Panoga za alpsko smučanje
Poročilo o delu panoge za sezono 2017/2018 za Skupščino SZS 2018
Povzetek dela in uspešnosti po posameznih programih
1. Moška ekipa za svetovni pokal /tehnične discipline
Odgovorni trener
Trener
Trener
Kondicijski trener:
Fizioterapevt:
Servis smuči:
Zdravnik:
Ime in priimek
Žan Kranjec
Štefan Hadalin

rojen
1992
1995

Klemen Bergant
Rok Šalej
Matjaž Požar
Dr. Mitja Bračič, Nika Radjenovič
Medartis d.o.o., Erik Furlan, Matej Dormiš, Blaž Kolar
Barnaba Greppi
Dr. Matjaž Turel, Dr. Anže Kristan
Smučarsko društvo
Status
SD Novinar
1.
SK Dol Ajdovščina
1.

kriterij
kriterij

Realizacije načrtovanega programa:
Mezocikel / datum
02.04.-11.04.
27.04.-29.04.
23.07.-03.08.
10.08.-05.09.
18.09.-26.09.
04.10-12.10.
16.10.-21.10.
25.10.-29.10.
31.10.17– 05.04.18
SKUPAJ

Načrtovan kraj
Bansko
Stelvio
Saas Fee
Ushuaia
Saas Fee
Hintertux
Soelden
Soelden

Načrt dni
9
3
9
19
7
7
5
4
83
146 dni

Realiziran kraj
Bansko
Stelvio
Saas Fee
Ushuaia
Saas Fee
Hintertux
Soelden
Soelden
tekmovalna sezona

Realizirano št dni
9
2
5
18
7
7
5
4
83
140 dni

Realizacija rezultatskih ciljev:
To je bila zadnja sezona 4 letnega obdobja, ki smo ga zastavili po olimpijski sezoni 2014. Cilj obdobja je bil
ambiciozno sestavljen, pripeljati kakšnega našega tekmovalca v situacijo, da se lahko realno bori za
medalje na ZOI 2018.
Tekmovalca sta sedaj oba na proizvajalcu Rossignol in sta tudi dobila tovarniškega serviserja.
Prehodno obdobje: Prehodno obdobje smo tudi to sezono realizirali aprila v Banskem v Bolgariji. V desetih
dneh smo opravili 9 snežnih dni v dobrih, zimskih pogojih. Treninga sta se udeležila Kranjec in Hadalin.
Opravili smo korektne in konkretne teste novih GS smuči. Realizacija: 6 dni veleslaloma (skupaj 1100
prevoženih zavojev) in 3 dni slaloma (skupaj 1600 prevoženih zavojev).
Pripravljalno obdobje: Za pripravljalno sezono sta se ekipi priključila člana ekipe za EC – Špik in Grošelj.
Konec junija smo skupaj z novim serviserjem opravili 3 dnevni spoznavni trening. Pogoji in vreme so bili
preslabi za kaj konkretnega.
Tekmovalno obdobje: se je začelo z odpovedjo veleslaloma v Soeldnu. V začetku novembra smo opravili
trening na AUT/ITA poligonu v Val Senalesu. Dober, težak trening v urejenem okolju. Pred tekmo v Leviju
smo na prizorišču opravili še 3 dni treninga, ki pa zaradi toplega vremena ni bil optimalen.
Tekme WC:
V moškem svetovnem pokalu je konkurenca velika, razlike majhne in potrebno je, ob dobri pripravljenosti,
tudi na tekmah smučati na zgornjem limitu.
• Realizacija rezultatskih ciljev
vrsta cilja
Svetovni pokal - WC
WCSL VSL
WCSL SL
WCSL AC

načrtovani cilj

realizacija cilja

1 tekmovalec do 15. mesta
1 tekmovalec do 25. mesta
1 tekmovalec do 30. mesta

DA – Kranjec 4. mesto
NE – Hadalin 33. mesto
DA – Hadalin 22. mesto

ZOI – 2018
VSL
SL
AC

1 uvrstitev do 10. mesta
1 uvrstitev do 15. mesta
1 uvrstitev do 15. mesta

DA – Kranjec 4. mesto
NE – oba tekmovalca DNF
DA – Hadalin 8. mesto

• Realizacija individualnih rezultatskih ciljev
načrtovani cilj
WCSL 15 GS
1 uvrstitev do 30. mesta na WC tekmi v SL
Uvrstitev do 10. mesta na ZOI v GS
Uvrstitev do 25. mesta na ZOI v SL
WCSL 25 SL
1 uvrstitev do 30. mesta na WC tekmi v GS
WCSL 30 AC
Uvrstitev do 15. mesta na ZOI v SL
Uvrstitev do 25. mesta na
ZOI v GS
Uvrstitev do 15. mesta na
ZOI v AC

ime in priimek
Žan Kranjec

Štefan Hadalin

realizacija cilja
4. mesto
4. mesto
DNF1
33.mesto
16.,27.,27.
22. mesto
DNF1
21. mesto

Realizacija
DA
NE
DA
NE
NE
DA
DA
NE
DA

8. mesto

DA

2. Moška za svetovni pokal / hitre discipline
Strokovno vodstvo:
Odgovorni trener
Trener DH/SG
Trener SL/GS
Trener / serviser
Serviser / Stoekli
Serviser / Atomic
Zunanji sodelavec
Zunanji sodelavec:
Zunanji sodelavec:
Zunanji sodelavec:

ime in priimek
Peter Pen
Gašper Markič
Matjaž Marušič
Mišel Žerak
Rok Javor
Peter Štrucl
Jan Grudina /Tomaž Šavnik
Erika Krampelj / Erik Furlan
Dr. Anže Kristan
Nika Radženovič

Ime in priimek
Boštjan Kline
Martin Čater
Klemen Kosi
Miha Hrobat

Leto rojstva
1991
1992
1991
1995

vloga zunanjega sodelavca

Fizioterapevti
Fizioterapevti
Zdravnik
Kondicija

Smučarsko društvo
ASK BRANIK MARIBOR
SK UNIOR CELJE
ASK BRANIK MARIBOR
ASK TRIGLAV KRANJ

kriterij
1
1
2?
2

Realizacija programa
Mezocikel / datum
MAJ
JULIJ IN AVGUST
AVG IN SEPT
OKTOBER
OKTOBER
NOVEMBER
NOVEMBER
MAJ
NOVEMBER
DEC, JAN, FEB,
MAR
FEBRUAR
APRIL

Načrtovan kraj
KAUNERTAL
STELVIO
LA PARVA
STELVIO
KAUNERTAL /
SOLDEN
PITZTAL
NAKISKA

Načrtovano dni
4
6
25
6
7

LAKE LOUISE
TEKMOVALNO
OBDOBJE
DUBAI
KRVAVEC,
REITERALM, PECA

4
70 - 80

6
7

5
6

Realiziran kraj
KAUNERTAL
STELVIO
LA PARVA
STELVIO
KAUNERTAL
PITZTAL
NAKISKA
DACHSTEIN
LAKE LOUISE
TEKMOVALNO
OBDOBJE
DUBAI

