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POROČILO O DELU KOMISIJE TEHNIČNIH DELEGATOV IN SODNIKOV 
ALPSKEGA SMUČANJA (v nadaljevanju KTDS) ZA SEZONO 2021/22 

  
Komisija je delovala skladno s Pravilnikom o delu KTDS za sezono 2020/21/22 in 
letnim planom za sezono 2021/22. Na realizacijo so vplivala omejena finančna 
sredstva za delovanje komisije in omejitve Covid 19, ki so omejevale seminarje z 
večjim številom udeležencev. 
 
Aktivnosti komisije so bile usmerjene: 

- V izobraževanje in delegiranje 22 Tehničnih delegatov FIS iz SLO in 24 
Tehničnih delegatov FIS iz 12 smučarskih zvez, ki so vključene v SLO /Balk/ 
Eastmediterranean Region, 

- v izobraževanje in delegiranje 32 aktivnih SLO tehničnih delegatov državnega 
ranga in 12 aktivnih SLO tehničnih delegatov regijskega ranga, 

- v izobraževanje sodnikov alpskega smučanja. Točnega števila aktivnih 
sodnikov alpskega smučanja še vedno nismo uspeli ugotoviti, na spiskih štirih 
regij je več kot 2.000 imen. 
  

V skladu z zahtevami FIS je komisija organizirala dva seminarja za tehnične delegate 
FIS naše regije. 
   

1.  Seminar smo izvedli s sedeža SZS dne 6.11.2022. Izveden je bil delno v živo 
z omejenim številom prisotnih tehničnih delegatov iz SLO in CRO, delno pa v 
on line obliki. Ta seminar so vodili Kranjc, Perko (SZS) ter Gerdol, Lazarovski 
in Vrecl (FIS). 
  

2. Za FIS TD- je iz ostalih držav regije  in nekatere TD iz SLO in CRO je bil dne 
26.11. izveden on line seminar voden s strani Janeza Flereta (FIS) ter Kranjca 
in Perka (SZS). 
 

Teh seminarjev se je udeležilo 43 tehničnih delegatov FIS in en kandidat iz 
Armenije. Manjkala sta Goltez Matjaž iz SLO Magiori Maria iz GRE, ki verjetno 
zaključujeta aktivno TD kariero.   

 

V okviru delovanja KTDS smo organizirali: 

 

1. Seminar za SLO Tehnične delegate in organizatorje tekmovanj dne 2.12.2021, 
ki je bil izveden s sedeža SZS in je bil izveden delno v živo (prisotnih 6) in delno 
v on line obliki (prisotnih 18). Ta seminar je vodil Perko (SZS). 
 

2. Seminar za časomerilce tekem v alpskem smučanju dne 20.12.2021, ki je bil 
izveden s sedeža SZS in je bil izveden delno v živo (prisotnih 10) in delno v on 
line obliki (prisotnih 11). Ta seminar sta vodila Rebec in Perko (SZS). 
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Na vseh   seminarjih je bilo veliko pozornosti posvečeno organizaciji tekmovanj glede 
na covid situacijo in možnost prehajanja mej, kjer pa je bila situacija nekoliko boljša 
kot sezono prej, zato so bili na FIS tekmovanja spet delegirani delegati iz sosednjih 
držav, domači pa le izjemoma. 
 
Poročila o seminarjih najdete v prilogah. 
 
 
Aktivnosti TD FIS 
 
17 TD iz SLO je bilo v sezoni 21/22 aktivnih na 150 FIS, PARA, CHI in MAS tekmah. 
Vlogo delegata na tekmah WC so opravili Bedrač, Gorišek, Jesenšek, Kranjc na 
tekmah EC pa Bizjak, Mišič in Petrovčič. Kot FIS TD je debitiral Boštjan Anderlič. 
Vrecl Matjaž  je bil  vso sezono aktiven v vlogi  FIS kontrolorja opreme na EC in MSP;  
Vilar, Simčič, Rauter in Goltez pa so bili aktivni v organizacijskih odborih in drugih 
funkcijah vezanih na tekmovanja v alpskem smučanju. 
 
