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1. SPLOŠNA DOLOČILA

1.1 ŠPORTNI PRAVILNIK  
obvezuje vse člane LZS, da se ravnajo po njegovih določilih na vseh tekmovanjih in prireditvah, ki so
vpisana v športni koledar FAI ali LZS.

1.1.1 Športni  Pravilnik  se  sestoji  iz  Splošnega  Športnega  Pravilnika  (SŠP)  in  Športnih  Pravilnikov
posameznih komisij  ter  podkomisij.

1.1.2 Splošni Športni Pravilnik (SŠP) vsebuje pravila in predpise, ki so skupni vsem panogam LZS. SŠP
pripravlja, ureja in predlaga Športna Komisija pri LZS (ŠK-LZS), potrjuje pa Izvršni Odbor pri LZS
(IO-LZS).

1.1.3 Športni  Pravilnik  komisij  oz.  podkomisij  vsebuje  pravila  in  predpise  specifične  za  posamezne
dejavnosti. Te pravilnike pripravlja, ureja in predlaga za to pristojna komisija, oz. podkomisija,
potrjuje pa ŠK-LZS.

1.1.4 Športni Pravilniki komisij in podkomisij ne smejo biti v konfliktu s Splošnim Športnim Pravilnikom.

1.2 ŠPORTNE KOMISIJE PRI LZS    
Športna Komisija LZS je sestavljena iz podkomisij športnih dejavnosti in splošnih dejavnosti LZS. Tabela
prikazuje dejavnosti in oznake pravilnikov. Navedene so tudi oznake in nazivi pri FAI.

1.2.1 Za vse klasifikacije in definicije posameznih komisij velja FAI General Section Chapter 2.

Komisije
Oznaka Športni

Pravilnik Razred Opis
LZS FAI LZS FAI

Balonarska / Balloning CIA 1 A Free Ballons
Motorna  /  General
Aviation

GAC 2 C Aeroplanes

Jadralna / Gliding IGC 3 D
DM

Jadralna letala / gliders
Jadralna letala z motorjem / motor gliders

Modelarska CIAM 4 F/S Letalski / raketni modeli
Aero / Space modelling

Padalska / Parachuting ISC 5 G Padala / Parachutes

Akrobatska  /
Aerobatics CIVA 6 C

D
Motorna Letala / Aeroplanes
Jadralna letala / Gliders

Jad.padalstvo in jad. 
zmajarstvo / Hang 
Gliding and Paragliding

CIVL 7 O
Jadralni zmaji / Hang Gliders
Jadralna padala / Paragliders

Helikopterska  /
Rotocraft

CIG 8 E Helikopterji / Helicopters  / Tilt Rotocraft
 / Autogyros

UltraLahka   /
Microlights CIMA 10 R

Ultra lahka letala / Microlight Aircraft
Motorni zmaji / Powerd Hang Gliders
Motorna padala / Powerd Paragliders

    



2. ŠPORTNE PRIREDITVE - TEKMOVANJA

2.1 TEKMOVANJA VPISANA V KOLEDAR LZS

2.1.1 Tekmovanja 1. Kategorije (SP, EP, WAG, WG)

2.1.2 Tekmovanja 2. kategorije - vsa ostala tekmovanja organizirana v imenu LZS.
2.1.2.1 Državna prvenstva
2.1.2.2 Vsa tekmovanja vpisana v FAI koledar

2.2 MINIMALNA UDELEŽBA ZA VELJAVNOST TEKMOVANJA

2.2.1 Državna prvenstva.   Minimalno 6 tekmovalcev iz 3 klubov oz. 4 ekipe iz 3 klubov.

2.2.2 V  posebnih  primerih  lahko  Športna  komisija  minimalno  število  tekmovalcev  in  klubov  tudi
zmanjša. Predlog in utemeljitev mora pristojna komisija oz. podkomisija poslati najmanj 30 dni
pred začetkom tekmovanja oziroma najkasneje do roka za oddajo športnega koledarja.

2.2.3 Vsa ostala tekmovanja. Kot je zapisano v pravilnikih posameznega zadevajočega tekmovanja.

2.3 KOORDINACIJA 

Komisije naj, kolikor je mogoče, uskladijo tekmovanja tako, da se časovno in geografsko ne pokrivajo.
V primeru, da se komisije ne morejo uskladiti o času in kraju tekmovanja, lahko o tem odloča Športna
Komisija.

