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POROČILO KOMISIJE ZA TEKMOVALNO SMUČANJE IN HOMOLOGACIJO PROG IN OBJEKTOV  
ZA SEZONO 2021/2022 

 
1. Komisija za tekmovalno smučanje in homologacijo prog in objektov 

Predsednik:   Janez DEKLEVA 

Strokovni vodja alpskih disciplin: Grega BENEDIK 

Strokovni sodelavec panoge: predstavnik SZS 

Koordinator za prijavo FIS tekem: Bojan PERKO 

Predstavnik za homologacijo prog: Dušan  GORIŠEK 

Predstavnika časomerilcev: Anže REBEC, Marko ARNEŽ 

Predstavniki SZS v podkomisijah FIS: Matjaž KRAJNC; Janez DEKLEVA ; Dušan GORIŠEK 

Odgovorni vodje programov: Klemen BERGANT; Janez Slivnik; Boštjan ANDERLIČ 

Predstavniki regij:  

Notranjsko primorska regija (Lado Celestina) 

Vzhodna regija (Roman Domnjan) 

Centralna regija (Vinko Novak) 

Zahodna regija (Bojan Kavčič in Marjan Planinšek) 

 
Pred začetkom sezone 2021/2022, smo dne 11.11.2020 na seji  Komisije za tekmovalno smučanje in 
homologacijo prog in objektov veliko pozornosti posvetili obravnavi koledarja za mednarodna in 
otroška tekmovanja za sezono 2021/2022. Razlog za to je bila sprostitev COVID ukrepov. Organizatorji 
so se v pretekli sezoni znašli pred novimi pogoji, ki so krojili organizacijo in izvedbo tekmovanj. Glede 
na omejitve je bilo mnogo dodatnega usklajevanja z upravljalci smučišč ter z usklajevanji tekem, ki so 
bila načrtovana. Komunikacija z Mednarodno smučarsko zvezo je bila skoraj dnevna saj smo morali 
glede na tedenske spremenjene pogoje sproti prilagajati koledar tekem. Kljub temu smo izvedli 79 
mednarodnih tekem (SL, VSL, SGS, SM in PAR).  
Glede otroške smučarije pa je bil program tekmovanj v sezoni 2020/2021, zaradi epidemije Covid-19 
popolnoma ustavljen in je bilo potrebno pripraviti posebne pogoje kako v prihajajoči sezoni zagotoviti 
pogoje za kakovostno izvedbo tekmovalne sezone. 
  

2. Sprejete podlage za delovanje Komisije za tekmovalno smučanje in homologacijo prog in objektov v 
vsaki smučarski sezoni v sezoni 2021/2022 ( seja Komisije za tekmovalno smučanje in homologacijo 
prog in objektov, dne 11.11.2021) 

- TEKMOVALNI SISTEM V ALPSKEM SMUČANJU 
- PRAVILNIK TEKMOVANJA ZA DRŽAVNO PRVENSTVO V ALPSKEM SMUČANJU 
- PRAVILNIK O POKALNIH TEKMOVANJIH 
- PROTOKOL  FIS  (Junior) TEKMOVANJ V ALPSKEM SMUČANJU ZA POSAMEZNO SEZONO 
- PROTOKOL OTROŠKIH  TEKMOVANJ  V ALPSKEM SMUČANJU ZA POSAMEZNO SEZONO 
- HOMOLOGACIJA IN REHOMOLOGACIJA SMUČARSKIH PROG PO FIS KRITERIJIH 
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3. Opravljene naloge za začetek smučarske sezone 2021/2022 
- Priprava koledarja za mednarodna in otroška tekmovanja za tekočo sezono   
- Letni dogovor glede porazdelitev nalog in stroškov med SZS in organizatorjem FIS tekmovanj 
- Letni dogovor glede porazdelitev nalog in stroškov med SZS in organizatorjem domačih tekmovanj 
- Potrditev odgovorne osebe za koordinacijo za domača in mednarodna tekmovanja 
- Potrditev odgovorne osebe za FIS kodo in za prijavo mednarodnih tekmovan  
- Potrditev  dovoljenih višin startnin za tekočo sezono  
- Aktualizacija FIS obrazcev  za tekočo sezono 
- Aktualizacija  obrazcev  za domača tekmovanja za tekočo sezono 
- Priprava zavarovalne police za mednarodna, domača in regijska tekmovanja  
- Vodenje in evalvacija rezultatov za mednarodna in otroška tekmovanja za tekočo sezono   
- Izračun rezultatov za mednarodna in otroška tekmovanja za tekočo sezono   
- Izračun rezultatov za državno prvenstvo v alpskem smučanju 
- Izračun rezultatov  pokalnih tekmovanjih 
- Priprava spremljanja se online rezultatov državnih in regijskih tekmovanj 
- Priprava se online obrazcev za prijavo tekmovalcev na tekme, ki jih časomerilska ekipa pred žrebanjem 

enostavno uvozi v svojo aplikacijo 
- Zagotovili smo kakovostno podporo časomerilskim ekipam 
- Izveden je bil webinar za časomerilske ekipe 
- Priprava programa za obdelavo podatkov in spremljanje otroških tekmovanj v AS v sezoni 2021/2022 
- Rehomologacija smučarskih prog na Starem vrhu (Slalom, veleslalom  in superveleslalom) 
 
Priloga k poročilu: 
- SEZNAM IZVEDENIH FIS, NJR, NJC, NC, EC, WC, MAS TEKEM V SLOVENIJI - SEZONA 2021/2022 
- Seznam neizvedenih FIS, NJR, NJC, NC, EC, WC, MAS TEKEM V SLOVENIJI - SEZONA 2021/2022 
- FIS program : http://sloski.si/alpsko-smucanje-programi-fis-program/  
- Mladinski in otroški program : http://sloski.si/alpsko-smucanje-programi-mladinski-in-otroski-

program/  
 
Vsebino pripravil  
Janez Dekleva  
Predsednik Komisije za tekmovalno smučanje in homologacijo prog in objektov 
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