V Sloveniji smo v sezoni 2021/ 22  izvedli 108 tekmovanj  v okviru 22 prireditev. 
V Kranjski gori so bila izvedena tekmovanja za WC moških in žensk, v Mariboru pa 
izredno uspešni tekmi GS za EC ženske s ciljem v dolini. 
Na FIS tekmah v SLO je bilo aktivnih 16 delegatov FIS: 

 6 iz AUT, 
 4 iz ITA, 
 3 iz CRO. 
 3 iz SLO.    

 
Na delo naših FIS delegatov v minuli sezoni ni bilo nobenih pripomb. Vsa poročila in 
rezultante liste so bila oddana pravočasno. Prav tako ni bilo pripomb na izvedb vseh 
FIS tekmovanj v regiji. 
 
Aktivnosti SLO TD 
 
18 SLO TD državnega ranga je bilo v sezoni 21/22 aktivnih na 41 državnih tekmah za 
deklice in 41 za dečke v okviru 14 prireditev. Omeniti je potrebno izvedbo DP v 
decembru 2021, ki je zaradi Covida veljalo za sezono 2020/21. 
 
29 SLO TD državnega in regijskega ranga je bilo v sezoni 21/22 aktivnih na 62 
regijskih tekmah v okviru 34 prireditev.  
 
 
Izpit za pridobitev naziva Sodnik alpskega smučanja je uspešno opravilo 36 
kandidatov. Teoretični izpit za regijskega TD sta opravili dve kandidatki, praktičnega 
pa en. in Gradivo in izpiti za vse seminarje in izpite so bili posodobljeni v skladu s 
pravili mednarodne smučarske zveze, pravilniki SZS in pravilnikom KTDS.  
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Predlogi KTDS 
  
1. Iz navedenega lahko zaključimo, da izobraževanje tehničnih delegatov in sodnikov 

alpskega smučanja v okviru AO SZS poteka dobro in da imamo dovolj 
usposobljenih kadrov. Medtem, ko izobraževanje FIS delegatov poteka na osnovi 
gradiva in pravil napisanih v angleškem in nemškem jeziku, pa izobraževanje 
delegatov državnega in regijskega ranga ter sodnikov poteka v slovenskem jeziku. 
Pravila FIS se pogosto spreminjajo, zadnji prevodi v slovenščino pa so bili 
pripravljeni za sezono 2013. Tako SLO delegati, sodniki in časomerilci nimajo 
aktualne literature za svoje delo na tekmah, posledično nimamo literature za 
izobraževanja (seminarji za pridobitev naziva sodnik ali TD regijskega/državnega 
ranga). 

  
KTDS tako ponovno podaja predlog, da se zagotovijo sredstva za prevod 
veljavnega pravilnika ICR za sezono 2022/23,  nato pa vsako leto za prevod 
sprememb (skupaj s popravki - Precisions). Prevod bi vsako leto objavili v pdf obliki 
(z možnostjo iskanja). Tako bi si lahko vsak snel (download) ICR in ga pregledoval 
npr. na pametnem telefonu. Seveda bi bilo možno iskanje po želenih besedah ali 
številkah (ICR členi).  

  
2. Sodniki AS so v sistem MK vključeni le izjemoma, po mnenju komisije jih ni smotrno 

enačiti s trenerji in tehničnimi delegati. Zato KTDS predlaga za sodnike AS v sezoni 
2022/23 in naprej nižji znesek letne članarine MK v višini 5€ (od 1.7.2022 naprej). 

  
  
 
 
 
  
Lep pozdrav 
  
Za KTDS  Matjaž Kranjc, Bojan Perko 
          April 2022 
 

 

 