2.4 ORGANIZACIJA TEKMOVANJA 

2.4.1 Organizator  tekmovanj  1.  kategorije  FAI  je  dolžan  predstaviti  kandidacijski  file  na  pristojni
komisiji, če je komisija razdeljena na več podkomisij pa na podkomisiji za določeno dejavnost,
katera IO LZS poda svoje mnenje. Oblika in vsebina sta predpisani s strani FAI, dopolnjen pa
mora biti z organizacijskim in finančnim načrtom. IO-LZS odloči o kandidaturi.

2.4.2 Razpis za tekmovanja, ki štejejo za Državno Prvenstvo ali Svetovni pokal morata izdati pristojna
komisija oz.  podkomisija pri LZS in sicer najkasneje do 15. oktobra za tekmovanja v naslednji
sezoni. Razpis mora biti poslan vsem članicam LZS, ki se ukvarjajo z dejavnostjo, sekretarju LZS
ter Športni Komisiji in mora vsebovati najmanj:

- naziv tekmovanja
- rok za oddajo kandidatur
- pogoje za organizacijo tekmovanja

2.4.3 Na razpis se lahko prijavijo kandidati člani LZS, ki imajo poravnane vse obveznosti do LZS in so do
predpisanega  roka  oddali  kandidaturo  pristojni  komisiji  oz.  podkomisiji,  ki  mora  vsebovati
najmanj:

- naziv organizatorja
- kraj in datum tekmovanja
- rok za prijavo tekmovalcev
- maksimalno število tekmovalcev
- višina tekmovalne takse in kaj vključuje
- usluge tekmovalcem (prevozi, prehrana, nočitve, nagradni sklad)

    



- pravilnik  tekmovanja  ali  navedba  po  katerem  pravilniku  bo  potekalo  tekmovanje  in
ocenjevanje rezultatov

2.4.4 Člane tekmovalne žirije določi pristojna komisija v skladu s svojimi pravilniki.

2.4.5 Rok za izbor organizatorja. Pristojne komisije oziroma podkomisije morajo kandidate in Športno
komisijo najkasneje do 10. novembra obvestiti o izboru organizatorja tekmovanj 1. kategorije
ter do 30. novembra  za ostala tekmovanja 2. kategorije. 

2.4.6 Športna komisija mora  do 15. decembra pregledati in potrditi predlagane organizatorje in izdati
Športni  koledar,  ki  vključuje tudi  vsa ostala uradna tekmovanja in FAI  koledar  predložen s
strani komisij oz. podkomisij.  V kolikor točni datumi tekmovanj FAI še niso dokončni, se jih
vnese v Športni koledar takoj, ko je to mogoče.

2.5 OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA
 
Izbrani  organizator  mora  najkasneje  30  dni  pred  začetkom  tekmovanja  poravnati  tekmovalno
pristojbino LZS in podpisati pogodbo z LZS o organizaciji tekmovanja.  Višino pristojbine določi Športna
komisija pri LZS na prvem sestanku v letu. 

2.5.1  Dokumentacija. 
Izbrani organizator mora pripraviti vso dokumentacijo, ki mora vključevati najmanj:

- naziv organizatorja
- naziv tekmovanja
- kraj in datum tekmovanja
- seznam vodstva tekmovanja
- rok za prijavo tekmovalcev in obrazec za prijavo
- maksimalno število tekmovalcev
- višina tekmovalne takse, kaj vključuje in rok za nakazilo  (organizator lahko uporabi pri višini

takse še naslednje možnosti: višina takse po poteku roka vplačila in višina takse ob prihodu
na tekmovanje)

- pravilnik  tekmovanja  ali  navedba  po  katerem  pravilniku  bo  potekalo  tekmovanje  in
ocenjevanje rezultatov

- minimalno število prijavljenih, da se tekmovanje organizira 
- delegat (za tekmovanja 1. kategorije; za ostala tekmovanja zadostuje tekmovalna žirija)

in jo najkasneje 30 dni pred začetkom tekmovanja poslati:
- vsem klubom LZS, ki se ukvarjajo z dejavnostjo v kateri je razpisano tekmovanje
- Športni komisiji pri LZS
- delegatu tekmovanja (oz. tekmovalni žiriji)
- glavnemu sodniku tekmovanja
- predsedniku komisije pristojne za to tekmovanje

2.5.2 FAI Športna dovoljenja (FAI ID). Organizator je dolžan preveriti vsa FAI Športna dovoljenja (FAI
ID).  V primeru, da organizator dovoli  sodelovati tekmovalcu brez veljavnega FAI  Športnega
dovoljenja (FAI ID) ga lahko LZS kaznuje z denarno kaznijo v višini 200 eur.

