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Vsakoletna πportna romanja
na planiπke prireditve so
nesporen dokaz, da ima
Slovenija Planico za svojo.
Navezanost Slovencev na
πportno slavje v dolini pod
Poncami, odkar so πportni
navduπenci in strokovnjaki
zgradili v Planici prvo veliko
skakalnico, izraæa tudi privræenost naπih ljudi prirodi.
Izlet v Planico ni zgolj ogled
vrhunskega πportnega tekmovanja, temveË tudi stik z
lepotami enega najlepπih
kotiËkov naπe domovine. Planica s svojo tradicijo, neupogljivo
voljo za obstanek, zavzetostjo za napredek, magiËno moËjo,
je nedvomno postala kulturna dediπËina, ki jo je treba
spoπtovati in negovati.
V Planico prihajajo obËudovalci iz vse Slovenije. Nikomur
se ni nikoli zamerila, tudi kadar se je pokazala v neprijazni
luËi. Tudi v Ëasih, ko so se obiskovalci vozili v Planico po
æeleznici ‡ zadnji vlak je v RateËe prisopihal leta 1966 ‡ in
se je vËasih zgodilo, da so prenapolnjeni vlaki obtiËali na
Jesenicah, ni bilo slabe volje. Za zamudnike je paË poskrbel
legendarni Rudi Finægar, ki se je “zmenil” z vodstvom in
popoldne, na æe poledeneli skakalnici, pokazal mladini,
kaj znajo planiπki junaki. Ali pa leta 1985, ko je sneg na
debelo zatrpal gorenjske ceste, da so mnogi obtiËali in
sploh niso videli Planice. Tudi kadar je Planica v πkripcih,
ji prijatelji ostanejo zvesti. Tega se smuËarski delavci
zavedamo. Kot da se vse, kar vrvi okoli Planice, kar ji
daje πirino, zgleduje po planiπkih pionirjih, kot so bili Joso
Gorec, Ivan Roæman, Stanko Bloudek in drugi, seveda pa
tudi po πtevilnih planiπkih junakih, ki jih nikoli ni manjkalo
v vrstah naπih tekmovalcev. »lovek, ki ostrmi nad njihovimi
doseæki, se nehote naleze njihovega zaupanja vase;
doæivetje πportnega boja, v katerem lahko sodelujejo le
izbranci med izbranimi, ga napolni z moËjo, Ëeprav ostaja
le gledalec.
Mik Planice se nenehno obnavlja, s starimi privræenci
te zahtevne πportne zvrsti prihajajo v dolino Planice
zmeraj novi rodovi. Naπa velika πportna prireditev, ki
tako glasno odmeva tudi v tujini, tke trdne vezi z novimi
prijatelji.
Tej Planici je treba tenko prisluhniti.

Svetovno prvenstvo v nordijskem smuËanju
Vrstni redi tekmovanj v skokih
Srednja skakalnica (HS 100), posamiËna tekma
1. Rok BenkoviË
(Slo)
256.0
2. Jakub Janda
(»eπ)
249.5
3. Janne Ahonen
(Fin)
249.0
4. Bjoern Einar Romoeren (Nor)
248.0
5. Georg Spaeth
(Nem)
247.5
6. Adam Malysz
(Pol)
246.0
6. Jernej Damjan
(Slo)
246.0
6. Wolfgang Loitzl
(Avt)
246.0
9. Roar Ljoekelsoey
(Nor)
245.0
9. Lars Bystoel
(Nor)
245.0
...
32. Primoæ Peterka
(Slo)
40. Jure Bogataj
(Slo)
Srednja skakalnica (HS 100), moπtvena tekma
1. Avstrija
970.5
2. NemËija
964.0
3. Slovenija
929.5
4. Finska
928.0
5. Rusija
899.5
Velika skakalnica (HS137), posamiËna tekma
1. Janne Ahonen
(Fin)
313.2
2. Roar Ljoekelsoey
(Nor)
307.2
3. Jakub Janda
(»eπ)
304.2
4. Lars Bystoel
(Nor)
300.4
5. Rok BenkoviË
(Slo)
300.0
...
13. Jernej Damjan
(Slo)
270.6
24. Primoæ Peterka
(Slo)
240.0
28. Jure Bogataj
(Slo)
236.1
Velika skakalnica (HS137), moπtvena tekma
1. Avstrija
1137.3
2. Finska
1122.9
3. Norveπka
1113.5
4. Slovenija
1004.6
5. NemËija
985.6
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Izziv ‡ dolæina 231 m
Planica æe veË kot sedemdeset let piπe svoje skoraj neverjetne
zgodbe, ki so naπo najveËjo πportno prireditev spremljale od
vsega zaËetka in ji ustvarile ime, kakrπno ima le malo πportnih
tekmovanj na svetu. Slovenija se je proslavila z najveËjimi
tekmovanji ‡ evropskimi in svetovnimi prvenstvi, vendar pa ima
Planica med njimi posebno mesto. Æe prvo planiπko tekmovanje
je odmevalo v πportnem svetu. Norveπki smuËarski velemojster
Birger Ruud je bil leta 1934 s svetovnim rekordom 92 m prva
senzacija dotlej neznane Planice. Birgerja Ruuda, ki je dve leti
pozneje na zimskih olimpijskih igrah v Garmisch-Partenkirchnu
osvojil dve zlati kolajni ‡ v skokih in smuku, je nova najveËja
skakalnica na svetu navduπila. Pozneje se je v svoji knjigi spominov
rad vraËal v Planico, slikovito opisoval, kako so Norveæane z
æelezniπke postaje v RateËah vaπËani peljali pod skakalnico z
volovsko vprego, izreden vtis pa je nanj naredil tudi slovesen
sprejem v Ljubljani.

