Št. dok.: 183/2017
Datum: 12.9.2017

ZAPISNIK
13. korespondenčne seje Strokovnega odbora za športno akrobatiko,
ki je bila razpisana 24. julija 2017.
Glasovali so: Jure Kern, Andraž Bricelj, Igor Ivanuš, Miha Brodnik in Boris Pregelj.
Glasovala nista: Silvo Marinčič in Dejan Jovanović.
Glasovalo je pet (5) od skupaj sedmih (7) članov SO ACRO – korespondenčna seja je bila
sklepčna.

Predlog dnevnega reda:
1)
2)
3)
4)
AD 1

finančni plan 2017,
info o VPP – reprezentančni treningi, kriteriji, trenerski seminar, ...),
info o teamgymu in
uvedba airtracka na DP v akrobatiki.
Finančni plan 2017

V finančnem planu (PRILOGA št. 1) so opredeljeni stroški tekmovanj. Kandidate bo
imenoval selektor, do roka prijave - avgust.
K tekmovanju v Salzburgu, bi lahko povabili tudi neuvrščene v reprezentanco. Ti bi
sami krili svoje stroške. V okviru skupnega nastopa bi bila kazen za manjkajočega
sodnika že plačana.
Razpis za seminar za mednarodnega sodnika še čakamo.
Med jesenskimi šolskimi počitnicami bi izvedli seminar za trenerje in priprave za EP
2018.
Sklep št. 1:
SO ACRO potrjuje predlagani finančni plan za leto 2017.
(5 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH – sklep je sprejet)
AD 2

Info o VPP – reprezentančni treningi, kriteriji, trenerski seminar, ...)

V priponki najdete kriterije za uvrstitev v reprezentanco VPP (PRILOGA št. 2).
Reprezentančne treninge načrtujemo 1. - 3. 9. in med jesenskimi počitnicami.
Sklep št. 2: SO ACRO potrjuje predlagane kriterije za uvrstitev v reprezentanco VPP.
(5 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH – sklep je sprejet)

AD 3

Info o teamgymu

Zaradi premajhnega interesa, reprezentančnega nastopa na tekmovanju Teamgym, v
Gorici, ne bo.
Sklep št. 3: SO ACRO je seznanjen z odpovedjo reprezentančnega nastopa na
tekmovanju v Teamgymu.
(5 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH – sklep je sprejet)
AD 4

Uvedba airtracka na DP v akrobatiki

Predlog uvedbe airtracka (napihljiva akrobatska steza) za tekmovanje v akrobatiki:
airtrack (15m dolžine in 30cm debeline) se lahko uporabi za vse kategorije. Za
kategorijo cicibanov in cicibank se lahko uporablja tudi drugačne steze ali samo tanke
blazine.
Sklep št. 4: SO ACRO potrjuje predlog uvedbe airtracka (napihljive akrobatske steze)
za tekmovanje v akrobatiki.
(5 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH – sklep je sprejet)
Pri glasovanju o zgornjem sklepu so bili podani še razni komentarji:
Jure Kern

airtrack naj bi takoj uvedli na tekmovanjih, lahko že letos na DP

Andraž Bricelj

potrebno je določiti datum oz tekmovalno sezono uvedbe airtracka na
tekmovanjih

Boris Pregelj
Igor Ivanuš

airtcack je lahko že na naslednji tekmi, vendar je potrebno o tem obvestiti klube
Airtrack naj bo uveljavljen že na prvi tekmi akrobatike, thumblinga (dopustiti je
treba možnost izbire organizatorja, če je namera izvebe tekmovanja vsaj en mesec
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