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PROGRAM DELA KOMISIJE TEHNIČNIH DELEGATOV IN SODNIKOV ALPSKEGA 

SMUČANJA (KTDS) ZA SEZONO 2022/23 
 
 
 
  
 
Program  sledi  31.členu Poslovnika  o delu organov panoge za alpsko smučanje pri Smučarski 
zvezi Slovenije, Pravilniku o delu KTDS in priporočili FIS o izobraževanju in delegiranju Tehničnih 
delegatov in sodnikov. 
 
Realizacija programa pa je odvisno od višine sredstev, ki jih SZS nameni za delovanje Zbora in 
Odbora alpskih disciplin in njihovih stalnih delovnih teles. 
 
 

Program dela za sezono 2022/23 po časovnih razdobjih. 
 
  
 
Marec, April Analiza dela KTDS za leto 2021/22 (glej Poročili o delu KTDS) 
 
April  Priprave na sestanek podkomisije FIS za tehnične delegate in podkomisije FIS za 

pravila 
 
Maj  Delegiranje TD FIS iz SLO na mednarodna tekmovanja, v kolikor bodo znani 

programi tekmovanj. 
 
Maj, Junij Sodelovanje  pri sestavi koledarjev za sezono 2022/223; pričetek priprave 

prevodov pravil FIS v slovenščino. 
 
September Priprav predloga FIS TD za Tekme v SLO,  udeležba na seminarju TD inšpektorjev 

ter na sestankih podkomisije FIS za TD in pravila v Zürichu. 
 
Oktober Priprava gradiva za seminarje TD v regiji, prevajanje International Competition 

Rules in ostalih pravil FIS v slovenščino s komentarji. 
 
November Izvedba seminarja  za Tehnične delegate FIS  celotne SLO /Balk/ Mediterranean 

Region; izvedba seminarja za  Tehnične delegate državnega in regijskega ranga 
ter priprava gradiva za izobraževanje in izpite sodnikov. Dokončna delegiranje TD 
za tekme v tujini, potrditev imenovanih tujih TD za tekme v SLO, imenovanje 
delegatov za tekmovanja do vključno kategorije U16 v Sloveniji 

 
November Izvedba sestanka pred seminarjem za časomerilske ekipe in trenerje. Predstavniki 

časomerilcev (Rebec, Perko) z regijskimi koordinatorji in vodjo mladinskega in 
otroškega programa na temo: Delo s programi ter predlogi za 
posodobitve/popravke programov za obdelavo rezultatov, online prijave 
tekmovalcev in LIVE timinga. 
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December Izvedba seminarja za časomerilske ekipe, regijske koordinatorje in trenerje 
alpskega smučanja. 

 
December in celotna sezona:  

Spremljanje dela Tehničnih delegatov in vseh izvedenih tekmovanj v alpskem 
smučanju, spremljanje koledarja tekem in prilagajanje spremembam, 
obravnavanje morebitnih pripomb na regularnost izvedenih tekem,  obveščanje 
tujih TD o premembah koledarja tekem v SLO. Spremljanje  zaračunavanja in 
izplačil stroškov TD. 

 
April Po koncu tekoče sezone izvedba sestanka predstavnikov časomerilcev (Rebec, 

Perko) z regijskimi koordinatorji in vodjo mladinskega in otroškega programa na 
temo: Analiza sezone, predlogi za izboljšave in posodobitve /popravke programov 
za obdelavo rezultatov, online prijave tekmovalcev in LIVE timinga. 
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