Wirkola, J. Raπka in Manfred Wolf drug za drugim pomikali
mejo poletov navzgor do 165 m. V teh dneh je Planica doæivela
πe en rekord ‡ 90.000 gledalcev. Prav gotovo so imeli udeleæenci
kongresa FIS v Opatiji leta 1971 v mislih to nadvse uspeπno
prireditev, ko so izglasovali polete kot samostojno zvrst, prvo
svetovno prvenstvo v poletih pa zaupali prav Planici, kjer je prvi
naslov svetovnega prvaka osvojil ©vicar Walter Steiner.
Primat med letalnicami je Planica spet prevzela leta 1985, ko so
nizali rekorde Mike Holland iz ZDA (186 m) in Finec Matti
Nykaenen (191 m). V letu 1991, ko je Franci Petek osvojil naslov
svetovnega prvaka v Val di Fiemme, je Planica prviË dobila finale
svetovnega pokala v poletih. Nov mejnik pa je spet doæivela leta
1994, ko je na svetovnem prvenstvu æe ËetrtiË gostila elito
smuËarskih letalcev iz vsega sveta. »lovek je prviË poletel s smuËmi

Tekmovalcem tedaj tudi niso uπle Ëudne vonjave, ki so se razπirjale
nad skakalnico. Iznajdljivi konstruktor in graditelj skakalnice Ivan
Roæman je namreË reπil tekmo, ki ji je zaradi moËne odjuge grozila
odpoved: s soljo in salmijakom je utrdil sneg in tako prvi na svetu
uporabil sneæni “cement”, h kateremu so se zaËeli zatekati
prireditelji smuËarskih tekmovanj πele dolga leta pozneje. Tudi ta
podrobnost je dokaz vizionarstva prvih ustvarjalcev Planice.
Naj so bili norveπki skakalni asi v RateËah in Planici πe tako
prijazno sprejeti, so se prav iz tega tabora, ki je imel prvo besedo
tudi v Mednarodni smuËarski zvezi, zaËeli ljubosumno postavljati
po robu Planici. Norveπko oporekanje Planici in njihovo prepoved
udeleæbe na tekmovanju leta 1936 pa je znal spretno izkoristiti
18-letni Sepp Bradl iz Bischofshofna, ki jim je s skokom 101 m
senzacionalno speljal dotlej najdaljπi skok na smuËeh, pomemben
mejnik v tem πportu, doseæek, ki je æe napovedoval novo zvrst ‡
polete na smuËeh.
Mednarodna smuËarska zveza je bila v precepu. Omahovaje je
prepovedala tekmovanje v Planici, ga spet dovolila kot poskusno,
medtem pa so se rekordi v Planici kar vrstili. Po vojni vihri je leta
1947 Planica spet oæivela, æe naslednje leto pa je ©vicar Fritz
Tschannen spektakularno poletel do znamke 120 m in postavil nov
mejnik moænega v tem πportu. Tschannen je bil tako navduπen, da
je odnesel iz Planice tablo, ki je oznaËevala 120 m, Ëeπ da ga bo
spominjala na rekordni skok. Blizu rekorda je bil tedaj tudi
MojstranËan Janez Polda, a je pri skoku 120 m podrsal, æe predvojni
planiπki junak Rudi Finægar pa je zaostajal za rekordnimi doseæki.

