Ljubljana, 05. 06. 2019

VSEBINSKO IN FINANČNO POROČILO PANOGE ZA DESKANJE NA SNEGU
ZA SEZONO 2018/2019
1. Uvod
Sezona 2018/19 se je začela dokaj neorganizirano, saj so bile številne aktivnosti, ki bi morale
biti opravljene takoj po koncu sezone 2017/2018 potisnjene globoko v začetek sezone
2018/2019. Dodatno je prišlo v tem času tudi do menjave v vodstvu panoge, kjer je bila
primopredaja dela opravljena izjemo slabo, zaradi česar so bile posledično aktivnosti v začetku
sezone toliko bolj zamudne. Kljub stresnemu začetku pa se je tekem sezone stanje drastično
izboljšalo, saj s skoraj vsakodnevno prisotnostjo sodelavca na panogi delo poteka veliko hitreje
in naloge so opravljene ne samo bolj učinkovito, temveč tudi kvalitetnejše. Pozitiven odziv je bil
prejet s strani vseh deležnikov panoge. Številni notranji procesi na panogi so že bili optimizirani,
dokončno pa bo panoga urejena do konca naslednje sezone. S tem bodo postavljeni temelji za
resen nabor sponzorstev, saj smo rezultatsko več kot zreli za resnejša in bolj donosna
sponzorstva.
2. Vsebinski povzetek 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.
2.1. Paralelne Discipline
V sezoni 2018/19 je Šušteršič, kot glavni trener discipline, opravil 90 dni na snegu
(brezpotovalnih dni). Pri izvedbi programa mu je v manjši meri občasno pomagal Jernej
Demšar, delo z B ekipo pa je prevzel Gašper Oblak, ki je opravil 100 dni na snegu (brez
potovalnih dni). Pri A ekipi je kot serviser na tekmah deloval Darko Centrih, na Svetovnem
prvenstvu v ZDA pa se je ekipi pridružil tudi fizioterapevt Nace Gartner.

2.1.1. Vsebinski povzetek Izidorja Šušteršiča
A ekipa
V pripravljalnem obdobju smo opravili optimalno število treningov. Izbira ledenikov je bila
omejena, zato vsi treningi zaradi pomankanja snega niso bili optimalni. Od decembra naprej se
je pričelo tekmovalno obdobje, v katerem so tekomvalci pokazali svoje tekmovalne sposobnosti
in formo na tekmovanjih. Delal sem najboljše, kar se je dalo s kadrom, katerega sem imel na
razpolago in tako zagotovil dokaj kvalitetne treninge. Pri tem sta sodelovala tudi Metod Marguč
in Robert Mastnak.
V letošnji sezoni je Gašper prevzel ekipo za evropski pokal. Ko je bilo mogoče, smo bili na
treningih skupaj. Na tekmovanjih ločeno. Jernej Demšar je bil vpoklican po potrebi in je
sodeloval, kjer sem ocenil, da ga potrebujem.
Celo sezono smo imeli zelo dobre pogoje za trening, predvsem zaradi majhne količine padavin.
V letošnji sezoni smo imeli slabo vreme le na nekaj tekmovanjih. Z Gašperjem in Jernejem smo
koordinirali treninge, včasih tudi na dveh lokacijah na enkrat. Vse je potekalo v odvisnosti od
potreb in predvidevanj prog na tekmovanjih ter zahtev tekmovalcev.
Z realizacijo treningov sem zelo zadovoljen, ne pa vedno z izvedbo. Delali smo v okviru
finančnih zmožnosti in oceno našega dela potrjujejo vrhunski rezultati
Udeležba tekmovalcev v programu: Košir (45 dni), Mastnak (54 dni), Marguč (40 dni, poškodba
na SP), Kotnik (53 dni).
B ekipa
Delo Gašperja Oblaka ocenjujem kot odlično. Mladinska ekipa je imela prvič trenerja skozi
celotno sezono. V eni sami sezoni je naredil dobro bazo za ekipo in viden je napredek. Vseeno
pa je še vedno mogoče opaziti zaostanke tekmovalcev na tekmovanjih.
Sara Goltes in Jernej Glavan sta dokazala, da sodita med deset najboljših mladincev na svetu.
Sara z rezultatom, Jernej zgolj delno, s kvalifikacijsko vožnjo na svetovnem mladinskem
prvenstvu. Žiga Ozebek zaradi poškodbe ni vidno napredoval, Galu Leskovarju še manjkajo
snežni kilometri. Črt Ikovic je tehnično zelo napredoval, vendar je za doseganje vrhunskih
rezultatov potrebnih še nekaj dejavnikov, kateri upam da se mu kmalu sestavijo.
Za vse velja, da potrebujejo sistematsko vodenje in kvalitetne pogoje za trening še naprej.

