SREDNJEROČNA STRATEGIJA PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE
JADRALNE ZVEZE SLOVENIJE
ZA OBDOBJE 2020 – 2028

1.

UVOD

Jadralna zveza Slovenije (v nadaljevanju JZS) je prostovoljna zveza društev, katere namen je razvijati in gojiti
jadranje na vodi v Sloveniji s ciljem vzpodbujanja, razvijanja, širjenja in napredka jadralnega športa v Sloveniji.
Svoj namen iz prejšnjega odstavka JZS uresničuje zlasti preko naslednjih nalog in dejavnosti:

s skrbjo za načrten razvoj jadranja v Sloveniji,

s pospeševanjem in razvijanjem množične in rekreativne dejavnosti v jadralnem športu,

z razvijanjem množičnosti in kvalitete v slovenskem jadranju,

z uresničevanjem izvajanja letnih in srednjeročnih programov dela JZS,

s skrbjo za izbiro in pripravo nacionalnih reprezentanc, ki zastopajo Slovenijo na mednarodnih
tekmovanjih in drugih prireditvah,

s skrbjo in pomočjo pri šolanju amaterskih in poklicnih strokovnih kadrov na področju jadranja,

z organizacijo občasno pomembnih (večjih) prireditev z namenom popularizacije jadranja,

s skrbjo za vsestranski razvoj in popularizacijo jadranja

s skrbjo za racionalno in zakonito porabo sredstev JZS,

s skrbjo za propagando in založniško dejavnost,

s sodelovanjem z World Sailing in EUROSAF ter nacionalnimi jadralnimi zvezami drugih držav.
V JZS je bilo v letu 2019 vključenih 65 jadralnih društev. Društvom, ki vsakoletno organizirajo začetne tečaje za
otroke z jadrnicami razreda Optimist se namenja posebna pozornost, saj večinoma ti jadralci v prihodnje
predstavljajo glavno bazo za vzgojo jadralcev, usmerjenih v vrhunski šport.
Jadranje je olimpijska panoga, zato JZS veliko svojega časa, energije in sredstev usmerja v delo z mladimi
perpektivnimi jadralci, ki kasneje nastopajo v jadralnih razredih, ki so na tekmovalnem sporedu olimpijskih iger.
Tako JZS največ sodeluje prav z društvi, ki gojijo jadranje v mladinskih in olimpijskih razredih, saj jadralci teh
društev predstavljajo glavnino raprezentac Slovenije.
JZS že kar nekaj let ugotavlja, da društva sama finančno in kadrovsko ne zmorejo delo z mladimi vrhunski jadralci
v vseh mladinskih jadralnih razredih. Tako prihaja do situacije, ko se večina društev omeji na kvalitetno delo v
samo enem mladinskem jadralnem razredu. Ker je tekmovalna uspešnost posameznega jadralca v veliki meri
odvisna tudi od njegovih telesnih predispozicij za določen jadralni razred, pogosto prihaja do tega, da mladi
jadralci, ki jim izbrani mladinski jadralni razred ne odgovarja, predčasno prenehajo z jadranjem. Na ta način se
izgublja zelo pomemben potencial mladih športnikov.
Situacija je tako privedla do potrebe po zduževanju dela z jadralci iz različnih društev v posameznih mladinskih
jadralnih razredih pod okrilje JZS. Pri združevanju se zmanjšajo stroški na jadralca, povečuje se konkurenčnost na
treningih, izboljša se prenos znanja med jadralci in poveča kvaliteta dela trenerjev, ki so osredotočeni samo na
jadralni razred, za katerega so odgovorni. To so vse dejavniki, kateri pozitivno vplivajo na izboljšanje rezultatov.
Izvršilni odbor JZS je leta 2014 sprejel sklep, ko je bila tudi podpisana Konzorcijska pogodba za ustanovitev
jadralnega nacionalnega panožnega športnega centra (v nadaljevanju NPJC), prav tako pa je na skupščini v letu
2018 sprejel elemente novega koncepta dela, ki podpira združevanje aktivnosti v okviru NPJC in regionalnih
panožnih centrov (v nadaljevanju RPC).
Do realizacije pa postopno prihaja šele od leta 2019, ko je s pomočjo tudi sredstev Fundacije za šport Občina
Piran dokončala izgradnjo Jadralnega centra Portorož, ki ima status nacionalnega panožnega centra za jadranje.
JZS je s pomočjo Občine Piran prišla do možnosti uporabe športne infrastrukture, ki je nujno potrebna za
delovanje nacionalne panožne športne šole (v nadaljevanju NPŠŠ).

