Panoga: Biatlon
Plan dela panoge za sezono 2018/2019 za Skupščino SZS 2018

1. Uvod
Začenja se novo obdobje do leta 2022, ki bo vrhunec dosegla z Olimpijskimi igrami.
Želja, da strokovna ekipa, ki je ustvarila minule, vrhunske rezultate, tudi v naprej vodi voz naprej.
Vendar želja posameznikov je bila drugačna in prisiljeni smo bili iskati nove opcije. Oprli smo se na
nekatere preizkušene kadre, hkrati pa vpeljati nove moči, trenerje, serviserje in ostale spremljevalce,
ki se bodo najprej učili, na dolgi rok pa prevzeli najodgovornejše naloge v slovenskem biatlonu.

2. Pregled stanja s ključnimi ugotovitvami pretekle sezone
Za nami je zadnja sezona olimpijskega cikla, ki se je končala z Olimpijskimi igrami v Pjongčangu. Po
nekaj malo slabših sezonah je bil tihi cilj in želja ponovna osvojitev olimpijske medalje. Na veliko
veselje celotne panoge in predvsem Jakova Faka nam je to tudi uspelo. Na splošno lahko ugotovimo,
da se je rezultatski trend obrnil v pozitivno smer.
Omenjeni tekmovalec pa ni bil edini, ki je žel uspehe, pohvaliti je potrebno predvsem Urško Poje in
njeno 12. mesto na olimpijskih igrah, konstantno uvrščanje v točke svetovnega pokala Klemena
Bauerja ter velik napredek Mihe Dovžana. Napredek je viden tudi pri mladih tekmovalkah in
tekmovalcih, so bili Alex Cisar, Urška Poje in Toni Vidmar zelo blizu medalje na mladinskem
svetovnem prvenstvu. Veseli tudi ekipni uspeh, kjer so bili fantje celo osmi v točkovanju za Pokal
narodov, kar je celo precej več od pričakovanj. Pri dekletih smo kljub temu, da smo na svetovnih
pokalih večji del sezone nastopali le z dvema tekmovalkama, zadržali kvoto 3 za naslednjo sezono.
Skupno 6. mesto Jakova Faka je bila krona te sezone, dolgo pa je celo kazalo, da bo sezono končal
na tretjem mestu.
Trenerji in spremljevalci so odlično opravili svoje delo in dokazali, da so kos nalogam, za katere so
zadolženi. Brez njihovega maksimalnega angažiranja teh uspehov ne bi bilo.

3. Vizija
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Povečati moramo konstantnost rezultatov na najvišji ravni.
Nadgraditev delovanja regijskih centrov in priprava za ustanovitev novih centrov.
Pospešiti delo v klubih, pomagati predvsem pri kadrih.
Vzpostaviti enoten sistem treninga v klubih in selekcijah.
Zagotavljanje osnovne opreme, kot so puške, strelivo, rolke, smuči in podobno.
Šolo postaviti kot prioriteto za vse tekmovalce.
Izobraževanje in sodelovanje trenerjev.
Izobraževanje sodnikov.
Participacija udeležencev poletnih taborov šole biatlona.
Vzpostavitev pogojev za izgradnjo manjšega biatlonskega centra v osrednji Sloveniji

4. Cilji
A ekipa
Tekmovalni cilji za sezono 2018/19 so postavljeni v skladu z doseženimi rezultati v sezoni 2017/2018.
Cilji so postavljeni za vse starostne kategorije na vseh nivojih mednarodnih tekmovanj .

