Datum: 20. 1. 2018
Št. dok.: 67/2018

Z A P IS N I K
1. redne seje Strokovnega odbora za športno akrobatiko,
ki je bila 20. januarja 2018 ob 11.00 uri
v sejni sobi Austria Trend Hotela Ljubljana – v sklopu Kongresa GZS.
Prisotni:
Boris Pregelj, Andraž Bricelj, Jasmina Boromisa, Danimir Azirovič, Danijel Štraus, Jure
Kern, Jan Stanko Černe, Tina Žlender, Majda Bertoncelj, Jurij Arčon in Urša Vrbec.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Konstituiranje strokovnega odbora za AKR.
Oblikovanje komisij znotraj odbora.
Določitev nalog posameznikom in komisijam.
Princip delovanja SO.
Potrditev zapisnika 9. redne in 14. korespondenčne seje SO AKR.
Pregled in potrditev datumov tekem domačih tekmovanj.
Dogovor o terminih sestankov SO AKR.
Razno.

AD 1

Konstituiranje strokovnega odbora za AKR

Predsednik SO ACRO, Boris Pregelj je pozdravil vse člane, ki jih je predlagal v sestavo
SO (9. članov) in prihajajo iz različnih društev. SO ACRO tako sestavljajo:
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Ime

Priimek

Funkcija

Boris
Jure
Andraž
Danijel
Tina
Jan Stanko
Danimir
Jasmina
Majda
Dejan
Jurij
Urša

Pregelj
Kern
Bricelj
Štraus
Žlender
Černe
Azirović
Boromisa
Bertoncelj
Jovanovič
Arčon
Vrbec

Predsednik
Podpredsednik
Vodja izobraževanja
Vodja programa VPP
Vodja programa TG
Vodja programa AKR
Vodja programa MPP
Članica
Članica
Kooptirani član brez glasovalne pravice
Kooptirani član brez glasovalne pravice
Kooptirana članica brez glasovalne pravice

Boris je povedal tudi, da bodo poleg članov SO pri delu sodelovali, brez glasovalne
pravice:
- Urša Vrbec, ki bo zadolžena za iskanje sodnikov in pomoč pri izobraževanju za
pridobitev FIG licence
- Dejan Jovanovič, ki bo skrbel za kategorizacijo za VPP, iskanje nastanitev
reprezentance na tekmah v tujini in
- Jurij Arčon, katerega naloga bo pomoč pri pripravi reprezentance in pripravi
letnega in štiriletnega plana dela - strategije razvoja VPP.

SKLEP št. 1:
Vsi člani SO se strinjajo s svojim članstvom in ga soglasno sprejmejo.
AD 2

Oblikovanje komisij znotraj odbora

Predsednik Boris Pregelj je predstavil, kako je oblikoval komisije znotraj odbora.
Komisije:

TG

VPP

MPP

AKR

AD 3

Tina Žlender
Jure Kern
Andraž Bricelj
Danijel Štraus
Jure Kern
Boris Pregelj
Danimir Azirović
Andraž Bricelj
Majda Bertoncelj
Jan Stanko Černe
Jure Kern
Jasmina Boromisa

Določitev nalog komisij in posameznikom

NALOGE KOMISIJ IN POSAMEZNIKOV
KOMISIJA

VPP-Trampolin

DANIJEL ŠTRAUS - VODJA
JURE KERN
BORIS PREGELJ

NALOGE:
1 Pripravi letni program dela z jasno zastavljenimi cilji, ki jih želijo doseči (opis
trenutnega stanja in kaj želi doseči).
2 Spremlja delo in razvoj reprezentantov in reprezentantk.
3 Pripravi koledar mednarodnih tekmovanj FIG in kontrolira roke prijav.
4 Pripravi kriterij za uvrstitev v reprezentanco.
5 Pripravi kriterije za uvrstitev na morebitna velika tekmovanja (EP, SP, WG).
6 Organizira priprave reprezentance.

7
8
9
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12

Organizira pregledne in kontrolne tekme.
Vodi evidenco rezultatov za posamezne tekme (DP, FIG tekme).
Pripravi strategijo razvoja panoge v naslednjih 4-ih letih.
Pripravi predloge za morebitne spremembe v nacionalnem pravilniku.
Vodi morebitne evidence opravljenih meritev za posamezne reprezentante.
Vodja odbora poroča SO AKR o opravljenem delu.

