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!!!  Obiščite nas v svetovnem spletu - www.jadralna-zveza.si  !!! 

Koper, 21.06.2011 
 

 
 

Zapisnik korespondenčne seje Izvršnega odbora JZS 
 

z zaključkom dne 21.06.2011 ob 09:00 
 
 
 

 
 
Zaradi nujnosti tekoče problematike je bila sklicana korespondenčna seja IO-ja.  
 
 
Seje so se udeležili naslednji člani Izvršnega Odbora JZS: 
 
Gregor Veselko – Predsednik IO 
Mitja Margon – Podpredsednik IO 
Tomaž Orešič - Podpredsednik IO 
Uroš Žvan  
Juta Ošlak Kranjc 
Jani Dvoršak 
 
 
Dnevni red: 
 

1. Imenovanje reprezentance EP in Test Event 
2. Dopolnitve, potrditve in popravki imenovanih reprezentanc  
3. Strokovni svet 
4. Seminar za merilce – Laser 

 
 
 
K točki 1.:  
 
Glede na končan prvi del izbirnih regat v članskih olimpijskih razredih se imenujejo reprezentance 
za nastop na EP in predolimpijski regati v Weymouthu. V skladu z dopisom in obrazložitvijo 
spremembe programa se Gašper Vinčec EP ne udeleži. 
Na predolimpijski regati nastopi po en jadralec/posadka v vsaki disciplini. Reprezentanca nastopi 
enotno in mora do 23.06. sporočiti vse pomembne detajle, vezane za testno regato. 
Sekretar JZS skupaj z vodjo ekipe oz. trenerji poskrbijo za logistiko. 
 
 
 
Sklep IO/21062011/1: 
 
1. V reprezentanco za nastop na Evropskem prvenstvu v olimpijskih razredih, ki bo od 01. do 
15.07.2011 v Helsinkih (FIN), se imenujejo sledeči jadralci: 
- razred Finn: Vasilij Žbogar 
- razred 470: Tina Mrak – Teja Černe, Mitja Mikulin – Sebastijan Prinčič, Tidd Dylan – Nejc 
Dolinšek 
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- razred Laser: Karlo Hmeljak, Luka Domijan 
 
V razredu Laser se odobri nastop tudi tretjemu reprezentantu, Niku Pletikosu, ki mu JZS krije 
štartnino in podporo trenerja reprezentance. 
 
Trenerji: Trevor Millar (Finn) , Tomaž Čopi (470), Jozo Jakelić (Laser) 
 
 
 
 
2. V reprezentanco za nastop na regati »Test event«, ki bo od 01. do 14.08.2011 v Weymouthu 
(GBR), se imenujejo sledeči jadralci: 
- razred Finn: Gašper Vinčec 
- razred 470 ženske: Tina Mrak – Teja Černe 
- razred 470 moški: Mitja Mikulin – Sebastijan Prinčič 
- razred Laser: Karlo Hmeljak 
 
Trenerji: Roman Teply (Finn) , Tomaž Čopi (470M) in Mitja Margon (470Ž), Jozo Jakelić (Laser)  
Vodja ekipe: Mitja Margon 
 
Sklep sprejet soglasno. 
 
 
 
 
K točki 2.: 
 
Kot dopolnitev sklepov prejšnjih sej se potrdi (dopolni) trenerje reprezentanc za določena 
prvenstva. Predvsem zaradi racionalnejše logistike in dodatnih potreb. Dodatno se izda še 
soglasje za nastop tekmovalcev U-17. 
 
 
Sklep IO/21062011/2: 
 
- Za reprezentančni nastop na Evropskem mladinskem prvenstvu v razredu Laser 4.7, ki bo 
06. do 14.07. v Workum-u (NED), se imenuje še dodatni trener - Janez Mrak, ki bo skrbel za 
moški del reprezentance. Trenerju se prizna honorar ter prehrana za čas regate v skladu z 
normativi, saj njegove stroške poti ter bivanja krijejo »B reprezentantje«. 
 
- Za reprezentančni nastop na Evropskem/Svetovnem mladinskem prvenstvu v razredu 
Laser Radial, ki bo od 24. do 31.07. v La Rochelle-u (FRA), se imenuje trener in vodja ekipe - 
Viljem Orel  
Za to prvenstvo se odobri nastop še jadralcema Vid Lah in Jan Orel.  
 