Z ustanovitvijo NPŠŠ je JZS nase prevzela veliko odgovornost za delo s talentiranimi in visoko motiviranimi jadralci
v prehodnih mladinskih jadralnih razredih, kar pa edino prinaša zagotovilo, da bo jadranje v Slovenijo ostala
pomembna olimpijska disciplina, ki bo z medaljami iz največjih tekmovanja promoviralo Slovenijo kot pomorsko
državo in slovenski narod kot pomorski narod.
2.

OPIS STANJA PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE NA DAN SPREJEMA NOVEGA PROGRAMA

Danes je veliki večini slovenskih deležnikov na področju športa zelo jasno, da brez združevanja, sodelovanja in
zaupanja, ne bo moč uresničiti najvišje zastavljenih ciljev. Največja težava slovenskih jadralnih društev, ki vzgajajo
mlade jadralce v mladinskih jadralnih razredih , ki vodijo v olimpijske jadralne razrede, je v tem, da jadranje
zahteva veliko finančnega vložka tako v opremo kot transport opreme na tekmovanja, poleg tega pa različne
telesne predispozicije jadralcev zahtevajo razvijanje različnih jadralnih razredov, kar za sabo potegne zahtevo po
večjem številu strokovnega kadra, kar vse skupaj pomeni vedno višje finančne vložke v vrhunski šport.
Projekt NPŠŠ je v času razvoja jadralca od začetnega programa v jadralnem razredu Optimist na poti v članske
selekcije na časovnici razvoja prvi resen projekt združevanja mladinskih vrst pod enotno streho krovne
organizacije JZS, s smotrom zniževanja stroškov na jadralca in pri zagotavljanju najboljšega možnega servisa,
katerega bo zagotavljala NPŠŠ.
NPŠŠ je v prvi razvojni fazi. Kot njen začetek delovanja štejemo mesec maj leta 2019, ko je JZS stopila v
pogodbeno razmerje s štirimi reprezentančnimi trenerji . Namen je uresničevanje skupne strategije razvoja
talentiranih mladinskih jadralcev s ciljem doseganja najvišjih rezultatov na največjih temovanjih. Prvi velik vmesni
cilj v osemletni strategiji bo udeležba varovancev NPŠŠ na Olimpijskih igrah v Parizu leta 2024.
Pod okriljem NPŠŠ trenutno poteka aktivno usklajevanje in koordiniranje dogovorov z izobraževalnima
ustanovoma na slovenski obali in sicer Gimnazijo Koper ter Univerzo v Ljubljani – Fakulteto za pomorstvo in
promet. Končni cilj je podpis dogovora o sodelovanju in s tem nudenje dodatne pomoči dijakom - študentom in
časovna fleksibilnosti pri uresničevanju učnih programov.
Pri organizaciji delovanja NPŠŠ za panogo jadranje je majhnost Slovenije neke vrste prednost. Naravne značilnosti
in konfiguracija terena Slovenije ter dostop do »uporabnih« vodnih površin na razdalji 46,6 km slovenske obale
vpliva na odločitev JZS, da se ustanovi NPŠŠ z sedežem v Jadralnem centru Portorož. Ob tem JZS podpira
ustanovitev šestih Regionalnih panožnih centrov (v nadaljevanju RPC). Posamezen RPC se ustanovi za točno
določen prehodni mladinski razred.
Regionalni panožni centri so:

