Panoga:
Poročilo o delu panoge za sezono 2020/21 za Skupščino SZS 2021
1.1.1 Panoga
1.1.1.1 Realizacija programov
V sezoni 2020/2021 so bili programi priprav in tekmovanj A in Mladinske reprezentance realizirani
od junija naprej, v maju pa smo morali prve priprave odpovedati zaradi omejitev države pri
izvajanju športnih dejavnosti. Spremenjene so bile tudi nekatere lokacije skupih priprav, saj v tujino
najprej ni bilo moč potovati brez omejitev. Tako je vsaj prvi del pripravljalnega obdobja v veliki
večini potekal na Pokljuki, kjer so se nam prilagodili in celo odprli Hotel Center Pokljuka, če smo
to potrebovali, za kar se jih še enkrat zahvaljujemo.
Celotno sezono je močno zaznamovala pandemija koronavirusa, saj smo se bili prisiljeni prilagajati
stalnim spremembam, ki so jih tedensko spreminjali. Ampak drugače enostavno ni šlo. Na koncu
smo bili lahko le veseli, da smo relativno brez večjih težav izpeljali celo sezono.
A ekipa je prve priprave v tujini lahko opravila šele konec julija v Obertillaichu, kasneje še v
Ruhpoldingu, letos pa po daljšem času tudi v Ramsau in na ledeniku Dachstein. Zaključne priprave
pred svetovnim pokalom so opravili zopet v Obertilliachu in se le nekaj dni pred prvimi tekmami
odpravili v Kontiolahti.
Tudi mladinska reprezentanca je v večini trenirala na Pokljuki, kasneje pa veliko tudi v
Obertilliachu, kjer so že v začetku novembra uredili proge z umetnim snegom. Ker so decembra
odpovedali vsa tekmovanja nižjega ranga (IBU pokal, IBU junior pokal), so opravili dodatne
priprave na Pokljuki, kar se je kasneje izkazalo za dobro, saj mladi tekmovalci potrebujejo več
treninga in manj tekmovanj.
Več težav je bilo pri organiziranju taborov in priprav selekcij Regijskih centrov in Šole biatlona. V
Šoli biatlona so bili izpeljani 3 poletni tabori in ene selekcijske priprave, kasneje pa to ni bilo več
mogoče zaradi omejitev glede nastanitev v vojašnici na Pokljuki ter splošne prepovedi opravljanja
treningov in tekmovanj za otroške kategorije. Na MK orožju smo v okviru regijskih centrov izvedli
en poletni in en zimski tabor ter 3 selekcijske priprave, ene v septembru ter dvoje v zimski sezoni.
Udeležili so se tudi Alpskega pokala v Italiji in doma na Pokljuki. Regijskim tekmovalcem smo
zagotovili dodatne količine streliva. Regijski trenerji so opravljali dnevne treninge po klubih, obisk
tekmovalcev je bil pravilo zelo dober, osipa praktično ni bilo. V nekaterih klubih so ta način treninga
zelo lepo sprejeli, pri izvedbi treningov so sodelovali klubski trenerji, v nekaterih je bilo tega
nekoliko manj.

