
 
 

Zapisnik 3. korespondenčne seje Strokovnega sveta 
 

Predsednik strokovnega sveta Vasilij Žbogar je dne 25.3.2019 sklical 3. korespondenčno sejo Strokovnega 
sveta JZS. Seja je potekala po e-pošti do 24:00 ure. 
 
Na seji so sodelovali: Vasilij Žbogar (predsednik), Mitja Petrič, Sandi Dekleva, Nik Pletikos in Andrej 
Kocjan. 
 
Ostali: Romeo Podlogar (generalni sekretar) 
 
Dnevni red seje: 

1. Prijava in sestava mladinskih reprezentanc za evropska in svetovna prvenstva  
2. Izračun točk na kriterijski lestvici za razred Optimist na Sailing point velikonočni regati 
3. Podpora ob nastopu Tonija Vodiška na svetovnem prvenstvu  

  
  
K 1. točki: 
  
Strokovni svet se je na sestanku, na katerem sta bila prisotna tudi člana IO JZS Jure Orel in Marjan 
Matevljič,  dogovarjal o nastopih mladinskih reprezentanc na evropskih in svetovnih prvenstvih.  
  
Na podlagi zaključkov na sestanku, predsednik predlaga v sprejem naslednje sklepe: 
  
Sklep SS 250419/1: 
Na evropskem prvenstvu v razredu Optimist v Franciji bo nastopilo 7 reprezentantov (3 in 4 po spolu na 
podlagi kriterijske lestvice). Trener reprezentance bo Jakob Božič, vodja oz. spremljevalec bo določen 
naknadno.  
Na svetovnem prvenstvu v razredu Optimist Na Antigui bo nastopilo pet najbolje uvrščenih jadralcev in 
jadralk. Z reprezentanco bosta potovala Jan Orel in Sandi Dekleva. 
Na ekipnem evropskem prvenstvu v Italiji bo nastopila 5 članska reprezentanca pod vodstvom Jakoba 
Božiča. 
Skupne priprave reprezentanc za evropsko in svetovno prvenstvo bodo konec maja in v začetku junija, ko 
bosta reprezentanci nastopili na mednarodni regati v Workumu na Nizozemskem in udeležba ekipe za 
svetovno na regati Trofeo Rizzotti.  
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA in 1 VZDRAŽAN. 
 
Sklep SS 250419/2: 
Na mladinskem evropskem prvenstvu v razredu Laser 4.7 v Franciji bodo nastopili Gašper Strahovnik, 
Daniel Cante in Sven Panger ter Lana Vidmar. Prvenstva se lahko udeleži tudi Alenka Valenčič, za katero 
JZS ne krije stroške nastopa. Trener je Jakob Božič, ki bo zaradi dveh regatnih polj na prvenstvu sodeloval s 
trenerjem Damirjem Nakrstom. 
Na mladinskem svetovno prvenstvo v razredu 4.7 v Kanadi bosta nastopila Gašper Strahovnik in Daniel 
Cante. Trener reprezentance bo Sandi Dekleva. 
Kot priprave bo štel nastop na regati Laser Europa Cup v Italiji. 
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA in 1 VZDRAŽAN. 
 



 
Sklep SS 250419/3: 
Na mladinskem evropskem prvenstvu razreda Laser Radial v Grčiji bosta nastopila 2 mladinca in 1 
mladinka (po kriterijski lestvici). Na prvenstvu lahko nastopi tudi še 1 mladinec, za katerega JZS ne krije 
stroškov. Reprezentanco bosta vodila Matija Čok in Uroš Kraševac. 
Priprave bodo določene naknadno. 
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA in 1 VZDRAŽAN. 
 
Sklep SS 250419/4: 
Na World Sailing Youth svetovnem prvenstvu na Poljskem bodo nastopili Janez Zabukovec v razredu Laser 
Radial in posadka Sabadin / Franjič v razredu 420 dekleta. Trenerja bosta Matija Čok in Mitja Mikulin. 
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA in 1 VZDRAŽAN. 
 