RPC Koper,

RPC Izola,

RPC Portorož,

RPC Ljubljana,

RPC Maribor,

RPC Ptuj.
V nacionalnem razvidu ustrezno usposobljnih kadrov v športu ŠPAK2 ima panoga jadranje evidentiranih 242
delavcev. Mednje sodijo učitelji, inštruktorji in trenerji jadranja po ZŠpo, ter sodniki in razsodniki. Veljavno
licenco za delo v športu za leto 2019 je imelo 53 delavcev.
Za delovanje in uresničevanje ciljev NPŠŠ trenutno skrbi 5 trenerjev. Med njimi eden strokovno izobražen delavec
v športu s končano smerjo Kineziologija na Fakulteti za šport Uni-Lj.
V evidenci registriranih športnikov je imela JZS v letu 2019 prijavljenih 103 mladincev do 21 leta. Kategorizacijo
športnika OKS je imelo 33 jadralcev v starosti do 21 let, od tega 9 s statusom perspektivnega razreda.
Športni oddelek Gimnazije Koper trenutno obiskuje le ena jadralka v jadralnem razredu Laser 4.7. V panogi
jadranje ima zveza še 24 kategoriziranih mladinskih tekmovalcev s statusom športnika, ki so vpisani na druge
srednje šole. Z ustanovitvijo NPŠŠ je cilj JZS tudi skrb za uspešno usklajevanja športne kariere in izobraževanja
jadralcev.

3.

SMERNICE RAZVOJA IN PRIORITETE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE

Za kvalitetno delovanju NPŠŠ in uresničevanje strategije razvoja je predpogoj ustrezen strokovni kader. Sestavljen
bo tako iz strokovno izobraženih delovcev v športu kot strokovno usposobljenih delavcev. Zaposlovanje bo
potekalo postopno, glede na strukturo jadralcev in jadralnih razredov, v okviru finančnih zmožnosti JZS. Pri tem je
ena od prioritet JZS zaposlitev trenerja za kondicijske priprave.
Za izboljšanje kadrovskega potenciala bo JZS pristopila k iskanju možnosti in načina sofinanciranje programa
izobraževanja ob delu na področju športnega treniranja za trenerje, ki se bodo v okviru NPŠŠ najbolj izkazali.
Kvalitetno delo strokovnih delavcev v NPŠŠ bo tudi odličen motiv za mlade jadralce, da se ob odločanju za
nadaljno izobraževanje v večji meri odločijo za univerzitetne programe na področju športa.
Plan NPŠŠ je razvijati in nuditi celostni razvoj nadarjenim mladim jadralcem za razvoj njihovega potenciala ob
prestopu iz jadralnega razreda Optimist v prehodne mladinske jadralne razrede, ki vodijo v olimpijske jadralne
razrede in imajo cilj udeležbo na prihodnjih olimpijskih igrah.
JZS bo v obdobju 2020 – 2028 v okvriru zmožnosti podpirala dva enoseda, dva dvoseda, ter jadralni desko in kite.
Prehodni olimpijski jadralni razredi, določeni v strategiji razvoja NPŠŠ za obdobje 2020 – 2028, so:

Laser 4.7

Laser Radial (M in Ž)

Techno 293

Formula Kite

420 in 470 Mix

29er in 49er
Vsi ti jadralni razredi se lahko brez predhodne najave spremenijo, da bodo v skladu s strategijo razvoja
mednarodne jadralne zveze World Sailing, ki določa kateri jadralni razredi bodo uvrščeni v program olimpijskih
iger.
Hkrati z uresničevanjem dela NPŠŠ, bo JZS za najperspektivnejše jadralce v jadralnem razredu Oprimist
sofinancirala skupne priprave v jadralnem razredu Optimist in določila trenerja, ki bo vodil priprave in nastope na
prvenstvih.
V nadaljevanju so opisani samo jadralni razredi, ki do sedaj v Sloveniji niso bili razširjeni.
TECHNO 293
Techno 293 je jadralna deska, ki predstavlja najhitreje rastoči mladinski jadralni razred v Evropi. Jadranje na
deski je za posameznike atraktivno in dinamično, kar daje mladim novi zagon in motivacijo za boljše delo.
Ob tem ne gre zanemariti podatka, da je nakup jadralne opreme relativno poceni, saj jadralni komplet
Techno 293 stane manj kot jadrnica tekmovalnega razreda Optimist.
Vsekakor predstavlja Techno 293 odličen prvi korak v svet jadranja na deski in s tem prehodni mladinski
jadralni razred, ki je na programu mladinskih olimpijskih iger in je primeren za pripravo na prehod v
olimpijski jadralni razred iFoil, v katerem bodo jadralci prvič nastopili na OI v Parizu 2024.
FORMULA KITE
Jadralni razred Formula Kite, je verjetno najhitreje rastoč jadralni razred na svetu. Tovrstno jadranje je zelo
atraktivno in hitro ter zaradi tega tudi zelo razširjeno predvsem med mladimi.
Inovativne tehnične rešitve in tudi inovativen format tekmovanja postavljajo ta razred v sam vrh prioritet
mednarodne jadralne zveze World Sailing, kar jadralcem razredu obeta svetlo prihodnost.
29er
Jadralni razred 29er je razmeroma mlad jadralni razred v Sloveniji, čeprav so v njem naši jadralci doseglji že
vrhunske rezultate, med drugim tudi zmago na WS mladinskem svetovnem prvenstvu..
To je hiter in atraktiven jadralni razred, ki od posadke zahteva tudi obvladovanje akrobatike. To je jadralni
razred, ki pripravlja mlade jadralce na jadranje v olimpijskih jadralnih razredih 49er in 49er FX.

