Smučarska zveza Slovenije - združenje smučarskih panog
Panoga za Alpsko smučanje
Podutiška 146
1000 LJUBLJANA
Ljubljana, 01.07.2017

ZAPISNIK
17. seje Strokovnega sveta za alpsko smučanjeSmučarske zveze Slovenije – združenje smučarskih panog,
dne 26.06.2017 v prostorih SZS v Ljubljani.
Pričetek seje: ob 17.00 uri. Seja zaključena ob: 19.00
Prisotni člani SS:
Gregor Benedik, Denis Šteharnik, Peter Pen, Boštjan Anderlič, Trivo Krempl, Janez Dekleva
Ostali prisotni: Miha Verdnik, Roman Šturm, Nika Radjenović,
Po dnevnem redu:
Predsednik strokovnega sveta Gregor Benedik je uvodoma povzel pomembnejša izhodišča za 17.
sejo strokovnega. Po pregledu točk dnevnega reda in dopolnitve je predsednik strokovnega sveta
pozval prisotne, da podajo pripombe.
Sklep: Na predlagani dnevni red 17. seje ni pripomb in se potrdi.

1. Pregled zapisnika zadnje 16. seje in korespondenčne seje z dne 25.5.2017 strokovnega
sveta;
Po pregledu točk dnevnega reda in sklepov iz zapisnika je predsednik strokovnega sveta Gregor
Benedik pozval prisotne, da podajo pripombe na pregled obeh zapisnikov to je zadnje 16. seje in
korespondenčne seje z dne 25.5.2017 strokovnega sveta.
Sklep: Na zapisnik zadnje 16 seje strokovnega sveta in korespondenčne seje z dne 25.5.2017 ni
pripomb in se potrdi.
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 WC; D. Šteharnik,
 Poročilo ženske EC; povzel D. Šteharnik,
 Poročilo moški WC tehnične discipline: E-mail poslano vsem članom Klemen Bergant
 Poročilo moški WC hitre discipline: P. Pen;
 Poročilo moški EC; povzel P. Pen;
 Poročilo programa otrok in mladine; B. Anderlič
Sklep: Strokovni svet se je seznanil s predstavljeni poročili vodij programov o poteku priprav v
novi sezoni 2017/201.

3. Psihofizična priprava reprezentantov
4. Predstavitev strategije na področju psihofizične priprave
Člani strokovnega sveta so se seznanili s poročilom o Psihofizični pripravi reprezentantov ter s
predstavljeno strategijo za katero so sprejeli sledeče sklepe:
1. Uvede se terensko testiranje za vse ekipe.
2. Reprezentanti s potrjenimi A kriteriji imajo letno samo eno končno terensko testiranje - celotni
IRONMAN, ki se ga izvede pred glavnimi snežnimi pripravami (konec julija).
3. Ostalo reprezentanti, ki prehajajo med reprezentancami, se v njih šele vključujejo ali so pod
črto imajo obvezno tudi uvodno testiranje pred začetkom intenzivnih kondicijskih priprav v
začetku junija, 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.
4. Do naslednjega strokovnega sveta se določijo tudi kriteriji za omenjeno testiranje.
5. V omenjeno strategijo se vključi tudi regijske centre, za katere je omenjeno testiranje tudi
obvezno.
6. Končni celotni ironman test se izvede z vsemi tekmovalci glede na njihovo ciklizacijo.
7. 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.
8. 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 in morajo poskrbeti tudi za fizično pripravo svojih
tekmovalcev izkusijo trenažni proces in novosti v obliki trening kampa.

5. Izhodišča za pripravo kriterijev 18/19
Sklep: Strokovni svet se bo naslednjič sestal najkasneje do konca septembra 2017. Do takrat člani
strokovnega sveta za namen priprave kriterijev 2018/2019 pregledajo obstoječe kriterije
2017/2018.
6. Tekoča problematika
7. Dopolnitev sestave SS
Predsednik strokovnega sveta Grega Benedik je glede na predstavljeno strategijo na področju
psihofizične priprave reprezentantov in na delo, ki ga opravlja Nika Radjenović, predlagal Niko
Radjenović za članico strokovnega sveta.
Sklep: Predlog bo posredovano članom Odbora v potrditev.

8. Program dela strokovnega sveta 2017/2018
Predsednik strokovnega sveta Grega Benedik je predstavil etapne cilje po sledeči časovnici :
1. Konec septembra oz začetek oktobra obravnava poročila in kriterije 2018/2019
2. Drugo vmesno poročilo 1.12. 2017
3. Tretje vmesno poročilo 27.01.2018
4. Četrto vmesno poročilo 1.03.2018
Sklep: Strokovni svet se bo sestajal po potrebi, naslednjič najkasneje do 1.10.2016. Do takrat člani
strokovnega sveta za namen priprave kriterijev 2018/2019 pregledajo obstoječe kriterije
2017/2018.

9. Razno

Gregor Benedik
Predsednik strokovnega sveta