Obrazložitev: Laser Radial je moški prehodni razred. Jadralca sta prvouvrščena na kriterijski 
lestvici v kategoriji U-17 in zaradi nenastopanja ženskih posadk še vedno v kvoti sreyodstev, 
predvidenih za nastop na tem prvenstvu. 
 
 
 
- Za reprezentančni nastop na ISAF Youth svetovnem prvenstvu, ki bo od 07. do 16.07. v 
Zadru (CRO), se potrjuje Simon Dekleva kot trener posadke 420. 
 
- Za reprezentančni nastop na MSP in MEP v razredu 470, ki bosta med 20.07. in 15.08. v 
Medemblik-u (NED) oz. Nieuwpoort-u (BEL), se potrjuje Matjaž Antonaz kot trener. Stroški se 
izplačujejo v skladu z normativi, vendar se smotrno delijo na polovico z reprezentančno posadko 
Italije, katero trener tudi spremlja na omenjenih prvenstvih. 
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- Za reprezentančni nastop na Evropskem/Svetovnem mladinskem prvenstvu v razredu 
Laser Standard, ki bo od 16. do 23.07. v La Rochelle-u (FRA), se potrjuje Janez Mrak. 
 
- Za reprezentančni nastop na EP in SP v razredu Optimist, se zamenjata reprezentanta in 
reprezentančna trenerja in sicer: 
- reprezentant za SP Liam Orel se udeleži EP na Portugalskem 
- reprezentant za EP Anže Podlogar se udeleži SP na Novi Zelandiji 
- reprezentančni trener za SP Jure Orel prevzame reprezentanco za EP 
- reprezentančni trener za EP David Poljšak prevzame reprezentanco za SP 
 
Obrazložitev: Prvouvrščeni jadralec iz kriterijske lestvice – Liam Orel je po mnenju trenerja 
premlad in premalo izkušen za pot na Novo Zelandijo. Ker je pred njim še nekaj sezon, bo 
priložnosti za nastop na SP še nekaj. Prva možna zamenjava je sedmouvrščeni Anže Podlogar, 
saj bi v nasprotnem primeru izgubili reprezentanta za EP. S tem se menjata tudi trenerja 
reprezentanc. 
 
Sklep sprejet soglasno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K točki 3.:  
 
IO JZS je v iskanju sestava SS k sodelovanju uspel privabiti skupino oseb, ki imajo na področju 
stroke nemalo izkušenj širokega dometa. Vsi člani SS so tudi aktivni trenerji in vključeni v dnevne 
dejavnosti klubov – izvajalcev programov. V čim krajšem času bo novoimenovani SS objavil tudi 
termine, na katerih bi se zainteresirani lahko redno (tedensko) srečevali s člani SS. V 
kratkoročnem obdobju se IO JZS zavezuje, skupaj s SS, da bo poiskal osebo, ki se bo 
profesionalno vključila v delo JZS na področju tekmovalnega pogona (športni direktor 
oz.Selektor).   
 
Sklep IO/21062011/3: 
 
IO JZS imenuje Strokovni svet v sledeči sestavi:  
 
Predsednik: Mitja Margon  
Člani: Simon Dekleva, Janez Mrak, Tomaž Čopi 
 
Sklep sprejet soglasno. 
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K točki 4.:  
 
Od ILCE smo prejeli povabilo (poslal ga je Jean-Luc Michon, Laser class chief measurer), na 
seminar za merilce. Seminar bo v La Rochell-u  15. in 16. julija 2011. Po uspešno opravljenem 
seminarju in izpitu bodo udeleženci prejeli naziv District Measurer in bodo pooblaščeni za 
izvajanje seminarjev in dajanje nazivov novim merilcem za District measurerje in Asistant District 
measurerje. 
Seminar je za povabljene brezplačen, potrebno je pokriti stroške potovanja in namestitve na 
samem prizorišču. 
 
SRF predlaga g. Brankota Auguština, ki je član SRF in odgovoren za področje merilcev. 
 
 
 
Sklep IO/21062011/4: 
 
Seminarja za merilce za razred Laser , ki bo 15. in 16.07.2011 v La Rochellu se udeleži Branko 
Auguštin, ki je v Svetu regatnih funkcionarjev odgovoren za področje merilcev. JZS pokrije 
stroške potovanja in namestitve na samem prizorišču. 
 
 
Sklep sprejet soglasno. 
 
 
 
Generalni sekretar Predsednik 
 Sašo Jurak  Gregor Veselko 
 

 