Mednarodna jadralna zveza World Sailing je zavzela stališče, da bo jadranje v naslednjih letih doživelo preporod.
Iz seznama Olimpijskih tekmovalnih razredov postopoma umika vsa tradicionalna plovila in jih nadomešča z
visoko tehnološkimi in akrobatskimi različicami.
Koncept olimpijskih jadralnih razredov in hitrost menjav starih plovil z novimi ni več evolucija temveč počasi
prehaja v stanje revolucije v jadralnem športu. Da bo slovensko jadranje ostalo v stiku z mednarodno
konkurenco, je morala JZS za nekatere sprejeti drzne odločitve in zastaviti načrte, ki se uresničujejo z razvojem
NPŠŠ in bodo omogočili slovenskemu jadranju najmanj enake možnosti za doseganje vrhunskih rezultatov v
mednarodni konkurenci, kot jih je dosegalo do sedaj.

4.

ORGANIZACIJSKA SHEMA NACIONALNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE

V nadaljevanju grafično predstavljena shema NPŠŠ.

Strokovni svet JZS
Svet NPŠŠ
Gimnazija Koper

Vodja NPŠŠ

Zunanj strokovni
sodelavci

Fizične priprave

UNI LJ - FPP

Treningi in priprave

Prehrana, Psihologija

NPJC

RPC

Jadralni razredi

470

Legenda:
NPJC
RPC

Laser Standard

29er in 49er

Nacionalni panožni jadralni center
Regionalni panožni center

Jadralni razredi

Formula Kite

Techno 293

RPC Koper

RPC Izola

RPC Portorož

RPC Ljubljana

RPC Ptuj

RPC Maribor

Za izvajanje in financiranje programa NPŠŠ skrbi JZS.
Shema: Organiziranost športne panoge in grafična predstavitev odgovornih subjektov po vertikali za razvoj posameznega
segmenta.

Vrhunski šport
JZS
ODRASLI
Jadralno aktivni člani
Rekreativno aktivni člani
DRUŠTVA

Mladinski vrhunski
šport
NPŠŠ
(NPJC+ RPC)

MLADINCI
Jadralno aktivni mladinci
Rekreativno aktivni mladinci
DRUŠTVA
Juniorji vrhunski
šport
DRUŠTVA
Prvi koraki v šport
(šola jadranja)
DRUŠTVA

Legenda:
- JZS
Jadralna zveza Slovenije
- NPŠŠ Nacionalna panožna športna šola
- RPC
Regionalni panožni center
5.

KRITERIJI ZA VKLJUČITEV ŠPORTNIKOV V PANOŽNO ŠPORTNO ŠOLO

Panožna športna šola se v panogi jadranje deli na dva nivoja:

NPJC, ki zagotavlja jadralcu vso možno podporo na šolsko – tekmovalnem, organizacijske in logističnem
področju,

RPC, kjer bo za določen jadralni razred zagotovljena redna vadba pod vodstvom reprezentančnega trenerja.
V NPŠŠ (NPJC in RPC) se jadralci vključijo na povabilo Strokovnega sveta JZS:
Strokovni svet bo seznam jadralcev, ki jih bo povabil k delu v NPŠŠ, določil na podlagi strokovne razprave, ki bo temeljila
na:

rezultatih jadralcev, vključno z uvrstitvijo na aktualni kriterijski lestvici za posamezni jadralni razred

predloga društva jadralca, v katerem bodo v predlogu navedli razloge za predlaganje svojega jadralca

telesnih in fizičnih predispozicij jadralce za jadranja v izbranem jadralnem razredu,

izkazane pripravljenosti jadralcev za resno delo.
Spisek jadralcev, ki so upravičeni do dela v okviru NPŠŠ (NPJC in RJC) se ažurira 3x letno in sicer na datum: 1. februar, 1.
junij in 1. oktober.
Spisek jadralcev, ki delujejo v okviru NPJC in RPC se objavi na spletni strani JZS.
Vsi vključeni jadralci se bodo morali držati kodeksa obnašanja, ki bo veljal za vse vključene jadralce v NPŠŠ (NPJC in RPC).