Realizirano dni
3
2
26
7
3
3
5
3
2
77
3
7

Opis realizacije snežnih treningov- tekmovanj
Poletni meseci so bili namenjeni prostemu smučanju, pripravi novih smuči in prilagoditvi na nove smučarske
čevlje. V mesecu juliju in začetku avgusta smo imeli slabše snežne pogoje, zato smo opravili le 40%
načrtovanih dni.
Treningi v Čilu La Parva so bili uspešni in v celoti opravljeni na vrhunskem nivoju in v zelo dobrih zimskih
snežnih razmerah. Fantje so vsak dan imeli na razpolago trening 2 ali 3 disciplin na različnih terenih v
različnih postavitvah. Z številčno in strokovno močno trenersko ekipo smo realizirali vse. Razen Boštjana
Klineta so se vsi fantje udeležili tudi tekem SAC, kjer so nekateri popravili Fis točke in tako izboljšali štartne
pozicije. Na vseh snežnih treningih naše ekipe, so bili povabljeni 2-3 mlajši tekmovalci, ki mislim, da so
dobro izkoristili ponujene priložnosti ,ter so se dobro integrirali v ekipo.
Oktobrske snežne treninge smo opravili na Stelviju, Kaunertalu in Soeldnu. Ti snežni kampi so namenjeni
predvsem treningu GS in SL. Čaterja in Hrobata smo želeli pripraviti tudi na tekmo WC GS Solden, kar nam
ni uspelo! Hrobat bolečine v medenično ledvenem delu, Čater preslaba adaptacija na novi material in nizka
samozavest. Tako, da smo nadaljevali z pripravami na naš pravi začetek sezone, ki je bil konec novembra
v Lake Louisu. Pred odhodom v Kanado smo želeli opraviti dober »speed« trening v Pitztalu, kjer pa je
zapadla ogromna količina snega in je bil trening na zelo mehki podlagi in opravljen na 20% načrtovanega.
Sklepni del pripravljalnega obdobja smo naredili tradicionalni v Nakiski, kjer smo imeli dobre pogoje in dober
vpogled v stanje konkurence. Žal je vsem znana tragedija Davida Possona imela močen vpliv na mentalno
stanje naših tekmovalcev in to je tudi ena od situacij, kjer je bilo zelo težko voditi ekipo. Izguba prijatelja in
tekmovalca z katerim smo v zadnjih 4 letih preživeli, kar nekaj skupnih snežnih dni, pa je pri nekaterih
pustila globoke mentalne brazgotine…..
TEKMOVALNO OBDOBJE:
Cilji in ambicije celotne ekipe so bile zavestno postavljeni visoko, kar so vsi dobro sprejeli in deloma tudi
realizirali. Težave in neuspehe smo sproti analizirali in deloma odpravili, je pa korekcija in odprava težav
zaradi natrpanega urnika zahtevna. V tekmovalnem obdobju smo imeli na razpolago samo 3 bloke za
treninge. 1 blok 20.12. do 24.12. trening SL, 2 blok 2.1 do 8.1. trening SG, test smuči, trening SL, trening
SG in 3 blok GS 22.2 do 28.2. Kline, Čater, Kosi so osvajali točke WC v treh(3) disciplinah DH,SG,AC.
Miha Hrobat je osvojil svoje prve točke v WC. Zato je imel relativno malo priložnosti, kajti imel je resne
zdravstvene težave, ki so se začele že v mesecu novembru, klub vsemu je izpolnil olimpijsko normo. Trend
moškega smučanja gre v ekstremno specializacijo, sam pa meni, da so naši fantje še vedno sposobni
nizati top rezultate v 3 disciplinah. V mesecu januarju in februarju so vsi smučali najbolje in naredili svoje
najboljše rezultate. Trije(3) so bili debitanti na olimpijskih igrah. Ekipno smo dosegli dve top 10 uvrstitvi,
Martin Čater je za kaj več podlegel osebnim pritiskom AC in SG.
Realizacija rezultatskih ciljev
vrsta cilja
Svetovni pokal - WC
WCSL SM
WCSL SVSL
WCSL SC
ZOI – 2018
SM
SG
SC

načrtovani cilj

realizacija cilja

1x10wcsl, 1x25 wcsl, 1x40wcsl
1X10wcsl, 1x25 wcsl,1x40 wcsl
1X10wcsl, 1x20 wcsl,1x30 wcsl

NE, DA, DA
NE, DA, DA
NE, DA, DA

1x do 6. mesta
1x do 6. mesta
1xdo10.mesta,1x do 20. mesta

NE (19.mesto)
NE (10.mesto)
DA, DA

Realizacija individualnih rezultatskih ciljev
ime in priimek
Bostjan Kline

Martin Čater

načrtovani cilj

realizacija cilja
SG 21 WCSL, DH 36 WCSL, AC 33
WCSL
SG 10. MESTO OI
DH 24 WCSL, SG 29 WCSL, AC 19
WCSL
DH 19.MESTO OI

Realizacija
DA

DA

Klemen Kosi

Miha Hrobat
EKIPNI CILJI

AC 13 WCSL, DH 46 WCSL, SG 52
WCSL
AC 10.MESTO OI
AC 43 WCSL
AC 10. KOSI
SG 10 KLINE

DO 6 MESTA OI
DO 10 MESTA WCSL

DA

DA
NE
NE

3. Ženska A ekipa za svetovni pokal / tehnične discipline
Strokovno vodstvo:
Odgovorni trener
Pomočnik trenerja
Trener
Kondicijski trener:
Fizioterapevt:
Pomočnik in servis:
Pomočnik in servis:
Zunanji sodelavec:
Ekipa Ilka Štuhec
Odgovorni trener
Pomočnik trenerja
Trener
Kondicijski trener:
Fizioterapevt:
Pomočnik in servis:

ime in priimek
Denis Šteharnik
Žan Robert
Poljšak Sergej
Dani Ošep
Tina Kobale
Primož Skerbinek
Andrej Čerin
Helena Okorn
Gregor Koštomaj
Aleš Sopotnik
Darja Črnko
Anja Šešum
Anja Šešum
Aleš Sopotnik

Ime in priimek
ILKA ŠUHEC
ANA DREV
TINA ROBNIK
ANA BUCIK
META HROVAT
MARUŠA FERK

Leto rojstva
1990
1985
1991
1993
1998
1988

Mezocikel / datum
4.- 8. maj 2017
7.-14. junij 2017
19.-20.junij 2017
28.-30. julij 2017
11.avg. - 4.sept.
29.sept.-6.okt
9.-13. oktober
16.-17. oktober
18.-21. oktober
Pripravljalno
Tekmovalno
Prehodno obdobje
SKUPAJ SEZONA

Načrtovan kraj
Molltal
Passo Stelvio
Molltal
Druskininskai
Ushuaia
Molltal
Hintertux
Molltal
Soelden

Smučarsko društvo
ASK Branik Maribor
SK Dvornik transport
SK Luče
SK Gorica
ASK Kranjska Gora
DTV Partizan Blejska Dobrava
Načrtovano dni
5
7
2
3
23
7
5
2
4
58
106
9
173 DNI

