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ZAPISNIK
3. seje Strokovnega sveta za vrhunski šport IOJZS

z dne 07.05.2012, Ljubljana
Začetek: 16:38
Prisotni člani SSVS IOJZS Klara Maučec, Alan Železnik, Zvonko Hočevar.
Ostali prisotni: Petra Zelko (Generalna sekretarka JZS). 
Dejan Dobravc opravičeno odsoten.

Dnevni red:

1. Pregled zapisnika 2. seje Strokovnega sveta za vrhunski šport
2. Pregled opravljenih nalog
3. Jadralni razred Optimist. Seznanitev z zapisnikom SRO:Reprezentance EP in SP, trenerji, spremljevalci;

Priprave EP in SP Optimist Venezia, Italija (10.05. do 13.05.2012)
4. ISAF YOUTH 2012 Dun Laoghaire, Irska, določitev tekmovalcev (12.07. do 21.07.2012)
5. Jadralni razred 470 moški SP 2012, Barcelona, Španija (10.05. do 19.05.2012)
6. Jadralni razred Laser Radial – mladinci EP U19, Newport, Belgija (26.08. do 02.09.2012)
7. Razno

Predlagani dnevni red je potrjen.

K točki 1.:
Sklep SSVS/07052012/1:

Potrdi se zapisnik 2. seje SSVS s sledečima popravkoma: pri Sklep SSVS/23042012/5 se popravi tipkarsko napako datuma,  
ki se pravilno glasi 30.05.2012 namesto 30.04.2012 in pravilno mesto zapisa »(Klara Maučec izpadla iz linije.)« je pravilno  
zapisano na koncu pri točki 6 zapisnika namesto na koncu pri točki 7 zapisnika.
Sklep je soglasno sprejet. 

K točki 2.:
Sklep SSVS/07052012/2:

Sistem kontinuiranih kriterijev:  zaradi  majhnega odziva  in  izražene potrebe  po  več  časa  s  strani  pozvanih  klubov  in  
jadralnih razredov smo podaljšali izvedbo naloge z obvestilom na spletni strani JZS za oddajo predlogov do 25. maja 2012.

Izvedena  je  bila  predstavitev  in  tolmačenje  novo  sprejetega  Pravilnika  o  financiranju  reprezentanc  in  nagradah  za  
vrhunske dosežke športnikov članov JZS v Portorožu, 3. maja 2012. Na predstavitvi in diskusiji po njej smo zbrali pisna  
vprašanja, na katera bomo pripravili odgovore in jih posredovali članom JZS.

Predsednik SSVS JZS se je udeležil tiskovne konference Vasilija Žbogarja in JK Burja ob kvalifikaciji za OI London 2012.  
Dogovorili smo delovni sestanek z JK Burjo , JK Jadro in JK Pirat za torek 8. maj 2012 v povezavi z olimpijskimi kandidati  
za OI 2012, za izvajanje čim boljših in čim mirnejših končnih priprav za nastop reprezentantov na Olimpijskih igrah 2012.

Posodobljene kriterijske lestvice damo sekretariatu JZS za objavo na spletni strani JZS v sredo 9. maja 2012.
Sklep je soglasno sprejet. 

K točki 3.:
Sklep SSVS/07052012/3:

SSVS se seznani z zapisnikom SRO z dne 28. 4.2012.

Za reprezentanco SP Optimist  priprave in prvenstvo  je  trener reprezentance Jure Orel  in vodja reprezentance Dušan 
Vrščaj. Priprave se izvedejo na Gardskem jezeru v Riva del Garda od 17.06. do 22.06. 2012 (priprave vključujejo tudi  
udeležbo a regati 37. Trofeo Optimist D'Argento od 20. do 22.06 2012).

!!!  Obiščite nas v svetovnem spletu - www.jadralna-zveza.si  !!!
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Za reprezentanco EP Optimist priprave in prvenstvo je trener reprezentance Klavdij Pletikos in vodja reprezentance Gorazd  
Fras. Priprave reprezentance so od 23.06. do 25.06.2012 na prizorišču prvenstva v Lignanu, Italija.

