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6000 Koper 
Slovenija

Telefon: +386 40 240 818
E-mail: info@jadralna-zveza.si
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ZAPISNIK
9. seje Strokovnega sveta za vrhunski šport IOJZS

z dne 19.11.2012 (ob 17.00h), v Ljubljani

Seja SSVS IOJZS dne 19.11.2012
Začetek: 17:00h
Prisotni člani SSVS IOJZS:Zvonko Hočevar, Klara Maučec, Alan Železnik, Dejan Dobravc
Ostali prisotni: /

Dnevni red:

1.Pregled zapisnika 8. seje Strokovnega sveta za vrhunski šport. IO JZS
2.Pregled opravljenih nalog.
3.Ponovna določitev vrednosti točke za leto 2012
4.Popravek priloge 1- obrazložitev točkovnega sistema ISAF - Pravilnika o financiranju reprezentanc JZS …
5.Določitev vrednosti točk za tekmovalno sezono 2012/2013
6.Razno

Predlagani dnevni red je potrjen.

K točki 1.:

Sklep SSVS/19112012/1:

Potrdi se zapisnik 8. seje SSVŠ IO JZS.

Sklep je soglasno sprejet.

K točki 2.:

Sklep SSVS/19112012/2:

V obdobju od zadnjega sklica SSVŠ le-ta ugotavlja, da je bilo opravljeno sledeče:

� razširjeni sestanek SSVŠ JZS ter članov A reprezentance v obdobju 2008-2012 , 12.september 2012
� priporočilo za zaposlitev Tina Mrak in Teja Černe
� priporočilo za podaljšanje športne štipendije Nik Pletikos
� dovoljenje Toniju Vrščaju za nastop na OPTIMIST SOUTH AMERICAN CHAMPIONSHIP 2013
� navodila sekretariatu JZS za testiranje kategoriziranih športnikov
� potrdilo za športno štipendijo - Mara Turin

Sklep je soglasno sprejet.

K točki 3.:

Sklep SSVS/19112012/3:

SSVŠ predlaga IO JZS da določi vrednost točke za sofinanciranje programov po Pravilniku o financiranju reprezentanc v 
višini 8 €.

Od uveljavitve novega Pravilnika o financiranju reprezentanc z dnem 1.05 2012 pa do konec novembra 2012  znaša za 
obračune po prilogi 1 in 3 Pravilnika o financiranju reprezentanc JZS vrednost točke 8,00  €.. 

Do 1.05 2012 se obračuni izdelajo po takrat veljavnih pravilih s tem, da se do 1.05.2012 vsem športnikom dejansko 
realizirane priprave sofinancirajo do največ 50% dni s pravili priznanih priprav.

!!!  Obiščite nas v svetovnem spletu - www.jadralna-zveza.si  !!!
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Potrebno je uskladiti obračune skladno z veljavnimi pravili, normativi in sklepi organov, ki so veljali do 1.5.2012. 

Po 1.05 2012 se za obračun športnikom, ki so nastopili na POI London 2012 upošteva sklepe SSVŠ IO JZS glede obsega  
priznanih sredstev za priprave za nastop na OI v kar so vključena tudi vsa tekmovanja oziroma nastopi na regatah po 
1.05.2012 in do POI London 2012. 

Ostalim športnikom se od 1.05.2012 obračunajo nastopi in sofinancirajo priprave skladno z ovrednotenimi dosežki po 
vrednostni lestvici in točkovnem sistemu ISAF.

Sklep je soglasno sprejet.

K točki 4.:

Sklep SSVS/19112012/4:

Priloga 1 Pravilnika o financiranju reprezentanc in nagradah vrhunskih dosežkov
Točkovanje doseženega rezultata – olimpijski jadralni razredi na podlagi doseženih ISAF točk (RS:x, 470, Laser, 49er-
49erFX, Finn, Nacra 17)

Število točk (št) za sofinanciranje programa športnika se določi s formulo:  št = i x j x k
Osnova za določanje točk za sofinanciranje programa športnika po doseženem rezultatu so dosežene ISAF točke (i), ki se 
korigirajo – množijo s faktorjem jadrnice (ninja) in s faktorjem kategorizacije posameznega športnika (k).
ISAF  določa število točk /i/po naslednji formuli:  i = E x (N-P+1)/N
E = točke, ki jih glede na kategorijo posamezni regati dodeli ISAF. Praviloma dodeli svetovnim prvenstvom in regatam 
svetovnega pokala 200 točk , evropskemu  prvenstvu in regatam evropskega pokala 100 točk in ostalim mednarodnim 
regatam 50točk.
N = število tekmovalcev, pri čemer se točke dodelijo prvim 85% uvrščenih
P = doseženo mesto tekmovalca na regati 
Faktor jadrnice (j)in faktor kategorizacije športnika (k ) se določi po spodnji tabeli : (glej prilogo).

Sklep je soglasno sprejet.

K točki 5.:

Sklep SSVS/19112012/5:

Za december 2012 in tekmovalno sezono 2013 znaša vrednost točke za vrednotenje rezultatov po korigiranih ISAF točkah 
40,00 € (priloga 1 Pravilnika o financiranju reprezentanc JZS Sklep SSVS/19112012/4). Za vrednotenje rezultatov OKS po 
prilogi 3 Pravilnika o financiranju reprezentanc JZS pa za celotno tekmovalno sezono 2012/2013 ostane vrednost točke 
8,00 €.

Sklep je soglasno sprejet.

K točki 6.:

Sklep SSVS/19112012/6:

Kriterij za nastop na evropskem in svetovnem prvenstvu: ŠTEJEJO EVROPSKE REGATE DO KONCA MESECA JUNIJA 2013.

Kriterij za ČLANSKO EVROPSKO IN SVETOVNO PRVENSTVO: TOČKE PO ISAF-  NAJBOLJŠI DOSEŽEK NA:1 (eni) EVROPSKI 
REGATI SVETOVNEGA POKALA ISAF 200 in 2 (dveh) EVROPSKIH REGATAH RAZREDA ISAF 100. 

Kriterij za MLADINSKO EVROPSKO IN SVETOVNO PRVENSTVO: TOČKE PO ISAF-  NAJBOLJŠI DOSEŽEK NA: 1 (eni) 
EVROPSKI REGATI RAZREDA ISAF 100 in 2 (dveh) EVROPSKIH REGATAH RAZREDA ISAF 50.

Sklep je soglasno sprejet.

Zaključek seje:18.30

Zapisal: Dejan Dobravc

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


