SMUČARSKI SKOKI IN NORDIJSKA KOMBINACIJA
NAČRT DELA ZA SEZONO 2021-2022
1. Uvod
Sezona 2020/2021 je bila specifična, predvsem zaradi pandemije koronavirusa, kar je zaznamovalo
celotno pripravljalno in tekmovalno sezono. Žal tej situaciji še ni videti konca in bo tudi v bodoče potrebno
biti pripravljen na morebitne prilagoditve.
Ekipe so v pomladanskem in poletnem obdobju kljub temu trenirale precej bolj mirno in z manj
omejitvami. Odpadlih treningov in tekmovanj ni bilo. Z izjemo vikenda tekem Celinskega pokala smo se
udeležili vseh mednarodnih tekmovanj, od otroških do članskih kategorij.
2. Pregled stanja s ključnimi ugotovitvami pretekle sezone
V pretekli sezoni je bilo nekaj ključnih vrhuncev, ki smo jih realizirali na visoki ravni. Predvsem so bili
zastavljeni cilji realizirani na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu, ravno tako na tekmovanjih za svetovni
pokal pri ženskah. Štiri medalje na enem prvenstvu je rekordna bera, globus in kup odličnih rezultatov
na nivoju ženskega svetovnega pokala ravno tako. Moški in ženski del ekipe so na tekmovanjih za
svetovni pokal 21 krat stali na stopnicah za zmagovalce. Nezadovoljni smo bili predvsem z rezultati na
domačem svetovnem prvenstvu v Planici, ko je bila najboljša posamična uvrstitev 12. mesto, ekipno pa
solidno četrto. Zaradi epidemije C-19 je nekaj tekmovanj žal odpadlo.
Izredno zadovoljni moramo biti tudi z rezultati, ki so jih dosegali naši mladinci. Prioritetni nivo za te
kategorije tekmovalcev so tekmovanja za Alpski pokal in mladinsko svetovno prvenstvo. Mnogi izmed
njih so nastopili tudi na tekmovanjih za Celinski pokal, prav tako na nivoju Grand prix in svetovni pokal,
kjer so nekateri izmed njih osvojili prve točke. Mladinsko prvenstvo je bilo v Lahtiju na Finskem, od koder
so se naši tekmovalci in tekmovalke vrnili s tremi kolajnami iz petih tekmovanj.
Na osnovi analize smo ugotovili, da je delo bilo opravljeno korektno, na visokem nivoju, sploh na ostro
strokovnem področju, kamor prištevamo tehniko, motoriko in morfologijo. Da bi lahko dosegali še bolj
stabilne rezultate, bo potrebno v ekipe vnesti še več ekipnega duha, kar bi lahko prineslo tisto dodano
vrednost, ki smo jo v preteklosti malce pogrešali. Naši trenerji veljajo v svetu skakalnega športa kot zelo
cenjeni. Pa vendar ugotavljamo, da bo vso njihovo znanje prineslo multiplikativne učinke takrat, ko bodo
zagotovljeni osnovni pogoji za učinkovitost izvedbe treninga, ki bo poleg strokovne, prinesel rezultate
tudi na mikro in makro socialni ravni. Učinkovitost izvedbe takih treningov ni neposredno pogojena s
finančnimi sredstvi, temveč gre za željo, motivacijo, iznajdljivost in inovativnost posameznega trenerja.
Zato smo sklenili, da v prihodnje tudi temu področju posvetimo veliko pozornosti.

3. Cilji
Tekmovalni cilji za sezono 2021/2022 so postavljeni v skladu z doseženimi rezultati v sezoni 2020/2021
in so na vseh ravneh postavljeni zelo visoko.
Moški (Svetovni pokal smučarski skoki)
• TEKMOVALNI NAČRT IN CILJI
Tekmovalne cilje smo razdelili na pet ključnih dogodkov v sezoni 21/22:
svetovni pokal
olimpijske igre Peking 2022
svetovno prvenstvo v poletih Vikersund 2022
novoletna turneja (turneja štirih skakalnic)
finale svetovnega pokala Planica 2021/2022
-

SVETOVNI POKAL
posamična uvrstitev 10-krat do 3. mesta (26+ tekmovanj)
ekipna uvrstitev 2-krat do 3. mesta (4 tekmovanja)
skupna uvrstitev:
o en tekmovalec do 6. mesta

