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Zadeva: Poročilo predsednika Smučarske zveze Slovenije
Koledarsko leto 2020 je bilo zaznamovano s pandemijo Covid -19. Za športnice in športnike
Smučarske zveze Slovenije je bilo kljub temu zelo uspešno. Do meseca marca, ko se je svet
praktično ustavil so nas na stopničkah za zmagovalce razveseljevali Filip Flisar, ki je nato ob
koncu leta naznanil konec svoje kariere vrhunskega športnika, Anamarija Lampič, Žan
Kranjec, Timi Zajc, Jure Aleš, Nika Križnar in Peter Prevc. Naši športniki in športnice so
nepozabne predstave uprizorili tudi na mladinskih svetovnih prvenstvih.
Žal sta bili zaradi pandemije odpovedani tekmi FIS Svetovnega poklal v alpskem smučanju
za moške v Kranjski Gori. FIS Svetovno prvenstvo v Poletih, ki bi moralo biti v Planici, pa nam
je po usklajevanju z Mednarodno smučarsko zvezo uspelo prestaviti na mesec december.
Ostala tekmovanja za FIS svetovni pokal pred tem smo uspeli organizirati zelo uspešno. Na
začetku poletja nas je pretresla novica o smrti našega nekdanjega predsednika in člana
predsedstva FIS dr. Janeza Kocijančiča, ki ga bomo ohranili v lepem spominu.
Pomembno je, da v krizi nismo obupali. Tudi med pandemijo in v poletnih mesecih smo vse
moči usmerili v novo realnost, da bi omogočili čim boljšo izvedbo nove sezone. Z odlično
pripravo in zmanjšanjem stroškov smo vstopili v negotovo drugo polovico leta 2020. Na mestu
direktorja SZS je Francija Petka 1. 9. 2020 zamenjal Uroš Zupan. Začetek nove sezone so
zaznamovali ukrepi za preprečevanje pandemije, ter dodatni stroški testiranj vseh
reprezentanc, ki so se odpravljale na tekme v tujino. Kljub zapiranju držav in strogim ukrepom,
se je sezona za športnice in športnike odvila nemoteno. Nekaj odpovedi in prestavitev ni
zmotilo zmagovalnega ritma naših reprezentanc. Žan Kranjec, Anamarija Lampič in ostali so
prikazali izjemne uspehe, ki jih je pred koncem leta zaključil Martin Čater z zmago na smuku.
Tudi priprave za SP v Biatlonu na Pokljuki so tekle brez posebnosti in z veliko entuziazma.
Organizacija prestavljenega FIS Svetovnega prvenstva v poletih je bila s strani FIS označena
za izjemno, saj nam je kot prvim uspelo organizirati veliko tekmovanje v izrednih epidemičnih
razmerah, praktično brez okužb in na žalost tudi brez gledalcev na prizorišču. So pa bile zato
številke TV gledanosti po svetu izjemne. Zadovoljstvo sponzorjev in ekip iz vsega sveta je bilo
veliko.
Na koncu mi dovolite, da se zahvalim tudi našemu ZUTS-u, ki iz leta v leto skrbi za nove
kadre in strokovno usposobljenost vseh učiteljev in trenerjev, ki še vedno krojijo sam svetovni
vrh.
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