Poročilo Komisije tehničnih delegatov in sodnikov alpskega smučanja (KTDS)
o sezoni 2014/15

Kot v večini športnih panog se organiziranost Smučarske zveze Slovenije izraža tudi v
organiziranosti sodnikov in delegatov, brez katerih izvedba tekmovanj ni možna.
Komisija tehničnih delegatov in sodnikov skrbi za izobraževanje, licenciranje, razporejanje in
korektno izvajanje nalog za sledeče kadre:
- 20 Tehničnih delegatov z mednarodno licenco FIS, enega kandidata in več pripravnikov;
- 41 aktivnih tehničnih delegatov državnega ranga
- 21 aktivnih tehničnih delegatov regijskega ranga
- Okoli 550 aktivnih licenciranih smučarskih sodnikov
- Organizatorje tekmovanj in trenerje, glede novosti v pravilih.
Organiziranost KTDS je razvidna iz Pravilnika o delu KTDS.
Stroški delovanja KTDS so minimalni, saj se aktivnosti odvijajo na neprofesionalni, kljub
temu pa so za delovanje potrebna določena sredstva, da se zagotovi konstantno
izobraževanje kadrov.

KTDS je po moji oceni tudi v sezoni 2014/15 dobro in urejeno delovala in posvetila glavno
pozornost zagotavljanju in izobraževanju kadrov ter razporejanju delegatov na tekme
mednarodnega, državnega in regijskega ranga.
Osnovna naloga delegatov in sodnikov je, da zagotovijo, da se tekme odvijajo po pravilih
Mednarodne smučarske zveze in internih pravilih SZS v športnem, tekmovalnem in nadvse
poštenem vzdušju.

Na mednarodnem nivoju so tehnični delegati alpskega smučanja organizirani
v FIS Podkomiteju tehničnih delegatov.

Število tehničnih delegatov FIS je po državah v sorazmerju z razvitostjo smučarskega športa
v državi in številu tekmovanj, ki so organizirana v regiji in sosednjih državah. Število je
limitirano glede na različne kriterije.

Pomembno je, da je SZS tudi po kongresu Mednarodne smučarske zveze v Barceloni v juniju
2014 obdržala mesto svojega predstavnika v Podkomisiji Tehničnih delegatov alpskega
smučanja FIS, kjer je število članov limitirano. Zaradi tega limita je SLO regija razširjena še na
18 držav Balkana in Vzhodnega Mediterana s 23 tehničnimi delegati FIS. S tem je SZS
omogočena organizacija obveznega vsakoletnega seminarja za delegate FIS v Sloveniji,
možnost predlaganja naših delegatov FIS za mednarodna tekmovanja in delnega vplivanja na
določanje tujih delegatov za mednarodna tekmovanja v Sloveniji. Prav tako nam je
omogočena boljša kontrola nad tekmovanji v naši razširjeni regiji in sosednjih državah, kar
lahko koristi našim mlajšim ekipam pri izbiri mednarodnih tekmovanj že od njihovih planiranj
dalje. V CRO, SRB, BIH, MNE, ROU, GRE, BUL, TUR, LIB, IRA je bilo v pretekli sezoni po še
neuradnih podatkih izvedenih okoli 160 FIS tekmovanj različnih rangov, v sklopu 36
prireditev. V Sloveniji je bilo v sezoni 2014/15 organiziranih po trenutni evidenci 88 FIS
tekmovanj ( vključno s KID in MAS) v sklopu 20 prireditev. Največ FIS tekmovanj v sezoni
2014/15 je bilo izvedenih v Italiji in sicer 505, kar je skoraj šest krat več kot v Sloveniji. Je pa
Italija nedvomno rekorder pri organizaciji FIS tekem.
Mednarodni delegati so člani žirij tudi na tekmovanjih najvišjega ranga kot predstavniki
nacionalnih smučarskih zvez, zato vlada med razvitimi smučarskimi državami velik interes in
rivalstvo pri delegiranju svojih predstavnikov na ta tekmovanja.

