Panoga: Deskanje na snegu
Plan dela panoge za sezono 2021/2022 za Skupščino SZS 2021

1. Uvod
Panoga deskanje na snegu sezono 2020/2021 nadaljuje delo z obstoječim vodjem, kateri
ostaja z željo po ureditvi sistema dela, organiziranost in sistematizacijo za doseganje
boljših rezulatatov in učinkovitosti panoge. Sestava odbora za deskanje, ki homogeno
deluje, zagovarja delo tekmovalcev znotraj programov, ki jih bo panoga oblikovala na
podlagi izkušenj strokovnih sodelavcev in trenerjev, ki so v preteklosti deskarje pripeljali
do vrhunskih dosežkov.
Sezona 21/22 predstavlja iz vidika olimpijskih iger in prvenstev, kot pretekla,
pomembno sezono olimpijskega ciklusa 2018 – 2022, saj je to sezona v kateri je svetovno
prvenstvo 2021, in tekme svetovnega pokala štejejo za uvrstitev na Olimpijske igre 2022.
Panoga deluje v začrtani smeri k doseganju opredeljenih ciljev, s prioriteto, da čim več
sredstev nameni sofinanciranju programov trenažnih procesov in njihovi participaciji na
tekmovanjih, ki potekajo pod okriljem Mednarodne smučarske zveze. Dodatno panoga
namenja sredstva za regijske centre ter za nastope na tekmovanjih prostega sloga /
rockie tour
2. Pregled stanja s ključnimi ugotovitvami
Panoga preteklo sezono zaključuje z dobrimi športnimi rezultati, saj je bilo osvojena zlata
medalja v svetovnem pokalu. Pomemben rezultat je dosegel Žan Košir, ki je zmagal na
svetovnem pokalu na domačih tleh, Rogla, Črt Ikovic, ki je dosegel 1. Mesto na EC. Ostali
deskarji prostega sloga so dosegali povprečne rezultate in po večini podaljšali
perspektivne statuse. Eden deskar zaključuje sezono, ena deskarka pa je bila zaradi
nosečnosti odsotna.
Sezono 2020/21 so ponovno zaznamovale poškodbe in študij, ki so vplivale na ekipo za
Svetovni pokal.
Plan dela treningov in tekmovanj je bil zaradi delne prepovedi opravljanja dela
(zajezitev COVID-19) ter odpovedi velikega dela tekmovanj v veliki meri prilagojen.
Prav zaradi naštetega je po drugi strani to privedlo do povečanega dela treningov v
primerjavi s tekmovanji. To je v ’normalnih’ pogojih nemogoče doseči. Dnevni plan
treningov je bil tako v celoti realiziran in tudi presežen. Doma smo uspeli realizirati tudi
tekmo za Državno prvenstvo na Voglu, ki ostaja glavni domači snežni park. Prav
možnost treniranja doma je bila letos nujna, saj so bili treningi v tujini tekom zime
močno okrnjeni zaradi ukrepov držav in zaprtja, omejitev smučišč.

Za izjemo uspešne so se izkazali treningi na zračni blazini v bližini Innsbrucka in
Kreischberg-u ter jesenski del na ledenik Saas Fee, Hintertux in Stubai. Nepogrešljivi
treningi so tudi doma na Voglu. Sezono smo kljub omejitvam in izredni situaciji v A ekipi
izvedli z rekordnim številom dni treningov v eni sozone. Potrebno je poudariti izjemno
povezanost A ekipe in tudi celotne reprezentance.
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. Tukaj gre predvsem za A ekipo paralelnih disciplin, ki so izredno
razdrobljeni. Pri ostalih ekipah je cilj ohraniti ekipni duh.
4. Cilji
Prosti Slog
o WC EKIPA
Glavni cilj sezone je na avtomatizaciji sestave ter na treningu novih prvin.
•

Slopestyle. Nastop na vseh tekmah za svetovni pokal s ciljem uvrstitev v pol finale
in finale tekmovanj.

•

Halfpipe. Nastop na vseh tekmah za svetovni pokal s ciljem uvrstitev v pol finale
in finale tekmovanj.

•

Glavni cilj v sezoni je uvrstitev med 32 v skupnem seštevku posamezne discipline
za mednarodni razred in med 8 za svetovni razred.

•

V prihajajočem obdobju je cilj, da si tekmovalci, ki bodo nastopili na tekmah za
svetovni pokal, z dobrimi nastopi pridobijo večjo kvoto.

o EC EKIPA
Nastop na večini tekem za evropski pokal s ciljem uvrstitev v finale tekmovanj.
•

Glavni cilj za starejše tekmovalce je uvrstitev med prve tri uvrščene na skupni
lestvici evropskega pokala z vsaj 100 fis točkami in s tem povečati kvoto za
svetovni pokal.

•

Cilj mlajših tekmovalcev je uvrstitev v finale in pridobitev statusa perspektivnega
športnika z uvrstitvijo med 32 v končnem seštevku posamezne discipline.

•

Najmanj 1X uvrstitev na zmagovalni oder pri fantih in 3X uvrstitev na zmagovalni
oder pri puncah na tekmovanjih za EC.

•

Nadaljno uvajanje in s tem prvi nastopi Tinkare Tanje Valcl na tekmah za svetovni
pokal.

