijskega TD .

-

Podan je predlog, da se ukine starostna omejitev za sodnike (doslej 65 let), kar je že vneseno
v Pravilnik o delu KTDS.

-

Delegiranje TD na državna tekmovanja se bo izvedlo na naslednji seji vodij regij – do 20.12.
2012

-

Podan je predlog, da se v bodoče na Modro kartico vpiše poleg slike, vpiše še dosežen naziv
- tehnični delegat oziroma sodnik alpskih disciplin.

-

Vsi sodniki in tehnični delegati morajo imeti veljavno Modro kartico, spremljati morajo
spremembe v pravilih in jih upoštevati, redno se morajo udeleževati seminarjev ter biti
aktivni tudi v organizacijskih odborih tekmovanj. To je tudi pogoj za ohranitev oziroma
podaljšanje licenc.

Spisek prisotnih na seminarju je v prilogi. Evidenco prisotnosti na seminarjih vodi koordinator
Maksimiljan Muhič .
Evidenco sodnikov in delegatov ter njihovo aktivnost pa po podatkih regijskih vodij spremlja in
evidentira pisarna SZS.

Ljubljana, 29.11.2012
Zapisal: Muhič Maksimiljan
Predsednik KTDS:
Kranjc Matjaž
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