2.5.3 Na DP mora biti izobešena zastava LZS in državna zastava. Ob otvoritvi in zaključku se predvaja
državna himna.

2.5.4 Tekmovalci. Tekmovanja se lahko udeležijo člani LZS, ki imajo poravnane vse obveznosti do LZS.
Odprtih državnih prvenstev se lahko udeležijo tudi tujci z veljavnim FAI Športnim dovoljenjem
(FAI ID).

    



2.5.5 Dokumenti  tekmovalcev.  Tekmovalci  so  poleg  dokumentov  predpisanih  v  pravilniku  za
tekmovanje organizatorju dolžni predložiti tudi veljavno FAI Športno dovoljenje (FAI ID).

2.6  DOPING, ALKOHOL, BOLEZEN in POŠKODBE

2.6.1 Tekmovalec, ki jemlje kakršnakoli zdravila ali droge oziroma je bolan ali poškodovan  v tolikšni
meri,  da  to  lahko  vpliva  na  njegove  sposobnosti  mora  o  tem  takoj  obvestiti  direktorja
tekmovanja.

2.6.2 V času tekmovanja je tekmovalec lahko deležen nenapovedane doping kontrole. Tekmovalec, ki
se doping kontroli odpove, se sankcionira po Protidopinškem pravilniku SLOADO (ki je skladen
z WADAC).

2.6.3  Procedura za doping kontrolo in prepovedane substance na FAI tekmovanjih veljajo FAI pravila
(ki so skladna z WADC), na tekmovanjih LZS pa Protidopinški pravilnik SLOADO. 

2.6.4  Tekmovalec, ki mora zaradi svojih zdravstvenih težav, po priporočilu zdravnika uživati zdravila,
poživila  ali  substance,  ki  so  na  seznamu  nedovoljenih  substanc/drog,  mora  pred  samim
tekmovanjem zaprositi za TUE (therapeutic use exemption), kot to določajo pravila WADA.

2.6.5 Postopek teče po Mednarodnih standardih  za  terapevtske izjeme.  Za  slovenske športnike  je
priporočljivo, da postopek začnejo pri SLOADO, ki bo poskrbel tudi za recognition s strani IAF.  

2.6.6 Vsi,  ki  želijo pridobiti FAI Športno dovoljenje (FAI ID) morajo predhodno pridobiti certifikat o
opravljenem e-izobraževanje:

ZA ŠPORTNIKE:
 e-izobraževanje ALPHA za vse športnike od 14. leta dalje

o člani državnih reprezentanc (obvezno takoj)
o kategorizirani športniki
o člani klubov in društev (pogoj za pridobitev FAI športne licence)
o Ponovno opravljanje e-izobraževanja ob prehodih v višje kategorije

 protidopinška predavanja (kot nadgradnja osnovnega e-izobraževanja)
o v  sodelovanju  z  OKS-ZŠZ  obvezna  protidopinška  predavanja  za  kandidate/udeležence

velikih mladinskih in članskih tekmovanj (OI, POI, MOI, OFEM)
o v sodelovanju z NPŠZ protidopinška predavanja za člane nacionalnih reprezentanc

ZA TRENERJE IN DRUGE ČLANE SPREMLJEVALNEGA OSEBJA ŠPORTNIKOV:
 e-izobraževanje Coach True za trenerje in člane spremljevalnega osebja:

o za vse, ki delujejo v nacionalnih reprezentancah (obvezo takoj)
o za trenerje, ki delujejo znotraj klubov in društev

 protidopinški seminarji (kot nadgradnja e-izobraževanja)
o SLOADO seminar, ki se organizira vsake 2-leti
o V sodelovanju z NPŠZ v sklopu usposabljanj in licenčnih seminarjev

Če ni določeno drugače, stopi ta člen (2.6.5.) v veljavo od 01.01.2021 dalje.