-

-

o en tekmovalec do 12. mesta
o en tekmovalec do 20. mesta
o dva tekmovalca do 30. mesta
pokal narodov: do 4. mesta (4 000 točk – vsaj 26 posamičnih in 4 ekipnih tekmovanj)
OLIMPIJSKE IGRE PEKING 2022
posamična ali ekipna medalja
posamična uvrstitev:
o 1-krat do 6. mesta
o 1-krat do 10. mesta
ekipna uvrstitev do 3. mesta
SVETOVNO PRVENSTVO V POLETIH VIKERSUND 2022
posamična ali ekipna medalja
posamična uvrstitev:
o 1-krat do 6. mesta
o 1-krat do 10. mesta
ekipna uvrstitev do 3. mesta
NOVOLETNA TURNEJA
skupna uvrstitev:
o en tekmovalec do 8. mesta
o en tekmovalec do 12. mesta
FINALE SVETOVNEGA POKALA PLANICA 2021/2022
posamična uvrstitev do 3. mesta (2 tekmi)
ekipna uvrstitev do 3. mesta
STRATEŠKI TEKMOVALNI CILJI DO LETA 2023

a) 2021/2022: OLIMPIJSKE IGRE PEKING – medalja
b) 2021/2022: SVETOVNO PRVENSTVO V POLETIH VIKERSUND - medalja
c) 2022/2023: SVETOVNO PRVENSTVO PLANICA – medalja
Ženske (svetovni pokal smučarski skoki)
Tekmovalne cilje smo razdelili na pet ključnih dogodkov v sezoni 21/22:
svetovni pokal
olimpijske igre Peking 2022
poletna velika nagrada 2021

-

SVETOVNI POKAL
6 x do 3. mesta
6 x do 6. mesta
4 x do 10. mesta
Skupna uvrstitev:
1 x do 4. mesta
1 x do 10. mesta
1 x do 15. mesta
1 x do 20. mesta
Pokal narodov:
Do 3. mesta

-

OLIMPIJSKE IGRE
Posamčno:
1 x do 3. mesta
1 x do 10. mesta
1 x do 20. mesta
Mix team:
do 4. mesta

-

-

POLETNA VELIKA NAGRADA
3 x do 3. mesta
4 x do 6. mesta
4 x do 10. mesta
Skupna uvrstitev:
1 x do 5. mesta
1 x do 10. mesta
2 x do 20. mesta
Pokal narodov:
Do 3. mesta

Rezultatski cilji Mladinci (smučarski skoki)
Nivo tekmovanja
Celinski pokal – poletje + zima
Posamično
Svetovno mladinsko prvenstvo
Zakopane Poljska
Posamično

Ekipno
Mešana ekipa
OFEM
Alpski pokal
Posamično poletje + zima

Načrtovano
10 x do 30. mesta

1x do 6. mesta z orientacijo na medaljo
1x do 12. mesta
1 x do 20. mesta
1 x do 30. mesta
do 4. mesta
do 3. mesta (v primeru najboljše zasedbe)
do 4. mesta z orientacijo na medaljo
1 x do 6. mesta, 1 x do 10. mesta
Ekipno do 3. mesta
Skupine DPNC + klubi
10 x do 3. mesta
12 x od 4. do 6. mesta
15 x od 7. do 15. mesta

Rezultatski cilji Mladinke (smučarski skoki)
Nivo tekmovanja
Svetovni pokal
Kontinetalni pokal
FIS pokal
Alpski pokal
Svetovno mladinsko prvenstvo
OFEM
OPA igre

Načrtovano
Uvrstitev na tekmovanje, točke WC
1 x do 3.m, 2 x do 6.m., 3 x do 10.m., 4 x do 20.m.,6 x do 30.m
1 x do 3.m., 3 x do 6.m., 4 x do 10.m., 6 x do 20.m
3 x do 3. m., 4 x do 6.m., 6 x do 10. m. 8 x do 20.m.
1 x do 6. m., 1 x do 10.m., 1 x do 20. m., 1 x do 30.m.
do 4.m ekipno, do 4. m. mix (orientacija na medaljo)
1 x do 6.m., 1 x do 10.m., 1 x do 20.m., 1 x do 30.m.
Do 4.m. ekipno (orientacija na medaljo pos. in ekip)
2 x do 3.m., 2 x do 6.m., 2 x do 10.m. posamično
2 x do 3.m., 2 x do 6.m., 2 x do 10. m ekipno