Realiziran kraj
Molltal
Passo Stelvio
Molltal
Druskininskai
Ushuaia
Molltal
Hintertux
Molltal
Soelden

status
A
A
A
A
A
A
Realizirano dni
3
7
2
3
21
7
4
2
4
53
102
7
162 DNI

PRIPRAVLJALNO OBDOBJE:
To obdobje lahko ocenim kot uspešno, mislim na samo realizacijo in vsebino. Želeli smo odpravljati
pomanjkljivosti v tehniki in izboljšati konkurenčnost na določenih postavitvah in terenih. V teh segmentih,
kot ekipa napredujemo, seveda se pa zavedam ,da še imamo precej rezerve.Kar precej časa smo namenili
tudi treningu hitrih disciplin predvsem superveleslalomu. Ocenjujem, da kot ekipa sicer vsako leto naredimo

korak naprej, vendar pa pogrešam večji preskok. Na določeni točki, mislim na tehnične kot na hitre
discipline, se nam napredek zaustavi. Tehnika se začne rušiti, hitrost smučanja začne padati, pojavljati se
začnejo napake v linijah. Rezerve vidim predvsem v bolj zapletenih delih prog in neobičajnih situacijah.
Vsebinski cilj je bil dobro realiziran, vendar do srednje zahtevnosti. Žal nam je zmanjkalo malo časa za
vadbo na najvišji možni ravni zahtevnosti. To je pa izhodišče za naslednjo sezono.
TEKMOVALNO OBDOBJE:
Je bilo zelo uspešno. S petimi tekmovalkami smo dosegli 872 točk svetovnega pokala, kar je največ odkar
vodim to ekipo. Vse tekmovalke v A ekipi so se tudi uvrstile na finale svetovnega pokala. 2x smo bili na
stopničkah, v veleslalomu pa so 3 tekmovalke končale sezono v skupnem seštevku med prvih 15.
Z rezultati sem zadovoljen, zavedam pa se, da nas čaka zelo težka naloga, ker si vsi želimo napredka.
Realizacija in vsebinski cilji v tekmovalnem obdobju so bili povprečni v smislu treninga.
Med tekmovanji ni veliko časa za treninge, praktično smo odvisni od organizatorjev tekmovanj in njihovih
ogrevalk. Tu ni veliko prostora za napredek. V tekmovalnem smislu sem z ekipo zadovoljen. Včasih
pogrešam več drznosti, v določenih pogojih pa se še vedno ne znajdemo najbolje. V optimalnih razmerah
praviloma tekmujejo zelo dobro, to so razmere v katerih opravimo največ treninga, če je pa malo drugače,
pa imamo še precej rezerv.
Realizacija rezultatskih ciljev
vrsta cilja
WC
WCSL VSL
WCSL SL
WCSL SM
WCSL SVSL
WCSL SC
ZOI – 2018
VSL
SL
SM
SG
SC
Evropski pokal - EP
VSL
SL

načrtovani cilj

realizacija cilja

1 tekmovalka do 7.mesta
1tekmovalka do 15. mesta
1 tekmovalka do 10.mesta
1 tekmovalka do 20. mesta
1 tekmovalka do 3.mesta
1 tekmovalka do 20.mesta
1 tekmovalka do 6. mesta
1 tekmovalka do 30.mesta
1 tekmovalka do 3. mesta
1 tekmovalka do 8. mesta

Drev 9.mesto,Hrovat 11. mesto, Robnik 15.mesto

1x do 6. mesta
1x do 15.
1x do 6.
1x do 15.
1x do 3.
1x do 6.
1x do 6.
1x do 10.

NE
DA Hrovat 14.mesto, Bucik 21.mesto
NE NE-Ferk18.mesto,Hrovat 21.mesto,Bucik 24.
mesto
NE – Ferk 19. mesto
NE- Ferk 25. mesto
NE- NE Bucik 11. mesto

Top 30
Top 30

NE
DA

NE Bucik 22. mesto
NE Ferk 25. mesto
NE -poškodba
NE NE –poškodba
NE –Ferk 54. mesto
NE-poškodba
DA- Bucik 5. mesto, Ferk 13. mesto

Realizacija individualnih rezultatskih ciljev
ime in priimek
ANA DREV
ANA BUCIK
META HROVAT
TINA ROBNIK
MARUŠA FERK

načrtovani cilj
WC skupno do 7 .mesta
WC skupno do 8. mesta AC
WC skupno do 10. mesta SL
WC skupno do 30. mesta
WC skupno do 15.mesta
WC skupno do 8. mesta AC
WC skupno do 20. mesta SL

realizacija cilja
9. mesto
5. mesto
22. mesto
11. mesto
15. mesto
13. mesto
25. mesto

Realizacija
NE
DA
NE
DA
DA
NE
NE

4. Moška ekipa za evropski pokal (EC)
Strokovno vodstvo:
Odgovorni trener
Trener
Kondicijski trener:
Pomočnik in servis:
Zunanji sodelavec:
Ime in priimek
Žan Grošelj
Jakob Špik
Aljaž Dvornik
Ven Florjančič
Žan Kralj
Žan Špilar
Matevž Rupnik
Luka Pančur
Dušan Senčar

ime in priimek
Rasto Ažnoh
Mitja Valenčič
Nika Radjenovič
Domen Oražem, Robi Lesjak
Matjaž Turel, Anže Kristan
Leto rojstva
1993
1994
1995
1996
1997
1997
1997
1995
1996

vloga zunanjega sodelavca

Zdravnik

Smučarsko društvo
SK Olimpija
SK Alpetur
SK Dvornik Transport
ASK Branik Maribor
ASK Triglav Kranj
SD Trbovlje
SD Postojna
SD Novinar
ASK Branik Maribor

status
B
B
B-etapni cilji
B
B
B
B
B-etapni cilji
B

Realizacija načrtovanega programa (statistični prikaz obdobij)
Mezocikel / datum
23.-26.5.2017
27.7.-7.8.2017
23.8.-3.9.2017
23.9.-3.10.2017
20.10.-29.10.
6.11.-11.11.
22.11.-6.12.
SKUPAJ