1.1.1.2 Realizacija ciljev
Na splošno lahko ugotovimo, da realizacija tekmovalnih ciljev v sezoni 2020/2021 ni bila v celoti
izpolnjena, manjkalo je nekaj top uvrstitev. Veseli pa dejstvo, da so bili kljub temu rezultati zelo
dobri. Peto mesto Jakova Faka na Svetovnem prvenstvu na Pokljuki, četrto mesto moške štafete
na svetovnem pokalu, skupno 11. mesto Jakova v svetovnem pokalu, 10. mesto v Pokalu narodov
pri moških in tako naprej, so rezultati, ki se jim lahko le priklonimo. Po 3 letih imamo z Jakovom
zopet stopničke na svetovnem pokalu. Točke svetovnega pokala so osvojili vsi fantje, ki so
nastopili, Miha Dovžan je imel daleč najboljšo sezono v svetovnem pokalu, saj je osvojil več točk,
kot prej v celotni karieri.
Poleg tega pa kar 5 medalj na mladinskem svetovnem prvenstvu v Obertilliachu, kjer smo bili celo
tretja najboljša država po prejetih medaljah. Ob 2 zlatih medaljah Lene Repinc in 3 srebrnih
medaljah Lene, Aleksa in ženske mladinske štafete (Vindišar, Zorč, Repinc), je bila juniorska
štafeta četrta (Vidmar, Planko, Zidar, Cisar), prav tako kot Jaša Zidar pri mladincih.
Tekmovanja za IBU junior pokal so bila v celoti odpovedana, tako so se mladinke in mladinci
udeleževali tekem za članski IBU pokal, kar se je začelo v januarju mesecu. Tekme so bile zelo
dobro obiskane, startalo je tudi več kot 150 tekmovalcev na posamezni tekmi, torej je bila
konkurenca vrhunska. Kljub temu so se mladi biatlonci izvrstno odrezali. Lena Repinc je bila 5.,
10. in 11., Živa Klemenčič 19., točke so osvojili še Klara Vindišar, Kaja Zorč, Kaja Marič, kar trikrat
Anton Vidmar.

To so rezultati, ki jih bo težko ponoviti in nam jih zavidajo tudi nekatere največje biatlonske države.
Tekmovalci, trenerji in vsi ostali smo bili deležni velikega števila čestitik in pohval na domači in
mednarodni sceni, za kar se v imenu vodstva panoge biatlon najlepše zahvaljujemo.

Povzetek dela in uspešnosti po posameznih programih
A ekipa
Realizacije načrtovanega programa:
Prve skupne priprave so zaradi znanih razmer s koronavirusom odpadle, potem pa so člani A
ekipe trenirali po prilagojenem programu. Treniranje v tujini namreč najprej ni bilo mogoče, tako
so največ časa preživali na domačem vadbenem centru na Pokljuki. To ni bistveno vplivalo na
kvaliteto treninga. Šele v poletnem času so prvič odšli v Hochfilzen v Avstrijo, kjer so opravili
kvaliteten trening na rolkah ter sodelovali na prvih preglednih tekmah z ekipami, ki so bile tam
istočasno prisotne.
Trenerske ekipe se niso spremenile v primerjavi s prejšno sezono, tako da v tem pogledu ni bilo
težav. Snežne priprave so opravili na ledeniku Dachstein in kasneje v Livignu. Pogoji za trening
so bili dobri, sodelovanje ekipe z vodstvom je bila zelo dobra, saj je bilo, zaradi omejitev in
spoštovanja ukrepov COVID-19, potrebno kar nekaj prilagajanja.
Splošna ocena:
Mednarodna biatlonska zveza IBU je že pred sezono objavila popravljen koledar tekmovanj, saj
so zaradi manjših možnosti okužb in lažje logistike, združili tekmovanja, tako da so dva vikenda
zapored postali na istem prizorišču. To je bilo v bistvu dobro, ker je bilo manj potovanj in manj
težav s testiranjem opreme. Vseeno se je bilo potrebno prilagoditi trenutnim razmeram.
Pred začetkom tekmovalne sezone smo imeli nemalo težav z okužbami z novim koronavirusom,
saj je zbolel večji del moške ekipe, v decembru in januarju pa še ženske ekipe.
Temu primerno smo začeli sezono, saj z izjemo Jakova Faka, ki se je redno uvrščal med prvih 10
in Klemna Bauerja, ki je prišel do točk svetovnega pokala, niso posegali po vidnejših rezultatih.
Zadeva se je iz tekme v tekmo izboljševala. Tako je tekom sezone vseh 5 moških doseglo točke
svetovnega pokala, Jakov Fak je zopet stopil na stopničke za zmagovalce, najboljšo uvrstitev je
dosegla Polona Klemenčič.
Vrhunec sezone, domače IBU svetovno prvenstvo na Pokljuki so pričakali dobro pripravljeni in
razpoloženi. Rezultatsko je bilo prvenstvo dobro, seveda pa je manjkala medalja, ki jo je Jakov
Fak zgrešil le za malo. Ampak takšen je šport, kjer odločajo malenkosti in je med uspehom in
neuspehom zelo tanka linija.
Pohvaliti je potrebno servisno ekipo, ki je pod vodstvom Anžeta Globevnika uspešno delovala,
redno so bili v servis vključeni 4 serviserji, občasno pa še dodatna dva za testiranje smuči in maž.
Pretekli so ogromno kilometrov, pripravili na stotine smuči in opravili veliko delo. Brez uspešnega
servisa namreč ni dobrih rezultatov. Z majhno ekipo in ob omejenih materialnih sredstvih so uspeli
ohraniti stik s svetovno kunkurenco, ki ima možnost vlagati neprimerno več.
Na splošno lahko ugotovimo, da je bila realizacija tekmovalnih ciljev v sezoni 2020/2021 dobra.
Cilji so bili visoko zastavljeni, tudi zato niso bili v celoti izpolnjeni. Smo pa vsaj v moški konkurenci
v širšem svetovnem vrhu, pri ženskah pa še nekaj manjka, kar bo treba v bodoče popraviti.
Realizacija ciljev je bila naslednja:
Člani (Svetovni pokal v biatlonu)
Primarni cilji:

