Ljubljana, 24.05.2018

ZAPISNIK
24. seje Strokovnega sveta za alpsko smučanje –
Smučarske zveze Slovenije – združenje smučarskih panog,
ponedeljek 24.05.2018 z začetkom ob 10.00, sejna soba SZS, Podutiška 146, Lj.

Prisotni člani SS:
Gregor Benedik, Denis Šteharnik, Peter Pen, Klemen Bergant, Boštjan Anderlič, Janez Dekleva, Trivo
Krempl, Nika Radjenović.
Ostali prisotni: Iztok Klančnik, Miha Verdnik
Po dnevnem redu:
1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje SS
Predsednik strokovnega sveta Gregor Benedik je uvodoma povzel pomembnejša izhodišča za 23.
sejo strokovnega sveta. Po pregledu točk dnevnega reda je predsednik strokovnega sveta pozval
prisotne, da podajo pripombe.
Na zapisnik zadnje 23 seje strokovnega sveta in na predlagani dnevni red 24. seje ni pripomb.
2. Pregled dopolnjenih predlogov programov in njihova skladnost z sklepi AO
Člani strokovnega sveta so se seznanili z dopolnjenimi programi odgovornih trenerjev. Po razpravi
je bil sprejet sklep z sledečimi dopolnili:
Prehodi C/medregija
medregijska ekipa opravi v pripravljalnem obdobju skupna kondicijska kampa(1x junij in 1x
oktober) ter več snežnih kampov v obdobju sep. – december. Mladinska ekipa C in medregijska
reprezentanca terminsko uskladita programe ter sodelujeta. Redno se priključuje na trening C
ekipe do 2 člana medregijske ekipe(prednost imajo tekmovalci z osvojenim kriterijem 3).
Izvede se test motoričnih sposobnosti »Ironman« in pregledni »štoping« na snegu(do 15.11.). Na
podlagi doseženih rezultatov se ekipi C lahko priključijo novi tekmovalci ali jo zapustijo( potrdi
strokovni svet)

Prehodi C/EC
Na predlog odgovornih trenerjev C ekipe oziroma mladinskega programa se na trening EC ekipe
priključi 1 do 2 tekmovalca/ki. Stroške nastanitve, hrane in smučarske karte si tekmovalci/ke
krijejo sami.
Pregledna trening-tekma EC, EC2 in C ekipe se izvede do 15.11., kjer se oceni stanje in določi
ekipe tekmovalk/cev za tekmovanja EC/FIS v mesecu novembru in decembru 2018
EC2 in medregijski tekmovalci/ke funkcionalne stroške krijejo sami.
Vsi tekmovalci EC2/medregija morajo tako kot ostali obvezno opraviti test »IRONMAN« , ki je v
skladu z kriteriji pogoj za udeležbo na treningih in uvrstitev v posamezno ekipo.

Prehodi EC/EC2/WC
V pripravljalnem in tekmovalnem obdobje bo ekipa A tehnične sodelovala z ekipo A za hitre
discipline in ekipo za EC, po dogovoru z odgovornima trenerjema.
Predlog sodelovanja z Aljažem Dvornikom(EC) in Žanom Grošljem(EC2): omenjena tekmovalca se
pridružita moški ekipi za Svetovni pokal na prvih treh treningih (Saas Fee 29.07.-06.08, Ushuaia
16.08.-11.09., Saas Fee 23.09.-01.10.) skupaj s trenerjem Mitjo Kuncem. Finančno pokritje obeh
tekmovalcev izhaja iz statusa EC ekipe (Dvornik) in statusa EC2 ekipe (Grošelj). Nadaljnje
sodelovanje z omenjenima se bo dogovorilo v začetku oktobra glede na prioritete ekipe in
kvaliteto omenjenih tekmovalcev.

3. Obravnava pritožb delegatov AO in nekaterih klubom
Strokovni sevt je obravnaval omenjen pritožbe in komentarje, ter sprejel sklep z sledečimi
obrazložitvami :
FLORJANČIČ VEN: trenerji Valenčič, Grašič in Pen skupaj pripravijo celoletni plan
tekmovalca(možnost priključevanja in tekmovanja EC/WC), določijo se etapni cilji(kondicijski,
rezultati FIS/EC)
KRALJ ŽAN/NAPOTNIK JAN: trenerji Valenčič, Grašič in Pen skupaj pripravijo celoletni plan
tekmovalca(možnost priključevanja in tekmovanja EC/WC), določijo se etapni cilji(kondicijski,
rezultati FIS/EC)
DEBELAK TILEN: trenerja Gorza in Pen pripravita celoletni plan vključevanja v ekipo hitrih disciplin.
Določi se etapne cilje ter kvalifikacije za nastope na WC tekmovanjih.
DVORNIK JAKA: se vključi v ekipo EC2 na podlagi doseženih rezultatov

RUPNIK MATEVŽ, SENČAR DUŠAN, FABJAN KRIŠTOF, DVORNIK JAKA: trener EC ekipe in odgovorni
trenerji tekmovalcev skupaj določijo možnost priključevanja EC ekipi na treningih in tekmah.
Upošteva se test«ironman« in pregledna tekma.
ŽIROVNIK ŽAK: strokovni svet je odločil, da tekmovalci z osvojenim kriterijem 3 v »Alpski
kombinaciji« so v medregijski ekipi in prejmejo opremo(SZS) enako kot tekmovalci vključeni v
ekipo C ter se po dogovoru z glavnim trenerjem priključujejo na treningih C ekipe. Izvede se
pregledni trening do 15.11.2018.
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