Vodje posameznih reprezentanc sporočijo poimenski seznam tekmovalcev in potrdijo njihovo udeležbo na prvenstvu za  
posamezno prvenstvo sekretariatu JZS.
Sklep je soglasno sprejet. 

K točki 4.:
Sklep SSVS/07052012/4:
Dopolnitev sklepa SSVS/23042012/5 z imeni tekmovalcev, in sicer:
Vid Lah dečki in Kim Pletikos deklice.
Sklep je soglasno sprejet. 

K točki 5.:
Sklep SSVS/07052012/5:
Zahteva JK Jadro Koper, prejeta dne 06.05.2012 ob 13:10, za razveljavitev sklepov Strokovnega sveta za vrhunski šport  
JZS z dne 24.04.2012 zaradi neskladja (nasprotja) s sklepi Strokovnega sveta JZS z dne 09.01.2012 in 30.01.2012 je  
neosnovana, ker med sklepi ni nobenih nasprotij ali neskladij, in se kot taka zavrne. 

Skladno  s  sklepom  SS/090012012/5  lahko  nastopi  posadka  moški  470  Andraž  Gulič  -  Tim  Podlogar  na  svetovnem  
prvenstvu 470 kot druga posadka v Barceloni,  Španija,  čeprav se je posadka naredila  in zastavila  svoj program šele  
posledično na podlagi sklepov Strokovnega sveta z dne 9.1. in 30.1.2012, kar dopolnjuje sklep SSVS/23042012/6.
 
Mladinci 470 bodo uvrščeni v reprezentanco za MEP 470 na podlagi kriterijske lestvice, kot je bila določena.
 
Strokovni svet za vrhunski šport JZS pozdravlja formiranje novih mladinskih posadk v jadralnem razredu 470 in podpira  
resne priprave mladincev. Rezultati teh priprav pa bodo vidni na kriterijskih lestvicah.
Sklep je soglasno sprejet. 

K točki 6.:
Sklep SSVS/07052012/6:
Za reprezentančni nastop se imenuje deklici: Kim Pletikos in Lea Dora Janežič; in dečka: Vid Lah in Jure Medved. Ostalim  
tekmovalcem SSVS JZS daje soglasje za nastop. Tekmovalci (oziroma pri mladoletnih njihovi starši) so dolžni pisno potrditi  
svoj nastop sekretariatu JZS, prejeto najkasneje do 09.05.2012 do 18.00 ure.
Sklep je soglasno sprejet. 

K točki 7.:
Sklep SSVS/07052012/7:
SSVS daje tekmovalcem soglasje za nastop na EP Laser Standard Hourtin, 30.6. do 8.7.2012, Francija. JZS sofinancira  
nastop tekmovalcu, če tekmovalec doseže uvrstitev do prve tretjine tekmovalcev.

Mednarodna jadralna zveza (ISAF) je določila jadralne razrede za Olimpijske igre Rio 2012, in sicer:
Men's Kiteboarding
Women's Kiteboarding
Men's One Person Dinghy - Laser
Women's One Person Dinghy - Laser Radial
Men's One Person Dinghy (heavy) - Finn
Men's Two Person Dinghy - 470
Women's Two Person Dinghy - 470
Men's Skiff - 49er
Women's skiff - 49er FX
Mixed Two Person Multihull - Nacra 17

Teh deset jadralnih razredov bo zastopanih v Svetovnem pokalu ISAF 2012-2013 z začetkom v Melbournu, Avstralija,  
decembra 2012, in sklepom 2014 s svetovnimi prvenstvi ISAF v Santander-ju, Španija. O tem se obvesti vse člane JZS.
Sklep je soglasno sprejet. 

Konec seje: 19:00

Zapisal: Zvonko Hočevar  Strokovni svet za vrhunski šport IO JZS
     za LSR Zvonko Hočevar, predsednik

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


