Ljubljana, 06.11.2018

ZAPISNIK
4. seje Strokovnega sveta za tek na smučeh v sezoni 2018/19,
ki je bila dne 06.11.2018 v prostorih SZS v Ljubljani z začetkom ob 9:00 uri.
Prisotni: Matija Rimahazi, Marko Gracer, Nejc Brodar, Jure Čebokli, Aleš Gros, Tomaž Uršič, Rok
Šolar, Luka Gostinčar, Rok Grilc
Ostali: Jože Klemenčič
Opravičeno odsoten: Simon Jan, Robert Kerštajn

Predlagani dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled zapisnika 3 seje
3. Kratko poročilo o dosedanjem poteku priprav ekip
4. Potrditev Kriterijev za nastopanje na mednarodnih tekmovanjih
5. Program dela da začetka tekmovalne sezone
6. Razno
Ad. 1
Seja je bila sklepčna.

Ad. 2
Zapisnik 3. seje so vabljeni prejeli v gradivu za sejo.
Sklep št.10: Strokovni svet je potrdil zapisnik 3. seje.
Ad. 3
Poročilo o dosedanjem poteku priprav so podali:
Nejc Brodar – A ekipa
- Izvedeni terenski testi, test na FŠ
- Pozitivna izkušnja s dvema treningoma na tekoči preprogi
- Priprave v Planici, Dobiacco, Ramsau
- Brez problemov z zdravjem

Matija Rimahazi – B ekipa
-

Nekaj dnevnih treningov na snegu v Planici
Največ treninga na pripravah na Pokljuki
Testi na FŠ niso bili najboljši.
Namesto Ramsava – Planica in Davos – odlični pogoji
Zdravstveno stanje tekmovalcev je dobro in vsi lahko trenirajo

Marko Gracer, Rok Šolar – Mladinska ekipa

-

Dvoje priprave v Planici in nato Ramsau ( slabo vreme – veter )
Izvedene vse po planu – do 390 ur treninga
Test na FŠ – viden napredek
Zdravstvo ( 18 dni manjka za Blaža , 10 dni Anja Mandeljc )
Problem z motivacijo pri Kerštajn Maje

Po razpravi vseh prisotnih je bil sprejet naslednji sklep:
Sklep št.11: Strokovni svet se je seznanil s poročili vseh ekip o delu v dosedanjem poteku
priprav.
Ad. 4
Predlog Kriterijev za nastopanje na mednarodnih tekmovanjih so vabljeni prejeli v gradivu za
sejo.
Po razpravi vseh prisotnih je bil sprejet naslednji sklep:
Sklep št.12: Strokovni svet potrjuje predlagane Kriterije za nastopanje na mednarodnih
tekmovanjih v sezoni 2018/2019.

Ad. 5
Program dela do začetka tekmovalne sezone so podali:
Nejc Brodar – A ekipa
- Odhod v Beitostolen, nato FIS tekma in nato odhod na WC Ruka
-

Matija Rimahazi – B ekipa
-

Naslednje priprave na snegu – slaba napoved, zato je varianta Davos ali Livigno

Marko Gracer, Rok Šolar – Mladinska ekipa
- Priprave Beitostolen ( 527 EUR ( 100 % ) strošek za, 300 EUR strošek za Raduha,
Mezek, Klemenčič )
- Perko, Jazbec, Gros se priključijo B ekipi na snežnem treningu, možnost imajo Mali,
Mulej, Mandeljc, Korošec, Atila proti plačilu 200 EUR

Po razpravi vseh prisotnih je bil sprejet naslednji sklep:
Sklep št.13: Strokovni svet se je seznanil s programom dela vseh ekip teka na smučeh do
začetka tekmovalne sezone.
Sklep št.14: Matija Rimahazi je vodja COC pokala.

Ad. 7

Pod točko razno so bili podane naslednje informacije:
- EYOF – OKSi net, zdravniški pregledi
- Kandidatura FŠO
Sestanek je bil končan ob 11:40 uri.

Zapisal: Jože Klemenčič

dr. Robert Kerštajn
predsednik strokovnega sveta