Robert Kranjec

veË kot dvesto metrov, najprej Finec Toni Nieminen 203 m, nato
pa Norveæan Espen Bredesen 209 m. Prireditelji so imeli med
tem prvenstvom veliko preglavic z juænim vremenom. Na skakalnici
je primanjkovalo snega, zato so se odloËili, da ga navozijo iz
Tamarja in si nakopali toæbo Triglavskega narodnega parka.

Svojo veliko predstavo je imel na finalu svetovnega pokala leta
1997 najboljπi slovenski skakalec Primoæ Peterka, ki se je uvrstil na
4. in 2. mesto in osvojil veliki kristalni globus svetovnega pokala v
skokih in posebej v poletih. To je bil eden vrhuncev naπega πporta,
za tisoËe gledalcev, ki so videli tudi dva rekorda ‡ Norveæanov
Ko je zaËela Mednarodna smuËarska zveza bolj milo pogledovati Espena Bredesena (210 m) in Lasseja Ottesena (212 m) ‡ pa
Planico in so priπli k nam na “πtudijske polete” tudi Norveæani, so nepozabno doæivetje.
leta 1950 Planico doleteli novi Ërni dnevi. ZaËela je razpadati, V zadnjem obdobju so se med planiπke rekorderje vpisali πe
leseno konstrukcijo je naËel zob Ëasa. Vlogo Planice sta prevzela Martin Schmitt z 214,5 m in Tommy Ingebrigtsen z 210,5 m v
Oberstdorf in Kulm. ZaËuda se tedaj inæ. Stanko Bloudek ni ogrel letu 1999, Thomas Hoerl z 224,5 m in Andreas Goldberger z
za poveËanje naprave, ampak se je odloËil le za obnovo.
225 m leta 2000, leta 2003 pa je Finec Matti Hautamaeki kar
V obdobju, ko je Planica Ëakala na prebujenje, je leta 1961 trikrat izboljπal svetovni rekord in postavil izziv vsem tekmovalcem
Joæe ©libar s poletom 141 m v Oberstdorfu izboljπal deset let letoπnjega sreËanja v Planici ‡ 231 m, medtem ko Ëaka domaËe
tekmovalce slovenski rekord Roberta Kranjca ‡ 222,5 m. Slovenski
stari rekord Finca Tauna Luira.
Ko je dozorela zamisel o gradnji nove letalnice v Planici, se je v reprezentantje prihajajo v Planico z odliËno bilanco: Rok BenkoviË
dolini pod Poncami spet razvedrilo. Brata Lado in Janez Goriπek z naslovom svetovnega prvaka, ekipa pa z bronasto kolajno s
sta pogumno zarisala novo letalnico. Tako so leta 1969 Bjorn svetovnega prvenstva v Oberstdorfu.
Joæe Dekleva
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Zreli Primoæ se je med najboljπe skakalce sveta vrnil pred dvema zimama. Da to ni bil le trenutni preblisk, je letos potrdil tudi s svojim prispevkom k
slovenski bronasti kolajni v moπtveni tekmi na mali skakalnici na nedavnem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu.

Primoæ Peterka
klub: SK Triglav
rojen: 28. 2. 1979
doma: Kranj
osebni rekord: 212 m (Planica 2000)

Zmage v svetovnem pokalu
Zakopane I 1996
Falun 1996
Kuusamo II 1997
Harrachov II 1997
Garmisch-Partenkirchen 1997
Engelberg I 1997
Engelberg II 1997
Kulm II 1997
Falun 1997
Zakopane II 1998
Lahti II 1998
Falun 1998
Holmenkollen 1998
Kuusamo I 2003
Garmisch-Partenkirchen 2003

