Ljubljana, 05. 06. 2019

VSEBINSKI IN FINANČNI PLAN PANOGE ZA DESKANJE NA SNEGU
ZA SEZONO 2019/2020
1. Uvod
Panoga za deskanje na snegu bo v sezono 2019/2020 štartala z novim vodjo panoge, ki je
odločen, da najprej interno optimizira in uredi samo panogo za deskanje, nato pa celoten šport
na slovenskem ozemlju dvigne na višji nivo. Spremenjena sestava odbora za deskanje, ki
homogeno deluje od lanske sezone zagovarja delo tekmovalcev znotraj programov, ki jih bo
panoga oblikovala na podlagi izkušenj strokovnih sodelavcev in trenerjev, ki so v preteklosti
deskarje pripeljali do vrhunskih dosežkov.
Sezona 2019/20 predstavlja iz vidika olimpijskih iger in prvenstev dokaj nepomembno sezono
olimpijskega ciklusa 2018 – 2022, saj je to sezona v kateri ni svetovnega prvenstva, obenem
pa tekme svetovnega pokala še ne štejejo za uvrstitev na Olimpijske igre 2022. Neglede na to
pa panoga deluje v začrtani smeri k doseganju opredeljenih ciljev, s prioriteto, da čim več
sredstev nameni sofinanciranju programov trenažnih procesov in njihovi participaciji na
tekmovanjih, ki potekajo pod okriljem Mednarodne smučarske zveze. V letošnji sezoni je eden
izmed ključnih ciljev tudi vzpostavitev sistema samoprispevkov, saj tako v prihodnje ne bo
prihajalo do presežkov budgetov, obenem pa se bo izboljšal denarni tok v panogi.
2. Vsebinski povzetek pretekle sezone
Panoga preteklo sezono zaključuje z odličnimi rezultati predvsem v paralelnih disciplinah, kjer je
Tim Mastnak osvojil mali kristalni globus in srebrno kolajno na svetovnem prvenstvu.
Pomemben rezultat je naredil tudi Žan Košir, ki je zmagal eno od tekem svetovnega pokala. Stik
z najboljšimi je ohranil tudi Rok Marguč, ki je osvojil bronasto medaljo na svetovnem pokalu. V
boje za medalje na svetovnih pokalih pa se je dvakrat uvrstila tudi Gloria Kotnik in bila dvakrat
4. kar kaže na velik napredek v njeni formi.
V disciplini prostega sloga so kljub zelo mladi reprezentančni sestavi rezultati na dokaj visoki
ravni, Urška Pribošič je namreč v skupnem seštevku Big Air-a končala na 6. mestu, medtem ko
je Naj Mekinc v hudi konkurenci v skupnem seštevku svetovnega pokala v Slopestyle-u osvojil
32. mesto. Prosti slog kot že zgoraj omenjeno v večini sestavljajo mladinci, zato bi izpostavil, da
se zelo dobro dela mladimi tekmovalci, ki so letos vsi prišli do perspektivne kategorizacije.
Kljub vrhunskim rezultatom pa stanje na panogi kaže na neizkoriščen potencial v smeri
pridobivanja sponzorskih sredstev. Večino dela vodstva panoge je bilo namreč posvečenega
izboljšanju ključnih procesov na panogi, da se postavi temelje za koriščenje tega potenciala.

3. Vizija
Vizija za prihajajočo sezono je še bolj premakniti deskanje na snegu s točke individualnih
programov in večjega števila manjših ekip, na nivo izvajanja skupnega programa, kjer bomo
lahko izkoristili tekmovalni potencial tekmovalcev in vso strokovno podporo trenerske ekipe.
Tukaj gre predvsem za A ekipo paralelnih disciplin, ki so izredno razdrobljeni. Pri ostalih ekipah
je cilj ohraniti ekipni duh in vzpostaviti skupne budgete za stroške reprezentančnih vozil, saj se
tako ne le razbremeni trenerje in vodstvo panoge, temveč je to tudi korak v pravo smer proti
celovitem ekipnem financiranju. Na tak način bomo kot ekipa v prihodnosti bolj zanimivi in sploh
zmožni dostaviti vrednost za sponzorje in partnerska sodelovanja.
4. Cilji
Prosti Slog
o

WC EKIPA

Glavni cilj sezone je na avtomatizaciji sestave ter na treningu novih prvin.
•

Slopestyle. Nastop na vseh tekmah za svetovni pokal s ciljem uvrstitev v pol finale in
finale tekmovanj.