•

Napredek na področju tehnične, taktične, fizične in predvsem psihološke priprave.
Paralelne Discipline
o WC EKIPA

•

Zagotoviti kvalitetne treninge s katerimi držimo homogenost ekipe

•

Ostati v vrhu svetovnega deskanja brez poškodb
o EC EKIPA

•

Izboljšanje psihofizične priprave

•

Izboljšanje tehničnega znanja deskanja

•

Povečan obseg dela na snegu

•

Na evropskem pokalu uvrščanje med 8 najboljših in štart na svetovnih pokalih, ob
zadovoljivih nastopih na nižjih nivojih tekem.
Vodstvo Panoge

Ključni cilji vodstva panoge v prihajajoči sezoni:
•

Doseg tekmovalnih ciljev

•

Dokončna optimizacija notranjih procesov na panogi

•

Kanaliziranje osebnih sponzorskih prispevkov preko panoge

•

Organizacija nacionalne serije otroških tekmovanj (v primeru prodobitve
generalnega sponzorja), ki se sestojijo iz vseh disciplin deskanja

•

Izvajanje popularizacijskih aktivnosti »Riglet« park-a, preko katerih panoga
predstavi šport na vsaj 20-ih lokacijah in pridobi vsaj 200 kontaktov
zainteresiranih otrok za učenje deskanja na lokalni ravni

•

Organizacija mednarodnih deskarskih tekmovanj (WC, EC in FIS Junior)

•

Izboljšanje aktivnosti na področju odnosov z javnostmi (organizacija lastnih
novinarskih dogodkov, rast sledilcev oz. zainteresirane javnosti na socialnih
omrežjih)

•

Začetek aktivnega pridobivanja sponzorstev in ob trenutni organiziranosti SZS
zagotovitev več kot 25.000 EUR sponzorskih sredstev,

5. Program dela
o Paralelne discipline
Ekipa paralelnih disciplin je zaradi lažjega planiranja in organizacije razdeljena na WC
ekipo, ki se udeležuje tekem za svetovni pokal – world cup in EC ekipo, ki se odpravlja na
tekme evropskega pokala in ostale tekme v bližnji okolici (Europa Cup).
Cilj je vzpostaviti čim bolj homogeno delovanje vseh reprezentantov ter jim zagotoviti
kvalitetne snežne treninge. Ključna je tudi pomoč pri fizični pripravi v kolikor jo kdo
potrebuje, oziroma kontrola le-te. Želja pa ostaja izboljšati logistično delovanje sistema
skupaj s sodelavci.
o Prosti slog
Ekipa prostega sloga je zaradi lažjega planiranja in organizacije razdeljena na WC ekipo,
ki se udeležuje tekem za svetovni pokal – world cup in EC ekipo, ki se odpravlja na tekme
evropskega pokala in ostale tekme v bližnji okolici (Europa Cup). Plan dela za EC ekipo bi
potekal v koordinaciji z drugim trenerjem (Anej Miglar). Tretji trener pa bi poskrbel za
treninge, ko sta odsotna oba trenerja WC in EC ekip. Mladinska ekipa se vključuje na
tekme EC pokala.
Tekmovalci, ki so del ekipe dobijo strokoven in kvalitetno postavljen program, ki
omogoča sistematični trening in optimalni razvoj njihovih potencialnih sposobnosti v
okviru danih zmožnosti. Cilj ekipe je delovati enotno.
Tekmovalci, ki so vključeni v ekipo, ostajajo člani matičnih klubov in z njimi opravljajo
formalnosti (FIS licenca, modra kartica, vloge za kategorizacijo).

o Deskarski kros
V sezoni 21/22 ni tekmovalcev za disciplino deskarski kros.
o Koriščenje sredstev

Tekmovalci lahko koristijo sredstva za lastne potrebe, ki jih potrdi vodja panoge, v okviru
reprezentančnih programov (izključno priprave na tekmovanja v okviru reprezentance
in udeležba na FIS tekmovanjih). Izjema so zgolj tekmovalci potrjeni s s trani odbora.
Tekmovalci, ki so dobitniki medalj iz velikih tekmovanj v preteklosti (WSC & WOG) imajo
možnost koristiti sredstva tudi namensko v sklopu individualnih priprav na FIS
tekmovanja po potrditvi s strani vodje panoge.
o Kadrovska sestava
Vodenje panoge/administrativna podpora: Bojan Poljanšek
• Paralelne discipline:
Glavni trener: Izidor Šušteršič
Trener: Sebastijan Weber
Serviser: Dare Centrih
Fizioterapevt: Matic Tratnik
• Prosti slog:
Glavni trener: Matevž Pristavec
Trener: Anej Miglar
Strokovni sodelavec: Domen Bizjak
6. Zaključek vsebinskega plana za sezono 2021/22
Pred panogo ni lahka naloga, saj je pretekla individualna miselnost še vedno
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.
Vseeno pa je dejstvo, da se je situacije v primerjavi s stanjem izpred nekaj sezon
drastično izboljšala in ni razloga, da bi se proces nadgrajevanja z novim
motiviranim vodstvom ustavil.
Za novo sezono imamo potrjenih veliko spoznorjev za opremo, od 686, Shred
Optics, Reusch, Fizian in Pleško cars. Tako bodo trenerji enotni v opremi na
novinarskih konferencah in ostalih nastopih.