Člani (Svetovni pokal v biatlonu)
Primarni cilji:
-

uvrstitev med najboljših 10 v Pokalu narodov
uvrstitev enega tekmovalca med najboljših 10 v skupnem seštevku SP
uvrstitev enega tekmovalca med prvih 40 v skupnem seštevku SP
štirje tekmovalci s točkami za SP

Sekundarni cilji:
-

2 x do 3. mesta na tekmi SP
3 x do 8. mesta na tekmi SP
5 x do 40. mesta na tekmo SP
1 x do 10. mesta v štafeti na tekmi za SP
konstantno uvrščanje tekmovalcev med najboljših 60 na tekmah SP

Članice (Svetovni pokal v biatlonu)
Primarni cilji:
-

doseči dodatno individualno kvoto za nastop na SP
uvrstitev med najboljših 23 v Pokalu narodov (v kolikor bomo nastopali s tremi tekm.)
ena tekmovalka s točkami za SP

Sekundarni cilji:
-

1 x do 30. mesta na tekmi SP
2 x do 50. mesta na tekmi SP
3 x do 60. Mesta na tekmi SP

Svetovno prvenstvo (Ostersund 2019)
Enotni za moške in ženske:
-

1 x do 5. mesta na posamični tekmi
2 x do 15. mesta na posamični tekmi
3 x do 30. mesta na posamični tekmi
1 x do 10. mesta štafete (moška ali mešana)

IBU pokal, OECH Raubichi (BLR)
Enotni za moške in ženske:
-

-

1 x do 15. mesta na posamični tekmi
2 x do 30. mesta na posamični tekmi

5. Program dela
Naša prva naloga v novi sezoni je zagotovitev vseh pogojev za nemoteno delo vseh selekcij, kar še
zdaleč ne bo lahek zalogaj. V prvi vrsti si želimo dobrega dela v klubih, katerim bomo skušali

pomagati na raznih področjih, od kadrovskih, do finančnih. Ena od oblika pomoči klubom je delo
regijskih centrov, ki omogočajo treniranje biatlona kar največjemu krogu mladih tekmovalcev. Trudili
se bomo, da bi pridobili nove člane, klube, ki bi se ukvarjali z biatlonom. Za enkrat ostajamo pri treh
regijskih centrih: Osrednje slovenski (SK Ihan, SK Brdo, SK Loška dolina), Gorenjski (TSK Triglav
Kranj, ŠD Kokrica, NŠD Medvode), Zgornja Gorenjska (TSK Bled, ŠD Gorje, SD Bohinj). Še vedno v
reprezentance ne bomo uvrščali tekmovalcev, ki so prvo in drugo leto na MK puški, ker nočemo, da
prehitro naredimo selekcijo in mogoče prehitro katerega od tekmovalcev izgubimo. Razmišljamo celo
o temu, da bi to obdobje podaljšali za eno leto. Poznejše selekcioniranje v reprezentančne selekcije je
zagotovo dobro, saj se pri 17 in še bolj pri 18 letih že bolj vidi kdo je bolj talentiran in ne nazadnje bolj
pripravljen na trdo treniranje. Namen regijskih centrov je, da na ta način omogočimo treniranje
tekmovalcem, ki niso v reprezentančnih selekcijah ter na ta način razširimo bazo konkurenčnih
tekmovalcev. Še vedno je cilj razširiti biatlon izven že obstoječih biatlonskih in tekaških klubov.
Smučarska zveza Slovenije – Zbor za biatlon tudi podpira kandidaturo za organizacijo svetovnega
prvenstva v biatlonu leta 2021 in delati moramo na tem, da bomo imeli ekipo, ki bo sposobna
vrhunskih rezultatov, da ne bomo odvisni od le posameznih tekmovalcev.
Začele so se aktivnosti pri osnovanju tako imenovanega športnega razreda za srednješolce, kjer bi
lahko dijaki trenirali biatlon. Z ustrezno infrastrukturo in kadrovsko podporo bi tako omogočili šolanje
in hkrati treniranje

6. Kadrovska sestava vodstva in ekip panoge
Vodstvo reprezentanc:
Vodja panoge za biatlon:
Vodja biatlonskih reprezentanc:

Janez Ožbolt
Matej Oblak

Trenerji:
A reprezentanca:

