
SK JPZ pri LZS 
Hafnerjevo naselje 36 
4220 Škofja Loka 
 
 
 
 
SKLEP O DOLOČITVI SEZNAMA KANDIDATOV DR ZA NASTOP NA EVROPSKEM PRVENTVU 

V TOČNOSTI PRISTAJANJA V LITVI 2016 
 
   Glede na naše pravilnike ter lokalne pravilnike za tekmo, bi reprezentanca morala izgledati 
takole. 
 
V DR so se uvrstili po sv. lestvici: 

• Matjaž Sluga 
• Anton Svoljšak 
• Mojca Pišek 

 
ter po koncu izbora še: 

• Rok Preložnik 
• Damjan Čretnik 
• Jaka Gorenc 
• Jasmina Kadilnik 

 
  Po lokalnem pravilniku ekipo sestavlja max 7 članov od tega max 5 enega spola. Kar pomeni, 
da so vsi zgoraj našteti uvrščeni ter sestavljalo ekipo. Prav tako ima vsaka država po lokalnem 
pravilniku pravico da pošlje max 12 posameznikov, kar pomeni da lahko pošljemo še 5 
kandidatov, ki bodo člani reprezentance, vendar bodo nastopili le v individualnem delu, 
nikakor pa ne bodo mogli dajat točk za ekipni del. 
 
To po potem še.: 

• Dušan Gorenc 
• Zdravko Kumer 
• Franci Prelovšek 
• ----- 
• ----- 

 
Obrazložitev 
Po lokalnega pravilnika tekmovanja.: 
5. Entry 
The maximum number of pilots that may be entered by a NAC is 12. 
The maximum number of pilots constituting a national team is 7 total and 5 of one gender 
 
Menim, da je stvar dokaj jasna in ne potrebuje dodatne razlage. 
 
 



Kar pa se tiče samih izborov: 
5.1          Sestava DR PGAL 
Izbor reprezentance izvede selektor in poteka v dveh ločenih tekmovalnih sistemih, ki se delita 
na: 
- WPRS (svetovna jakostna lestvica discipline natančno pristajanje -) in 
- sklop internih izbirnih treningov, ki jih izpelje vodja reprezentance, 
Polovico mest v reprezentanci zasedejo najboljši tekmovalci v sklopu mednarodnih 
tekmovanj, če je števil tekmovalcev neparno imajo višjo kvoto tekmovalci iz sklopa internih 
izbirnih treningov. 
 
Po tem kar piše je potrebno polovice ekipe oz. v našem primeru 3 mesta določiti iz WPRS 
lestvice ki se preverja na dan začetka izbirnih treningov. Ker se oba sklopa določa ločeno, je 
potem tudi logično, da se vsak sklop obravnava posebej. Po tej logiki, bi v primeru odpovedi 
enega od kandidatov določenih po tem kriteriju, na njegovo mesto prišel naslednji kandidat 
pod enakimi pogoji, se pravi naslednji po WPRS lestvici. V našem primeru bi potem Matjaža 
zamenjal Tone. Nikjer v pravilniku ni določeno, do kdaj se mora nekdo odpovedat, da se ta 
kriterij ne bi več upošteval. Piše zgolj, da se lestvica preverja na dan začetka izbirnih treningov 
in se kot taka uporablja kot referenco za določitev prvega faktorja za izbor reprezentance. 
 
  
Moj sklep kot sledi: 
 
Na Evropsko prvenstvo ima pravico prijave in nastopa vseh 10 kandidatov, ekipo za ekipni 
del pa sestavljajo: 
•                    Matjaž Sluga 
•                    Anton Svoljšak 
•                    Mojca Pišek (F) 
•                    Rok Preložnik 
•                    Damjan Čretnik 
•                    Jaka Gorenc 
•                    Jasmina Kadilnik (F) 
 
Prijave morate vsi narediti najkasneje do 10.Junija na :  
http://europgc2016.com/registration/ 
 
Čas za pritožbo na odločitev predsednika SKJPZ je najkasneje do 07.06.2016 do polnoči in 
sicer lahko pritožbo podate predsedniku komisije, ki jo bo posredoval pristojnim organom, 
ali pa direktno gen.sec. LZS Primožu Lajovcu ali na IO LZS. 
 
LP, Igor Eržen 
 
Škofja Loka, dne 30.05.2016 
 
Predsednik SK JPZ pri LZS 
Igor Eržen 
 

http://europgc2016.com/registration/


Prvotni izbor: (ponedeljek 23. maj 2016 13:08) 
Pozdravljeni! 
 
Po končanih izbirnih treningih, vam pošiljam seznam kandidatov za sestavo DR, ki nas bo 
zastopala na pikaškem evropskem prvenstvu julija 2016 v Litvi. 
 
V DR so se uvrstili po sv. lestvici: 
 
    Matjaž Sluga 
    Matjaž Ferarič 
    Mojca Pišek 
 
ter po koncu izbora še: 
 
    Rok Preložnik 
    Damjan Čretnik 
    Jaka Gorenc 
    Jasmina Kadilnik 
 
V kolikor se kdo od uvrščenih ne namerava udeležiti prvenstva, naj to čim hitreje  sporoči 
Igorju Erženu, oz. najkasneje do 31.5.2016 
 
Srečno! 
 
Rok Preložnik, Predsednik podkomisije za natančno pristajanje pri SK JPZ pri LZS. 
 
 
Oddjava s strani ferarič Matjaža (ponedeljek, 23. maj 2016 21:42) 
Pozdrav! 
S tem mailom se dokončno odpovedujem nastopu na letošnjem Evropskem prvenstvu. 
lepo oddelajte in čestitke Roku, Damjanu, Jaki in Dušanu za uspešen nastop na izbirnih 
tekmah, ostalim pa več sreče in znanja prihodnjič 
 
Popravljen izbor s strani Preložnik Roka (torek 24. maj 2016 12:59) 
Pozdravljeni! 
 
Glede na odpoved  Matjaža Ferariča v DR, ga nadomesti naslednji po izboru in to je Dušan 
Gorenc. 
 
Torej je sestava DR za nastop v Litvi naslednja: Matjaž Sluga, Mojca Pišek, Rok Preložnik, 
Damjan Čretnik, Jaka Gorenc, Jasmina Kadilnik in Dušan Gorenc. 
 
Srečno! 
 
Pritožba s strani Svoljšak Antona (sreda 25. maj 2016 09:25) 
Pozdravljen. 



Na osnovi našega pravilnika , ki določa dva člana reprezentance iz svetovne lestvice, 
smatram , da sem po odpovedi Matjaža Ferariča, jaz ta drugi. 
Prosim za upeštevanje pravilnika in mojo uvrstitev v reprezentanco za Litvo. 
 
Hvala za razumevanje in Lp. 


