Ljubljana, 24.05.2018

ZAPISNIK
1. seje Strokovnega sveta za tek na smučeh v sezoni 2018/19,
ki je bila dne 24.05.2018 v prostorih SZS v Ljubljani z začetkom ob 17:00 uri.
Prisotni: Matija Rimahazi, Marko Gracer, Nejc Brodar, Vinko Poklukar, Aleš Gros, Tomaž Uršič,
Rok Šolar, Luka Gostinčar, Rok Grilc, Robert Kerštajn
Ostali: Jože Klemenčič
Opravičeno odsoten: Robert Slabanja, Simon Jan

Predlagani dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Program dela panoge v sezoni 2018/2019
- Sestava ekip za sezono 2018/2019
- Sestava trenerskih ekip
- Program dela A, B in mladinske reprezentance 2018/2019
- Finančni okvir delovanja panoge v sezoni 2018/2019
3. Razno
Ad. 1
Seja je bila sklepčna.
Ad. 2
Predlagani so bili trenerji za posamezne ekipe in sicer:
Nejc Brodar – glavni trener A reprezentance, Ola Vigan Hattestad, pomočnik trenerja A
reprezentance
Matija Rimahazi – trener B reprezentance
Marko Gracer – glavni trener mladinske reprezentance, Rok Šolar, pomočnik trenerja mladinske
reprezentance
Predlog programa dela za tekmovalno sezono 2018/2019, ki so jih vabljeni prejeli v gradivu za
sestanek, so dodatno obrazložili:
-

Nejc Brodar,
Matija Rimahazi
Marko Gracer, Rok Šolar

-

Tekmovalcem Klemenčič Nina, Mezek Jan in Raduha Erik se omogoči udeležba na
pripravah mladinske ekipe v Planici.
Anamarija Lampič,Manca Slabanja in Vesna Fabjan trenirajo po programih osebnih
trenerjev, vendar bo Ana bo sodelovala tudi na skupnih pripravah A ekipe.
Nakazuje se pomanjkanje število serviserjev na WC tekmovanjih.

-

- A ekipa
- B ekipa
- Mladinska ekipa

-

Predviden program dela za A ekipo je ocenjen na 257.000 EUR. Strošek je večji zaradi
SP 2019 in zaključka tekem WC v Kanadi.
Uvedba testiranj na terenu ( 1500m, tek v klanec ) in na FŠ ( 2 – 3 x ). Testi bodo obvezni
za vse člane ekip.
Želja je start moške štafete na tekmi WC.
B ekipa bo imela 2 – 3 dnevne treninge na teden
Zaradi heterogene ekipa mladincev, je ekipa razdeljena na dva dela

Po razpravi vseh prisotnih je bil sprejet naslednji sklep:
Sklep št.1: Strokovni svet je potrdil ekipe in trenerje za sezono 2018/2019. Ekipe so
priložene zapisniku.
Sklep št.2: Strokovni svet potrjuje predlagane programe dela posameznih ekip.
Sklep št.3: Strokovni svet zahteva točno opredelitev sodelovanja Anemarije Lampič in
trenerja Saraccota.
Ad. 3
Pod točko razno so bili podane naslednje informacije:
-

Terenska testiranja so odprta tudi za klubske tekmovalce.
Vsi tekmovalci vseh ekip morajo voditi dnevnike treninga in mesečno poročati svojim
trenerjem.
Izbira zdravnikov za posamezno ekipo.

Sestanek je bil končan ob 19:20 uri.

Zapisal: Jože Klemenčič

Robert Kerštajn, prof.
predsednik strokovnega sveta