-

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

izpolnjeno
neizpolnjeno
izpolnjeno
izpolnjeno

Sekundarni cilji:
-

1 x do 3. mesta na tekmi SP
3 x do 10. mesta na tekmi SP
5 x do 40. mesta na tekmo SP
1 x do 6. mesta v štafeti na tekmi za SP
konstantno uvrščanje tekmovalcev med najboljših 60 na tekmah SP

izpolnjeno
izpolnjeno
izpolnjeno
izpolnjeno
izpolnjeno

Članice (Svetovni pokal v biatlonu)
Primarni cilji:
-

uvrstitev med najboljših 20 v Pokalu narodov
dve tekmovalki s točkami za SP

neizpolnjeno
neizpolnjeno

Sekundarni cilji:
-

2 x do 30. mesta na tekmi SP
2 x do 40. mesta na tekmi SP
5 x do 60. Mesta na tekmi SP

neizpolnjeno
izpolnjeno
izpolnjeno

Svetovno prvenstvo (Pokljuka 2021)
Moški:
-

1 x do 3. mesta na posamični tekmi
2 x do 15. mesta na posamični tekmi
2 x do 30. mesta na posamični tekmi

neizpolnjeno
neizpolnjeno
izpolnjeno

Ženske:
-

1 x do 25. mesta na posamični tekmi
2 x do 40. mesta na posamični tekmi

neizpolnjeno
neizpolnjeno

Štafete:
-

1 x do 8. mesta (moška, mešana, posamična mešana)

izpolnjeno

-

1 x do 18. mesta (ženska)

neizpolnjeno

IBU pokal, OECH Duszniki (POL)
Enotni za moške in ženske:
-

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

izpolnjeno
izpolnjeno

Mladinska ekipa
Realizacije načrtovanega programa:
Glavni cilj je bil pripraviti tekmovalce na tekmovanja najvišjega ranga. Nekateri že imajo te
izkušnje, pa vendar gre za mlade tekmovalce, ki se še vedno učijo. Eden izmed osnovnih ciljev je
bil tudi seznanjanje z osnovnimi ravnanji/obnašanji vrhunskih športnikov, ki so osnova za
morebitne prihodnje vrhunske rezultate. Še vedno smo poudarjali točnost, red, disciplina,
spoštovanje vsakega v ekipi, pripadnost ekipi, ohranjanje dobrega vzdušja v ekipi, samoiniciativa,
aktivno sodelovanje pri treningih, iskrenost, odkritost...
Priprave so z manjšimi korekcijami potekale po programu, več treningov je bilo opravljenih na
domačih tleh.
Velik problem sezone je bil, da so odpadla vsa tekmovanja za IBU junior pokal, tako da je
mladincem ostalo le mladinsko svetovno prvenstvo, ki pa so ga v popolnosti izkoristili.
Mladinsko svetovno prvenstvo 2021 Obertilliach (AUT)
Moški (mlajši člani in mladinci):
-