V primeru kršitev, bo jadralec na kršitev opozorjen , v primeru nadaljnjega kršenja pa tudi lahko izključen iz dela v okviru
NPŠŠ, najprej za krajši čas, v primeru večkratnih kršitev pa tudi za daljše obdobje.
Cilj JZS je kar največ talentiranih mladincev vključiti v program NPŠŠ in jim s tem omogočit boljše pogoje za športno
udejstvovanje in izobraževanje, ter s tem posledično zagotoviti najboljše možnosti za kasnejši razvoj na vseh življenskih
področjih.
6.

NAČIN ZAGOTAVLJANJA POTREBNIH MATERIALNIH SREDSTEV ZA IZVAJANJE PROGRAMOV PANOŽNE
ŠPORTNE ŠOLE

Vsa materialna sredstva za delovanje NPŠŠ v Jadralnem centru Portorož (NPJC), razen opreme jadralcev, zagotovi JZS.
Vsa materialna sredstva za delovanje RPC za posamezen jadralni razred zagotovi društvo, v katerem je sedež RPC za
določen jadralni razred.
Jadralno opremo so si dolžni jadralci zagotoviti sami.
7.

NAČIN ZAGOTAVLJANJA USKLAJEVANJA ŠOLSKIH IN ŠPORTNIH OBVEZNOSTI ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE

Dogovori o zagotavljanju usklajevanja šolskih in športnih obveznosti za dijake že potekajo med JZS in Gimnazijo Koper. Po
podpisu dogovora o sodelovanju bo aktivno vlogo na strani NPŠŠ prevzel koordinator športnih programov, kateri bo
aktivno sodeloval s koordinatorjem šolskih programov na strani športne gimnazije.
NPŠŠ bo zagotavljala dijakom vključenim v program NPŠŠ celostno podporo usklajevanja med šolsko – športnimi programi.
Usklajevanja bodo potekala neposredno med koordinatorjema športne šole in gimnazije.
Kljub zelo napornem urniku treningov, priprav in prvenstev ni pričakovati večjih težav. Razlog temu je, da je tekmovalna
sezona, predvsem sezona največjih tekmovanj, v jadralnem športu predvidoma v poletnih mesecih, ko so v šolah počitnice.
Enako dogovori o zagotavljanju usklajevanja štujiskih in športnih obveznosti za študene že potekajo med JZS in Fakulteto
za pomorstvo in promet.
8.

NAČIN ZAGOTAVLJANJA FINANČNIH VIROV ZA RAZVOJ NPŠŠ

Večji del finančnih virov za delovanje NPŠŠ bo zagotovila JZS s pomočjo sredstev iz javnega razpisa ter drugih namenskih
sponzorskih sredstev.
Predvideno je delno sofinanciranje programov s prispevkom staršev oz. matičnih klubov tekmovalcev. Slednje se bo
določilo glede na program posameznega jadralnega razreda in bo znašalo največ 30 Eur/dan ter med jadralce
posameznega jadralnega razreda razdeljen pavšal v višini 500 Eur za vsako odpravo. To bo veljalo za za priprave in
nastope v tujini za čas, ko še ne bo dokončno določena reprezentaca.
Programi, ki se izvajajo doma, na prostoru NPŠŠ, in nastopi varovancev NPŠŠ na prvenstvih bodo predvidoma financirani iz
sredstev, ki jih bo zagotovila JZS.
Struktura virov financiranja in njihov delež:
Proračun R. Slovenije
Fundacija za Šport

45%
15%

Sponzorska sredstva

25%

Sofinanciranje programov s strani staršev in podpore matičnih
klubov

15%

9.

NAČIN VODENJA IN KOORDINIRANJA NPŠŠ

Vodja oz. odgovorna oseba za program NPŠŠ bo član Strokovnega sveta JZS, ki je zadolžen za delovanje in razvoj
mladinskih razredov v okviru nacionalnega programa jadranja.
Nadzor nad delom vodje NPŠŠ izvaja Strokovni svet JZS in predsednik JZS oziroma z njegove strani pooblaščena oseba.