Načrtovan kraj
Kaunertal
Saas Fee
Saas Fee
Saas Fee
Saas Fee
Saas Fee
Idrefjall

Načrtovan
4
10
10
10
9
6
11
60

Realiziran kraj
Kaunertal
Saas Fee
Saas Fee
Saas Fee
Saas Fee
Saas Fee
Idrefjall

Realizirano
4
3
11
10
8
3
11
53

Opis realizacije
Vsebinsko smo sledili zastavljenemu programu in na vseh treningih skušali realizirat vsebinsko zastavljene
cilje, ki so bili predstavljeni v Načrtu dela. Glede na vremenske pogoje smo bili prisiljeni v določena
vsebinska odstopanja. Glede na sestavo ekipe smo skušali (glede na možnosti) slediti usmerjenosti
tekmovalcev.
23. – 26.5.2017 Kaunertal: Prosto smučanje s korekcijskimi vajami. Smučanje med kratkimi količki.
27.7. – 7.8.2017 Saas Fee: Prosto smučanje. Zaradi slabih snežnih in vremenskih pogojev je bilo smučanje
skozi postavitve nemogoče in trening sem skrajšal, saj ni kazalo, da bi se razmere popravile.
23.8. – 3.9.2017 Saas Fee: Zaradi izpada treninga v terminu 27.7. – 7.8.2017 sem trening podaljšal in skozi
to uspel kljub še zmeraj slabim snežnim pogojem nadoknaditi izgubljene treninge na snegu. Smučanje
skozi osnovne postavitve.
23.9. – 3.10.2017 Saas Fee: Tudi ta trening sem podaljšal in uspeli smo realizirat zastavljen plan. Smučanje
skozi zahtevnejše postavitve na različnih terenih.
20.10. – 29.10.2017 Saas Fee: Glede na razmere smo na trening odpotovali predčasno in realizirali več
od v planu načrtovanega treninga. Časovne primerjave med samo ekipo.
6.11. – 11.11. Saas Fee: Glede na slabe vremenske razmere nismo uspeli realizirat zastavljenega plana.
Glede na razmere nismo uspeli realizirat vsebinsko zastavljenih ciljev.
22.11. – 6.12.2017 Idrefjall: Trening v Skandinaviji je bil v dobrih pogojih (priprava snega z vodo) in uspeli
smo realizirat zastavljene vsebine.
Del treninga smo realizirali skupaj, nato se je ekipa mladincev prestavila v Geilo, kjer so startali na tekmah
NJR in FIS. Ekipa za Ec pa je startala na tekmah Sl EC.
TEKMOVALNO OBDOBJE: Glede na nivo tekmovalcev smo se delili na 3 nivoje v dveh skupinah:

Svetovni pokal, Evropski pokal, FIS tekmovanja. Na samih treningih preko tekmovalnega obdobja sta obe
ekipi sodelovali kolikor je časovni program dopuščal oz. sta delovali samostojno.
Realizacija ciljev:
Evropski pokal - EP
VSL
SL
SM
SG
SC

Uvrščanje v točke
Uvrščanje top 15
Točke EC
Točke EC
Točke EC

ne
da
ne
ne
ne

Realizacija individualnih rezultatskih ciljev
Končna uvrstitev na WCSL lestvici; ZOI- ; končna uvrstitev v EP;
ime in priimek
Grošelj Žan

Špik Jakob

Pančur Luka

Senčar Dušan
Dvornik Aljaž

Špilar Žan

Rupnik Matevž

Kralj Žan

Florjančič Ven

načrtovani cilj
Uvrščanje v top 15 EC
Skupno v disciplini top 20
Uvrstitev na ZOI
Sanacija poškodbe
Uvrščanje v top 15 EC
Skupno v disciplini top 25
Uvrstitev na ZOI
Kondicijski test 19.5. *
Kvalifikacije Saas Fee top3*
EC Top 25 - Skandinavija
FEC Top 10
Skupno EC top30 v disc.
Uvrščanje v top 30 EC
Etapni cilji *, FIS točke
Kondicijski test 19.5. *
Kvalifikacije Saas Fee top3*
EC Top 20 - Skandinavija
FEC Top 5
Skupno EC top30 v disc.
Uvrstitev na tekme EC
MSP top 10, FIS točke
Etapni cilji *
Uvrstitev na tekme EC
MSP top 10, FIS točke
Etapni cilji *
Uvrstitev na tekme EC
MSP top 10, FIS točke
Etapni cilji *
Točke EC (Dh, Sg)
FIS točke
Etapni cilji *

realizacija cilja
21,17,25,28,28,25
47
Ne
Nova poškodba

Realizacija
Ne
Ne
Ne
DA,DA

Ni izpolnjeval etapnih
ciljev

NE
DA
DA
NE
NE
DA
NE
DA
NE,DA
DA
NE, DA
DA
NE, DA
NE
DA

5. Ženska ekipa za evropski pokal (EC)
Strokovno vodstvo:
Odgovorni trener
Pomočnik in servis:
Zunanji sodelavec:

ime in priimek
IGOR ZAGERNIK
Bor Šepec
Tomaž Bizjak

Sestava ekipe za svetovni / evropski pokal
Ime in priimek
Leto rojstva
KLARA LIVK
1994
SAŠA BREZOVNIK
1995
DESIREE AJLEC
1996
ANDREJA SLOKAR
1997

vloga zunanjega sodelavca

Servis smuči:

Smučarsko društvo
SK ALPETUR ŠKOFJA LOKA
SD UNIOR CELJE
ASK BRANIK MARIBOR
SK DOL AJDOVŠČINA

status
B
B
B
B

Mezocikel / datum
4.5. - 7.5. 2017
3.6. – 9.6. 2017
21.8.- 13-9.2017
19.9. – 3.10.2017
9.-12.10.2017
19.-26.10.2017
6.-8.11.2017
16.-28.11.2017
26.-30.12.2017
1.1.-6.4.2018

Načrtovan kraj
Molltal
Stelvio
Saas Fee
Saas Fee
Hintertux
Kaunertal, Pitztal
Molltal
Skandinavija
Maribor
Tujina in Slovenija

25.11.2017 – 4.4.2018

Tekme v tujini in
Sloveniji (EC in
FIS)

SKUPAJ

Načrtovano dni
4
7
12
12
4
7
4
10
5
22
60

147 dni

Realiziran kraj
Molltal
Stelvio
Saas Fee
Saas Fee
Hintertux
Hintertux, Molltal
Hippach
Skandinavija
Kranjska Gora
Tujina in Slovenija

Realizirano dni
4
6
8
11
5
7
3
10
5
27

Tekme v tujini in
Sloveniji (EC in FIS)

