Številka: IO – 01 – 2017

Zapisnik seje Izvršnega odbora KŠP
Zaporedna številka seje:
Datum seje:
Kraj seje:
Pričetek:

01
09.05.2017
Velika sejna soba PZS, Dvorakova 9, 1000 Ljubljana
18:00

Prisotni člani IO:

Aleš Pirc, Urban Primožič, Lorin Moscha, Janez Hafner, Jure Golob,
Jernej Peterlin
Tomo Česen (strokovni sodelavec PZS)

Ostali prisotni:
Dnevni red:

AD1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

dogovor o načinu delovanja IO v tem mandatu in razdelitev področij med člani IO
začetek DP 2017 in informacijska podpora akcijam KŠP
strokovna komisija za tekmovalno športno plezanje ( opredelitev nalog, sestava članstva )
tekmovalni sistem OI 2020, uvedba kombinacijskih tekmovanj
Finančno poročilo
Razno

Člani nove komisije so določili cilje mandata in določili nosilce posameznih delovnih nalog
AD2.
Lorin Moscha predlaga ukrepe za dvig števila tekmovalcev na tekmah državnega prvenstva. Državno
prvenstvo kot paket ponuditi sponzorjem.
−
−

Sponzorsko ozadje na podelitvah (pridobiti sponzorje)
Vrednostne vrečke

Možnosti, kako povečati število tekmovalcev:
- Organizator lahko določeno št. tekmovalcev povabi na tekmo; lahko so tudi brez licence
(wildcard)
- Potrebno bi bilo narediti odprte kvalifikacije za tekme balvanskega plezanja; potrebno bo
spremeniti tudi tekmovalni pravilnik
- Možnost ukinitve licenc in povišanja startnin
Sklep : V želji po poenotenju in dvigu vizualne podobe tekmovanj za DP ter pridobitvi dodatnih
sponzorskih sredstev, ki bi jih uporabili za kvalitetnejšo izvedbo in večje število tekmovanj za DP, bo
Lorin Moscha pripravil predlog-projekta za pridobitev sponzorjev za DP in predlog za spremembo
tekmovalnega pravilnika, s katerim bi se približali "zmožnostim klubov" za organizacijo tekmovanj
predvsem v balvanskem plezanju in vplivali na povečanje števila udeležencev - sprememba pravilnika
v smeri tekmovanja zahodne in vzhodne lige oziroma tekem mladinskega evropskega pokala.
Namen:
− Izdelava celostne podobe
− Poenotenje tekmovanj
− Priliv sponzorskih sredstev
− Dvig kvalitete izvedbe
− Večje število tekmovanj za DP

−
−
−
−
−

Stimulacija organizatorjev tekmovanj
Subvencija organizatorjem
Omogočanje manjšim klubom in plezalnim centrom za izpeljavo tekmovanj za DP
Dvigniti število udeležencev
Dvigniti raven tekmovanja v balvanskem plezanju in spustiti "strogost" smislu sojenja

Sklep : Janez Hafner bo izdelal vsebino ankete, ki jo bomo poslali na klube, da se ugotovi, kaj je vzrok,
da tekmovalci, ki obiskujejo V in Z ligo ne tekmujejo na tekmah DP (težavnost smeri, sam sistem
tekmovanja, stroški licence in štartnine ?).
Nova informacijska podpora za obdelavo rezultatov tekmovanj. Prvič bo nova spletna aplikacija
uporabljena na tekmi DP v Šk. Loki 13.5.2017. KŠP bo za organizatorje in sodnike izvedla
usposabljanje za uporabo spletne aplikacije. Predstavnik organizatorja bo vnesel višine, kontrolo pa
bo izvedel glavni sodnik. V naslednji fazi bodo ob zadostnem številu tablic ali prenosnikov rezultate
lahko vnašali sodniki smeri sproti.
AD3.
Ustanovitev strokovne komisije za tekmovalno športno plezanje. Pripraviti pravilnik strokovne
komisije (Golob).
Sklep: IO KŠP pripravi razpis za klube, ki predlagajo člana v strokovno komisijo. Izbor je v pristojnosti
IO KŠP.
AD4.
Urban Primožič predstavi tekmovalni sistem za OI 2020. Po informacijah iz ŠPO Celje bo stena za
hitrostno plezanje izdelana do marca 2018, tako bo lahko prvo tekmovanje na standardni steni za
hitrostno plezanje v Sloveniji v prihodnji sezoni DP.
AD5.
Strokovni sodelavec Tomo Česen predstavi glavne prihodke in odhodke za prvo četrtletje 2017 (LPŠ,
FŠ, seminarji, najem stene Kranj, sponzorji ). Ugotovitev, da je potrebno izvajalce storitev še vedno
opominjati, da izdajajo račune sproti. S tem se izboljša kvaliteta nadzora nad porabo sredstev
reprezentanc.
AD6.
1. Parareprezentanca. Jernej Peterlin preveri na Zvezi za šport invalidov možnosti sofinanciranja že
v letu 2017. Lorin Moscha je pripravljen aktivno sodelovati pri pripravi projekta za pridobivanje
sredstev za parareprezentanco za njihovo lažje delovanje v prihodnosti
2. Urban Primožič je postal član tehnične komisije IFSC za dogodke in opremo.
3. Možnost skupnega naročila oprimkov in volumnov za društva v imenu PZS. Jernej Peterlin in
Urban Primožič se pozanimata pri proizvajalcih glede cenikov oz. popustov.
4. Tomo Česen bo dopolnil seznam inštruktorjev s podatkom posameznikove elektronske pošte
5. IO KŠP organizira sejo v Ospu;

Zapisal: Jure Golob
Seja se je končala ob 20:20.

