Ljubljana, 19.04.2018

ZAPIS
21. seje Strokovnega sveta za alpsko smučanjeSmučarske zveze Slovenije – združenje smučarskih panog,
Ponedeljek 09.04.2018 z začetkom ob 16.00 sejna soba SZS, Podutiška 146, Lj.

Prisotni člani SS:
Gregor Benedik, Klemen Bergant, Denis Šteharnik, Peter Pen, Boštjan Anderlič, Janez Dekleva, Trivo
Krempl, Nika Radjenović.
Ostali prisotni: Iztok Klančnik, Miha Verdnik, Rasto Ažnoh, Igor Zagernik, Andrej Lukežič, Alek
Glebov, Mitja Valenčič,
Po dnevnem redu:
1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje SS
Predsednik strokovnega sveta Gregor Benedik je uvodoma povzel pomembnejša izhodišča za 20.
sejo (korespondenčno) strokovnega sveta. Po pregledu točk dnevnega reda je predsednik
strokovnega sveta pozval prisotne, da podajo pripombe.
Na zapisnik zadnje 20 seje strokovnega sveta in na predlagani dnevni red 21. seje ni pripomb.
2. Obravnava poročil trenerjev
Člani strokovnega sveta so se seznanili z poročili posameznih odgovornih trenerjev, razen otroških
programov, ki so bila podana na enotnem obrazcu. Poročila so obravnavali in v razpravi izpostavili
sledeče :
✓ integracija “individualnih” ekip in njihovo vmešavanje v delo
✓ pogoji za treninge v SLO in s tem povezano delovanje in upravljanje poligonov
✓ tekmovanja v SLO niso na dovolj visokem nivoju in bi morala biti na tekmovališčih WC
✓ kondicijska priprava in kontinuiteta ter nadzor nad tekmovalci preko cele sezone
✓ problemi z materialom ( smuči, dresi … )
✓ specializacija tekmovalcev
✓ pomanjkanje tekmovalcev FIS ranga
✓ pravice in dolžnosti tekmovalcev do programov SZS in njihova odgovornost do trenerjev,
vodstva in športa nasploh
✓ opredelitev glede “ironman” testa in odgovornosti ter nadzora nad psihofizično pripravo
tekmovalcev
✓ “zunanji” vplivi na trenerje in tekmovalce ( mediji, menežerji … )
✓ odgovornost trenerjev, povezovanje med ekipami in komunikacija ter odločanje med njimi

Po daljši razpravi je SS sprejel sledeče sklepe :
Za poročila:
1. sklep :Poročilu ženske SP ekipe se doda poročilo Ilke Štuhec
2. sklep: Poročila pripravi tudi vodja mladinskega in otroškega programa
3. sklep: Poročila odgovorni trenerji dopolnijo z analizo FIS točk in mestom v svojem letniku
posameznega tekmovalca ( začetek/konec sezone )
Za programe:
4. sklep: Odgovorni trenerji na enotnem obrazcu pripravijo izhodišča za programe v naslednji
sezoni, ki vsebujejo :
✓ Predlog sestave ekip po vertikali WC, EC, FIS, mladinska
✓ Predlog trenerskih ekip
✓ Predlog sestave ekip glede na izpolnjene cilje oz. ocene odg. trenerjev ( obvezna
utemeljitev za vsakega tekmovalca )
✓ Predlog dela, ki vključuje “reševanje” problemov iz pretekle sezone za vsakega tekmovalca
posebej
✓ Predlog dela na področju psihofizične priprave

3. Izhodišča za sezono 2018/2019
Pregled izhodišč in koordinacijski sestanek odgovornih trenerjev bo 16.04.2018.
Naslednji SS bo 23.04.2018.

Gregor Benedik , predsednik strokovnega sveta