Najboljπa uvrstitev na planiπki letalnici
2.
svetovni pokal 1997
Najboljπi uvrstitvi v konËni razvrstitvi svetovnega pokala
1.
1997, 1998
Najboljπi uvrstitvi na svetovnih prvenstvih
1998 Oberstdorf, poleti
6.
2004 Oberstdorf
3. moπtveno mala skakalnica
Najboljπe uvrstitve na olimpijskih igrah
1998 Nagano
5. velika,
6. mala skakalnica
2002 Salt Lake City
3. moπtveno

MladeniË, ki bo letos dopolnil 22 let, je v letoπnji sezoni zablestel najprej z redni uvrstitvami v prvo deseterico v svetovnem pokalu, nato pa πe kot drugi
moæ ekipe na svetovnem prvenstvu. OËitno mu ustreza tudi letenje, v katerem je na tekmovanjih debitiral πele letoπnjega januarja v Kulmu.
Najboljπe uvrstitve v svetovnem pokalu Najboljπi uvrstitvi na svetovnih prvenstvih
5.
Zakopane I 2005
2004 Oberstdorf 6. mala skakalnica,
7.
Oberstdorf 2005
3. moπtveno mala skakalnica
8.
Zakopane II 2005
9.
Bad Mitterndorf I 2005 (poleti)
10.
Trondheim 2005
10.
Willingen 2005
10.
Bad Mitterndorf II 2005 (poleti)

Jernej Damjan
klub: SSK Ilirija
rojen: 28. 5. 1983
doma: Ljubljana
osebni rekord: 202,5 m (Kulm 2005)

Po lanskem prodoru pod vrh v svetovnem pokalu letos teh doseækov πe ni popravil, zato pa je na vrh skakalnega sveta stopil v tekmi na mali skakalnici
na letoπnjem svetovnem prvenstvu, kjer je kot drugi Slovenec postal svetovni prvak v skokih. Za strokovnjake to ni bilo preseneËenje. V Planici je letel
daleË æe pred dvema letoma.

Rok BenkoviË
klub: SSK Mengeπ
rojen: 20. 3. 1986
doma: Kamnik
osebni rekord: 215 m (Planica 2004)

Najboljπe uvrstitve v svetovnem pokalu
5.
Salt Lake City 2004
6.
Oberstdorf 2004
7.
Kuopio 2004
8.
Oslo 2003
Lillehammer 2004
Pragelato 2005
10.
Liberec I 2004

Najboljπa uvrstitev na planiπki letalnici
16.
svetovni pokal 2003
Najboljπe uvrstitve na svetovnih prvenstvih
2004 Oberstdorf 1. mala skakalnica,
5. velika skakalnica,
3. moπtveno mala skakalnica

Jure poËasi, a prepriËljivo napreduje na najviπjem nivoju skakanja. S 17. in 18. mestom je bil letos prepriËljiv tudi na poletih v Kulmu, nepozabni vrhunec
sezone pa je bilo zanj brækone mesto v bronastem moπtvu na svetovnem prvenstvu.

Najboljπi uvrstitvi v svetovnem pokalu
15.
Neustadt 2005
12.
Sapporo 2005
Najboljπa uvrstitev na svetovnih prvenstvih
2004 Oberstdorf 3. moπtveno mala skakalnica
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Jure Bogataj
klub: SK Triglav
rojen: 26. 4. 1985
doma: Kranj
osebni rekord: 190,5 m (Kulm 2005)
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Robi se je v letoπnji zimi do konca februarja le enkrat uvrstil v finale na tekmi svetovnega pokala. A slovenski rekorder je na planiπki velikanki domaË
kot le malokdo in prav pod Poncami bo v lovu na najboljπo uvrstitev sezone.
Najboljπe uvrstitve v svetovnem pokalu
3.
Lahti 2002
Willingen II 2003
4.
Bischofshofen 2002
Willingen I 2003
5.
Tauplitz I 2003 (poleti)

Najboljπa uvrstitev na planiπki letalnici
6.
svetovni pokal 2003
Robert Kranjec

Najboljπa uvrstitev na svetovnih prvenstvih
2003 Val di Fiemme 6. velika skakalnica
Najboljπi uvrstitvi na olimpijskih igrah
2002 Salt Lake City 11. velika skakalnica, 3. moπtveno

klub: SK Triglav
rojen: 16. 7. 1981
doma: Kranj
osebni rekord: 222,5 m
(Planica 2002 in 2004)

