Panoga: Deskanje na snegu
Plan dela panoge za sezono 2018/2019 za Skupščino SZS 2018

1. Uvod
Panoga za deskanje na snegu je v novo sezono 2018/2019 štartala z novim vodstvom, ki je
je odločeno, da slovensko deskanje dvigne na višji nivo. Spremenjena je sestava odbora za
deskanje, ki zagovarja delo tekmovalcev znotraj pogramov, ki jih bo panoga oblikovala na
podlagi izkušenj strokovnih sodelavcev in trenerjev, ki so v preteklosti deskarje pripeljali do
vrhunskih dosežkov.
2. Pregled stanja s ključnimi ugotovitvami pretekle sezone
Panoga preteklo sezono zaključuje z odličnimi rezultati predvsem v paralelnih disciplinah,
kjer je Žan Košir dosegel bronasto olimpijsko medaljo. Pomemben rezultat je naredil Tim
Mastnak, ki je prvič v karieri zmagal tekmo svetovnega pokala. Stik z najboljšimi je ohranil
tudi Rok Marguč, ki je dvakrat osvojih medaljo na svetovnem pokalu. V boje za medalje na
svetovnih pokalih pa se je dvakrat uvrstila tudi Gloria Kotnik in bila dvakrat 4. kar kaže na
velik napredek v njeni formi.
V disciplini prostega sloga so rezultati prav tako na visoki ravni in tukaj se dobro dela z
mladimi.
Kljub vrhunskim rezultatom pa stanje na panogi kaže na neizkoriščen potencial predvsem v
smeri pridobivanja sponzorskih sredstev in dela znotraj reprezentančnih programov.

3. Vizija
Vizija za prihajajočo sezono je premakniti deskanje na snegu s točke individualnih
programov in večjega števila manjših ekip, na nivo izvajanja skupnega programa, kjer bomo
lahko izkoristili tekmovalni potencial tekmovalcev in vso strokovno podporo trenerske ekipe.
Na tak način kot ekipa bomo tudi bolj zanimivi za sponzorje in partnerska sodelovanja.
4. Cilji
A ekipa
Cilj A ekipe v paralelnih disciplinah v tej sezoni je medalja na svetovnem prvenstvu v ZDA in
pa vsaj 3 krat uvrstitev med prve 3 na svetovnih pokalih.
Cilj A ekipe v disciplini prostega sloga pa je večkratna uvrstitev v finale tekem svetovnega
pokala.

Poleg tekmovalnih ciljev je cilj panoge za deskanje tudi začetek aktivnega pridobivaja
sponzorskih sredstev za reprezentance deskarjev.

5. Program dela
Paralelne discipline
Znotraj paralelnih disciplin se je oblikovala enotna ekipa, katere del bo v določeni meri tudi A
ekipa. Letos smo za reprezentante A ekipe povečali trenersko ekipo in količino sredstev z
namenom zagotavljanja boljših pogojev za doseganje vrhunskih rezultatov. Tako se zadeve
premikajo v smer homogenizacije delovanja, kar je ključna usmeritev novega odbora.
Program bo terminsko in lokacijsko potekal zelo podobno kot prejšnje sezone, vendar bo na
terenu več poudarka na kvaliteti.
Združevanje v ekipo Slovenija bo dobrodošlo tudi za mlade tekmovalce, ki se bodo lahko
dnevno na treningih primerjali z najboljšimi in se bo tako motivacija dvignila na višji nivo.
Prosti slog
Program članske in mladinske reprezentance bo potekal v pripravljalnem obdobju s skupnimi
treningi, ekipi se ločita v tekmovalnem obdobju. Če znotraj disciplin prostega sloga, obstajajo
tekmovalci, ki so v pretekli sezoni dosegli izjemne rezultate oz. napredek, bodo imeli
možnost dela po delno individualnih programih. Seznam teh tekmovalcev določi strokovni
svet za prosti slog. Delno individualni programi se potrjujejo predhodno in na podlagi
potrjenega programa se tudi dodelijo sredstva.

6. Kadrovska sestava vodstva in ekip panoge
Član odbora odgovoren za paralelne discipline: dr. Anže Polanec
Član odbora odgovoren za prosti slog: tbd
Vodenje panoge/administrativna podpora: tbd
Paralelne discipline:
Glavni trener: Izidor Šušteršič
Trener: Jure Hafner
Strokovni sodelavec: Gašper Oblak
Strokovni sodelavec: Jernej Demšar
Serviser: Dare Centrih
Prosti slog:
Glavni trener: Matevž Pristavec
Trener: Anej Migler
Strokovni sodelavec: Domen Bizjak

7. Zaključek
Pred panogo ni lahka naloga, saj je pretekla individualna miselnost močno
zakoreninjena v način dela in potrebne bo veliko energije, da se premaknemo in
dosežemo željeno raven poenotenja, tako z vidika delovanja programov, kot tudi
enotnega nastopa pred potencialnimi sponzorji in partnerji.