KOMISIJA

AKR-TUMBLING

JAN STANKO ČERNE - VODJA
JURE KERN
JASMINA BOROMISA

NALOGE:
1 Pripravi letni program dela z jasno zastavljenimi cilji, ki jih želijo doseči (opis
trenutnega stanja in kaj želi doseči).
2 Spremlja delo in razvoj tekmovalcev na DP.
3 Pripravi kriterij za uvrstitev v reprezentanco za mednarodne tekme FIG.
4 Vodi evidenco rezultatov za posamezne tekme (DP, FIG tekme).
5 Pripravi predloge za morebitne spremembe v nacionalnem pravilniku.
6 Pripravi strategijo razvoja panoge v naslednjih 4-ih letih.
7 Vodja odbora poroča SO AKR o opravljenem delu.

KOMISIJA

TeamGym

TINA ŽLENDER - VODJA
ANDRAŽ BRICELJ
JURE KERN

NALOGE:
1 Pripravi letni program dela z jasno zastavljenimi cilji ki jih želijo doseči (opis
trenutnega stanja in kaj želi doseči).
2 Pripravi predloge za morebitne spremembe v nacionalnem pravilniku.
3 Spremlja delo in razvoj reprezentantov in reprezentantk ter klubov, ki se z
disciplino ukvarjajo.
4 Pripravi kriterij za uvrstitev v reprezentanco
5 Pripravi kriterije za uvrstitev na velika tekmovanja (EP).
6 Organizira priprave reprezentance.
7 Organizira pregledne in kontrolne tekme.
8 Vodi evidenco rezultatov za posamezne tekme (DP, EP).
9 Pripravi strategijo razvoja panoge v naslednjih 4-ih letih.
10 Vodi morebitne evidence opravljenih meritev za posamezne reprezentante.
11 Vodja odbora poroča SO AKR o opravljenem delu.

KOMISIJA

MPP

DANIMIR AZIROVIČ - VODJA
ANDRAŽ BRICELJ
MAJDA BERTONCELJ

NALOGE:
1
Pripravi letni program dela z jasno zastavljenimi cilji, ki jih želijo doseči (opis
trenutnega stanja in kaj želi doseči).
2
Pripravi predloge za morebitne spremembe v nacionalnem pravilniku.
3
Spremlja delo in razvoj članstva na DP in PS.
4
Pripravi kriterije za uvrstitev na morebitna velika tekmovanja (EP).
5
Pripravi strategijo razvoja panoge v naslednjih 4-ih letih.
6
Vodja odbora poroča SO AKR o opravljenem delu.
PREDSEDNIK:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14

BORIS PREGELJ

Priprava dokumentacije za kategorizacijo neolimpijskih športov v OKS.
Priprava pravilnika o nagrajevanju najuspešnejšega športnika in športnice leta v
programih AKR.
Priprava strategije razvoje AKR v naslednjih 4-ih letih.
Usklajevanje med posameznimi vodji programov.
Priprava dokumentacije za financiranje programa AKR.
Pomoč pri organizaciji nacionalnih izobraževanj.
Pomoč pri pripravi pravilnikov.
Izdelava koledarja akcij na državnem nivoju v programu AKR.
Usklajevanje koledarja AKR z ostalimi SO GZS.
Pomoč posameznim vodjem programov.
Usmerjanje posameznih vodij programov.
Pomoč pri pripravi mednarodnih izobraževanj.
Poroča SO AKR o opravljenem delu.
PODPREDSEDNIK:

1
2
3

JURE KERN

Nadomešča predsednika v primeru njegove odsotnosti
Pomaga predsedniku pri pripravi planov in programov
Pripravi razvrstitev za najuspešnejšega športnika in športnico leta
VODJA IZOBRAŽEVANJA IN SODNIKOV:

1
2
3
4
5
6

Pripravi program morebitnih usposabljanj sodnikov po posameznih programih.
Vodi evidenco o opravljenih izobraževanjih in evidenco sodnikov.
Vodi evidenco o opravljenem licenciranju sodnikov.
Priprava koledarja mednarodnih izobraževanj.
Po potrebi pomaga ostalim komisijam katerih ni član.
Poroča SO AKR o opravljenem delu.

ČLANICA:
1

ANDRAŽ BRICELJ

JASMINA BOROMISA

Piše zapisnike sestankov SO AKR.

2
3
4

Pomaga pri pripravi pravilnikov (lektoriranje).
Skrbi za pojavnost akcij AKR na spletni strani GZS.
Po potrebi pomaga ostalim komisijam katerih ni članica.
ČLANICA:

1
2
3

MAJDA BERTONCELJ

Skrbi za drese reprezentance AKR.
Skrbi za pojavnost akcij AKR na spletni strani GZS in v medijih.
Po potrebi pomaga ostalim komisijam katerih ni članica.