V letoπnji zimi razmeroma redno skaËe v finalnih serijah tekem za svetovni pokal, a je vseeno daleË od svojih æelja in ciljev ter predstav, ki jih je kazal
zlasti med lanskoletno novoletno turnejo.
Najboljπe uvrstitve v svetovnem pokalu
1.
Innsbruck 2004
2.
Bischofshofen 2004
4.
Sapporo 2002
5.
Titisee-Neustadt II 2003
Garmisch-Partenkirchen 2004

Peter Æonta

Najboljπa uvrstitev na planiπki letalnici
30.
svetovni pokal 2003

klub: SD Dolomiti
rojen: 9. 1. 1979
doma: Ljubljana
osebni rekord: 188,5 m (Planica 2002)

»lani B ekipe
Primoæ Zupan

Rok Urbanc

Primoæ Pikl

Bine Zupan

klub: SK Triglav
rojen: 1. 5. 1987
doma: Zg. Besnica
osebni rekord: 130 m (Innsbruck)

klub: SK Triglav
rojen: 28. 2. 1985
doma: Stara Fuæina
osebni rekord: 190 m (Planica 2004)

klub: SSK Ljubno BTC
rojen: 25. 8. 1982
doma: Ljubno ob Savinji

klub: SK Triglav
rojen: 4. 9. 1984
doma: Begunje na Gorenjskem
osebni rekord: 191,5 m (Planica 2004)

Za 18-letnika, ki se kali v celinskem
pokalu, bo nastop v Planici krst med
najboljπimi skakalci na svetu.

Rok je letos zelo napredoval v celinskem
pokalu. V Planici je uspeπno nastopil pred
dvema letoma, to je bil doslej njegov edini
nastop v svetovnem pokalu.

Primoæ æe ima nekaj izkuπenj v svetovnem
pokalu v zadnjih dveh sezonah, v Planici pa
bo na tekmi svetovnega pokala skakal
prviË.

Najboljπa uvrstitev v celinskem pokalu
6.
Vikersund 2005

Najboljπa uvrstitev na planiπki letalnici
26.
svetovni pokal 2003

Najboljπa uvrstitev v svetovnem pokalu
29.
Kuusamo 2005

Bine je bil januarja med finalisti tekme
svetovnega pokala na letalnici v Kulmu. V
Planici bo skuπal svoj osebni rekord, ki ga
je dosegel lani prav na tem objektu,
popraviti za osem metrov in pol - do meje
200 metrov.

Najboljπa uvrstitev na mladinskem SP
6.
Stryn 2004

Najboljπe uvrstitve v celinskem pokalu
2.
Westby 2005
3.
Iron Mountain 2005
Braunlage 2005

Najboljπi uvrstitvi v celinskem pokalu
3.
Braunlage I 2005
5.
Braunlage II 2005

Najboljπa uvrstitev v svetovnem pokalu
26.
Sapporo 2005
Najboljπi uvrstitvi v celinskem pokalu
2.
Braunlage II 2003
3.
Planica II 2004