2.2. Prosti slog
Ekipa prostega sloga je zaradi lažjega planiranja in organizacije razdeljena na ekipo za svetovni
pokal, ki jo sestavljajo člani in se udeležuje tekem za svetovni pokal, in ekipo za evropski pokal,
ki jo sestavljajo mladinci in člani ter se odpravlja na tekme evropskega pokala. Ekipe se med
seboj prepletajo in so odvisne od kvot na svetovnih pokalih. Plan dela za ekipo za evropski
pokal poteka v koordinaciji s pomočnikom glavnega trenerja in trenerjem ekipe za evropski
pokal (Anej Miglar). Dodatno se programi povezujejo tudi v sklopu mlajših sekcij s strokovnim
sodelavcem panoge (Domen Bizjak).
V pretekli sezoni so potekali treningi trenerjev v obsegu 327 (154 + 107 + 66) delovnih dni
trenerjev. Od vseh sta 10 dni opravila skupaj Anej Miglar in Matevž Pristaves, Domem Bizjak in
Matevž Pristavec sta skupaj opravila 19 dni. Domen Bizjak in Anej Miglar pa sta skupaj opravila
27 dni treningov.
To sezono smo prvič začeli z drugim trenerjem Anejem Miglarjem, ki je prevzel ekipo za
evropski pokal ter opravljal treninge in Domnom Bizjakom kot trenerjem za mladince in ko sta
oba reprezentančna trenerja odsotna na različnih tekmovanjih.
2.2.1. Vsebinski povzetek Matevža Pristavca
Sezono 2018 / 2019 so zaznamovala poškodbe in študij, ki so zmanjšale ekipo za Svetovni
pokal. Specifično:
• Tim Kevin Ravnjak - operacija poškodovane rame v avgustu 2018 (poškodba iz aprila
2018),
• Kaja Verdnik - bolečine v spodnjem delu hrbtenice in
• Tit Štante - študij na univerzi v ZDA.
Zaradi omejitve kvot za nastope na svetovnih pokalih, lahko v Slope Style in Big Air nastopi po
en tekmovalec na spol. Tako sta večino časa na treningih in tekmah v moji prisotnosti preživela
Naj Mekinc in Urška Pribošič, ki imata tudi največji delež udeležbe.
Kot izjemo uspešne so se izkazali treningi v Cardroni in na Voglu ter na zračni blazini v bližini
Innsbrucka in Kreischberg-u. Zračna blazina pa predstavlja nujno infrastrukturo za nadaljnji
razvoj.
V disciplini snežni žleb je opazen napredek pri edinem tekmovalcu na Svetovnem pokalu Titu
Štantetu, ki je dosegel 16 mesto na Svetovnem prvenstvu in 20. Mestom na končni razvrstitvi
za svetovni pokali in dosegel še drugi cilj sezone - mednarodni razred. Pri snežnem parku je v
prvem delu prišlo do velikega napredka Naja Mekinca, ki je utrdil težje skoke (backside 1260) in
se uvrstil med prvih 32. tekmovalcev v skupnem seštevku discipline in dosegel zastavljeni cilj
sezone - mednarodni razred. Urško Pribošič, ki je končala na 6. mesto v disciplini skoki in
presegla zastavljeni cilj - svetovni razred. Velik poudarek na preteklih treningih je bil težji skok,
ki jo je pripeljal v finala.