Tina Žlinder je postavila vprašanje, kako se določi selektor za disciplino TeamGym.
Predsednik ji je odgovoril, da se ga izbere. Lahko je ona selektor, lahko je kdo izmed
ostalih članov odbora TG ali SO AKR ali pa je to lahko drug član. Selektorja se zadolži,
da skrbi za spremljanje dela in razvoja reprezentantov in reprezentantk.
SKLEP št. 2:
Člani SO se strinjajo o oblikovanih komisijah znotraj odbora in sprejmejo svoje
naloge. Člani podajo Tini odgovor, da se ožji odbor odloči ali bo selektor član SO za
AKR ali zunanji član, ki bo vestno opravljal svojo funkcijo.
Tina Žlender se zadolži, da bo pripravila nacionalni pravilnik za Teamgym. Poziva ostale
člane in društva, da podajo tudi svoje predloge za bodoči pravilnik.
Jure Kern predlaga naj se nacionalni pravilnik pripravi kot dodatek k mednarodnemu
pravilniku.
Razprava je tekla tudi o dresih za mednarodna tekmovanja. Potrebno je pregledati,
koliko jih je, da se še nabavijo, če jih ni dovolj, ali ker niso kompletirani. Za to nalogo
člani SO prosijo Majdo Bertoncelj. Jure Kern Majdi razloži, da so ženski dresi za VPP,
moški dresi za VPP in dresi za Teamgym, nahajajo se v veliki škatli, na njej piše dresi
VPP, v sejni sobi GZS.
Andraž Bricelj predlaga, da se ožji odbor za MPP pridruži odboru za Teamgym in
Tumbling pri pripravi strategije razvoja discipline.
Tina je odprla razpravo tudi o tem, kako je z najmlajšimi kategorija pri TG. Člani so
podali predlog, da le ti naj ne bi imeli skupinske sestave.
Predsednik Boris Pregelj pove članom SO, da je potrebno nujno pripraviti strategijo
razvoja akrobatike, ker z njo zamujamo. Pove tudi, da na razpolago ni toliko finančnih
sredstev, kolikor si jih želimo.
V OKS je potrebno pridobiti kategorizacijo za TG, zato je potrebno za začetek npr.
izvesti DP v TG, ker finančnih sredstev za TG ni.
SKLEP št 3:
Tina Žlender mora pripraviti pravilnik za TG do začetka junija 2018. Stroški se Tini
plačajo iz kotizacij usposabljanj trenerjev in sodnikov. Ostali člani in društva lahko
dajo vsebinske predloge za bodoči pravilnik.

SKLEP št. 4:
Majda Bertoncelj je zadolžena za pregled dresov za mednarodna tekmovanja.
SKLEP št. 5:
Pri pripravi strategije se ožji odbor za MPP pridruži odboru za Teamgym in Tumbling.
SKLEP št. 6:
Predsednik SO AKR s pomočjo pisarne GZS poda na OKS vlogo oz. prošnjo za uvrstitev
neolimpijskih disciplin v OKS. Po odgovoru iz OKS bo SO razpravljal naprej o tej temi
SKLEP št. 7:
Do konca januarja 2018 se pošlje vodjam posameznih komisij znotraj SO osnutek za
pripravo strategije in letnega plana razvoja za posamezne discipline.
AD 4
1
2
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Princip delovanja SO

Odbor SO sestavlja 9 članov.
Odbor je razdeljen v 4 komisije vsaka pokriva svoje področje - disciplino.
Odbor ima tri člane brez glasovalne pravice
Po potrebi se lahko povabi še dodatne člane, kot pomoč komisijam.
Člani odbora si med seboj pomagajo tudi, če niso člani ožje komisije.
Člani brez glasovalne pravice bodo vabljeni na seje, ko bo na sporedu tematika, ki
se nanaša na njihovo področje.

AD 5

Potrditev zapisnika 9. redne in 14. korespondenčne seje SO ARO

Skupaj z vabilom na prvo sejo sta bila vsem članom odbora poslana zapisnika 9. redne
in 14. korespondenčne seje SO za AKRO.
SKLEP št. 8:
Člani odbora za AKR soglasno potrjujejo zapisnik 9. redne in 14. korespondenčne seje
SO za AKR.

