Ljubljana, 28.09.2017

ZAPISNIK
18. seje Strokovnega sveta za alpsko smučanjeSmučarske zveze Slovenije – združenje smučarskih panog,
dne 28.09.2017 v prostorih SZS v Ljubljani.
Pričetek seje: ob 09.00 uri. Seja zaključena ob: 13.00
Prisotni člani SS:
Gregor Benedik, Klemen Bergant, Denis Šteharnik, Peter Pen, Boštjan Anderlič,
Ostali prisotni: Iztok Klančnik, Miha Verdnik, Dani Ošep, Roman Šturm,
Po dnevnem redu:

1. Uvod in Pregled zapisnika zadnje 17. seje strokovnega sveta;
Predsednik strokovnega sveta Gregor Benedik je uvodoma povzel pomembnejša izhodišča za 18.
sejo strokovnega. Po pregledu točk dnevnega reda je predsednik strokovnega sveta pozval
prisotne, da podajo pripombe.
Po pregledu točk dnevnega reda in sklepov iz zapisnika je predsednik strokovnega sveta Gregor
Benedik pozval prisotne, da podajo pripombe na pregled zadnje 17. seje
Na zapisnik zadnje 17 seje strokovnega sveta in na predlagani dnevni red 18. seje ni pripomb.

2. Poročila glavnih trenerjev o poteku priprav ;
Vodje programov so strnjeno povzeli svoja poročila o poteku priprav v novi sezoni 2017/2018, kar
je tudi priloga zapisniku.
➢ Poročilo ženske; D. Šteharnik,
➢ Poročilo moški WC tehnične discipline: K. Bergant
➢ Poročilo moški WC hitre discipline: P. Pen;
➢ Poročilo programa otrok in mladine; B. Anderlič
Poročila:
- priloga zapisnika SS z dne 28.09.2017

V razpravi ob posameznih predstavitvah opravljenega dela po ekipah so prisotni izpostavili in
sprejeli sledeče sklepe:

Sklep 1:
Reprezentanti s potrjenimi A kriteriji imajo letno samo eno končno terensko testiranje - celotni
IRONMAN, ki se ga izvede pred glavnimi snežnimi pripravami (konec julija).
Ostalo reprezentanti, ki prehajajo med reprezentancami, se v njih šele vključujejo ali so pod črto
imajo obvezno tudi uvodno/prvo testiranje pred začetkom intenzivnih kondicijskih priprav v maju,
kjer se na podlagi testov lahko oblikujejo tudi trening skupine za fizično pripravo in stanje
posameznih tekmovalcev, ki služi trenerjem za oblikovanje trenažnega procesa oziroma se določi
etapne cilje za posameznike, ki testa ne opravijo ter drugo testiranje v septembru.
Sklep 2:
Do naslednjega strokovnega sveta Dani Ošep in Nika Radjenović pripravita vsebine, ki so
prilagojene starostnim kategorijam in dogovorjenim izhodiščem ter določita kriterije za navedeno
testiranje.
Pojasnilo:
V omenjeno strategijo se vključi tudi regijske centre, za katere je omenjeno testiranje tudi
obvezno.
Končni celotni Ironman test se izvede z vsemi tekmovalci glede na njihovo ciklizacijo.
Na nivoju klubov in nižjih kategorij se osredotoči na usmeritve programov za fizično pripravo, ki so
opisani v NPTS programu, usmeritve pa daje tudi javno znana baterija testov - uvodni in končni
ironman.
Za boljšo informiranost trenerjev na področju fizične priprave se oblikuje načrt razvoja kadrov na
omenjenem področju, ki se ga začne s trenerskim izobraževalnim psiho-fizičnim kampom, kjer
trenerji ki delujejo izven reprezentanc skrbijo tudi za fizično pripravo svojih tekmovalcev.

Sklep 3:
Člani strokovnega sveta so se seznanili s predstavljeni poročili vodij programov o poteku priprav v
novi sezoni 2017/2018.

3. Obravnava kriterijev 2018 / 2019 in kriterijev za nastop na MSP Davos 2018

KRITERIJI ZA NABOR REPREZENTANTOV V SEZONI 2018/2019
Obrazložitev:
1) Za nabor reprezentantov se uporabi prva interna FIS lestvica (Internal BASE list), ki upošteva
rezultate sezone 2017/18.
2) Osvojeni kriterij 1, 2, 3 ni pogoj, da je posamezni tekmovalec/ka izbran/a v reprezentanco.
Kriteriji določajo možnosti in rang nabora tekmovalcev, sestava reprezentance in število
reprezentantov pa bo določeno glede finančnih možnosti SZS.
3) Na podlagi doseženih kriterijev bodo odgovorni trenerji ob potrditvi Strokovnega sveta AD
sestavili reprezentance.
4) Tekmovalci, ki kriterijev zaradi objektivnih razlogov (mladost, poškodba, druge izjeme) ne
dosegajo, so lahko v reprezentanco uvrščeni na podlagi strokovne ocene odgovornih trenerjev
moških in ženskih reprezentanc ter vodje mladinskega programa ob potrditvi Strokovnega
sveta AD.
5) Pogoj za končni izbor posameznega tekmovalca/ko v eno izmed ekip je izpolnitev kriterija
psihofizičnega testiranja.
Kriteriji 1:
✓
✓
✓
✓

