Panoga: Deskanje na snegu
Poročilo o delu panoge za sezono 2020/2021 za Skupščino SZS 2021
1. Uvod
Sezona 2020/21 se je začela ponovno z novim vodjem panoge, ki je panogo prevzel na
željo odbora kot krizni vodja za čas korona virusa. Obdobje Covida še danes ni popolno
brez ukrepov, kar pa je zaznamovalo tudi sezono in delo športnikov. Tudi primopredaja
dela je bila opravljena s seznanitvijo glavnih nalog in daleč od podrobnega pregleda vseh
aktivnosti in obsega vsega potrebnega dela. Posledično so bile aktivnosti v začetku
sezone toliko bolj zamudne. Poleg stresnega začetka in vpeljevanju plana, se je kasneje
sodelovanje A trenerja Alpin ekipe, in odborom ter športniki še poslabšalo.
Menim, da ima panoga danes dobro podporo odbora za nove izzive v prihajajoči sezoni.
2. Vsebinski povzetek sezone
Panoga preteklo sezono zaključuje z dobrimi rezultati predvsem v paralelnih disciplinah,
kjer je Žan Košir osvojil eno zmago in tretje mesto v olimpijski disciplini (paralelnega
veleslaloma) in eno drugo mesto v paralelnem slalomu. Tim Mastnak tretje mesto v
olimpijski disciplini (paralelni veleslalom). Črt Ikovic, je osvojil prvo zmago na evropskem
pokalu. Stik z najboljšimi je izgubil Rok Marguč, Glorija Kotnik pa je imela zaradi
nosečnosti neaktivno sezono.
2020/21 sezono v disciplini prostega sloga v A ekipi je zaznamovala ponovna poškodba
na prvi tekmi za Svetovni pokal v Kreischbergu Urške Pribošič in študij v ZDA Tita Štanteta,
ki so vplivale na ekipo za Svetovni pokal. Zaradi omejitev s pandemijo je bil zelo mejen
koledar tekem za SP kot tudi EC.
Naj Mekinc je kronal sezono z uvrstitvijo v finale svetovnega prvenstva v Aspnu, ZDA, kjer
je osvojil odlično 16. mesto.
2.1. Paralelne Discipline
V sezoni 2020/21 je Šušteršič, kot glavni trener discipline, opravil 75 dni na snegu
(brezpotovalnih dni). Pri izvedbi programa mu je v manjši meri občasno pomagal serviser
Darko Centrih (serviser A ekipe), sta pa skrbela tudi za delo z B ekipo. Tekmovalno
obdobje B ekipe je prevzel Sebastjan Weber, ki je opravil 24 dni na snegu (brez potovalnih
dni).
2.2. Prosti slog
Ekipa prostega sloga je zaradi lažjega planiranja in organizacije razdeljena na ekipo za
svetovni pokal, ki jo sestavljajo člani in se udeležuje tekem za svetovni pokal, ter ekipo
za evropski pokal, ki jo sestavljajo mladinci in člani ter se odpravlja na tekme evropskega

pokala. Ekipe se med seboj prepletajo in so odvisne od kvot na svetovnih pokalih. Plan
dela za ekipo za evropski pokal poteka v koordinaciji s trenerjem ekipe za evropski pokal
(Anej Miglar). Dodatno se programi povezujejo tudi v sklopu mlajših sekcij s pomočnikom
trenerja (Domen Bizjak).
Planiranje treningov je bilo izvedeno v koordinaciji z drugim trenerjem (Anej Miglar) ter
pomočnikom trenerja (Domen Bizak) in tako omogočilo združevanje vseh članov ekip ob
prisotnosti vseh trenerjev.
Sezona je bila zaradi izrednih razmer epidemije (ukrepi zajezitve širitve virusa COVID-19)
močno ohromljena s prepovedjo opravljana dela treningov v določenih delih sezone,
prepovedjo treningov mlajših selekcij in organizacije tekmovanj (razen državnega
prvenstva ter svetovnega prvenstva in pokala).

3. Realizacija zastavljenih ciljev
Glavni tekmovalni cilji članskih reprezentanc v sezoni 2020/2021 so bili:
-

Skupni seštevek svetovnega pokala
o 1 x uvrstitev do 3. mesta
o 3 x uvrstitev do 10. mesta
o 5 x uvrstitev do 16. mesta

-

Svetovni pokal v posameznih disciplinah:
o 3 x uvrstitev do 3. mesta
o 4 x uvrstitev do 8. mesta
o 6 x uvrstitev do 16. mesta

Glavni tekmovalni cilji mladinskih reprezentanc v sezoni 2020/2021 so bili:
-

Svetovni pokali:
o 1x uvrstitev do 32. mesta
o 2x uvrstitev do 48. mesta

-

Mladinsko svetovno prvenstvo:
o 1x uvrstitev do 3. mesta
o 1x uvrstitev do 8. mesta
o 3x uvrstitev do 16. Mesta

-

Evropski pokal in FIS tekme
o 3x uvrstitev do 16. mesta
o 6x uvrstitev do 32. mesta

-

FIS JUNIOR tekme

o 6x uvrstitev do 3. mesta
o 12x uvrstitev do 16. mesta
Tekmovalna sezona 2020/2021 je bila tako v članski kot tudi mladinski konkurenci dokaj
uspešna. Istočasno, pa zaradi slabše forme tekmovalcev, ki so preboleli Covid in vseh
ostalih zapletov, številni cilji niso bili doseženi.