2.7 DOSEGANJE REKORDOV

    



2.7.1 Državni  rekord  potrdi  LZS.  Doseganje  državnih  rekordov  je  možno  v  skladu  s  potrjenim
pravilnikom (potrdi LZS) o državnih rekordih za določeno disciplino.  Športnik vso potrebno
dokumentacijo posreduje pristojni komisiji, ta pa rezultat obdela in ga najkasneje v 30 dneh od
dosežka pošlje ŠK-LZS. Seznam veljavnih uradnih državnih rekordov vodi LZS, objavlja se na
spletni strani LZS, športnik pa za dosežen rekord prejme diplomo rekorda. 

2.8 DRŽAVNA REPREZENTANCA 

2.8.1 Član državne reprezentance (DR) katerega od športov LZS je lahko samo član LZS z veljavnim
športnim dovoljenjem (FAI ID). Vse DR morajo upoštevati veljavne pravilnike LZS. DR so izbrane
na podlagi potrjenega pravilnika za izbor DR posameznih komisij oz. podkomisij iz uradnih FAI
in LZS tekmovanj, državno prvenstvo je pri tem obezno (razen z opravičljivimi razlogi – glej
3.1.1.). Pravilnike in DR predlagajo komisije, potrdi pa jih IO-LZS.

2.9 DELEGATI 
spremljajo  in  kontrolirajo  potek tekmovanja  in  o  vseh  nepravilnostih oziroma nespoštovanju  pravil  in
predpisov  ter  nešportnem  obnašanju  obveščajo  direktorja  tekmovanja,  tekmovalno  žirijo  in  Športno
komisijo pri LZS. Delegati so izbrani z liste delegatov LZS, ki jo potrjuje IO LZS.  Na tekmovanjih 2. kategorije
lahko funkcijo delegata nadomesti tekmovalna žirija.

2.9.1 Delegata  imenuje  pristojna  komisija  ali  podkomisija  in  mora  biti  podrobno  seznanjen  s
pravilnikom tekmovanja.

2.9.2 Delegat  ne  sme  imeti  druge  funkcije  pri  izvedbi  tekmovanja.  Delegat  je  lahko  prisoten  na
sestankih  tekmovalne  žirije.  Pred  začetkom  tekmovanja  je  delegat  dolžan  preveriti  ali  je
tekmovanje ustrezno pripravljeno.

2.9.3 Delegat mora pregledati športna dovoljenja (FAI ID) in sodniške izkaznice.

2.9.4 Delegat mora biti prisoten najmanj prvi in zadnji tekmovalni dan ter najmanj 8 dni po zaključku
tekmovanja  poslati  pismeno  poročilo  Športni  komisiji  pri  LZS  in  Komisiji  odgovorni  za
tekmovanje.

2.9.5 Stroške delegata krije organizator.

2.9.6 V  slučaju,  da  se  delegat  ne  udeleži  tekmovanja  oziroma  svoje  delo  opravlja  malomarno  je
organizator dolžan poslati pismeno prijavo komisiji, ki je imenovala delegata in Športni komisiji
pri LZS. O ukrepih zoper delegata odloča Komisija, ki ga je imenovala. Od delegata se lahko
zahteva povrnitev stroškov za nadomestnega delegata.

2.10 TEKMOVALNA ŽIRIJA 
skrbi za pravilen ter varen potek tekmovanja in rešuje pritožbe.

2.10.1 Tekmovalna žirija je sestavljena iz treh članov od katerih eden opravlja dolžnost predsednika.

2.10.2 Člane tekmovalne žirije določi pristojna komisija v skladu s svojimi pravilniki.

2.11 REZULTATI IN PRIZNANJA
2.11.1 Organizator je dolžan na zaključku tekmovanja izročiti vsem tekmovalcem uradne rezultate, v

primeru enodnevnih tekmovanj pa jih lahko (isti dan) tekmovalcem posreduje v elektronski
obliki ali pa objavi na uradni spletni strani komisije oz. podkomisije.

2.11.2 Uradni rezultati so veljavni, ko jih podpišeta glavni sodnik in član tekmovalne žirije.

    



2.11.3 Uradni  rezultati  morajo  biti  poslani  športni  komisiji  pri  LZS  najkasneje  8  dni  po  zaključku
tekmovanja. LZS rezultate pregleda, potrdi in le na podlagi objavljenih rezultatov na uradni
spletni strani LZS se lahko izbere državna reprezentanca in najboljši športniki.