Pokrovitelji nordijskih smuËarskih reprezentanc 2004/05
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Program tekmovanja
Competition time schedule
16.03.2005
Sreda / Wednesday
Prihod ekip / Arrival of teams
20.00 Sestanek vodij ekip / Team captains meeting
17.03.2005
»etrtek / Thursday
10.00 Uradni trening / Official training
20.00 Sestanek vodij ekip / Team captains meeting
18.03.2005
Petek / Friday
09.00 Uradni trening / Official training
11.00 Kvalifikacije / Qualification round
Sestanek vodij ekip / Team captains meeting
19.03.2005
Sobota / Saturday
09.00 Poskusna serija / Trial round
10.00 Prva serija / First competition round
Finalna serija / Final competition round
Sestanek vodij ekip / Team captains meeting
Razglasitev rezultatov / Awards ceremony
20.03.2005
Nedelja / Sunday
09.00 Poskusna serija / Trial round
10.00 Prva serija / First competition round
Finalna serija / Final competition round
Sestanek vodij ekip / Team captains meeting
21.03.2005
Ponedeljek / Monday
Odhod ekip / Departure of teams
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Biatlonska reprezentanca v sezoni 2004/05
Prvi odmevnejπi uspehi slovenskega biatlona so bili doseæeni
v letih 1996-1998. Takrat je Andreja GraπiË kar trikrat zmagala in πe πestkrat stala na stopniËkah za zmagovalce, na zimskih olimpijskih igrah leta 1998
pa je dosegla 5. mesto. S temi
rezultati se je tudi biatlon postavil ob bok ostalim uspeπnim smuËarskim disciplinam v Sloveniji.
Tudi v zadnjih nekaj letih so slovenski biatlonci poskrbeli za nov
vzpon biatlona predvsem z uspehi moπkega dela reprezentance, saj so bili slovenski tekmovalci ves Ëas v vrhu svetovnega
biatlona. Janez MariË, naπ najuspeπnejπi biatlonec, je v letih
2002-2004 πtirikrat osvojil stopniËke za zmagovalce na tekmah
svetovnega pokala. Poleg njega sta se med zmagovalce povzpela πe Marko Dolenc in Tomas GloboËnik, ki je na svetovnem prvenstvu leta 2003 dosegel peto mesto in s tem zaenkrat tudi najboljπi moπki rezultat na svetovnih prvenstvih.

in Slovenske vojske, kjer je zaposlena veËina naπih tekmovalcev, smo si zastavili pot, ki nas
bo πe dodatno utrdila na mednarodni ravni in postavila Slovenijo na biatlonski zemljevid ob
bok najuspeπnejπim nacijam, je
ambicije slovenskih biatloncev æe
pred zaËetkom sezone razkril direktor reprezentance Jure Velepec, ki je bil v preteklosti tudi sam
uspeπen smuËarski tekaË in biatlonec.

ekipno zaokroæilo uspehe æenskega dela reprezentance. Prav
najmlajπi tekmovalki Teja Gregorin in Dijana GrudiËek sta letos
naredili velik korak naprej in z
uvrstitvami med dvajseterico bistveno izboljπali svoje rezultate kariere. Po porodu se je na biatlonske proge letos uspeπno vrnila tudi najboljπa slovenska biatlonka vseh Ëasov Andreja GraπiË-Koblar, ki je na tekmah æe ujela prikljuËek z najboljπimi.

Æe kmalu po prvih tekmah svetovnega pokala so nas biatlonci
oz. bolje reËeno biatlonke tudi
zares razveselile z odmevnimi rezultati. Tadeja BrankoviË se je na
πprintih v Oslu (Norveπka) in
Oestersundu (©vedska) æe meseca decembra dvakrat zavihtela
med najboljπe tri in osvojila po
enkrat drugo in tretje mesto. Æenska πtafeta pa je na tekmah v
Oberhofu in Ruhpoldingu (NemËija) meseca januarja osvojila
tretje in Ëetrto mesto, kar je tudi

Ob odmevnih predstavah biatlonk pa letos smola æal spremlja moπki del reprezentance. Prvi in drugi moæ slovenskega biatlona imata æe celo zimo
zdravstvene teæave. Janez MariË se nikakor ni mogel izogniti
raznim virozam, ki so razsajale med πportniki, in so ga æe trikrat poloæile v posteljo, medtem
ko je Marko Dolenc æe pred zaËetkom sezone staknil poπkodbo hrbta in zanj je bila sezona
hitro zakljuËena. Navkljub temu

so drugi tekmovalci dosegli
uvrstitve, ki so
jim prinesle toËke svetovnega
pokala. Predvsem je razveselil
letoπnji debitant na tekmah svetovnega pokala Gregor Brvar,
ki se je nekajkrat æe izkazal z
lepimi biatlonskimi predstavami.
Kot kaæe, se nam ni bati niti za
prihodnost slovenskega biatlona, saj se je tudi mladinska reprezentanca v lanskem letu vrnila s svetovnega mladinskega prvenstva s πtirimi kolajnami (drugo in tretje mesto posamiËno,
drugo mesto v πprintu in tretje
mesto v moπki πtafeti), letos pa
so fantje postali tudi æe evropski podprvaki v πtafeti. S strokovnim in sistematiËnim delom
v ©oli teka na smuËeh in streljanja pa skrbimo æe za nove rodove slovenskih biatloncev.
K prepoznavnosti slovenskega
biatlona in pri pridobivanju no-