Kot posvetovalno telo bo ustanovljen Svet NPŠŠ. Svet bo sestavljen iz imenovanih predstavnikov društev, ki bodo imela
svoje jadralce v NPŠŠ. Svet bo vodil vodja NPŠŠ, ki bo skliceval seje najmanj dvakrat letno, obvezno ob pripravi programa
dela NPŠŠ za naslednje leto. Vodja bo seje skliceval tudi na podlagi predloga najmanj 1/3 članov sveta.
Izvedba plana in koordiniranje dejavnosti bo koordinirana pravilomoma na tedenskih sestankih s trenerskim kadrom.
Zapisnike sestankov bo vodja NPŠŠ redno posredoval v vednost osebam, ki izvajajo nadzor nad njegovim delom.
10. SISTEM SPREMLJANJA VKLJUČENIH ŠPORTNIKOV IN SISTEM POROČANJA O NJIHOVIH REZULTATIH IN
NAPREDKU
Za spremljanje vključenih športnikov v NPŠŠ je predviden dvojni sistem.
Sistem temelji na rednih poročilih trenerjev po vsaki opravljeni aktivnosti, katera vsebujejo podatke o stanju in napredku
posameznega jadralca. Do slednjih bo vodja NPŠŠ imel dnevni vpogled preko podatkov v oblaku.
Vsi jadralci, vključeni v proces treniniga v NPJC ali RPC, imajo dolžnost vodenja svojega dnevnika športnih aktivnosti Njihovi
dnevniki morajo biti na razpolago za vpogled vodji NPŠŠ.
V vse podatke jadralcev, vključenih v proces dela pod okriljem NPŠŠ, imajo pravico vpogleda pooblaščene osebe, ki jih
določi predsednik JZS .
Napredku posameznih jadralcev se sledi na podlagi rezultatov na tekmovanjih in testiranj fizične pripravljenosti, katerih
testiranja se izvajajo najmanj tri krat letno. Specifična jadralna pripravljenost jadralca se oceni pisno na podlagi izvedenih
opazovanj, ki se zavedejo najmanj enkrat mesečno.
11. SISTEM OCENJEVANJA IN SPREMLJANJA DELA STROKOVNO IZOBRAŽENIH DELAVCEV, KI IZVAJAJO
PROGRAM NPŠŠ
Delo strokovnega kadra se bo spremljalo na podlagi trenerskega dnevnika. Vodja NPŠŠ bo redno (vsak mesec) ocenjenaval
uspešnost izvajanja plana, vestnost, točnost, zanesljivost pri delu in skrbost trenerja pri uporabi trenerske opreme.
Sama učinkovist in vložek trenerskega dela bo ocenjena na podlagi rezultatov tekmovalcev na pripravljalnih tekmovanjih in
prvenstvih.
Vodja NPŠŠ bo o ugotovitvah obveščal predsednika JZS in Strokovni svet JZS.

12. NAČIN POVEZOVNJA PROGRAMOV PROSTOČASNE ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE S
TEKMOVALNIMI PROGRAMI NPŠŠ
Prostočasna vzgoja otrok in mladine ter njeni programi so lokalnega značaja in jih izvajajo društva, člani JZS, samostojno.
Društva se pri svojem delu na tem odročju povezujejo z osnovnimi in srednjimi šolami.
Talentirane jadralce, ki pokažejo velik interes za resno ukvarjanje z jadranjem, društva predlagajo v sprejem v delo NPŠŠ
NPJZ in RPC). Vloge bo obravnaval Strokovni svet JZS.
JZS zagotavlja sistem kar se da mehkega prestopa med prostočasnimi in vrhunskimi športnimi programi in s tem želi
ohraniti uravnoteženost med obema načinoma športnega udejstvovanja. Zavedanje, da je delo z mladimi nepredvidljive
narave, je ključen vidik, da si JZS pušča odprte roke in ne nastavlja tog in neracionalen sistem za vstop tekmovalcev pod
okrilje NPŠŠ.
Kot že omenjeno med kriteriji, bodo jadralci za vključitev v NPŠŠ imeli letno vsaj tri možnosti vstopa/izstopa v oziroma iz
programa NPŠŠ.
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