2.2.2. Vsebinski povzetek Aneja Miglarja
Po odlično opravljenem delu pripravljalnega obdobja jeseni, nam je december omogočil le nekaj
dni kvalitetnega treninga, saj so bili pogoji povsod zelo neugodni. Kljub temu smo nekako uspeli
ohranjati nivo naučenega ter sistematično slediti k treningu novih, ne naučenih vsebin in jih
nekaj tudi že uspešno zaključili, npr.(Ožbe BS double cork 1080). V sredini januarja se je začela
serija tekem za evropski, ki gre pravkar h koncu. Na različna tekmovanja sem glede na
zastavljen cilj, smotrnost udeležbe in takratno stanje tekmovalcev spremljal različne tekmovalce,
kar se je izkazalo za zelo dobro potezo. Tinkara se je po hudi poškodbi kolena počasi a vztrajno
več kot uspešno vrnila nazaj, Ožbe se je udeležil v tem obdobju vseh tekem za EC in jih večino
uspešno zaključil, tudi drugi fantje so dosegli dober napredek na treningih, še večjega pa na
tekmovanjih, kjer so prikazali solidno mero psihološke konstante, manjka pa jim dni v
pripravljalnem obdobju, ko so bili večinoma odsotni s treningov. Naj je na samih treningih z
menoj pokazal sigurno največjo predanost, zagnanost in napredek. Zelo pozitivno je tudi to, da
je za seboj potegnil celotno ekipo, ter postal ”leader” nove generacije. V zaključku sezone smo
vsi trenerji skupaj z ekipo iz Parka Vogel stisnili vse moči, ter potnikom na svetovno mladinsko
prvenstvo omogočili še nekaj idealnih dni za trening. Energija ob odhodu na Švedsko je bila
odlična, vsi smo se potihoma zavedali, česa je Naj zmožen in v to seveda tudi verjeli. Na
treningih in v kvalifikacijah je šlo odlično… Žal pa se rezultatsko na vrhuncu tekmovalne sezone
ni izšlo po željah, vendar sami rezultati, v večini niso realen pokazatelj stanja v primerjavi s
svetovno konkurenco. V dani situaciji, posebej po skoraj odpeljani vožnji Naja Mekinca v finalu,
je bilo psihološko zelo težko, vendar smo se hitro pobrali in se skupaj dogovorili, da bo to le še
ena izmed izkušenj za v prihodnje, ki bo ob takšnem delu sigurno slej ali prej prinesla rezultate
tudi na velikih tekmovanjih.
Zastavljene cilje pred sezono smo dosegli in presegli. Cilj v tekmovalnem smislu, da čim več
članov mladinske oz. B-ekipe sezono v skupnem seštevku točkovanja za evropski pokal v
disciplini big air konča med prvih 32, smo izpolnili v celoti. Imamo zmagovalne stopničke pri
puncah, Tinkara je zasedla skupno 2.mesto,kar pomeni ”personal spot” za naslednjo sezono za
tekmovanja za svetovni pokal. Ožbe Kuhar je zasedel skupno 7. mesto med 136 tekmovalci pri
14. letih, kar je odličen dosežek, tudi 4 ostali fantje(Bono 21., Jan 19., Anej 13., Lenart 14.) pa
so končali med top 32. Zaradi nenehne udeležbe na tekmovanjih je bilo v tem obdobju težko
več časa posvetiti treningu, vendar smo iz tega pridobili druge, prav tako nujno potrebne
tekmovalne izkušnje.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Podrobna poročila preteklih sezon se nahajajo v dokumentih: Deskanje poročilo ekip za alpin
2019 in Deskanje poročilo ekip za prosti slog 2019.

3. Realizacija zastavljenih ciljev
Glavni tekmovalni cilji članskih reprezentanc v sezoni 2018/2019 so bili:
-

Svetovno prvenstvo:
o 1 x uvrstitev do 3. mesta
o 1 x uvrstitev do 8. mesta

-

Skupni seštevek svetovnega pokala
o 1 x uvrstitev do 3. mesta
o 3 x uvrstitev do 10. mesta
o 5 x uvrstitev do 16. mesta

-

Svetovni pokal v posameznih disciplinah:
o 3 x uvrstitev do 3. mesta
o 4 x uvrstitev do 8. mesta
o 6 x uvrstitev do 16. mesta

Glavni tekmovalni cilji mladinskih reprezentanc v sezoni 2018/2019 so bili:
-

Svetovni pokali:
o 1x uvrstitev do 32. mesta
o 2x uvrstitev do 48. mesta

-

Mladinsko svetovno prvenstvo:
o 1x uvrstitev do 3. mesta
o 1x uvrstitev do 8. mesta
o 3x uvrstitev do 16. Mesta

-

Evropski pokal in FIS tekme
o 3x uvrstitev do 16. mesta
o 6x uvrstitev do 32. mesta

-

FIS JUNIOR tekme
o 6x uvrstitev do 3. mesta
o 12x uvrstitev do 16. mesta

Tekmovalna sezona 2018/2019 je bila tako v članski kot tudi mladinski konkurenci zelo
uspešna. Zaradi visoko zastavljenih in številčnih ciljev vsi sicer niso bili doseženi, so pa bili
doseženi najpomembnejši, skupaj so bili večinsko izpolnjeni (70%) in ponekod celo preseženi.
Kot primer bi izpostavil osvojen mali kristalni globus, 4x uvrstitev do 3. mesta na tekmah
Svetovnega pokala, od česar sta bili 2 zmagi in 4x uvrstitev med top 16 v skupnem seštevku
Evropskega pokala.

4. Finančno poročilo za sezono 2018/2019
2018/2019
BUDGET
FŠ + LPŠ
Sponzorska sredstva
Ostanek sezone 17/18
Prihodki iz naslova medijskih pravic
Drugi prihodki

PLAN
392.402,36 €
330.877,00 €
15.200,00 €
42.725,36 €
3.600,00 €
- €

Stroški
Delovanje panoge in popularizacija
Paralelne discipline
Prosti slog

392.402,36 €
55.400,00 €
151.860,85 €
185.141,51 €

BUDGET - STROŠKI

- €

*Podrobna obrazložitev finančnega poročila bo podana na Zboru Klubov

Samo Štante
Predsednik panoge za deskanje
In
Jan Kralj
Strokovni sodelavec na panogi za deskanje

KNJIŽENO na dan 30.4.2019
384.359,46 €
326.546,78 €
29.227,50 €
- €*
3.600,00 €
24.985,18 €
404.416,07 €
65.176,39 €
182.088,43 €
157.151,25 €
-

20.056,61 €*