4. Program dela
V prihajajoči sezoni nas čaka kar nekaj vrhuncev, zato je potrebna optimalna zbranost in odgovornost
vsakega posameznika, tako v strokovnem kot tudi tekmovalnem kadru. Prioritetna naloga nas vseh, ki
delujemo v smučarskih skokih je zagotoviti pogoje, ki bodo omogočali realizacijo visoko postavljenih
ciljev. Na vsako tekmovanje moramo z mislijo po najvišjih uvrstitvah. Z zmagovalno miselnostjo je
potrebno prepojiti ves kader od mladinskih kategorij navzgor. Sredstva za programe so v večji meri
zagotovljena, tako vse poteka po prvotno zastavljenih načrtih.
V sezono vstopamo z že znanimi ekipami, nekaj rošad je bilo narejenih znotraj tekmovalnega kadra.
Zavedamo se zahtevnosti, ki jo prinaša sezona, saj nas čaka veliko pomembnih vrhuncev. Pričakujemo,
da bo zaradi razmer, ki žal še vedno vladajo v svetu, sezona logistično izredno zahtevna in stroškovno
nepredvidljiva. Glede na to, da ponosno zastopamo svojo državo, verjamemo, da se bodo ukrepi za
pomoč s strani države nadaljevali tudi v letu 2022. Nekaj izkušenj z dodatnimi zahtevami v zvezi s C-19
že imamo, zato na panogi pripravljamo vse protokole varnega izvajanja trenažnega procesa in
realizacije domačih in tujih tekmovanj, ter seveda spoštovati vse lokalne regulative, ki urejajo to
področje.
Sponzorsko smo v večji meri pokriti, nejasen ostaja še dogovor z dvema potencialnima sponzorjema, s
katerimi intenzivno potekajo pogovori. Velik progres smo naredili tudi na področju sodelovanja s
sponzorji in donatorji, kakor tudi na področju izpostavitve na socialnih omrežjih, kar je po našem mnenju
potreba in nujnost današnjega obdobja.
5. Kadrovska sestava vodstva in ekip panoge za smučarske skoke
ime in priimek
VODSTVO PANOGE
Predsednik Odbora in Zbora za
skoke in NK
Vodja panoge za skoke in NK
Predsednik strokovnega sveta
A REPREZENTANCA MOŠKI
Glavni trener
trener
trener
trener - svetovalec
trener - motorika
tehnolog - izdelovalec dresov
tehnolog - serviser smuči
fizioterapevt – preventiva
Zdravnik
A REPREZENTANCA ŽENSKE
Glavni trener
Pomočnik
Fizioterapevt in serviser
Psiholog

Nutricionist
Zdravnik Ortoped
Zdravnik
B REPREZENTANCA MOŠKI
Glavni trener
Trener pomočnik
Motorika in fizioterapija
MLADINSKA
REPREZENTANCA
MOŠKI in skupine DPNC Kranj

vloga zunanjega sodelavca

Borut Meh
Gorazd Pogorelčnik
Gabrijel Gros
Robert Hrgota
Gašper Berlot
Gašper Vodan
Jani Grilc
Matjaž Polak
Robert Kranjec
Matevž Šparovec
Žiga Tavčar
Dr. Matej Drobnič
Zoran Zupančič
Anže Lavtižar
Gaber Arh
Andreja Hölsedl, Klemen
Kobal
Marija Molan
Urška Bukovnik
Dr. Matej Drobnič
Dr. Matjaž Turel
Igor Medved
Jan Družina
Jan Jamnik

preventiva, servis smuči
osebnostna rast, organizacija
dela
prehrana, dodatki, zdravila

Glavni trener in koordinator
Trener DPNC 2
Trener
DPNC
3
mladinska
reprezentanca dekleta
Trener DPNC 4
Trener DPNC 5
Trener
pomočnik
mladinska
reprezentanca
Trener pomočnik – mladinska
reprezentanca dekleta

Matjaž Triplat
Gorazd Bertoncelj
Stane Baloh
Primož Triplat
Jože Berčič
Tilen Gros
Jurij Tepeš