Glavni trener:
Pomočnik trenerja:
Fizioterapevt:

Uroš Velepec
Lenart Oblak
David M. Kukovec

Mladinska reprezentanca:

Trener fantje:
Trener punce:
Pomočnik trenerja:

Janez Marič
Andreja Mali
Jure Ožbolt

Regijski centri:

Koordinator RC:
Osrednja Slovenija:
Gorenjska:
Zgornja Gorenjska:

Miha Podgornik
Robert Sitar
Matej Kordež
Nuša Pogačar

Šola biatlona:

Trenerji regijskih centrov
Pomočniki:

klubski trenerji

Strokovni sodelavci:
Šola biatlonskega streljanja:
Zdravnik:
Servis BWC:
Servis IBU pokal:
Servis IBU Junior pokal, MSP, Alpski pokal

Ljubo Tomažič
Nada Kozjek Rotovnik,
Anže Globevnik, Gregor Brvar, Nejc
Kordiš
Robert Gasser
Jure Ožbolt, Matej Drinovec

TEKMOVALNE EKIPE – 2018/19
Reprezentance za sezono 2018/2019 so sestavljene na podlagi doseženih kriterijev za uvrstitev v
reprezentanco in predlogov strokovnega vodstva.

A REPREZENTANCA
Ime in priimek
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jakov Fak
Klemen Bauer
Miha Dovžan
Mitja Drinovec
Rok Tršan
Urška Poje

Klub

Rojen/a

Status

Kat.

ŠD Pokljuka
SK Ihan
ŠD Gorje
SK Ihan
TSK Logatec
SK Loška dolina

1987
1986
1994
1996
1992
1997

A1 Elite
A1
A1
A2
A2
A1

OR
MR
MR
PR
DR
MR

Klub

Rojen/a

Status

Kat.

TSK Triglav Kranj

1997

B1

PR

B REPREZENTANCA
Ime in priimek
1. Polona Klemenčič*

*P. Klemenčič je edina članica, ki ima izpolnjen kriterij za B reprezentanco, zaradi racionalizacije
stroškov in po predlogu strokovnega vodstva bo trenirala z Mladinsko reprezentanco

MLADINSKA REPREZENTANCA - fantje
Ime in priimek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Alex Cisar
Anton Vidmar
Lovro Planko
Blaž Debeljak
Jure Zidar
Luka Naglič
Matic Repnik
Tilen Gregorka

Klub

Rojen/a

Status

TSK Triglav Kranj
SK Brdo
SK Ihan
SD Bohinj
TSK Triglav Kranj
SK Ihan
SK Ihan
SK Brdo

2000
2000
2001
1999
2000
1998
2001
1999

B1
B1
B2

Kat.
PR
PR
PR
MLR
MLR
MLR
MLR

MLADINSKA REPREZENTANCA - punce
1.
2.
3.
4.

Tais Vozelj
Nina Zadravec
Nika Vindišar
Živa Klemenčič

TSK Triglav Kranj
TSK Triglav Kranj
ŠD Gorje
TSK Triglav Kranj

1999
1998
1999
2001

PR
PR
PR
PR

Pridružena članica reprezentance
1. Lea Einfalt

TSK Triglav Kranj

1994

MR

7. Zaključek
Delo je zastavljeno dolgoročno, do leta 2022, z vizijo, da tudi za po tem letu pripravimo pogoje za
nadaljnji razvoj panoge biatlon v Sloveniji. Pokazalo se je, da smo na pravi poti, vendar so, kot
nasploh v tem turbolentnem času, vedno potrebne dopolnitve, spremembe, prilagoditve. Prostora za
razvoj je ogromno. Potrebujemo trenažni center z rolkarsko progo in streliščem v osrednji Sloveniji,
kar bi bila ogromna pridobitev za biatlon in smučarski tek. Vendar je to dolgoročnejši načrt, ki ga
moramo uresničiti za nemoten razvoj tega lepega zimskega športa.