49

135 dni

PRIPRAVLJALNO OBDOBJE:
Pripravljalno obdobje smo delno opravili z WC ekipo (maj, junij in oktober), delno pa samostojno (avgust,
september in november). V avgustu in septembru smo opravili dva daljša kampa v Saas Fee-ju, kjer smo
z nekaj prilagajanja vremenu opravili 90% zastavljenega programa. Po vrnitvi WC ekipe iz Argentine, pa
par skupnih kampov v Hintertuxu in Soldnu. V tem delu sezone nam je dosti nagajalo vreme (ali premalo
ali preveč snega). Po prihodu v Skandinavijo se je muhasto vreme nadaljevalo. V Geilu, kamor smo šli tudi
zaradi pričetka FIS tekmovanj, so nas je pričakala nepripravljena smučišča. Posledično smo bili primorani
inprovizirati s treningi. V Geilu smo sicer imeli najboljše pogoje v danih razmerah, ker nam je pomagalo
sodelovanje z Norveško žensko EC ekipo.
V tem obdobju smo dali večji poudarek VSL tehniki in postavitvam. Nekajkrat se nam je zgodili, da smo se
morali, zaradi preveč ekip v Saas Fee-ju, združevati z ostalimi ekipami, kar pa nam ni ustrezalo v takratnih
razmerah (prehitro razrita proga, postavitve premalo ali preveč zahtevne, prilagajanje ostalim na terenu).
VSL tehniki v poletnih mesecih, je sledila SL tehnika v jesenskem delu in v manjšem obsegu SG v celotnem
obdobju.
Celotnega zastavljenega cilja v tem obdobju nismo realizirali, zaradi zgoraj opisanih situacij.
Samo pripravljalno obdobje bi ocenil z oceno 3-4. V to oceno štejem vremenske in snežne pogoje, prav
tako pa vzdušje in sodelovanje sodelavcev v ekipi (sedeli smo na sosednjih bregovih).
TEKMOVALNO OBDOBJE:
Tekmovalno obdobje smo pričeli v Skandinaviji z odpovedmi prvih tekem in posledično nadomestkom teh
tekem, ki pa so bila narejena v naglici in pod nivojem (neprimerna preparacija in ura tekem). Čisto druga
slika s pripravo proge je bila na pričetku EC tekem v Funasdalnu (moško pripravljena proga). Skozi celotno
tekmovalno obdobje se nam je kazal manjko, ki se nam je ustvaril v pripravljalnem obdobju.
V sezoni 2017/2018 smo imeli planiranih cca. 40 FIS tekem in 25 tekem na EC nivoju. Zaradi spremenljivih
vremenskih in snežnih razmer smo uspeli odtekmovati 28 tekem na FIS nivoju in 21 tekem na EC nivoju. Z
veliko večino VSL tekem tekmovalk naše ekipe nisem zadovoljen (so nekatere izjeme, ki pa jih je bili zelo
malo). Na SL tekmah je stanje nekoliko boljše. Dogajalo se je preveč odstopov tekmovalk na vseh nivojih
tekmovanj. Sam mislim, da rezultati na tekmovanjih v letošnji sezoni niso pravi pokazatelj pripravljenosti
tekmovalk. Sem mnenja, da so vsa dekleta dvignila nivo tekmovalnega smučanja, vendar pa se večina ni
bila sposobna prilagodit hitrejšemu smučanju in posledično hitrejšim reakcijam. Sem prepričan, da bo
pokazala naslednja sezona.
Tudi to obdobje bi ocenil z oceno 3-4.

vrsta cilja
Evropski pokal - EP
VSL
SL
SM
SG
SC

načrtovani cilj

realizacija cilja

Top 30
Top 10

73.mesto
22.mesto

Top 30
Top 20

36.mesto
33.mesto

• Realizacija individualnih rezultatskih ciljev
ime in priimek
Klara Livk
Saša Brezovnik
Desiree Ajlec
Andreja Slokar

načrtovani cilj
Uvrščanje med 10 v EC SL, 30 EC VSL
in 20 EC AC
Uvrščanje med 15 v EC SL, 30 EC VSL
in 20 EC AC
Uvrščanje med 30 na EC VSL, SL in
AC
Uvrščanje med 30 na EC VSL, SL in
AC

realizacija cilja
Uvrščala se od 5 do 15 v SL in 1x med 30
v VSL in 1x med 30 AC
1x med 30 AC

Realizacija
DELNO

Nikoli med dobitnicami točk

NE

2x v točkah EC v SL in Paralelni tekmi

NE

NE

6. Moška C ekipa
Strokovno vodstvo:
Odgovorni trener
Pomočnik trenerja
Trener
Kondicijski trener:
Pomočnik trenerja za kondicijo:
Zunanji sodelavec:
Zunanji sodelavec:

ime in priimek
Andrej Lukežič
Aleš Piber
Gregor Marguč
Andrej Lukežič
Nika Radjenovič
Aleš Vičič
Helena Okorn

vloga zunanjega sodelavca

športni psiholog
nutricist

Sestava ekipe
Ime in priimek
Jan Napotnik
Krištof Fabjan
Anže Čufar
Tadej Paščinski
Nejc Naraločnik
Jakob Fonda
Borut Božič

Leto rojstva
1997
1997
1998
1999
1999
1999
2000

Smučarsko društvo
SD Beli Zajec
SD Postojna
ASK Kranjska Gora
SK Radovljica
SD Beli Zajec
SD Novinar
SK Radovljica

status
C
C
C
C
C
C
C

Realizacija načrtovanega programa (snežni treningi in tekme)
datum
12.5.-15.5.2017
26.5.-29.5.2017
9.6.-12.6.2017
3.8.-7.8.2017
14.8.-22.8.2017
15.9.-23.9.2017
30.9.-3.10.2017
9.-12.10.2017
17.-20.10.2017
24.-27.10.2017
9.-12.11.2017
20.11. 8.12.17
15.-31.12.2017
1.1.-31.1.2018
1.2.-28.2.2018
1.3.-31.3.2018
1.4.-30.4.2018

Načrtovan kraj
Hintertux
Hintertux
Hintertux
Stelvio
Saas Fee
Zermatt
Hintertux
Hintertux
Hintertux
Hintertux
Hintertux
Norveška (Geilo)
Slovenija
Slovenija/tujina
Slovenija/tujina
Slovenija/tujina
Slovenija/tujina

Načrtovano
4
4
4
5
8
8
4
4
4
4
4
15
10
18
18
18
10

Realiziran kraj
Hintertux
Hintertux
Hintertux
Stelvio
Saas Fee
Zermatt
Hintertux
Hintertux
Hintertux
Hintertux
Hintertux
Norveška (Geilo)
Slovenija
Slovenija/tujina
Slovenija/tujina
Slovenija/tujina
Slovenija/tujina