•

Halfpipe. Nastop na vseh tekmah za svetovni pokal s ciljem uvrstitev v pol finale in finale
tekmovanj.

•

Glavni cilj v sezoni je uvrstitev med 32 v skupnem seštevku posamezne discipline za
mednarodni razred in med 8 za svetovni razred.

•

V prihajajočem obdobju je cilj, da si tekmovalci, ki bodo nastopili na tekmah za svetovni
pokal, z dobrimi nastopi pridobijo večjo kvoto.

o

EC EKIPA

Nastop na večini tekem za evropski pokal s ciljem uvrstitev v finale tekmovanj.
•

Glavni cilj za starejše tekmovalce je uvrstitev med prve tri uvrščene na skupni lestvici
evropskega pokala z vsaj 100 fis točkami in s tem povečati kvoto za svetovni pokal.

•

Cilj mlajših tekmovalcev je uvrstitev v finale in pridobitev statusa perspektivnega
športnika s uvrstitvijo med 32 v končnem seštevku posamezne discipline.

•

Najmanj 1X uvrsitev na zmagovalni oder pri fantih in 3X uvrstitev na zmagovalni oder pri
puncah na tekmovanjih za EC.

•

Počasno uvajanje in s tem prvi nastopi Tinkare Tanje Valcl na tekmah za svotvni pokal.

•

Napredek na področju tehnične, taktične, fizične in predvsem psihološke priprave.

•

Priključitev in uvajanje 3 novih članov v mladisko reprezentanco.
Paralelne Discipline
o

WC EKIPA

•

Zagotoviti kvalitetne treninge s katerimi držimo homogenost ekipe

•

Obdržati oziroma dvigniti nivo osebnih rezultatov iz sezone 2018/2019

•

Ostati v vrhu svetovnega deskanja brez poškodb
o

EC EKIPA

•

Izboljšanje psihofizične priprave

•

Izboljšanje tehničnega znanja deskanja

•

Povečan obseg dela na snegu

•

Na evropskem pokalu uvrščanje med 8 najboljših in štart svetovnih pokalih, ob
zadovoljivih nastopih na nižjih nivojih tekem.
Vodstvo Panoge

Ključni cilji vodstva panoge v prihajajoči sezoni:
•

Doseg tekmovalnih ciljev

•

Dokončna optimizacija notranjih procesov na panogi

•

Ureditev kadrovske sestave za paralelne discipline

•

Uvedba skupnih budgetov za stroške reprezentančnih vozil

•

Uvedba samoprispevkov in ukinitev direktnega plačevanja trenerjem

•

Kanaliziranje osebnih sponzorskih prispevkov preko panoge

•

organizacija nacionalne serije otroških tekmovanj, ki se sestojijo iz vseh disciplin
deskanja z vsaj 50 participajočimi tekmovalci,

•

Izvajanje popularizacijskih aktivnosti Riglet park-a, preko katerih panoga predstavi šport
na vsaj 10-ih lokacijah in pridobi vsaj 200 kontaktov zainteresiranih otrok za učenje
deskanja na lokalni ravni,

•

Organizacija mednarodnih deskarskih tekmovanj (WC, EC in FIS Junior)

•

Izboljšanje aktivnosti na področju odnosov z javnostmi (organizacija lastnih novinarskih
dogodkov, rast sledilcev oz. zainteresirane javnosti na socialnih omrežjih) – Damijan Rifl

•

Začetek aktivnega pridobivanja sponzorstev in ob trenutni organiziranosti SZS
zagotovitev vsaj 25.000 EUR sponzorskih sredstev,