Sklep SS 250419/5: 
Na mladinskem evropskem prvenstvu do 21 let na Poljskem bosta nastopila Lin Pletikos v razredu Laser 
Radial ženske in Nicolo Kravanja v razredu Laser Standard. Trener ali trenerja bosta določena naknadno. 
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA in 1 VZDRAŽAN. 
 
Sklep SS 250419/6: 
Na mladinskem evropskem prvenstvu razreda 420 in 470 v Španiji bosta nastopili posadki Sabadin/Franjič v 
razredu 420 dekleta in Verderber/Planinšič v razredu 470 fantje. Trener je Mitja Mikulin. 
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA in 1 VZDRAŽAN. 
 
Sklep SS 250419/7: 
Na mladinskem svetovnem prvenstvu do 21 let v razredu Laser Radial ženske in Laser Standard bodo 
nastopili Lin Pletikos ter Nicolo Kravanja, Maj Musa Olivieri in Andrej Fras. Trenerja bosta Klavdij Pletikos 
in Sandi Dekleva. 
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA in 1 VZDRAŽAN. 
 
K 2. točki: 
 
Razpis regate Sailing Point velikonočne regate je določal razporeditev jadralcev v 5 finalnih skupin, kar je 
pomenilo, da se rezultat točkuje drugače kot na ostalih kriterijskih regatah. To je pomenilo, da se doseženi 
rezultati za kriterijsko lestvico brez prilagoditve ne dajo ovrednotiti po formuli, ki se jo uporablja za 
kriterijsko lestvico.  
  
Bojan Gale, predsednik regatnega odbora, ki je  vodil regato, je v ta namen pripravil  naslednji dve varianti 
prilagoditve izračuna za kriterijsko lestvico: 
  
Varianta 1:  
Vsakemu tekmovalcu v srebrni skupini se dodam 90 točk za vsako odvoženo regato. Odjadrali so dve, tako 
da dobi vsak 180, v bronasti 360, četrti 450 in peti 540 dodatnih točk. 
  
Varianta 2: 
Prvi tekmovalec v srebrni skupini dobi eno točko več kot zadnji v zlati in tako naprej. Razmerja točk v sami 
skupini ostanejo enaka. V tem primeru se ne doda 180 točk, temveč za srebrno samo 114, bronasto 260, 
četrto 418 in zadnjo 498. 
  



 
Predsednik po posvetu s članoma SS Mitjo Petričem in Sandijem Deklevo v sprejem predlaga naslednji 
sklep: 
  
Sklep SS 250419/8: 
Strokovni svet določa, da se za izračun kriterijske lestvice razreda Optimist sprejme Varianta 2, predlagana s 
strani IRO Gale Bojana, katera je najboljši približek aktualnemu načinu izračuna kriterijske lestvice. 
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA in 1 VZDRAŽAN. 
 
K 3. točki: 
  
Na Strokovni svet JZS se je obrnil Toni Vodišek. Zaprosil je za dodatno podporo JZS za svoj nastop na 
jezeru Garda v Italiji konec meseca aprila. Potrebuje trenerja, ki ga bo spremljal na vodi. 
  
Predsednik predlaga v sprejem naslednji sklep: 
  
Sklep SS 250419/9: 
Strokovni svet JZS predlaga IO JZS, da Tonija Vodiška na Svetovnem prvenstvu v razredu Formula Kite na 
vodi spremlja Sandi Dekleva. JZS priskrbi tudi čoln za trenerja. Strošek dela trenerja in najema čolna 
poravna JZS. Ostali stroški nastopa se krijejo iz programa za Tonija Vodiška. 
Sklep je bil sprejet soglasno s 5 glasovi ZA. 
 
 
Zapisal: Romeo Podlogar                                                                                       Predsednik: Vasilij Žbogar 
 
Koper, 26.4.2019 

 
 