Realizirano
4
4
4
2
9
10
4
4
4
4
5
16
10
21
21
23
10

SKUPAJ

142 dni

155 dni

Opis realizacije
PRIPRAVLJALNO OBDOBJE:
Pripravljalno obdobje je trajalo od maja do konca novembra. V tem obdobju je ekipa opravila 60 dni snežnih
treningov in 34 dni skupne kondicijske vadbe. Skupne kondicijske vadbe je bilo v resnici veliko več, saj se
je le ta sistematično izvajala tudi med snežnimi kampi. Tekmovalec C ekipe je opravil od maja do oktobra
v povprečju 170 ur vodene kondicijske vadbe. Spomladanski del snežnih treningov smo opravili na
Hintertuxu. Vremenski pogoji so bili dobri, večji del načrtovanega je bil uresničen. Vsebine so bile povezane
s popravki v tehniki, količine večje. Vadba je potekala tako v omejenem (poligoni različnih dimenzij, dvojni
hodnik, trojni hodnik) kot v neomejenemu prostoru.
Avgustovski trening na Stelviu je bil zaradi pomanjkanja snega predčasno prekinjen. Zaradi izgube treninga
v Italiji smo kampa v Švici podaljšali, vremenski in snežni pogoji so bili tam ugodni. Poleg slaloma in
veleslaloma nam je uspelo organizirati tudi štiri dni treninga superveleslaloma.
V oktobru in novembru smo izvedli pet kampov na ledeniku Hintertux. Vadba na snegu je postajala vedno
bolj situacijska, na terenu se nam pridruži športni psiholog. Na zadnjem izmed petih kampov, se zaradi
obilo novega snega, preselimo na nižje ležeče smučišče Pass Turn. Trening na Pass Turnu je izjemen,
zahvaljujoč odlično pripravljeni snežni površini, tam ostanemo tri dni. Na koncu pripravljalnega obdobja se
odpravimo na Norveško, kjer se udeležimo prvih tekem.
V mesecu maju je kondicijska vadba usmerjena na povečanje kapacitete aerobnih procesov in preventivi
pred poškodbami. Na FŠ izvedemo uvodno testiranje. V juniju tekmovalci vadijo po individualnih programih.
Štiri skupne kampe izvedemo v juliju, na prvih dveh vključimo akrobatiko (izvedemo šest enot). Veliko
poudarka je na senzomotorični vadbi, vadba moči je prisotna ves čas, najprej še vedno v obliki preventivne
vadbe, kasneje v ostalih pojavnih oblikah. V septembru izvedemo dva kampa, tu je vključenih še pet enot
akrobatike, izvedemo tudi testiranje »ironman«. Do konca pripravljalnega obdobja, kondicijsko vadbo
izvajamo vzporedno s smučarskim treningom. Poudarek je na razvoju maksimalne in hitre moči, tovrstni
treningi se izmenjujejo s situacijskimi vadbenimi protokoli ki združujejo ravnotežje, koordinacijo in
vzdržljivost v moči.
Izpostavil bi rad, da je moška C ekipa skozi celotno pripravljalno obdobje sodelovala z ekipami ki so v
hierarhiji SZ višje in nižje, torej z moško A za hitre, z moško B in z medregijskimi ekipami. Na kondicijskih
kampih v Kranjski Gori so se C ekipi pridružili Maks Mirnik, Matija Peneš in Matjaž Gobec (vsi člani
medregijskih ekip). Tudi člani C ekipe so se pridruževali drugim ekipam, tako se je oktobrskega kampa na
Saas Feej-u, pod vodstvom Rasta Ažnoha, udeležil Krištof Fabjan. Kampov, ki jih je organizirala moška A
za hitre, pod vodstvom Petra Pena, so se udeleževali Borut Božič, Jan Napotnik in Nejc Naraločnik. Zadnji
izmed omenjenih, se je udeležil kampa na južni polobli. Menim, da je sodelovanje moške C ekipe z višje
postavljenimi ekipami prava pot, izkušnje ki jih na ta način pridobivajo mlajši tekmovalce so neprecenljive.
Model sodelovanja, ki smo ga vzpostavili s Penom je bil vzoren.
TEKMOVALNO OBDOBJE:
Neujemanje načrtovanih količin z realiziranimi je posledica individualizacije programov. V tekmovalnem
obdobju smo poskušali dozirati količine po potrebi vsakega posameznika.
Ekipa se je udeleževala največ domačih tekem. Želja je bila da vsak izmed tekmovalcev med sezono opravi
vsaj tri štarte najvišjega ranga. Sem sodijo tekme za WC, EC in MSP. Tadej, Jakob in Anže niso opravili
tovrstnih štartov, ostali so. Glede na minulo sezono smo želeli število štartov v sezoni zmanjšati za 20%.
Odločitev se je izkazal kot pravilna, s tem smo dosegli da je bilo na razpolago več časa za trening in
zmanjšali smo centralno utrujenost.
Problem ustreznega poligona za trening. Z upravljalcem poligona, smo v Kranjski Gori konec decembra,
poskušali pripravit z vodo polito snežno površino. Poskus polivanja se je bolj jalovo končal, do konca
sezone smo v Kranjski Gori opravili le še en trening. Najboljše pogoje za vadbo smo med tekmovalno
sezono imeli v Obdachu (Avstrija), žal pa nam proračun ni dovoljeval bolj pogostih obiskov.

Kondicijsko vadbo smo, v primerjavi z lansko sezono, izvajali pogosteje. Kratki protokoli treninga moči, ki
so vključevali težka nošenja in stabilizacijo trupa, so bili kar pogosti.
Realizacija rezultatskih ciljev
Cilji povezani s FIS tekmami so izpolnjeni v celoti. Uvrstitev na stopničke so bili deležni trije različni
tekmovalci, če vzamem rezultate tudi na tekmah kategorije CIT in NJR, ugotovim da se je na stopničkah
zvrstilo pet različnih tekmovalcev (od sedmih). Na MSP-ju doseže ekipa tri uvrstitve med 30 (24. v AC in
30. v VSL Borut Božič, 21. v AC Jan Napotnik). Na državnih mladinskih prvenstvih prvi dve mesti v VSL,
prvo v SL. V času pisanja tega poročila še ni bilo državnih prvenstev v hitrih za mladince.

7. Ženska C ekipa
Strokovno vodstvo:
Odgovorni trener
Trener
Zunanji sodelavec:

ime in priimek
Aleksander Glebov
Aleš Rogelj
Dani Mattias / Otoničar Ž.

Sestava ekipe za svetovni / evropski pokal
Ime in priimek
Leto rojstva
Smučarsko društvo
Maja Bernard
1998
APT
Živa Otoničar
1999
NOV
Mišel Marovt
1999
BRM
Nika Tomšič
2000
BRM
Rebeka Oblak
2001
KRT
Neja Dvornik
2001
DVO
Žana Ciglič
2001
TRG
Realizacija načrtovanega programa (statistični prikaz obdobij)
Mezocikel / datum
junij
julij
september
oktober
november
november
november
november
december/aprila
SKUPAJ

Načrtovan
kraj
treninga
stelvio
saas fee 1
saas fee 2
saas fee 3
kaunertal
solda
schladming
pfelders
tekmovalna sezona

Načrtovano
število dni
9
10
10
10
5
4
3
4
85
140 dni

8. Mladinski FIS program:
Strokovno vodstvo:
Vodja programa
Trener C moški
Trener C ženski
Trener medregija
Trener medregija
Trener medregija
kondicija

ime in priimek
BOŠTJAN ANDERLIČ
ANDREJ LUKEŽIČ
ALEKSANDER GLEBOV
NEJC REBEC
ROK PETERNELJ
DUSAN JAUNIK
NIKA RADJENOVIČ

status
Kriterij 3
Kriterij 3
Kriterij 3
Kriterij 3
Kriterij 3
Kriterij 3
Brez kriterija

Realiziran kraj treninga
stelvio
saas fee
saas fee
saas fee
kaunertal
solda
schladming
pfelders
slo/aut/ita/sui

Realizirano
dni
9
6
9
10
5
4
3
4
78
128 dni

število

Realizacija načrtovanega programa (statistični prikaz obdobij)
datum
Nov.2017
Dec.2017
Jan. 2018
Dec.2017
Jan.2018
Feb.2018
Mar.2018
Apr.2018
SKUPAJ

Plan
priprav
in
tekmovanj
Priprave medregija
Priprave MSP
Priprave MSP
Tekmovanja FIS-SLO
Tekmovanja FIS/CIT
Tekmovanja FIS/CIT
Tekmovanja FIS
Tekmovanja FIS