2.11.4 Letalska Zveza Slovenije mora zagotoviti najmanj en komplet medalj za posamezno kategorijo.

2.12  PRESTOPI TEKMOVALCEV
2.12.1 Prestopi tekmovalcev med klubi so možni le od 1.januarja do zadnjega februarja za tekoče

leto. Tekmovalec se lahko registrira za drug le z izpisnico iz prvega kluba in vpisnico v novi klub,
ter  vrnjenim  športnim  dovoljenjem.  V  primeru  neupravičenega  oviranja  tekmovalcev  pri
prestopu, na podlagi pismenega zahtevka o prestopu odloča športna komisija LZS.

3. IZBOR NAJBOLJŠIH ŠPORTNIKOV

3.1 IZBOR NAJBOLJŠEGA ŠPORTNIKA LETA LZS

Izračun rezultatov za izbor najboljšega športnika LZS pripravi in potrdi komisija oz. podkomisija vsaka za
svojo dejavnost, pri dejavnostih, kjer to prakticira CIAM oz. FAI pa lahko ločeno tudi za mladince. Preveri
in zaključi pa ga predsednik ŠK.

Za določitev najboljšega športnika leta letalskih športov v Sloveniji za posamezno leto velja naslednji način
izračunavanja točk,  kjer se upoštevajo samo prispeli  uradni rezultati iz  tekmovanj FAI in LZS.  Lestvica
točkovanja je za vsa tekmovanja enaka, različne so le uteži.

Utež (ponder), s katero se pomnožijo dosežene točke na določenem tekmovanju:

WAG (Svetovne zračne igre) 5
WG (World games) 5
FAI tekmovanja 1.kategorije (EP, SP) 4
Svetovni/Kontinentalni pokali skupno  3
Ostala tekmovanja v koledarju FAI 2
Državno prvenstvo 2
Ostale državne tekme v koledarju LZS 1

    

mesto Točke mesto Točke mesto Točke mesto Točke
1. 60 14. 37 27. 24 40. 11
2. 55 15. 36 28. 23 41. 10
3. 50 16. 35 29. 22 42. 9
4. 47 17. 34 30. 21 43. 8
5. 46 18. 33 31. 20 44. 7
6. 45 19. 32 32. 19 45. 6
7. 44 20. 31 33. 18 46. 5
8. 43 21. 30 34. 17 47. 4
9. 42 22. 29 35. 16 48. 3

10. 41 23. 28 36. 15 49. 2
11. 40 24. 27 37. 14 50. 1
12. 39 25. 26 38. 13
13. 38 26. 25 39. 12



Rekordi - faktor se zmanjša za 1 od enakega ranga tekmovanja (npr.SR je fak.4 -1 = 3).

OPOMBE:

 v primeru, da je na posameznem tekmovanju skupno število tekmovalcev manjše od 50, se točkuje od
zgoraj navzdol.
 za končni seštevek štejejo v enem letu največ 3 tekmovanja. Državno prvenstvo je pri tem obvezno,
razen  v  primeru  resne  poškodbe,  bolezni  ali  smrti  v  družini.  O  teh  izjemah  odloča  ŠK.  V  primeru
opravičenega izostanka z DP štejeta le dva rezultata.

Za ostale uradne tekme v koledarju  LZS,  ki  se  upoštevajo za  točkovanje,  veljajo  enaka pravila  kot za
državno prvenstvo.

Za končni seštevek štejejo uvrstitve v letu za katerega se izbira športnik leta. 

Tekmovalec z največ točkami postane najboljši športnik leta letalskih športov v Sloveniji.

3.2. IZBOR IZJEMNEGA ŠPORTNIKA LZS

Izjemnega  športnika  LZS  na  podlagi  pismene  predstavitve,  ter  dodatne  predstavitve  na  sestanku  z
glasovanjem izbere Športna komisija. Vsaka komisija lahko prijavi samo enega kandidata

Splošni športni pravilnik je bil sprejet na 12.seji IO-LZS, dne 21.12.2000, dopoljen na 21.seji IO-LZS, dne 
16.04.2002, na 54.seji IO-LZS dne 15.12.2011 ,na 57. Seji IO-LZS 13.12.2012, na 66.seji IO-LZS, dne 
11.12.2015, na 82.seji IO-LZS dne 03.03.2020.

Predsednik LZS:
Igor Eržen
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