Številka: IO – 10 – 2019
Zapisnik seje izvršnega odbora KŠP
Zaporedna št. seje:
Datum seje:
Kraj seje:
Začetek:

10
27.05.2019
Sejna soba PZS, Ob Železnici 30a, 1000 Ljubljana
18:15

Prisotni člani IP: Aleš Pirc, Jernej Peterlin, Andrej Kokalj, Urban Primožič, Nejc Potrebuješ
Odsotni: Jure Golob
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

potrditev zapisnika seje IO z dne 05.03.2019
rebalans finančnega načrta
predlog spremembe nagrajevanja za selektorja/trenerje mladinske reprezentance
predlog spremembe stroškov za postavitev reprezentančnih smeri oziroma balvanov
merila za prijave za mednarodne postavljavce smeri oziroma balvanov
DP Celje 2019 – urnik ter cene štartnin
Dodaten termin za izpit za pridobitev naziva Športni plezalec 1

Ad 1.
IO KŠP je potrdil zapisnik prejšnje seje IO št. 9 z dne 05.03.2019
Ad 2.
IO KŠP se strinja z rebalansom finančnega načrta za leto 2019.
IO KŠP prosi PZS za naslednje podatke:
• skupni stroški celotne PZS
• delež stroška celotne PZS, ki je porabljen za KŠP
Ad 3.
IO KŠP je sprejel predlog o spremembi nagrajevanja za selektorja/trenerje mladinske reprezentance
Ad 4.
IO KŠP je obravnaval predlog zvišanja cen postavljanja smeri za potrebe reprezentanc.
IO KŠP za nadaljnjo obravnavo tega predloga zadolži Vodjo zbora postavljavcev, da pripravi specifikacijo
postavk in izračune, ki določajo predlagane cene.
Ad 5.
Informacija o izboru kandidatov za mednarodne postavljavce
IO KŠP je konec leta 2018 obravnaval 5 vlog za kandidate za mednarodnega postavljavca.
Pri izbiri je IO KŠP upošteval naslednja merila:
• kandidat mora imeti naziv glavni postavljavec
• kandidat ne sme biti aktivni selektor reprezentance

•

kandidat mora imeti izkušnje s postavljanjem smeri na mednarodnih tekmovanjih in iz tega naslova
imeti priporočila mednarodnih postavljavcev.
Po teh merilih je KŠP na IFSC poslala kandidaturi za Miho Hribarja in Dominika Fona.
Merila za prijavo za mednarodnega postavljavca smeri v paraplezanju:
• kandidat mora imeti izkušnje s postavljanjem smeri v paraplezanju
• kandidat mora imeti naziv postavljavec
Ad 6.
IO KŠP sprejme sklep, da se prijave na tekmovanje za DP Celje 2019 zaključijo v ponedeljek 10.6.2019. Višina
štartnin za kombinacijo znaša 45 EUR, samo za hitrostno tekmovanje pa 17 EUR.
Ad 7.
IO KŠP je sprejel sklep, da se v letu 2019 izvede en izredni izpitni rok za pridobitev naziva Športni plezalec 1.
Cena izpita je odvisna od številka kandidatov.
Seja se je zaključila ob 19:45.
Zapisal: Nejc Potrebuješ