Načrtovano
število dni
5
6
3
5
20
16
20
5
80 dni

Realiziran kraj treninga
Kaunertal
Davos
SLO
slo
slo
slo
slo
slo

Realizirano
število dni
5
4
3
5
18
14
16
1
56 dni

Realizacij
PRIPRAVLJALNO OBDOBJE:
Opravili skoraj vse planirane priprave C ekip, ki so na svoje treninge vabili tekmovalce iz
medregijskih ekip na predlog medregijskih koordinatorjev. Izvedeni pregledni »štoping trening«
tekmovalcev C ekip in tekmovalcev iz medregijskih ter privatnih ekip.
Priprave kandidatov-mladincev za MSP 2018 v Davosu-decembra. Trening SL, GS ter nastop na
pripravljalnih tekmah SUI zveze-SG/DH. Tekmovanja SG/DH so odpadla zaradi plazu na
smučišču.
TEKMOVALNO OBDOBJE:
Izvedba FIS/CIT tekmovanj po planu-pogoji večji del sezone zelo težki. Organizatorji so imeli
veliko dela s pripravo terena in izvedbo tekmovanja(trenerji medregije, klubov in SZS veliko
pomagali). Izvedba NC/NJC tekem je uspela in bila korektna s strani organizatorjev-veliko pomoči
s strani SZS trenerjev.NJC SL/GS tekmovanja izvedena na Golteh(zahtevni vremenski pogoji)
vendar zelo uspešno in vsi tekmovalci so imeli primerljive pogoje-organizator SD BELI ZAJEC
NC-NJC v hitrih disciplinah in NC-tehnične discipline izvedeno na Krvavcu(spremenljivi pogoji),
tekmovanja večkrat prestavljena, vendar korektno izvedena ter fer za vse tekmovalce.organizator ASK TRIGLAV KRANJ
MSP 2018 Davos - nastopili smo v vseh disciplinah(razen ženske DH) in dosegli nekaj
odmevnejših rezultatov(1. in 2. mesto v absolutni kategoriji) ter (2. in 3. mesto v kategoriji U18),
uspešno smo nastopili tudi v tekmi »team event« ter dosegli 5.mesto
Ocena
V sezoni 17/18 smo po dolgih letih uspeli aktivirati žensko mladinsko C ekipo s polnim programom, kar se
je izkazalo za zahteven projekt, ki je zaživel in pokazal pot za naprej. Ekipa je garala od samega začetka
in se spopadala z začetniškimi težavami(oprema, vozila, način dela, povezovanje) ter poškodbami med
sezono. Uspelo jim je -dosegli so dobre rezultate in način za združevanje mladih perspektivnih tekmovalk
in jim nuditi širino smučarskega znanja kar pričakujejo A in B ekipe.
Moška C ekipa je delovala drugo sezono in izkazalo se je, da je podpora bila prava saj so dosegli velik
napredek(rangi mladih tekmovalcev veliko boljši kot pred 2 letoma), ekipa se je kot smo se dogovorili na
začetku sezone odprla za tekmovalce, ki se niso uvrstili vanjo(medregija). Več tekmovalcev je bilo vabljenih
tako na kondicijske priprave kot snežne, udeležili so se skupaj tudi več tekem FIS v tujini.
Na nivoju regij so 3 medregijski koordinatorji povezali klubske ekipe med seboj in lahko rečem da so tako
v pripravljalnem kot tudi tekmovalnem delu sezone dobro delovali in sodelovali. Sodelovali so tudi z obema
C ekipama in tekmovalcem zagotovili med tekmovalno sezono več skupnih treningov in ogrevanih treningov
pred tekmami. Pohvalil bi sodelovanje med SZS in regijskimi trenerji ter medregijskimi koordinatorji.
Pričakoval sem več sodelovanja med ekipami EC in C, kar bi prineslo več izkušenj na EC tekmovanjih ter
boljše pogoje za tekmovalke.

FIS tekmovanja so bila izvedena v velikem številu in na zelo visokem nivoju. Močno se je povečalo število
tekmovalk na SLO FIS tekmovanjih in predvsem se je izboljšal minimalni pribitek za tekmovalke. V tej
sezoni smo imeli za pomoč organizatorjem na voljo 160 SL količkov za FIS tekmovanja, kar je močno
olajšalo organizacijo tekmovanj(predvsem SL). V drugi polovici sezone smo dobili tudi nove štartne številke
in zastavice v barvah sponzorja pokala.
Po pogovoru s trenerji bi lahko tekmovanja organizirali na še bolj raznolikih in zahtevnejših terenih
Organizatorji FIS tekmovanj so na osnovi velikih stroškov za tekmovanja tujim tekmovalcem za nastop
zaračunali štartnino in smučarsko vozovnico(po nižji ceni), kar do sedaj ni bila praksa. Trenerji s terena
poročajo o takšni praksi tudi na nekaterih tekmovanjih v tujini.
Pojavil se je problem z novo zakonodajo o zdravstveni oskrbi na mednarodnih FIS tekmovanjih-upravne
enote zahtevajo ob samem tekmovališču vozilo zdravstvene oskrbe z zdravnikom in reševalcem. Prav tako
potrebujemo GRS na štartu tekmovanja in vse skupaj močno poveča stroške organizacije tekmovanja.
Pripravljalno obdobje:
V pripravljalnem obdobju smo planirali 50-55 smučarskih treningov realizirati smo uspeli 46dni.
Posvečali smo se širšemu smučarskemu znanju in odpravi tehničnih napak. To smo na prvih kampih
izvajali v prostem smučanju in kasneje v raznih postavitvah. Največ smo se posvetili VSL (50%), SL
(35%), SG z osnovnimi elementi hitrih disciplin (10%) in prostemu smučanju (5%).
V pripravljalne obdobju smo planirali in realizirali snežne treninge.
Predtekmovalno obdobje:
V predtekmovalnem obdobju smo planirali 10dni smučarskih dni realizirali pa 4dni na snegu. Ocenil
sem, da tekmovalke potrebujejo več treninga zato smo obdobje zmanjšali. V realiziranem obdobju pa
smo se držali začtrtanega, zmanjšali količino treninga, povečali intenzivnost, posvetlili situacijskemu
treningu in iskali tekmovalne pogoje in okolje. Opravili smo tudi primerjalni trening.
Tekmovalno obdobje:
Trenutno smo proti koncu obdobja izvajali smo začrtano in v večini realizirali planirano.
V tekmovalnem obdobju smo posvečali največ časa ustrezni pripravi na posamezna tekmovanja,
vzdrževati in dvigovati smučarsko pripravljenost in ustrezni količini treninga-počitka/regeneraciji.
V tekmovalnem obdobju smo planirali nastopiti na 45-55 tekmovanjih, nastopili pa na 44/46.
Prehodno obdobje:
V prehodnem obdobju planiramo opraviti testiranja nove opreme, spomladanski dril trening in se
posvetiti šolskim obveznostim.
V prehodnem obdobju planiramo opraviti 6 snežnih treningov.
Realizacija ekipnih ciljev
Cilji ekipe je ustvari okolje za tekmovalke, v katerem bodo lahko maximalno napredovale. Upravičiti
obstoj in ustvariti trdno ekipo za prihodnja leta.
Rezultatski cilj ekipe je napredovati na svetovni lestvici in dober ekipni nastop na MSP-ju v Švici
Realizacijo ciljev ekipe lahko ocenim kot delno realizirane.
Realizacija individualnih rezultatskih ciljev
ime in priimek
MAJA BERNARD
ŽIVA OTONIČAR
MIŠEL MAROVT
NIKA TOMŠIČ
NEJA DVORNIK
REBEKA OBLAK

načrtovani cilj
-MSP uvrstitev med top 10
-Kriterij 3
Cilje predstavi njej odgovorni
trener Dani Mattias
-MSP uvrstitev med top 20
-Kriterij 3
-MSP uvrstitev med top 15
-Kriterij 3
Cilje predstavi njej odgovorni
trener Mladen Dvornik
-Kriterij 3

realizacija cilja
*Poškodba/operacija
(Križna vez)
*Poškodba/operacija
(Križna vez)
/

3.1.2017

Realizacija (Da/Ne)
*

9.1.2017

*

*Poškodba/operacija 11.08.2017
(MPFL vez + hrustanec)

2001 srl.