Uvrstitev do 30. mesta na WCSL v eni disciplini (AC do 15. mesta).
Uvrstitev do 15. mesta na SP/OI v eni disciplini (AC do 10. mesta).
Zagotovljeno mesto na tekmah WC na podlagi končne uvrstitve v EC.
Uvrstitev do 3. mesta na WC/WCS/OI ekipni tekmi.

Kriterij 2:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Uvrstitev do 100. mesta na FIS lestvici
AC do 60. mesta – moški oz. AC do 40. mesta – ženske.
Uvrstitev v finale na tekmi WC (AC do 15. mesta).
2 uvrstitvi do 10. mesta na tekmi EC (AC do 6. mesta).
Uvrstitev do 30. mesta v seštevku ene discipline v EC za mlajše od 24. let
Uvrstitev do 10. mesta na MSP (ekipna tekma se ne upošteva).

Kriterij 3 (samo za mlajše od 20. let rojeni 1997):
-

V 2 disciplinah (SL ali VSL obvezen) do 250. mesta na FIS lestvici (AC do 150. mesta).
Uvrstitev do 30. mesta v 1 disciplini na FIS lestvici za l. 97 (U21)
Uvrstitev do 40. mesta v 1 disciplini na FIS lestvici za l. 98 (l.98 in mlajši)
Uvrstitev do 40. mesta v 1 disciplini na FIS lestvici za l. 99 (l.99 in mlajši)

-

Uvrstitev do 40. mesta v 1 disciplini na FIS lestvici za l. 00 (l.00 in mlajši)
Uvrstitev do 30. mesta v 1 disciplini na FIS lestvici za l. 2001
U 21 zmagovalec v SLO mladinskem pokalu;
U 18 zmagovalec v SLO mladinskem pokalu;
U 16 osvojitev 1-3.mesta na otroškem mednarodnem tekmovanju(Pokal Loka, Alpe
Cimbra ex Topolino, Pinocchio sugli sci, La Scara)

KRITERIJI ZA NASTOP NA MSP DAVOS 2018
Kraj: Davos, Švica; Datum: 29. januar – 8. februar 2018
ŽENSKE IN MOŠKI
Število tekmovalk/cev:
• max (6) šest najboljših tekmovalcev po spolu U21 (letnik 1997 – 2001)
• tekmovalec mora nastopati v več disciplinah (najmanj dve disciplini),
Pravico nastopa imajo tekmovalke in tekmovalci, ki izpolnijo enega izmed spodnjih kriterijev,
za uvrstitev v ekipo na MSP-Davos 2018
KRITERIJ 1:
• absolutni FIS rang U21 do 30. mesta v eni disciplini (AC do 20. mesta),
• absolutni FIS rang U18 do 15. mesta v eni disciplini
• 1 top 30 rezultat na tekmi EC do vključno 20. januarja 2018.
KRITERIJ 2:
•

Strokovna ocena odgovornih trenerjev moških in ženskih reprezentanc ter vodje
mladinskega programa v primeru izjeme (mladost, poškodba ali drugi objektivni razlogi)
ob potrditvi strokovnega sveta AD.

Obrazložitev:
• za oba kriterija velja, da se upoštevajo razvrstitve po 9. FIS listi (rezultati do 20.1.2018),
• ekipa bo objavljena 20.1. 2018.
Sklep 4 :
Člani strokovnega sveta so se seznanili s predstavljeni kriteriji za sezono 2018/2019, katere se bo
potrjevalo na naslednjem strokovnem svetu 23.oktobra 2017.

4. Obravnava sklepa Odbora panoge. I. Klančnik
Pri obravnavi sklepa panoge AD je predsednik panoge pojasnil sklep, ki govori o finančni
“optimizaciji” programov v dobro tekmovalcev.
V razpravi so prisotni po pregledu »budgeta« in izvedenega dela po posameznih ekipah enotno
ugotovili, da so trenerji že sedaj skrbni pri porabi sredstev. Za primer je vodja panoge navedel, da
je dejanska poraba ob koncu sezone po tekmovalcu manjša od predvidene.
Sklep 5:
Prisotni trenerji so se obvezali, da bodo še naprej skrbno ravnali z razpoložljivimi sredstvi.