6. Tekmovalne ekipe
Reprezentance za sezono 2021/2022 so sestavljene na podlagi doseženih kriterijev za uvrstitev v
reprezentanco in predlogov strokovnega vodstva.
A reprezentanca-moški:
Ime in priimek

klub

dosežen kriterij

Anže Lanišek

SSK Mengeš

skupno 9. SP

Bor Pavlovčič

ND Rateče Planica

skupno 13. SP

Domen Prevc

SK Triglav Kranj

skupno 22. SP

Peter Prevc

SK Triglav Kranj

skupno 23. SP

Žiga Jelar

SK Triglav Kranj

skupno 25. SP

Timi Zajc

SSK Ljubno BTC

skupno 46.SP - Pridruženi član A reprezentance*

Tilen Bartol

SSK SAM Ihan

skupno 47.SP - Pridruženi član A reprezentance*

A Ženska reprezentanca:
Ime in priimek

letnica
rojstva

klub

status

Urša Bogataj

1995

SSK Ilirija

A

Jerneja Brecl

2001

SSK Mislinja

A

Ema Klinec

1998

SSK Žiri

A

Katra Komar

2001

SSK Bohinj

A

Nika Križnar

2000

SSK Žiri

A

Špela Rogelj

1994

SSK Ilirija

A

B reprezentanca moški:
Ime in priimek

klub

dosežen kriterij

Cene Prevc

SK Triglav

Status A

Lovro Kos

SSK lirija

B

Žak Mogel

SSK BTC Ljubno

B

Anže Semenič

NSK Tržič FMG

B

Aljaž Osterc

SSK Velenje

Pridruženi član B

Jan Bombek

SSK Velenje

Pridruženi član B

Mladinska reprezentanca-moški:
ČLANI SKUPINE

KLUB

LETNICA ROJSTVA

STATUS

EKART Taj

SSK Mengeš

2004

Mladinski

HAFNAR Mark

SK Triglav Kranj

2002

Mladinski

MASLE ROK

SSK Ilirija

2004

B

PRESEČNIK Jernej

SSK Ljubno BTC

2002

Mlada A

STRŽINAR Marcel

SSK Žiri

2002

C1

ZAVRŠNIK Gorazd

SSK Ljubno BTC

2003

Mladinski

Mladinska reprezentanca-dekleta:
ČLANICE SKUPINE

KLUB

BODLAJ Taja
JESENKO Jerica
KOVAČIČ Maja
KOMAR Tinkara
KRAŠOVIC Nika
LOGAR Lara
PREVC Nika
REPINC
ZUPANČIČ
Jerneja
VETRIH Nika

STATUS

NSK Tržič

LETNICA
ROJSTVA
2006

SSK Žiri
SK Triglav
SSK Bohinj
SSK Ljubno BTC
SSK Zagorje
SK Triglav

2005
2006
2005
2005
2003
2005

Pridružena članica DPNC 3
Pridružena članica DPNC 3
DPNC 3 Ml. status
Pridružena članica DPNC 3
Pridružena članica DPNC 3
DPNC 3 Ml. status

NSK Tržič
SSK Velenje

2002
2003

DPNC 3 Ml. status
DPNC 3 Ml.status

DPNC 3 Ml. status

7. Zaključek
Tekoča sezona predstavlja zadnjo sezono v štiri letnem ciklu, ki se zaključuje z olimpijskimi igrami v
Pekingu februarja 2022. Gre za vrhunec nekega obdobja, ki pa ima poleg OI že znotraj sezone tudi
druge zelo pomembne cilje. Nenazadnje se naslednji olimpijski ciklus začne z domačim svetovnim
prvenstvom v Planici. Tako organizacijske misli že uhajajo tudi v prihajajočo sezono, seveda pa mora
fokus strokovnega teama in tekmovalcev ostati pri ciljih, ki so bili zastavljeni za tekočo sezono.

NORDIJSKA KOMBINACIJA
PROGRAM DELA ZA SEZONO 2021-2022
1.