NE
DA
*

DA

ŽANA CIGLIČ

-Prilagoditev na FIS program
-Kriterij 3
-Prilagoditev na FIS program

SLO POKAL 1.MESTO,
2001 srl.

9. Otroški program
Strokovno vodstvo:
Vodja mladinskih in otroških programov
Vodja otroških programov
Sodelujoči trenerji : Vidic Aleš, Žitnik Anže
Peternelj Uroš, Dragšič Mitja, Kotnik Sašo,
Zunanji sodelavci :

DA

Boštjan ANDERLIČ
Roman ŠTURM
Ameršek Tadej, Ceferin Branko, Podlipnik Jure,
Murovec Miha,
FŠ ,Inštitut za šport testiranja in meritve

Poročilo o izvedenem programu 2017/2018 :
✓
Realizirano:
✓
2 x pripravljalni kamp za otroške kandidate (30 tekmovalcev) za reprezentanco
✓
Generali tabor VSL
– oktober Moelltal
✓
Generali tabor VSL in SL - november Krvavec
✓
Izvedene vse tekme VSL in SL za pokal SLOSKI (z izjemo VSL za U14 in U16 Kr Gora)
✓
Izvedena oba sklopa hitrih disciplin –SG
✓
Motorični test na FŠ uveden v SLO pokal kot tekmovanje
✓
paralelno tekmovanje v VSL (paralelni SL odpovedan zaradi neustreznih vremenskih razmer) šesti
sklop pokala SLOSKI
✓
Organizacija »speed kampa« za otroke U14 in U16 Krvavec (april 2018)
✓
Organizacija » VSL kampa« za otroke U12 Krvavec (april 2018)
Šolar na smuči 2018 (popularizacija alpskega smučanja in delovanja klubov) 10.000 otrok
brezplačno na smuči v štirih letih.
Mednarodna tekmovanja:
Pokal loka-SLO, Alpecimbra-ITA, Pinochio sugli sci -ITA, La scara-F,
Rezultati:
✓ Pokal LOKA: SLO skupno 1. mesto, 5 medalj - 2x 1. mesto, 1x 2. mesto, 2x 3. mesto.
✓ ALPECIMBRA: SLO skupno 9. mesto, 1 medalja – 1x 2. mesto, 1x 5mesto, 1x7 mesto.
✓ PINOCHIO:
SLO skupno 5. mesto, 1 medalja – 1 x 2. mesto, 1x 7. mesto, 1x 9. mesto 2x 10.
✓ LA SCARA:
1 x 4 in 1 x 5. mesto (ni skupne razvrstitve)
Stroški 2017/2018
Organizacija »speed kampa« za otroke Krvavec
Organizacija VSL kampa za otroke U12 Krvavec
Sofinanciranje tekem organizatorjem U12-U16-planirano
Izvedba 2 kampov-planirano
4 x mednarodna tekmovanja
Vsi stroški so bili planirani in porabljeni v skladu z načrtom.

10. STANJE V PANOGI
Smučarska sezona 2017/18 je bila olimpijska sezona. Po rezultatsko zelo dobri sezoni 2016/17, so bila
pričakovanja slovenske smučarske javnosti upravičeno zelo visoka. Na žalost se je šampionka Ilka Štuhec
poškodovala že pred začetkom smučarske sezone in zato pričakovanih rezultatov v hitrih disciplinah za
ženske ni bilo. Tudi pri moških v hitrih disciplinah nismo dobili pričakovanih rezultatov s strani najboljšega
smukača Boštjana Klineta. Kljub temu, pa je bila sezona uspešna predvsem po zaslugi naših mlajših
smučarjev. Najbolj odmevni rezultati pretekle sezone so seveda:
•

Žan Kranjec

Veleslalom Alta Badia

3.mesto

•

Žan Kranjec

Veleslalom Olimpijske igre Peyongchang

4.mesto

•

Ana Bucik

Kombinacija Lenzerheide

3.mesto

•

Meta Hrovat

Veleslalom Lenzerheide

3.mesto

Ekipni uspeh so dosegla dekleta v veleslalomu, saj so med prvih 15 naboljših deklet na svetu uvrščene kar
3 Slovenke.
Olimpijske igre v Koreji nam niso prinesle tako željene medalje, kljub temu pa so naši smučarji prikazali
nekaj zelo dobrih rezultatov. Najbližji medalji je bil Žan Kranjec s četrtim mestom v kombinaciji. Slovenija
je v sezoni 2017/18 v pokalu narodov osvojila 9. mesto takoj za ZDA in pred Kanado, kar je svojevrsten
uspeh. Zelo veseli dejstvo, da odlične predstave prihajajo s strani mladih tekmovalcev kot so Kranjec,
Hadalin, Hrovat..
Poslovno gledano je panoga poslovala uspešno. Posamezne ekipe so disciplinirano uporabile svoj
proračun in niso prekoračile dogovorjenih zneskov. Sponzorska sredstva smo povečali iz 845.000 eur v
letu 2016 v 1.340.000 eur v letu 2017, zato smo v tej sezoni uspeli pripraviti enega največjih proračunov
zadnjih let. Rezultat tega je, da so vse discipline uspešno realizirale svoje cilje v pripravljalnem obdobju.
Kljub temu ostaja odprtih še nekaj finančnih obveznosti iz preteklih let, predvsem zaradi odpisov terjatev
prejšnjih let in odprtih tožb, ki jih je SZS izgubila proti nekdanjim sodelavcem. Pretekle finančne obveznosti
bomo sanirali iz naslova letošnjega in prihodnjih proračunov, tako da bomo sezono 2018/19 začeli brez
starih obremenitev.
Alpski odbor je v tej sezoni imel tri redne seje odbora (9,10 in 11) ter tri korespondenčne. Zapisniki vseh
sej so objavljeni na spletnih straneh SZS.
Naj omenim še izjemno dobro pripravljene tekme za svetovni pokal v Kranjski Gori (Zlata lisica in Pokal
Vitranc) kakor tudi vedno bolj odmevna tekmovanja invalidov za svetovni pokal v Kranjski Gori.

Hvala vsem,
Iztok Klančnik, Predsednik panoge za alpsko smučanje

