Številka: IO – 5 – 2018

Zapisnik seje Izvršnega odbora KŠP
Zaporedna številka seje:
Datum seje:
Kraj seje:
Pričetek:
Prisotni člani IO:
Ostali prisotni:
Odsoten:

5
17. 1. 2018
Velika sejna soba PZS, Dvorakova 9, 1000 Ljubljana
17:00

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

Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika zadnje seje IO
2. Imenovanje selektorjev reprezentanc
3. DP 2018 ( koledar, sofinanciranja organizacije, plačilo obdelave rezultatov, tekmovalni
pravilnik ( disciplina kombinacija), razporejanje sodnikov )
4. povračilo stroškov parareprezentance za leto 2017
5. Vsebinsko poročilo KŠP za 2017
6. Vsebinski in finančni (vsaj okvirno) plan 2018
7. Formalni zagon projekta mobilne balvanske stene – investicija KŠP
8. Letna skupščina IFSC
9. Razno
AD 1.
SKLEP: IO KŠP potrdi zapisnik zadnje seje
AD 2. Urban Primožič (SK TŠP) predstavi potek razgovor s kandidati in kriterije izbora ter poda
predlog za oba selektorja za obdobje naslednjih štirih let.
SKLEP: IO KŠP potrdi selektorja reprezentanc skladno s predlogom SK TŠP. Selektor članske
reprezentance je Gorazd Hren. Selektor mladinske reprezentance je Anže Štremfelj.
AD 3.
Koledar tekem DP 2018
Na razpis KŠP za organizacijo tekem DP 2018 je prispelo nadpovprečno veliko število kandidatur
društev v skupnem številu 33 tekmovanj v devetih prireditvah. Po usklajevanju s koledarji obeh
regijskih lig in mednarodnim koledarjem tekem je IO KŠP sprejel naslednji koledar tekem DP 2018:
Organizator
PK Škofja Loka 1
ŠPD Korenjak 1
ŠPD Korenjak 2
PK Škofja Loka 2
PK Kamnik
AK Sl.Bistrica
ŠPO Tržič
AO Kranj

ml.
12.maj

težavnost
sr.
12.maj

6.-7.okt

6.-7.okt

27.okt
11.nov
23.-25.nov.

27.okt
10.nov
23.-25.nov.

st.

ml.

balvani
sr.

23.-24.jun
21.-22.sept

23.-24.jun 23.-24.jun
21.-22.sept 21.-22.sept

13.-14.okt

13.-14.okt

23.-25.nov.

23.-25.nov

st.

hitrost
vse 3 kat

6.-7.okt

10.nov
23.-25.nov.

23.-25.nov
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ŠPO Celje

30.nov.,1.2.dec.

30.nov.,1.2.dec.

30.nov.,1.2.dec.

30.nov.,1.2.dec.

30.nov.,1.2.dec.

30.nov.,1.2.dec.

30.nov.,1.2.dec.

