ODBOR ZA TEK NA SMUČEH
Ljubljana, 28.12.2017
ZAPISNIK
21. seje Odbora za tek na smučeh, ki je bila 28.12.2017 z začetkom ob 17:00 uri v prostorih
SZS, Podutiška 146, v Ljubljani.
Prisotni člani: Simon Jan – predsednik, Vinko Poklukar, Toni Levičnik, Robert Kerštajn, Robert
Slabanja, Roman Šimenc, Uroš Ponikvar
Ostali prisotni: Jože Klemenčič
Opravičeno odsotna: Viktor Vauhnik, Janez Štern
Odbor je sklepčen.

Predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev dnevnega reda
Pregled zapisnika 18,19, 20. seje Odbora
Poročilo o poteku tekmovalne sezone
Finančno stanje panoge
Svetovni pokal v teku na smučeh Planica 2018
Razno

Sklep 168: Predlagani dnevni red se sprejme.

AD 2/
Simon Jan je pojasnil zapisnik 18., 19. in 20. seje Odbora za tek na smučeh.
Prisotni so sprejeli naslednji sklep:
Sklep 169: Zapisnik 18., 19. in 20. seje Odbora se potrdi.
AD 3/
Poročilo o poteku tekmovalne sezone je podal Robert Slabanja, predsednik Strokovnega
sveta panoge z naslednjimi poudarki:
-

Vse ekipe so opravili planirane priprave s manjšimi spremembami krajev.
A in B ekipa na pripravah v Skandinavijo
Pregledne tekme so minile brez posebnih rezultatov z izjemo Katje v kvalifikacijah.
Fantje nastopajo samo v šprintu in moja opozorila za več treninga distance.
Opravljen sestanek s trenerji in tekmovalci.

V razpravi so bila podana naslednja mnenja:

-

-

Jan: Na osnovi veliko pogovorov je bila ugotovljena tudi neresnost in
nezainteresiranost določenih tekmovalcev, zato so bili izrečeni tudi pisni opomini
določenim tekmovalcem. Pričakovali bi večjo prisotnost glavnega trenerja v Sloveniji.
Ponikvar: Število tekmovalcev na ZOI ni merilo za uspešnost panoge.
Kerštajn: Od tekmovalcev, predvsem starejših, bi pričakoval večjo zagnanost.
Poklukar: Ni bilo opravljenega treninga tehnike teka.

Po razpravi, v kateri so sodelovali vsi prisotni, so bili sprejeti naslednji sklepi:
Sklep 170: Odbor se je seznanil z poročilom predsednika SS o poteku tekmovalne
sezone.
Sklep 171: Odbor zahteva od trenerjev dosledno izpolnjevanje zahtev do tekmovalcev,
ki so predvidene v Pravilniku o pravicah in dolžnostih tekmovalcev in posledično
predlaganje kazni za kršitelje.
Sklep 172: Odbor se je seznanil z izrečenimi ukrepi SS in podpira ukrepanje tudi v
prihodnje vsem, ki ne bodo upoštevali navodil vodstva panoge.
AD 4/
Simon Jan je predstavil trenutno finančno stanje panoge z naslednjimi poudarki:
- Glede na dejansko porabo do 1.12.2017 in predviden plan do konca sezone je
predvideno pozitivno poslovanje do konca sezone.
- Podpisana je nova pogodba s sponzorjem nordijskih disciplin.
Po razpravi, v kateri so sodelovali vsi prisotni, je bil sprejet naslednji sklep:
Sklep 173: Odbor se je seznanil s finančno situacijo panoge.
Sklep 174: Odbor bo morebiten prihodek novega sponzorja razdelil na polovico med
klube in tekmovalce.
AD 5/
Informacijo o pripravah na organizacijo tekme WC Planica je podal Simon Jan z naslednjimi
poudarki:
-

Program predvideva izvedbo sprinta in distanca – potrebna bo priprava daljša proga.
Proračun tekmovanja je 400.000 EUR, zaenkrat so prodane 3 štartne številke.
Tekmovalni odbor se je sestal v Planici in se seznanil s

Sklep 175: Odbor se je seznanil s pripravami na organizacijo WC tekme v Planici.
AD 6/
Pod točko razno so bile podane naslednje informacije:
-

Predlog Strokovnega sveta za podpis izjav kandidatov za ekipo U18.

-

Informacija o prireditvi WSD, ki bo 13. januarja v centru Ljubljane, namenjena pa
promociji WC Planica.

Po razpravi, v kateri so sodelovali vsi prisotni, je bil sprejet naslednji sklep:
Sklep 176: Odbor potrjuje sklep Strokovnega sveta za podpis izjav kandidatov za U18
ekipo.
Seja je bila zaključena ob 19:00 uri.
Zapisal: Jože Klemenčič
Simon Jan
Predsednik Odbora za tek na smučeh l.r.