5. Program dela
o

Paralelne discipline

Ekipa paralelnih disciplin je zaradi lažjega planiranja in organizacije razdeljena na WC ekipo, ki
se udeležuje tekem za svetovni pokal – world cup in EC ekipo, ki se odpravlja na tekme
evropskega pokala in ostale tekme v bližnji okolici (Europa Cup). Plan dela za EC ekipo bi
potekal v koordinaciji z drugim trenerjem. Tretji trener pa bi poskrbel za treninge, ko sta odsotna
ob trenerja WC in EC ekip.
Cilj je vzpostaviti čim bolj homogeno delovanje vseh reprezentantov ter jim zagotoviti kvalitetne
snežne treninge. Ključna je tudi pomoč pri fizični pripravi v kolikor jo kdo potrebuje, oziroma
kontrola le-te. Želja pa ostaja izboljšati logistično delovanje sistema skupaj s sodelavci.
Podroben opis programa je v dokumentu ProgramDela201920 PARALELNE DISCIPLINE.
o

Prosti slog

Ekipa prostega sloga je zaradi lažjega planiranja in organizacije razdeljena na WC ekipo, ki se
udeležuje tekem za svetovni pokal – world cup in EC ekipo, ki se odpravlja na tekme
evropskega pokala in ostale tekme v bližnji okolici (Europa Cup). Plan dela za EC ekipo bi
potekal v koordinaciji z drugim trenerjem (Anej Miglar). Tretji trener (Domen Bizjak) pa bi
poskrbel za treninge, ko sta odsotna ob trenerja WC in EC ekip. Mladinska ekipa se vključuje na
tekme EC pokala.

Tekmovalci, ki so del ekipe dobijo strokoven in kvalitetno postavljen program, ki omogoča
sistematični trening in optimalni razvoj njihovih potencialnih sposobnosti v okviru danih
zmožnosti. Cilj ekipe je delovati enotno.
Tekmovalci, ki so vključeni v ekipo, ostajajo člani matičnih klubov in z njimi opravljajo
formalnosti (FIS licenca, modra kartica, vloge za kategorizacijo).
Podroben opis programa je v dokumentu ProgramDela201920 PROSTI SLOG.
o

Deskarski kros

V drugi polovici sezone 2018/2019 se je Eva Kralj preusmerila iz prostega sloga v deskarski
kros. Do konca pretekle sezone je osvojila zadostno število FIS točk za nastop v Evropskem
pokalu. Plan za prihajajočo sezono je, da poveča število pik in začne tekmovati v Svetovnem
pokalu.
o

Koriščenje sredstev

Tekmovalci lahko koristijo sredstva za lastne potrebe, ki jih potrdi trener/vodja panoge, v okviru
reprezentančnih programov (izključno priprave na tekmovanja v okviru reprezentance in
udeležba na FIS tekmovanjih). Izjema so zgolj tekmovalci s statusom šampiona in tekmovalci z
dopolnjenimi 30. leti, ki so dobitniki medalj iz velikih tekmovanj v preteklosti (WSC & WOG)
imajo možnost koristiti sredstva tudi namensko v sklopu individualnih priprav na FIS tekmovanja
po potrditvi s strani vodje panoge.
o

Kadrovska sestava

Vodenje panoge/administrativna podpora: Jan Kralj
•

Paralelne discipline:

Glavni trener: Izidor Šušteršič
Trener: tbd
Strokovni sodelavec: Gašper Oblak
Serviser: Dare Centrih
•

Prosti slog:

Glavni trener: Matevž Pristavec
Trener: Anej Miglar
Strokovni sodelavec: Domen Bizjak

• Tekmovalna sestava reprezentanc za sezono 2019/20 (na dan 29.05.2019)

PRIIMEK
*RAVNJAK
ŠTANTE
MEKINC
PRIBOŠIČ
*VERDNIK
*KRALJ KOS
PODLOGAR
KRALJ KOS
KUHAR
VOGRIN
VALCL
HERŽENJAK
MALIGOJ
KRALJ
KOŠIR
MASTNAK
KOTNIK
MARGUČ
OZEBEK
IKOVIC
GOLTES
LESKOVAR
GLAVAN

IME
Tim-Kevin
Tit
Naj
Urška
Kaja
Max
Peter
Bono
Ožbe
Jan
Tinkara Tanja
Anej
Lenart
Eva
Žan
Tim
Gloria
Rok
Žiga
Črt
Sara
Gal
Jernej