AD 6

Pregled in potrditev datumov tekem domačih tekmovanj pod okriljem SO za
AKROBATIKO

TEKMA
DP v skokih z MPP

DATUM
3. 2. 2018

IZVAJALEC
GD Novo mesto

OP Renč v skokih z MPP in 1. tekma za pokal SLO
OP Bežigrada v skokih z MPP in 2. tekma za pokal
SLO
DP v skokih na VPP
OP Bežigrada v skokih na VPP in 1. tekma za pokal
SLO + TeamGym
DP v akrobatiki – tumbling
OP Renč v skokih na VPP in 2. tekma za pokal SLO

17. 3. 2018
8. 4. 2018

ŠD Partizan Renče
ŠD Sokol Bežigrad

14. 4. 2018
2. 6. 2018

DŠR Murska Sobota
ŠD Sokol Bežigrad

17. 11. 2018 ŠD Sokol Bežigrad
1. 12. 2018 ŠD Partizan Renče

SKLEP št. 9:
SO za AKR potrjuje vse datume tekem domačih tekmovanj, razen tekme OP
Bežigrada v skokih na VPP in 1. tekmo za pokal SLO + TeamGym. SO pozove
organizatorja - ŠD Sokol Bežigrad, da najde drug datum, ker je na ta datum Svetovni
Pokal v Kopru.
AD 7

Dogovor o terminih sestankov SO AKR

SO je skupnega mnenja, da bodo termini sestankov SO AKRO potekali v večernih urah
ob delavnikih, po potrebi ob sobotah.
SKLEP št. 10:
Člani SO za AKRO soglašajo, da bodo termini sestankov SO AKRO potekali v večernih
urah ob delavnikih, po potrebi ob sobotah.
AD 8

Razno

Predsednik SO za AKR prebere pismo GIB Šiška, ki je bilo naslovljeno na SO za AKR, v
katerem GIB Šiška prosi za pomoč pri udeležbi na Evropskem prvenstvu na
Portugalskem v oktobru 2018.
Jure Kern se strinja da se ponudi pomoč oz. podpora. Predlaga sestanek za vsa društva,
ki so zainteresirana za nastop na Evropskem prvenstvu v TG, da se na sestanku
dogovorimo, kako naprej. Dogovorili bi se tudi o razvoju te discipline v SLO. Člani SO
podajo različna mnenja (npr. preveri se znanje tekmovalcev in se potem odloči, kdo gre
in kdo ne na velika tekmovanja; pogoj je lahko tudi težavnost posameznih sestav,
uspeh mladinske ali članske kategorije na DP), kako bi se izoblikoval kriterij, ki bi o tem
odločal. Dejstvo je tudi, da klubom, ki bi si sami financirali nastop, tega ne smemo
preprečiti. Potrebno pa je oblikovati reprezentanco, ki bo zastopala Slovenijo ali gre to
za posameznike iz različnih društev ali za ekipo sestavljeno iz članov iz posameznega
društva.
Za nadaljnji razvoj TG vidi Danijel Štraus problem v parterju. Predlaga, da se v pravilnik
zapiše obvezno vajo na parterju za posamezno kategorijo.
Jure Kern vidi problem tudi v društvih, ker društva nimajo zadostnega števila članov, da
sestavijo svojo ekipo.

Jan Stanko Černe poda mnenje, da je potrebno društvom sporočiti, da se bodo npr. v
nekem prehodnem obdobju tekme za MPP izvajale po pravilniku le za DP, OP pa
verjetno v dvojkah, trojkah ali štirkah, isto za Tumbling. Pokalne tekme se bodo izvajale
na podlagi dodatka k pravilniku v smeri TG, akrobatika pa v smeri Tumblinga.
SKLEP št. 11:
Člani SO se strinjajo, da se sestanek društev skliče v roku treh tednov. Ekipo GIB Šiška
podpirajo s tem, da dajo prošnjo oz. vlogo na IO GZS za dodelitev dodatnih sredstev
za udeležbo na Evropskem prvenstvu Teamgym.
SKLEPNA BESEDA PREDSEDNIKA
Kot novoizvoljeni predsednik si srčno želim, da bi konstruktivno sodelovali pri skrbi za
vse discipline znotraj odbora za akrobatiko in za razvoj te panoge v Sloveniji. Upam, da
bomo znali prestopiti okvire svojih klubov in lastne okvire ter poskrbeli, da se bodo
programi razvijali naprej. Osnovni cilj je delovati transparentno in vključevati ne
izključevati. Moj prvi cilj je kategorizacija discipline AKR-TU in TeamGym v OKS. S tem si
bomo okrepili finančno stanje v odboru. S tem bomo pomagali tudi društvom, ki se
financirajo iz javnih sredstev. Kot drugi cilj je izboljšanje rezultatov na mednarodnih
tekmah FIG v skokih na VPP (večkratna uvrstitev v finale). Kot tretji cilj je poprava
nacionalnega pravilnika in ga čim bolj približati mednarodnemu v sodniškem smislu.
Kot četrti je priprava pravilnika TG in izvedba vsakoletnega DP v tej disciplini.
Seja je bila zaključena ob 12.30 uri.
Zapisala:
Jasmina Boromisa

Boris Pregelj
predsednik
SO za športno akrobatiko