SKLEP: IO KŠP predlaga organizatorjem naslednje spremembe koledarja DP za leto 2018
DP Celje : 30.11.,1. - 2. December, Kamnik: 13.,14. oktober. Tomo Česen si ogleda dvorano v Kamniku
in oceni primernost za izvedbo tekme DP.
Pokrivanje izgube organizatorjev tekem DP
Za rešitev finančne izgube organizatorjev, ki zadnja leta nastaja zaradi upadanja števila tekmovalcev
DP IO KŠP sprejme naslednji sklep:
SKLEP:
- za tekme DP znaša enotna štartnina za vse kategorije 17 EUR.
- za vnašanje rezultatov na tekmi KŠP sofinancira organizatorje s 50 EUR za vsako skupino
kategorij ( skupaj 150 EUR za ml.+sr.+st.kat) ( Skupen strošek KŠP v 2018: 1.650 EUR )
Pokrivanje dodatnih stroškov KŠP za tekme DP
Zaradi večjega števila tekmovanj DP ( 50 % > kot v 2017) se bodo povečali stroški, ki jih pokriva KŠP (
sodniki, nagrade, majice, obdelave rezultatov, podelitveni podij ). KŠP znotraj PZS išče dodatne
sponzorje ( od leta 2018 naprej bo novi sponzor Telekom Slovenije vsako leto prispeval za DP 1.800
EUR ), vendar to ne bo dovolj za pokritje stroškov, zato IO KŠP predlaga za leto 2019 članarino KŠP v
znesku 110 EUR.
SKLEP: Za zagotovitev osnovnih sredstev za sofinanciranje tekem DP 2018 je KŠP prisiljena umakniti
sofinanciranje za organizatorje, ki so prejeli posebno podporo v preteklih letih ter nadomestilo za
najem in montažo balvanske stene za potrebe PDK.
KŠP bo za pridobitev sponzorjev DP v športnem plezanju poskrbela tudi za celostno podobo
podelitvenega prostora na tekmah, kar bo zvišalo nivo tekmovanj in ugled športne panoge pri
sponzorjih.
SKLEP: KŠP dobavi urejen podelitveni podij s panojem za reklamo sponzorjev in enotnim načinom
podelitve. Lorin Möscha poišče najugodnejšo rešitev za sistem postavitve montažnega panoja za
podelitev s sponzorji. Predviden strošek v letu 2018: 1.500 EUR
Popularizacija tekem DP
IO KŠP v sodelovanju s SK TŠP z namenom popularizacije balvanskega tekmovalnega plezanja podaja
predlog, po katerem se v Tekmovalni pravilnik 2018 vnesejo potrebne spremembe, po katerih se
plezanje v kvalifikacijah balvanov izvaja na flash ( ne več na pogled) in uvede se finale za mlajšo in
srednjo skupino kategorij.
Dodatno IO KŠP sprejema še 2 popravka TP DP:
- Ukine se superfinale za razvrstitev v skupnem seštevku DP, delitev 1. mesta v končni
razvrstitvi je mogoča: Člen 3.14.22 se glasi: »Če je po merilih iz prejšnjega člena še vedno
delitev enega od prvih treh mest, si tekmovalci mesto delijo«
- Spremeni se število finalistov v sr. kat. v težavnosti: 6 brez plavajoče kvote: »V srednjih
kategorijah je kvota za finale 6, kar pomeni, da se v finale uvrstijo vsi tekmovalci, ki so
dosegli eno od prvih 6 mest.«
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AD 4.
Članom paraplezalne reprezentance se za udeležbo na tekmah v letu 2017 (Imst 8.-9.7.,
Briancon 26.7., Edinburgh 23.-24.9. in Sheffield 7.-8.10) povrnejo vsi potni stroški in stroški bivanja, ki
so jih v letu 2017 imeli z udeležbo na tekmovanjih v paraplezanju. Zneski po posameznih članih so:
Grega Selak: 1.102 EUR, Tanja Glušič: 2.058 EUR , Jurij Ravnik: 817,13 EUR.
SKLEP: IO KŠP se strinja s povračilom stroškov za mednarodna tekmovanja selektorju (Jurij Ravnik) in
članoma parareprezentance (Gregor Selak, Tanja Glušič) za leto 2017 v višini 3978,66 €
AD 5. Vsebinsko poročilo KŠP za 2017
SKLEP: IO KŠP smatra, da je poročilo primerno za obravnavo na Zboru KŠP
AD 6. Storkovni sodelavec Tomo Česen predstavi vsebinski in finančni načrt za leto 2018
SKLEP: IO KŠP sprejme predlagani vsebinski in finančni načrt 2018
AD 7. Formalni zagon projekta mobilne balvanske stene – investicija KŠP
SKLEP: IO KŠP do 25.1 pridobi idejno zasnovo in okvirni račun za plezalno steno. Tomo Česen se
sestane s proizvajalcem Igorjem Jamnikarjem in od njega pridobi idejno zasnovo, na podlagi katere
bo KŠP izvedla natečaj za izvedbo projekta.
AD 8.
Predstavnika PZS na letni skupščini IFSC ( Jure Golob in Urban Primožič) zastopata naslednja
stališča PZS:
- Način izvedbe seminarja za postavljavce v 2017 ni bil korekten do nacionalne zveze, PZS želi aktivno
sodelovati pri usposabljanju mednarodnih kadrov
- Pravila v hitrosti; ponesrečen štart ne sme biti diskvalifikacija ( Urban napiše dopis za IFSC)
- Predlog za seminar postavljavcev v SLO
- Paraplezanje: neprimerno visoka pristojbina za udeležbo na tekmah IFSC – predlog IFSC: 2.500 €
AD 9.
Razno ( sofinanciranje Triglav The Rock, podelitev naj-plezalci, seminar za trenerje-licenčni
za vse, priprava na letni Zbor KŠP 2018 )
- Sofinanciranje mastra Triglav the Rock:
- KŠP participira v višini največ 4.000 EUR
- vsi postavljavci smeri na tekmi naj bodo slovenski predstavniki
- Letni zbor KŠP naj bo v mesecu marcu (pred skupščino PZS)
- Seminar za trenerje, ki ga letos izvaja vodstvo reprezentance bo štel kot licenčni seminar za
trenerje ŠP1
Lorin Moscha je podal mnenje na obravnavane točke predhodno preko e-pošte.

5. seja IO KŠP je bila zadnja seja kateregakoli organa PZS v stavbi PZS na Dvorakovi 9 v Ljubljani.
Naslednja seja bo v novih prostorih PZS Ob železnici 30.
Seja se je končala ob 19. uri.

Zapisal: Jure Golob
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