Ključni sestanki in seminarji v sezoni 2014/15:

2. junij 2014: Sestanek podkomisije TD FIS v sklopu FIS kongresa v Barceloni (poročila o
seminarjih in tekmovanjih v minuli sezoni, določitev delegatov za tekme WCS, WC, EC,
termini seminarjev…)
2. oktober 2014: Zürich- dvodnevni seminar in sestanek podkomisije TD FIS (pregled gradiva
za mednarodne seminarje, pregled novih pravil FIS, določitev delegatov za vsa mednarodna
tekmovanja FIS).
17. in 18. oktober 2014: Mednarodni seminar Tehničnih delegatov v Mariboru in sestanek
KTDS (pripravili Kranjc, Perko, Vrecl, Gorišek, Bedrač) - poročilo je v prilogi.
20. november 2014: Seminar in sestanek vodstva KTDS in delegatov državnega ranga SZS v
Ljubljani (novosti v FIS pravilih, primeri iz prakse, spremembe v pravilniku o delu KTDS).
Udeleženih 36 tehničnih delegatov SZS; seminar pripravili Perko, Kranjc, Šturm.
14. december 2014: Sestanek vodstva KTDS v Ljubljani (Muhič, Novak, Možina, Mišič, Šturm)
zaradi nominiranja delegatov za državna in regijska tekmovanja v SZS za sezono 2014/2015

Aktivnost slovenskih delegatov FIS na mednarodnih tekmovanjih v sezoni
2014/15

Skladno z evidenco FIS je imela SZS ob pričetku sezone 20 FIS Tehničnih delegatov FIS z
veljavno licenco in enega kandidata za TD. Od navedenih delegatov je bilo 18 aktivnih, ena
delegatka ima status mirovanja zaradi materinstva, en delegat pa ni bil aktiven zaradi
suspenza s strani FIS in SZS.
17 slovenskih delegatov FIS z veljavno licenco je vodilo žirijo na 140 FIS tekmovanjih v
alpskem smučanju, vključno s tekmami za WC (Bizjak, Gorišek, Bedrač, Čižman), EC,FIS, NJC,
NC, CIT, CHI, DAR (Perko) in MAS (Petrovčič) in Univerzijade (Kranjc). FIS delegat Urban
Simčič pa je bil kot FIS delegat alpskega smučanja dodatno aktiven na področju telemarka.
V sezoni 2014/15 je teoretične in praktične izpite za delegata FIS opravil kandidat Marko
Mikšič in bo po seminarju v jeseni 2015 tudi prejel licenco TD FIS. Naša kvota FIS tehničnih
delegatov je glede na potrebe popolnoma izpolnjena.
Na delo naših delegatov in organizacijo v pretekli sezoni po doslej neuradnih podatkih s
strani FIS ni bilo pripomb. Prav tako ne na organizacijo FIS tekem v SZS v sezoni 2014/15 in
organizacijo izobraževanja kadrov. Uradno poročilo pa bo podano na sestanku podkomisije
TD FIS v Varni v Juniju 2015.
Izkušnje naših delegatov FIS s tekmovanj v tujini moramo v bodoče še bolj približati
slovenskim delegatom, sodnikom, organizatorjem tekmovanj in trenerjem ter dodatno
dvigniti nivo izobraževalnih seminarjev. Prav bi bilo, da delegati sporočajo strokovnemu
svetu alpskih disciplin o kvaliteti tekem in možnostih za pridobitev dobrih FIS točk, saj so te
možnosti lahko zelo različne (ne zgolj glede ranga FIS tekmovanja, bolj glede priprave prog,
števila in kvalitete tekmovalcev).

Poročila tujih delegatov FIS o mednarodnih tekmovanjih v Sloveniji

Iz podatkov objavljenih na spletni strani SZS so razvidna vsa izvedena tekmovanja FIS v sezoni
2014/15 v Sloveniji. Razveseljivo je, da je bilo izvedenih več tekmovanj kot v preteklih letih,
ne glede na številne odpovedi tekmovanj v prvi polovici sezone zaradi slabih snežnih razmer.
Žal pa so bila nekatera tekmovanja slabo zasedena tudi s strani slovenskih tekmovalcev in
tekmovalk, zato je potrebno planiranju FIS tekem v SLO posvetiti vso pozornost, upoštevati
FIS koledar tekem, WC in EC program uskladiti predvsem s tekmami FIS v naši soseščini, kar
pa ni lahka naloga.

