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 Redni sestanek podkomisije  

Dnevni red: 

- Pregled minule sezone 
- Pregled koledarja za tekmovalno sezono 2018 
- Plan dela 2018 
- Pregled merilnih naprav v lasti zveze 
- Razno 

 

1.  V letu 2017 smo uspešno izvedli državno prvenstvo v sodelovanju s hrvaškim organizatorjem 
po odpovedi primarnega termina v Dolenjskih Toplicah. Število tekmovalcev v primerjavi s 
predhodnimi leti ni naraslo. Državna reprezentanca se je udeležila svetovnega prvenstva in 
solidno nastopila kot ekipa ter bila zelo dobra med posamezniki. Na domačih tleh ostalih 
tekmovanj ni bilo. 
 

2.  V letu 2018 se nam obeta Evropsko prvenstvo na domačih tleh v Kobaridu Septembra. Državno 
prvenstvo je razpisano za prvi vikend v Juniju (Kanja Dolenjske Toplice). Svetovni pokal letos 
vsebuje 6 tekem, ki bodo nosilke dobrih točk za svetovno lestvico.  Novost v PGA je evropski 
pokal, ki se začne v novi obliki. Prvo tekmovanje bo Aprila v Novem Sadu v Srbiji. Druga v seriji 
je tekma našega državnega prvenstva. Plan je narediti 3 tekmovanja v prvi sezoni  in nato 
peljati sezone s 4 tekmami. V postavljanju je spletna stran o kateri bomo obveščeni prek 
forumov in socialnih medijev. Na njej bodo vse izdane vse podrobnosti o seriji PGAEC. 

V Srbiji bo potekalo tudi predsvetovno prvenstvo v Vršcu meseca Maja.  

3. V želji po pomladitvi ekipe je prišla ideja skupnih treningov z novimi potencialnimi pikaši. 
Renato in Špela že opravljata skupne treninge z reprezentantom, cilj je pripeljati še kakšnega, 
ki bi s konkurenčnim pristopom dvignil nivo treningov in formo ter znanje sotekmovalcev. 
Oragniziran dvodnevni trening  DR vsaj dvakrat na terenu prihajajočega Evropskega prvenstva, 
kamor povabimo tudi mlajše pilote ki kažejo interes za PGA tekmovanja in vstop v DR v 
prihodnosti. Pred DP se organizira skupni trening DR na prizorišču DP. 
 

4. Semafor in palačinka last LZS sta na zvezi. Pripravljen je obrazec za izposojo te opreme, da se 
v vsakem trenutku ve, kje se oprema nahaja. Dodatna nova merilna oprema je last ZPLS in se 
hrani na LZS kot oprema za uradna tekmovanja. Na zvezo se vloži prošnja za novo palačinko in 
semafor (Sluga že govoril na zvezi). 
 

5. Po predlogu dveh klubov se opravi razprava na pravilnik PGA. V začetku leta 2017 smo sprejeli 
določene sklepe, ki se niso vnesli v pravilnik. Iz tega naslova se odpre razprava, ki z večinskim 
glasom pripelje do soglasnih zaključkov prisotnih klubov.  
 
Potrjeni predlog za spremembo točke IZBOR REPREZENTANCE: 



Izbor DR se dela 2 meseca pred nastopom DR izključno po lestvici FAI PGA ranking list. Za 
tekmovanja , ki so na dan 4 mesece pred nastopom DR se zabeleži točke posameznih tekem. 
Za tekmovanja, ki so bila končana do 4 mesece pred nastopom DR in rezultati niso na FAI PGA 
ranking list, se naknadno vpiše te točke v izbor točk posameznega tekmovalca in nato določi 
štiri najboljše rezultate na dan ko so objavljeni (stari rezultati imajo vrednost na dan 4 mesece 
pred nastopom DR, kasneje vpisani rezultati imajo vrednost na dan objave), vendar najkasneje 
do 2 meseca pred nastopom DR. 
Po pravilniku ostane odstavek: V primeru da ni….   …. Nastopom DR. 
 
Član DR je zavezujoč, da opravi najmanj dva uradna treninga pod vodstvom vodje 
reprezentance. 
 
Vodja reprezentance je zavezujoč, da razpiše in organizira najmanj tri uradne treninge DR v 
sodelovanju s klubi udeležencev DR. Vodja reprezentance je zavezujoč, da organizira vodenje 
skupni briefingov na FAI cat1 tekmovanjih. 
 
Član DR je lahko … , ki ima vsaj dva rezultata z uradnih FAI tekmovanj v obdobju 12 mesecev 
pred nastopom DR. 
 
Izbor DR zavezujoč na pravilnik opravi predsednik podkomisije in o stanju izbora obvešča tudi 
v PGA sodelujoče klube prek maila. Prijavo reprezentance na FAI cat1 v sodelovanju z LZS 
ureja in vodi vodja reprezentance. 
 
 
 
 
Prisotni klubi: Zlatorog Laško, Lintvar, Kanja Dolenjske Toplice 
Odsotni klubi: Čuk Dravograd 


