Št. dok.: 145/2017
Datum: 5.10.2017

ZAPISNIK
9. redne seje SO za športno akrobatiko,
ki je bila 25. 9. 2017, ob 2015 uri
v prostorih ŠD Sokol Bežigrad, Trg 9. maja 1, v Ljubljani.

Prisotni: M. Brodnik, A. Bricelj, B. Pregelj, D. Jovanovič in J. Kern.
Odsotna: I. Ivanuš in S. Marinčič.
Šteje se, da je bilo na seji prisotnih pet (5) od skupaj sedmih (7) članov SO za športno
akrobatiko – seja je bila sklepčna.

Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnikov 8. redne in 13. korespondenčne seje SO ACRO.
2. Koledar tekmovanj in razpis za DP.
3. Mednarodna tekmovanja.
4. Mednarodni sodnik VPP.
5. Strategija 2020.
6. Volilna skupščina GZS.
7. Drugo.

AD1.
Pregledamo zapisnik 13. korespondenčne seje (8. seja je bila odpovedana zaradi premajhne
udeležbe).
Sklep 1: sprejemamo zapisnik 13. korespondenčne seje SO ACRO.

AD2.
Pregled prejšnjega razpisa za izvedbo DP. V pogojih odstranimo alinejo o sofinanciranju panoge
teamgym – po navodilu IO GZS.

Tekmovanja za državna prvenstva so redno množično obiskovana. Glede na višine kotizacij,
predvidevamo , da izvajalci brez težav ustvarijo višek prihodkov. Zanima nas ali je možno, da
državna tekmovanja organizira SO Akro oz. GZS.
Do konca leta 2017 nas čakata še dve tekmovanji: 18 ali 25.11. DP v akrobatiki in 2.12. OP Renč
in PS VPP. Sprejmemo informacijo, da naj bi bil 21.10. izveden PS GZV.
Sklep 2: Strinjamo se z obliko in objavo razpisa za izvedbo DP.
Sklep 3: J. Kern se pozanima o možnosti izvedbe DP v režiji GZS.

AD3.
Člani odbora so obveščeni o udeležbi na mednarodnih tekmovanjih VPP:
 13.-15.10. Jablonec nad Nisau,
 27.-28.10. Salzburg,
 14.11. – 19.11. Sofija.
Boljše kandidate (maksimalno 3) bo selektor povabil k udeležbi na mladinskem EP, ki bo
spomladi v Bakuju.

AD4.
Poleti nas je presenetil razpis za mednarodnega sodnika VPP. Zaradi kratkega roka smo
imenovali kandidata GZS Borisa Preglja. Obvestili smo aktivna društva in jih povabili k udeležbi.
Seminarja se bosta udeležila tudi Urša Vrbec in Jure Kern, na stroške društva.
Sklep 4: člani SO so o mednarodnem seminarju obveščeni in se strinjajo z udeležbo
kandidatov.

AD5.
SS GZS nam je naložil izvedbo strategije do 2020. Na GZS se pozanimamo o osnutku
dokumenta.
Sklep 5: J. Kern pripravi osnutek dokumenta; odgovorni člani SO pa prispevajo strategijo za
posamezno disciplino.

AD6.
Decembra pričakujemo volilno skupščino GZS. Razgovor poteka o možnih kandidatih za SO in
predsedniku SO Akro.

AD7.
-

D. Jovanovič pove, da je smiselno prijaviti druge discipline v sistem kategorizacij.
Strinjamo se, da čim prej uredimo statuse kategorizacij v neolimpijskih športnih
panogah za skoke z male prožne ponjave in akrobatike (tumbling).

Sklep 6: D. Jovanovič preveri postopke in pogoje za pridobitev kategorizacij v skokih z male
prožne ponjave in v akrobatiki.
-

Tina Žlender se bo na lastne stroške udeležila mednarodnega sodniškega seminarja za
teamgym (oktober, Brno).

Seja se je zaključila 21:45.

Zapisal: Jure Kern

Jure Kern
predsednik SO ACRO