Iz tabele objavljene na strani SZS so razvidne tudi dosežene FIS točke zmagovalcev na
posamezni tekmi.
V Sloveniji je bilo v sezoni 2014/15 izvedenih 74 tekem registriranih pri FIS v sklopu 18
prireditev vključno s 4 tekmami ranga WC in eno tekmo ranga EC. Statistiki je potrebno
dodati še tekme ranga Masters in tekme FIS KID, ki prav tako zahtevajo delegata ranga FIS v
žiriji, skupno število je torej 88 tekem v sklopu 20 prireditev.
Na tekmah ranga FIS v SLO je torej delovalo 20 delegatov FIS
Prav stroški plačila delegatov FIS, ki se obračunavajo po pravilniku FIS pa predstavljajo
problem za organizatorje tekem, od kar SZS ne pokriva teh stroškov. Kljub temu, da so bili
skupni stroški za delegate precej pod planiranimi, pa je organizatorjem težko razumeti, da
morajo sprejeti vsakega delegata, katerega potni stroški so za FIS tekmovanja sicer limitirani,
mu plačat dnevno nadomestilo (ki je bistveno nižje kot so sodniške tarife v drugih športnih
panogah) ter stroške bivanja prehrane in žičnice. Nemogoče je od podkomisije FIS za TD
zahtevati, da bodo delegati vedno prihajali iz Zagreba ali največ 200 km oddaljenega kraja.
To problematiko bo potrebno na nivoju SZS za prihodnjo sezono pravočasno rešiti.
V podkomisiji tehničnih delegatov FIS si prizadevamo za tekme v Sloveniji nominirati
delegate iz bližnjih sosednjih držav zaradi znižanja potnih stroškov, vendar pa bo v bodoče
potrebno pristati na izjeme in sprejet delegata, ki se pripelje tudi 430 km v eno smer. Brez
delegata FIS in žirije, ki jo delegat vodi, pa tekme FIS zagotovo ne bodo priznane.
Organizatorjem FIS tekmovanj pa je pri pokrivanju stroškov organizacije tekem precej
pomagala odločitev FIS, da je dovoljeno pobirat startnino v višini 20 EUR tudi za tuje
tekmovalce, kar pa bo za posledico imelo plačevanje startnine naših tekmovalcev na tekmah
v tujini.
Startnine na FIS tekmovanjih so zelo nedorečene tudi na nivoju FIS in prevladujejo različna
mnenja. Kot mi je znano v okviru SZS še nismo oblikovali stališča okoli startnin o katerih pa
bo FIS zagotovo oblikovala pravilo.

Aktivnost delegatov državnega in regijskega ranga na tekmah v SLO

Za slovenske delegate sta bila pred sezono 2014/15 organizirana dva seminarja, na tekme
pa so bili razporejeni izključno delegati, ki so se seminarja udeležili.
Izvedeni so bili tudi sodniški izpiti, kjer je izpite opravilo 32 kandidatov in pridobilo naziv
sodnik alpskega smučanja.

V sezoni 2014/15 je bilo v Sloveniji poleg tekmovanj ranga FIS izvedeno še:
- 25 tekem državnega ranga; aktivnih je bilo 16 TD
- 22 tekem v vzhodni regiji; aktivnih 8 TD
- 20 tekem v zahodni regiji; aktivnih 8 TD
- 16 tekem v centralni regiji; aktivnih 6 TD
- 10 tekem v NPR; aktivnih 7 TD

Glede na število tekmovanj, ki jih v SLO organiziramo, število usposobljenih in aktivnih
tehničnih delegatov ustreza ali celo presega možnosti delegiranja.
Tako delegati, kot sodniki pa se pogosto pojavljajo v organizacijskih odborih tekmovanj in
tudi kot glavni sodniki na tekmovanjih, kar nedvomno prispeva k dvigu kvalitete tekmovanj.
Pregled izvedenih tekem in rezultati so razvidni na spletni strani SZS.

Zaključek:
Iz zgoraj navedenega lahko zaključimo, da so delegati in sodniki v letu 2014/15 uspešno
izvedli svoje naloge in da je tudi komisija opravila svoje naloge korektno.
Ne moremo pa mimo dejstva, da so se na nekaterih tekmah pojavili dvomi v regularnost
merjenja, v nekaj primerih tudi zaradi motenj v tehniki in merilnih napravah. Tehnični
delegati in žirija je zadolžena za izvedbo tekmovanj v skladu s pravili, vendar pa meritve
izvajajo merilci, ki jih žirija v celoti zelo težko nadzira. Merilci pa lahko delujejo brez posebne
licence, homologirane in atestirane morajo biti izključno merilne naprave, zato bi bilo na
nivoju SZS dobro razmisliti tudi o licenciranju merilnih ekip oziroma njihovih vodij vsaj za
tekmovanja na nivoju FIS.
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