
 

 
 
Poročilo o izvedenem seminarju za SLO tehnične delegate alpskega smučanja o novostih v 

sezoni 2021/2022 
 
Dne 2. decembra 2021 je  Komisije tehničnih delegatov  in sodnikov za alpsko smučanje  
(KTDS) organizirala predsezonski seminar za tehnične delegate SZS  alpskega smučanja, 
katerega namen je bil seznanjanje z novostmi  v pravilih in in ključnimi področji, ki so 
pomembni za kakovostno in zanesljivo izvedbo nalog, za katere so zadolženi na otroških 
tekmah v AS kategorij do vključno  U16 v organizaciji SZS.  
 
PROGRAM SEMINARJA:   
- Pregled prisotnosti 
- Pozdrav predsednika KTDS 
- Novosti v pravilih FIS 2021/2022 (Precisions) 
- Poročilo o novostih sprejetih na seji tekmovalne komisije  
- Covid 19 priporočila (Roman Šturm - SZS) 
- Izračun manjkajočega časa  
- Kviz 
- Primeri iz prakse 
- Primeri iz prakse – skupna razprava 
- Pregled koledarja tekem za sezono 2021/22 
 
Program seminarja je bil prilagojen gradivu, ki ga je FIS pripravila za  izobraževanje 
mednarodnih tehničnih  delegatov,  prilagojen pa smernicam  Komisije za Tekmovalno 
Smučanje in homologacijo obletov in KTDS pri SZS.  Seminar je vodil Bojan Perko. 
 
Seminar je potekal v živo na sedežu SZS, kjer je bilo prisotnih 6 delegatov in regijskih 
koordinatorjev vključno s Covid-19 koordinatorjem Romanom Šturmom in v spletni obliki 
(online), kjer jih je bilo prisotnih 18 delegatov. Na seminarju sta bila preko on-line povezave 
prisotna tudi Matjaž Kranjc, predsednik KTDS in Janez Dekleva, ki sta nas preko 
videokonference pozdravila in na kratko seznanila z novostmi prihajajoče sezona 2021/22.  
 
Pod točko razno so udeleženci seminarja ponovno opozorili na težave s seznanjanjem s FIS 
pravili, na kar nas že nekaj časa opozarjajo tudi sodniki in SLO in ekipe časomerilcev. V 
slovenščino bi bilo potrebno onovno prevesti vsaj Mednarodna FIS pravila za alpsko 
smučanje (ICR), ki se vsakoletno spreminjajo . SLO tehnični delegati in sodniki (pa tudi 
časomerilci)  trenutno nimajo aktualne literature za svoje delo na tekmah, posledično 
nimamo literature za izobraževanja (npr. seminarji za pridobitev naziva sodnik ali TD 



 

 
regijskega/državnega ranga). Zadnji prevod ICR pravil je bil narejen leta 2013, pravila pa so 
se toliko spremenila, da pisanje popravkov  ni več možno. 
 
Na semenarju je bil sprejet sklep, da  se Alpskemu odboru SZS predstavi priprava prevodov v 
strokovni in tehnični obliki s predvidenimi stroški. Za pripravo predloga je zadolžen Bojan 
Perko. 
 
Seminar  s pričetkom ob 16.uri je bil zaključen ob 20 uri. Udeleženci seminarja so z odgovori 
in razpravami potrdili, da imajo visoko strokovno znanje, zato so jim TD licence tudi 
podaljšane. 
 
Spisek udeležencev je v prilogi. 
 
Poročilo pripravil Bojan Perko 
 
Maribor, 3. 12. 2021 

 


