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Zapisnik 11.seje Strokovnega sveta za vrhunski šport JZS, ki je potekala 20.10.2015 s pričetkom ob 10.55 uri 

v Jahtnemu centru Izola. 

 
 
Udeleženi člani: predsednik Stanislav Žbogar, Karlo Hmeljak in Tomaž Čopi 
Ostali: Romeo Podlogar, Jure Žbogar (11.30 dalje) 
 
Seja je sklical predsednik z naslednjimi točkami dnevnega reda: 
1. Priprava na OI Rio 2016 
2. Razno 

  
K točki 1. 

 

Predsednik sveta je podal poročilo o sestankih z OKS. 
Na podlagi razprave so bili sprejeti naslednji sklepi oz. dogovori: 
 
Posadki Tina Mrak in Veronika Macarol ter Vasiliju Žbogarju se potrdi nastop na državnem prvenstvu Brazilija 
v sklopu priprav na OI Rio 2016. 
JZS poskrbi za prevoz kontejnerja z jadrnicama in spremljevalnima čolnoma (ali samo en čoln) v Rio de 
Janeiru. Oprema mora biti na razpolago v začetku meseca decembra.  
Jadrnica 470 iz Ria odpotuje v Argentino na svetovno prvenstvo 470 in se potem vrne v Rio. Jadrnica Finn in 
spremljevalni čoln ostaneta v Riu do pričetka olimpijskih iger. 
Za nastanitev v decembru poskrbi vsaka posadka sama zase. 
Čim prej  je potrebno najti prostor v Riu, kjer bo oprema (jadrnice in čoln) do zaključnih priprav v Riu, ki bodo 
od 15.junija naprej, ko bo za nastanitev in prostor za opremo poskrbel OKS. 
Strokovni svet prosi IO JZS, da čim prej seznani obe ekipi s kakšnimi sredstvi lahko računata v času priprav na 
OI. 
Vodja reprezentanca na OI Rio 2016 je Trevor Millar, katerega se takoj vključi v organizacijo priprav za Rio. 
 
 
K točki 2. 

 

• Strokovni svet predlaga IO JZS, da se sredstva, namenjena za testiranja in meritve v letu 2015 
namenijo za posadki 470 in Finn. 

• Predsednik sveta je poročal o sestanku z Žan Lukom Zelkom. Generalni sekretar preveri pri ostalih 
reprezentantih, ki sta nastopila na SP v Kanadi, ali bodo nadaljevala z bojem za uvrstitev na OI Rio 
2016.  

• Na finalu svetovnega pokala v Abu Dhabiju bo nastopil samo Toni Vodišek. 
 
Seja je bila zaključena ob 13.00 uri. 
 
Zapisal: Romeo Podlogar                                                                     Predsednik SSVS: Stanislav Žbogar 
 
 
 
 
 
  
    


