Ljubljana, 12.01.2018

ZAPIS
20. seje (korespondenčna seja) Strokovnega sveta za alpsko smučanjeSmučarske zveze Slovenije – združenje smučarskih panog,
Spodaj navedeni zapis korespondečne obravnave sklepa SS je bil soglasno potrjen.

Spoštovani člani Strokovnega sveta in člani Odbora panoge za alpsko smučanje,
Vodstvo SZS je obvestilo predsednika in vodjo panoge, da bo v ponedeljek 15januarja ob 16 uri seja
IO-SZS kjer bodo potrjevali udeležence ZOI 2018.

V ta namen vam po navodilu predsednika panoge Iztoka Klančnika in predsednika strokovnega
sveta za ta namen potrjevanja na IO-ju posredujemo v predhodno korespondenčno potrditev
predlog tekmovalcev, ki bodo zastopali alpsko smučanje na ZOI 2018.

Prosimo vas za vašo potrditev predloga tekmovalcev in tekmovalk, najkasneje do ponedeljka 15.01.
do 12 ure na alpine@sloski.si

Pojasnilo in obrazložitev:
V priponki je predlog sestave udeležencev ZOI 2018, ki dosegajo kriterije in tistih za katere
prevladuje strokovno mnenje, da so dovolj kvalitetni, da lahko popolnijo nacionalno kvoto, katero
smo si pridobili s sistemskim delom.

Obrazložitev Denisa Šteharnika za Ferk Marušo in Livk Klaro:
MARUŠA FERK
-

Tekmovalko uvrščamo na podlagi doseženih rezultatov zadnjem 4 letnem obdobju.

-

V letošnji sezoni še ni bilo tekme v njeni najmočnejši disciplini alpska kombinacija (AC), kjer
zaseda 8.mesto na WCSL lestvici. Prva tekma v AC v tej sezoni bo 26.1., kjer verjamemo, da
bo potrdila rezultate iz preteklih sezon.

-

Tekmovalka je tudi pomembna za nastop na ekipni tekmi. Brez nje ženska ekipa ne more
nastopiti.

-

Tekmovalka tudi lahko zaseda prosto mesto nacionalne kvote (NOC), ki je bila pridobljena
z sistemskim delom panoge za alpsko smučanje.

KLARA LIVK
-

Tekmovalko predlagamo na podlagi njene perspektivnosti.

-

Tekmovalka bo do 29.1. še nastopila na 4 tekmah EC in 1 tekmi WC, kjer pričakujemo, da
bo svojo perspektivnost potrdila z vrstitvijo na tekmah EC do 5.mesta in tekmi WC do
30.mesta.

-

Tekmovalka je tudi pomembna za nastop na ekipni tekmi.

-

Tekmovalka tudi lahko zaseda prosto mesto nacionalne kvote (NOC), ki je bila pridobljena
z sistemskim delom panoge za alpsko smučanje.

Lep pozdrav
Gregor Benedik in Iztok Klančnik

