Panoga: Deskanje na snegu
Poročilo o delu panoge za sezono 2017/2018 za Skupščino SZS 2018
Realizacija programov
Največ resursov je bilo v olimpijski sezoni usmerjenih v podporo članskim programov v
paralelnih disciplinah ter prostem slogu deskanja.
Zastavljeni programi so bili v večji meri realizirani skladno s cilji, tako iz finančnega kot
vsebinskega vidika. Večji kadrovski manjko je bil predvsem tekom sezone pri mladinskih
selekcijah v paralelnih disciplinah. Pri krosu panoga nima tekmovalcev, na pozive na
lanskem Zboru klubov ni bilo izkazanih interesov s strani klubov.
Ne glede na zastavljene cilje, pa se je ponovno pokazalo kar nekaj pomanjkljivosti, do
katerih prihaja predvsem zaradi pomanjkanja ustreznega kadra v Sloveniji, neaktivnosti
klubov deskanja na snegu, nizkih proračunov za realizacijo programov. Za kakovostnejše
delo je potrebna rahla sprememba v organizaciji in miselnosti, kar je predmet novega
vodstva in obdobja 2018-2022.
Realizacija ciljev
Ključni tekmovalci cilji so bili doseženi, saj so tekmovalci dosegli dosegli več visokih
uvrstitvah na tekmah svetovnega pokala kot tudi na olimpijskih igrah.
Stanje na nivoju aktivnosti klubov se žal ni pretirano izboljšalo. Aktivni klubi so se v tej
sezoni bolj povezali preko regijskih centrov, kjer je panoga sofinancirala določene
vsebine (letno sodelovanje s centrum Woop v Ljubljani, Freestyle Week in Performance
Camp za otroške tekmovalcev vseh aktivnih klubov,….). Koncept delovanja regijskih
centrov bo potrebno nadgraditi oziroma redefinirati ter najti ustrezen kader, ki ga bo treba
smiselno vključiti v regijske programe.
Na področju organizacije tekmovanj (otroški pokal, državna prvenstva, FIS tekmovanje,
FIS Evropski pokal in FIS Svetovni pokal) gre za tradicionalne organizatorje tekmovanj,
katerim se je ob društvih Mungo (Krvavec – otroški pokal) in SK Vuzenica, ponovno
pridružilo društvo Griže Medvedi, ki je v tej sezoni na Kaninu organiziralo FIS tekmo v
slopestylu. Vezano na mednarodna tekmovanja, je na Rogli ponovno potekal evropski
pokal v paralelnem veleslalomu, prav tako sta bili na sporedu dve tekmi svetovnega
pokala, ki sta bili organizirani na visoki ravni.
Povzetek dela in uspešnosti po posameznih programih
PARALELNE DISCIPLINE
Rezultati članskih tekmovalcev v paralelnih disciplan so skladni s postavljenimi cilji. Ob
Koširju in Marguču, ki že več let krojita vrh alpskega deskanja, se je tja prebil tudi Mastnak
(1. in 3. mesto na FIS WC), sledi mu Kotnikova (5x top 10 na FIS WC). Hafner je pokazal
dobre vožnje, pogosto mu je zmanjkalo kanček sreče, da bi dosegel zastavljene
rezultatske cilje. Ikovic je imel uspešno sezono, vendar potrebuje še čas, da bo lahko

prišel na raven svetovnega pokala. Polančeva ni dosegla postavljenih tekmovalnih ciljev.
Goltesova in Leskovar sta tehnično napredovala, Sara je dosegla tudi prve stopničke na
FIS tekmovanju. Ozebek in Glavan sta se poškodovana in sta bila v procesu
rehabilitacije.
Splošna ocena: 3

PROSTI SLOG
Tim-Kevin Ravnjak je v sezoni prikazal najboljši nastop tekmi v snežnem žlebu v Cardroni
in s 4. mestom dosegel najboljšo uvrstitev na tekmah za svetovni pokal. Na igrah v Koreji
je Tim Kevin odpeljal najzahtevnejšo sestavo v njegovi športni poti. Od finala je bil žal
oddaljen le za 5 točk. Tit Štante je po uspešnem nastopu v Pyoeng Changu, dosegel 31
mesto na končni razvrstitvi za svetovni pokali in dosegel še drugi cilj sezone - mednarodni
razred. Na tekmah za Svetovni pokal sta se ekipi pridružili še Eva Kralj in Kaja Verdnik.
Obema manjka v repertoarju več težjih trikov, kljub temu pa je Kaja formo stopnjevala in
si s tem zagotovila tudi nastop na Olimpijskih igrah. Pri Slope Style-u je v prvem delu
prišlo do velikega napredka Tim-Kevin Ravnjaka, ki je utrdil težje skoke. Žal se prva
tekma, zaradi izjemno visokih temperatur in slabe priprave proge, ni izšla po željah.
Smola se je nadaljevala na naslednjih tekmah in se z odpovedjo zadnje tekme v Laax-u
končala ravno izven top 40, ki je nastopila na OI v skokih in snežnem parku. Podobno kot
pri Timu je bilo za Urško Pribošič, ki je končala tik za top 30 dekleti, ki so nastopile na
igrah. Velik poudarek na preteklih treningih je bil težji skok, ki bi jo lahko pripeljal v finala.
To je dosegla prav na najtežji tekmi sezone v skokih v Koloradu, kjer je tako osvojila 11.
mesto. Na zadnjih dveh tekmah sezone v skokih sta prvo ekipo zamenjala mladinca Naj
Mekinc in Eva Kralj. Nabrala sta si dragocene izkušnje, vendar žal svojih dobrih voženj
nista uspela sestaviti na kvalifikacijah. Napredek pri vožnjah so pokazali člani mladinskih
selekcij, pri katerih so nekateri dosegli tudi visoke uvrstitve na tekmovanjih (Kuhar na
tekmah serije Qparks, Valcl s 4. mestom na FIS EC,….).
Splošna ocena: 3
STANJE V PANOGI
Stanje v panogi je zaskrbljujoče. Kljub napornim obveznostim v olimpijski sezoni, je bilo
od februarja dalje veliko energije vloženo tudi v oblikovanje in pričetek izvajanja nove
strategije panoge za obdobje 2018-2022 ter predvsem v povezovanje znotraj skupnosti
deskanja na snegu. Strategija 2018-2022 in z njo povezane aktivnosti niso predmet tega
dokumenta.