1 x do 5. mesta na posamični tekmi
1 x do 10. mesta na posamični tekmi
1 x do 30. mesta na posamični tekmi
1 x do 6. mesta štafete

izpolnjeno
izpolnjeno
izpolnjeno
izpolnjeno

Ženske (mlajše članice in mladinke):
-

1 x do 8. mesta na posamični tekmi
1 x do 15. mesta na posamični tekmi
1 x do 30. mesta na posamični tekmi
1 x do 8. mesta štafete

izpolnjeno
izpolnjeno
izpolnjeno
izpolnjeno

IBU Junior pokal - ženske
-

2 x do 10. mesta na posamični tekmi
2 x do 20. mesta na posamični tekmi

odpadlo
odpadlo

IBU Junior pokal – moški
-

2 x do 10. mesta na posamični tekmi
2 x do 20. mesta na posamični tekmi

odpadlo
odpadlo

Alpski pokal - mladinke
Enotni za mlajše in starejše mladinke
-

1 x do 3. mesta na posamični tekmi
3 x do 10. mesta na posamični tekmi
1 x do 3. mesta v skupni razvrstitvi

izpolnjeno
izpolnjeno
izpolnjeno

Alpski pokal - mladinci
Enotni za mlajše in starejše mladinke
-

1 x do 3. mesta na posamični tekmi
3 x do 10. mesta na posamični tekmi

izpolnjeno
izpolnjeno

-

1 x do 3. mesta v skupni razvrstitvi

izpolnjeno

Splošna ocena:
Mladinska ekipa je izpolnila vse zastavljene cilje ter jih celo presegla. Lena repinc je postala
najuspešnejša tekmovalka IBU mladinskega svetovnega prvenstva z 2 zlatima in 2 srebrnima
medaljama. Medaljo je osvojil tudi Alex Cisar ter ženska štafeta. S četrtim mestom je bila izredno
blizu tudi moška štafeta.
Žal je odpadlo celotno tekmovanje za IBU junior pokal, zato so mladinci veliko nastopali na IBU
pokalu (člansko) ter tudi tam posegali presenetljivo visoko. Mlajši tekmovalci, predvsem iz regijskih
centrov pa so slovenske barve zastopali na Alpskih pokalih.

STANJE V PANOGI
Stanje v panogi ocenjujemo za zelo dobro. Tako rezultatsko, kot organizacijsko in poslovno.
Rezultati so v vzpenjajoči se krivulji, vesli nas, da imamo vedno širši krog tekmovalcev, ki lahko
posegajo po višjih mestih. Delo z mladimi je dobro, z uvedbo regijskih centrov smo zelo razširili
bazo mladih tekmovalcev, ki bodo postopoma zapolnili generacijsko vrzel. Še največjo težavo
imamo z žensko ekipo, kjer rezultati še niso na željeni ravni, ampak stvari se premikajo na bolje.
Biatlon je šport, kjer se nekaj doseže le s trdim, dolgotrajnim delom.
Stalno obnavljamo iztrošeno opremo, kar je velik zalogaj, ampak edini možen. Uspeli smo
zagotovit zadostna sredstva za pokritje vseh programov. Sredstva porabljamo racionalno,
predvsem pa v mejah, ki si jih začrtamo.
Prizadevamo si pridobiti in izobraziti čim več trenerjev in tehničnega osebja, da bi zadostili
potrebam, ki so vedno večje.

