
 

Seminar za časomerilce tekem v alpskem smučanju v sezoni 2021/2022 
 
Dne 20.12.2021 je bil, kot vsako leto ob začetku sezone, v organizaciji KTDS in komisije 
za tekmovalno smučanje in homologacijo prog in objektov za alpsko smučanje 
organiziran predsezonski seminar za časomerilce alpskega smučanja, katerega namen je 
bil usposobiti, obnoviti znanje in seznaniti ekipe za merjenje časa alpskega smučanja in 
obdelavo podatkov z novostmi in ključnimi področji, ki so pomembni za kakovostno in 
zanesljivo izvedbo merjenja časov in obdelavo podatkov na tekmah v alpskem smučanju 
(online prijava, LIVE timing, vloga koordinatorjev in trenerjev pri prijavi tekmovalcev, …). 
Program seminarja sta oblikovala in ga  tudi izvedla Anže Rebec in Bojan Perko.  
 
PROGRAM SEMINARJA:  
 
1. Program za obdelavo obdelavo rezultatov otroških in FIS tekem: 

 Program R997 za koordinatorje in trenerje - online prijave  

 Namestitev in delo s programom R998 - novosti 

 LIVE timing 

 Odpravljanje težav in predlogi udeležencev o možnih izboljšavah 

2. FIS pravila za merjenje časa v alpskem smučanju (AS): 

 Pregled dokumentov in nivojev tekem alpskega smučanja, 

 Namestitev merilne opreme na terenu ter osnovne specifikacije 

 Naprave za merjenje časa v alpskem smučanju 

 Brezžično merjenje časa med startom in ciljem 

 Načrti postavitev naprav za merjenje časa po nivojih (Set-Up Diagram)  

 FIS program za izdelavo poročila o merjenju časa (TTR Report) s primeri 

 Pregled homologiranih naprav za merjenje časa v AS 
3. Pregled pravil, zahtev in priporočil za merjenje časa na otroških tekmah AS v Sloveniji  
4. Delo sodnika na startu in v cilju, sodelovanje časomerilne ekipe z žirijo 
5. Praktičen primer izračuna manjkajočega časa (izračun iz ročnih časov).  
6. Razno  

 
Seminar je bil namenjen: 

 Vodjem merjenja časov, 

 starterjem, 

 časomerilcem, ki delajo v cilju na napravah za merjenje časa sistema A ali B, 

 osebam odgovornim za obdelavo podatkov in pošiljanje rezultatov na FIS ali SZS na 
tekmovanjih alpskega smučanja v SLO, 

 trenerjem, sodnikom AS in vsem ostalim, ki bi se s postopki merjenja časa in 
obdelave podatkov na tekmovanjih v AS želeli podrobneje seznaniti. 

 



 
Seminar je potekal v živo na sedežu SZS, kjer je bilo prisotnih 10 udeležencev in v spletni 
obliki (online), kjer jih je bilo prisotnih 11.  Udeleženci so gradivo in naloge (izračuni 
manjkajočega časa) prejeli vnaprej, tako da je bilo seminar možno izvesti v enem 
popoldnevu. 
 
Seminar  s pričetkom ob 17.00 je bil zaključen ob 20.55.  
 
Spisek udeležencev je v prilogi. 
 
Poročilo pripravil Bojan Perko 
 
Maribor, 22. 12. 2021 


