
 
 
Zapisnik 12.seje Strokovnega sveta za vrhunski šport JZS, ki je potekala dne 16.3.2016 s pričetkom ob 8.40 

uri v Jahtnemu centru Izola. 

 
 
Udeleženi člani: predsednik Stanislav Žbogar in Tomaž Čopi 
Karlo Hmeljak je svojo odsotnost opravičil. 
Ostali: Romeo Podlogar 
 
Seja je sklical predsednik z naslednjimi točkami dnevnega reda: 
1. Pregled stanja v olimpijskih jadralnih razredih 
2. Priprava na OI Rio 2016 

  
K točki 1.: 

 

Predsednik  je naredil pregled vseh tekmovalk in tekmovalcev v razredu 470, Finn, Laser Standard, Laser Radial 
in 49er. 
 
Predstavil je namere IO JZS glede podpore društvom s primernimi pogoji za delo ter jadralci v teh razredih in 
kako je to vključeno v strategijo dela JZS.  
 
Tomaž Čopi ni imel pripomb na smer nadalnjega dela v olimpijskij razredih. 
 

K točki 2.: 

 

V Palma de Mallorci bodo še zadnje kvalifikacije za nastop na IO. Možnosti za osvojitev olimpijske norme imata 
še jadralca v razredu Laser Standard injadralka v razredu Laser Radial. V primeru, da jim uspe doseči normo, bo 
SSVS predlagal IO, da se zagotovijo potrebna sredstva za kvalitetne zaključne priprave.  
 
SSVS ugotavlja, da bivanje v olimpijski vasi za čas olimpijade  za jadralce ni primerno zaradi velike oddaljenosti 
od prizorišča. Organizatorji obljubljajo 50 minut vožnje, izkušnje pa kažejo, da te ocene običajno ne držijo. 
Veliko stanovanje s štirimi sobami, ki ga je OKS ponudil za našo ekipo, je na dobri lokaciji in primerno za 
bivanje, in se ga takoj rezervira. Preveri se še možnost najema manjšega apartmaja v bližini. 
 
Reprezentanca potrebuje za čas OI maserja, ki bo na razpolago reprezentanci takrat, ko ga potrebuje, kar 
pomeni, da bo po potrebi na razpologa zjutraj, čez dan ali pa v večernih urah, odvisno od razmer na jadralnem 
polju in od poteka tekmovanja. Če lahko to zagotovi spremljevalna ekipa OKSa, je to za reprezentanco 
sprejemljivo. 
 
Reprezentanca bo poslala v Rio  še dve jadrnici, vsaka ekipa svojo. Nakladanje jadrnic naj bo po možnosti 27. 
maja v Koperu. Kontejner, 40 čeveljski - povišan, ki ga bo priskrbel OKS, se bi predhodno opremil tako, da bo 
nudil primerne pogoje za delo, ko bo stal na prizorišču v Marini de Gloria. V ta kontejner se pri povratku z OI 
naloži še vsa opreme, ki je že v Braziliji (dve jadrnici, dva čolna, prikolica, jamborji…).  Z organizatorjem prevoza 
potrebno uskladiti vso dokumentacijo za prevoz. 
 
Obe ekipi čim prej pripravita pregled predvidenih svojih stroškov za priprave v Riu. 
 
Seja je bila zaključena ob 10.45 uri. 
 
 
Zapisal:                                                                                                                   Predsednik:                                      
Romeo Podlogar                                                                                                   Stanislav Žbogar 