DISCIPLINA
PROSTI SLOG
PROSTI SLOG
PROSTI SLOG
PROSTI SLOG
PROSTI SLOG
PROSTI SLOG
PROSTI SLOG
PROSTI SLOG
PROSTI SLOG
PROSTI SLOG
PROSTI SLOG
PROSTI SLOG
PROSTI SLOG
DESKARSKI KROS
PARALELNE DISCIPLINE
PARALELNE DISCIPLINE
PARALELNE DISCIPLINE
PARALELNE DISCIPLINE
PARALELNE DISCIPLINE
PARALELNE DISCIPLINE
PARALELNE DISCIPLINE
PARALELNE DISCIPLINE
PARALELNE DISCIPLINE

NAZIV REPREZENTANCE
A
A
A
A
A
B
B
B
Mladinska
Mladinska
Mladinska
Mladinska
Mladinska
EC
A
A
A
A
B / Mladinska
B / Mladinska
B / Mladinska
B / Mladinska
B / Mladinska

*Športniki bodo vključeni v program v kolikor bodo na sezono fizično in psihično pripravljeni ter bo glavni trener ocenil, da je
smiselno/so pripravljeni biti vključeni v reprezentančni program.

7. Zaključek vsebinskega plana za sezono 2019/20
Pred panogo ni lahka naloga, saj je pretekla individualna miselnost močno zakoreninjena
v način dela in potrebne bo veliko energije, da se premaknemo in dosežemo željeno
raven poenotenja, tako z vidika delovanja programov, kot tudi enotnega nastopa pred
potencialnimi sponzorji in partnerji. Vseeno pa je dejstvo, da se je situacije v primerjavi s
stanje izpred nekaj sezon drastično izboljšala in ni razloga, da bi se proces
nadgrajevanja z novim motiviranim vodstvom ustavil.

8. Finančni plan za sezono 2019/20 (na dan 29.05.2019)

Predvideni prihodki za sezono 2018/19

FŠ + MŠŠ
Planirana sponzorska sredstva

317.884,55€
22.212,00€
5.000,00€

Dotacija FIS
Delitev ostanka/dolga na disipline in pisarno
Pisarna + popularizacija
Paralelne discipline
Prosti slog

345.096,55€

Skupaj na voljo sredstev

345.096,55€

Osnova za deljenje sredstev
Točke
od 01.05 do 31.12.2019

7600

od 01.01 do 30.04.2020

9700

Točke glede na statuse:

2019

2020

Paralelne discipline

3900

4100

Prosti slog

3400

5600

300

0

Kros
Delovanje panoge

Koordinacija + administracija
Marketing
Strošek avtomobilov
Prijavnine
Organizacija tekem v SLO
izvedba aktivnosti Riglet park
Popularizacija preko klubov
Rezerva

Skupaj

20.500,00€
16.000,00€
10.000,00€
3.000,00€
3.000,00€
8.000,00€
6.000,00€
2.500,00€

69.000,00€

Delitev sredstev 2/3 1/3 - na voljo sredstev
od 01.05 do 31.12.2019
od 01.01 do 30.04.2020

Sredstva na voljo po disciplinah po obdobjih:
Paralelne discipline
Prosti slog
Kros
Ostanek/dolg sezone 2018/2019 po disiplinah
Paralelne discipline (dolg prostemu slogu iz presežka PAR)
Prosti slog (dolg paralelnih disciplin)
Pisarna (presežek 18/19 pokrito iz PS)
Paralelne discipline (dolg prostemu slogu iz presežka
pisarne)

Sredstva na voljo po disciplinah:
Paralelne discipline
Prosti slog
Kros

SKUPAJ NA VOLJO ZA VSE DISCPLINE

Samo Štante
Predsednik panoge za deskanje
In
Jan Kralj
Strokovni sodelavec

Vrednost
276.096,55€ točke
184.064,37€
24,2
92.032,18€
9,5
od 01.05 do
od 01.01 do
31.12.2018
30.04.2019
€94.454,08
€38.900,20
€82.344,59
€53.131,98
€7.265,70
€0,00

18.213,87€
18.213,87€
9.776,39€
4.132,29€

SKUPAJ
€111.008,13
€157.822,73
€ 7.265,70

€276.096,55