Uvod

Sezona 2020/2021 je bila specifična, predvsem zaradi pandemije koronavirusa, kar je zaznamovalo
celotno pripravljalno in tekmovalno sezono. Žal tej situaciji še ni videti konca in bo tudi v bodoče potrebno
biti pripravljen na morebitne prilagoditve.
Ekipe so v pomladanskem in poletnem obdobju kljub temu trenirale precej bolj mirno in z manj
omejitvami. Odpadlih treningov in tekmovanj ni bilo. Udeležili smo se vseh mednarodnih tekmovanj, od
otroških do članskih kategorij.
3. Pregled stanja
Trenažna skupina je začela z individualnimi treningi po prilagojenem programu v mesecu aprilu.
Za poletni Grand Prix imamo pravico nastopati z štirimi tekmovalci, katere bomo določili glede na
trenutno formo, sposobnosti in trenerjevi odločitvi.
Prilagajati se bomo morali trenutnimi sposobnosti in trenutni formi posameznikov.
Trening po posameznih mezociklih bo prilagojen individualnim kazalcem posameznika tako na
tehničnem, kondicijskem-motoričnem, kot tudi na psihološkem področju.
Osnova za izdelavo programa posameznega mezocikla bo izhodiščno stanje po vsakem opravljenem
ciklu, ter logična prilagoditev obdobju v katerem se bo ekipa nahajala.
V prvi periodi zimskega dela tekmovalnega obdobja želimo tekmovanja začeti z dvema tekmovalcema
na prizoriščih svetovnega pokala v Nyžnem Tagilu, Ruki in Lillehammerju. Prav tako bo letos 10
tekmovanj svetovnega pokala za ženske, ki so na istih prizoriščih kot za fante. Veseli nas, da so na
tekmovanjih za poletno veliko nagrado dekleta osvjala stopničke, kar je dobra popotnica za pred
domačim SP, ko bo na poredu tudi ženska tekma v NK.
Program dela je zasnovan tako, da se treningi izvajajo v okviru skupnih priprav po Evropi, za katero je
zadolžena trenerska ekipa. Na teh treningih se večji del izvaja tehnična priprava. Preostali del treninga,
ki se navezuje predvsem na motorično pripravo, se izvaja po reprezentančni liniji, odvisno od vsebine
treninga.

3. Cilji
Tekmovalni cilji za sezono 2021/2022 so postavljeni v skladu z doseženimi rezultati v sezoni 2020/2021
in so na vseh ravneh postavljeni zelo visoko.
Moški in ženske (Svetovni in Celinski pokal nordijska kombinacija)
• TEKMOVALNI NAČRT IN CILJI
Tekmovanje
a) Grand- Prix

Tip tekmovanja

Cilj

posamezno

1 x do 15. mesta
1 x do 30. mesta
Ženske:
1 x do 6. mesta
2 x do 10. mesta

ekipna - mešana
a) Svetovni pokal

posamezno

2 x do 16. mesta
2 x do 30. mesta
Ženske:
2 x do 3. mesta

3 x do 10. mesta
skupno - posamezno

a) COC NK

kvota

2

posamezno

2 x do 10. mesta
2 x do 20. mesta
3 x do 30.mesta

skupno posamezno
a) Mladinsko
prvenstvo

svetovno

posamezno

1 x do 25. mesta
Ženske:
1 x do 6. mesta
1 x do 15. mesta

a) Olimpijske

igre

v

Ekipno(moški)

do 8. mesta

posamezno

do 16. mesta

Pekingu

Rezultatski cilji Mladinci
•

3 x do 15 mesta

•

15 x od 16. do 30. mesta

•

2x do 3. mesta

•

3 x od 4. do 6. Mesta

Mladinsko svetovno prvenstvo – dekleta

•

Cilj določen v A/B

Svetovni pokal - dekleta

•

Cilj določen v A/B

Grand Prix – dekleta

•

Cilj določen v A/B

COC – dekleta

•

Cilj določen v A/B

OPA igre fantje

•

1 x do 8. mesta

•

2 x od 9. do 20. mesta

•

Ekipno do 5. mesta

•

1 x do 6. mesta

•

1 x od 4. do 8. mesta

•

Ekipno do 5. mesta

•

1 x do 10. mesta

•

1 x od 11. do 15. mesta

•

1 x do 6. mesta

•

1 x od 7. do 12. mesta

Alpski pokal – fantje

Alpski pokal -dekleta

OPA igre dekleta

Youth Cup FIS fantje

Youth Cup FIS dekleta

4. Program dela
V trenažni ekipi imamo šest tekmovalcev, ki so bili izbrani po a.) doseženi športni rezultati, in po
b.) presoji športne zrelosti in nadarjenosti glede na morfološke in motorične dejavnike, ki vplivajo na
uspešnost v smučarskih skokih in tekih ter po c.) osebnostnih lastnosti, še posebej kar zadeva
izpolnjevanje vadbenih programov, kooperativnost, režim športnega življenja ter prizadevnost za športni
in osebnostni napredek.
To pomeni, da izbrana ekipa predstavlja najvišji nivo reprezentančnih selekcij. V njej so tekmovalci, ki
dosegajo najboljše rezultate, najbolj motivirani in izpolnjujejo zgoraj navedene kriterije.
Trenerska ekipa bo skozi celotno sezono spremljala ekipo in znotraj nje posameznika. Vsak tekmovalec
bo dobil zahteve, ki bodo spremljane pod vodstvom trenerja in ostale strokovne ekipe. To pomeni, da
bomo pri posameznikih redno spremljali kritične dejavnike, ki jih bomo poskusili v določenem časovnem
obdobju dvigniti na višjo raven.
Način dela in treninga bo potekal po skupnih programih trenerjev za skoke in teke. Tekmovalci bodo
treninge izvajali skupaj in individualno v obeh programih. Tehnični treningi se bodo načeloma izvajali
predvsem v obliki skupnih priprav ter dnevnih treningov. Način delovanja v primerjavi preteklega leta bo
deloma spremenjen predvsem v smislu procesa motorike za skoke. Za teke se bo postopoma
povečevala količina opravljenih ur. Način in oblike sodelovanja bodo natančno dogovorjene.
Na nekaterih področjih hočemo s svežimi idejami izboljšati kakovost treningov, z dodatnimi vajami
motivirati tekmovalce ter z več obojestranske komunikacije dvigniti nivo ekipnega »duha«.
5. Kadrovska sestava vodstva in ekip panoge za smučarske skoke
ime in priimek
Predsednik
in zbora

odbora

vloga zunanjega sodelavca

Borut Meh

Predsednik
strokovnega sveta

Jelko Gros

Vodja panoge

Gorazd Pogorelčnik

Glavni trener

Goran Janus

Trener sodelavec

Anže Obreza

Trener sodelavec

Matic Košir

Trener sodelavec

Matjaž Polak

Motorična priprava ( delno)

Zunanji sodelavec

Marjan Jelenko

Servis smuči

Zunanji sodelavec

Urban Komac

Fizioterapevt (Ljubljana)

Zunanji sodelavec

Nastja Lanišek

Maser

Zunanji sodelavec

Urša Bukovnik

Nutricist

Zunanji sodelavec

Blaž Zagorc

Psiholog

Trener DPNC NK 1

Igor Jelen

Trener DPNC NK 2

Peter Jošt

6. Tekmovalne ekipe
Reprezentance za sezono 2021/2022 so sestavljene na podlagi doseženih kriterijev za uvrstitev v
reprezentanco in predlogov strokovnega vodstva.
ime in priimek

letnica rojstva

klub

status

Vid Vrhovnik

1999

SSK Ljubno-BTC

A

Ema Volavšek
Gašper Brecl
Uroš Vrbek
Matic Hladnik
Erazem Stanonik

2002
1999
2003
2003
2002

SSK Ilirija
SSK Mislinja
SSK Šmartno na Pohorju
NSK Tržič-FMG
SSK Norica Žiri

Silva Verbič

2002

SSK Triglav

A
A
ML
ML
Pridruženi
član
ML

7. Zaključek
Tekoča sezona predstavlja zadnjo sezono v štiri letnem ciklu, ki se zaključuje z olimpijskimi igrami v
Pekingu februarja 2022. Prioritetni cilj ekipe za nordijsko kombinacijo je zagotovitev kriterijev, ki bodo
zagotavljali udeležbo na OI tudi naši reprezentančni selekciji. Ekipa NK je izredno mlada, najmlajša v
celotnem »cirkusu« svetovnega pokala. Za vidnejše rezultate bo potreben predvsem sistematičen
pristop in nekaj potrpežljivosti. Z rezultati v absolutni kategoriji v preteklih sezonah gotovo ne moremo
bit zadovoljni, vendar se je potrebno zavedati, da gre za skupek tehničnega in vzdržljivostnega športa,
ki vrhunske športne rezultate največkrat začne prinašati po dopolnjenem 25. letu starosti. Naš najstarejši
tekmovalec v selekciji trenutno šteje 21 let. Ne glede na vse, tudi v tej panogi organizacijske misli že
uhajajo v prihajajočo sezono, ko bo na sporedu domače svetovno prvenstvo, tako moška kot tudi ženska
tekma, kjer imamo nekaj zelo perspektivnih tekmovalk.
Povzel: Gorazd Pogorelčnik