Tudi pred zimsko sezono 2004/
05 je bilo priËakovati nadaljevanje te poti. Z nekoliko spremenjenim konceptom sestave
slovenske biatlonske reprezentance, ki se je razdelila na A
ekipo (Tadeja BrankoviË, Andreja GraπiË-Koblar, Andreja Mali, Teja Gregorin, Dijana GrudiËek in Janez MariË, Marko Dolenc, Janez Oæbolt, Matjaæ Poklukar) ter B ekipo (Klemen Lauseger, Danilo Kodela, Gregor
Brvar, Vasja Rupnik, Martin Ponikvar, Joæe Poklukar in Lucija
Larisi) so bili tudi cilji postavljeni dokaj visoko.

BIATLON …

ﬂLe s konstantnimi uvrstitvami
med najboljπe svetovne biatlonce lahko πe naprej razvijamo biatlon tudi v Sloveniji. V zadnjem
obdobju nam to tudi uspeva in
ob pomoËi generalnega pokrovitelja biatlonskih reprezentanc
druæbe Skupina Viator & Vektor

Tekmovalci v biatlonu teËejo samo v prosti tehniki (skate) in streljajo z malokalibrsko puπko na
razdalji 50 metrov. V poloæaju leæe streljajo v tarËo premera 4,5 centimetra in v poloæaju stoje v
tarËo premera 11 centimetrov. Za vsako streljanje imajo tekmovalci na voljo po pet nabojev (v
πtafeti πe rezervne). V posameznih disciplinah teËejo na razliËno dolgih razdaljah in streljajo v
razliËnih poloæajih; zgreπeni streli se kaznujejo s kazenskimi krogi v dolæini 150 metrov ali s
Ëasovnim pribitkom.

…
…
…
…
…

je atraktivna zimska πportna panoga.
je kombinacija teka na smuËeh in streljanja z malokalibrsko puπko.
je olimpijska panoga od leta 1960 (Squaw Valley, ZDA).
je v domeni Mednarodne biatlonske zveze (International Biathlon Union).
je sestavljen iz tekmovanj na ravni svetovnega pokala in svetovnega prvenstva ali olimpijskih
iger (vsaka πtiri leta) ter kontinentalnih in nacionalnih pokalov in prvenstev.
… poteka v disciplinah πprint, zasledovalno, posamiËno, skupinskih πtartih, πtafetah in letos
prviË tudi v meπanih πtafetah.
… je moË spremljati v televizijskih prenosih po vsem svetu.
… je vedno bolj popularen zimski πport tako v svetu kakor tudi pri nas.

vih mladih tekmovalcev veliko
pripomore tudi organizacija tekem svetovnega pokala v biatlonu na slovenskih tleh, ki jih æe
enajst let gosti Pokljuka. V OK
Pokljuka so bili s strani Mednarodne biatlonske zveze tudi letos deleæni pohval za pripravo
in organizacijo svetovnega pokala, ki je potekal med 16. in
20. februarjem, veË kot dvanajst
tisoË gledalcev pa je imelo v petih tekmovalnih dnevih priloænost pobliæe spoznati lepote tega zanimivega in razburljivega
πporta, ki doæivlja v zadnjem desetletju nesluten razcvet. Pri razvoju sodobnega biatlona nosi
pomembno vlogo πe en Slovenec. Janez VodiËar je Ëlan izvrπilnega odbora Mednarodne biatlonske zveze in tudi njen podpredsednik, odgovoren za
πport. Veliko premiπljenih strateπkih odloËitev in uvedba novih biatlonskih disciplin, med katerimi sta najbolj zanimivi zasledovalna tekma in tekma s skupinskim πtartom, je pripeljalo do tega, da je biatlon v Evropi med
najbolj gledanimi zimskimi πporti. Med najbolj zasluænimi za
uvedbo teh novosti je prav Janez
VodiËar.
Da je biatlon zares zanimiv zimski πport, ki zdruæuje dve nasprotujoËi si disciplini, dinamiËni smuËarski tek in umirjeno streljanje, nam vedno znova pokaæejo tudi tekme, kjer vse do zadnjega strelskega postanka, kjer
tekmovalci πe zadnjiË preizkusijo svojo strelsko natanËnost, ne
poznamo zmagovalca, saj se
vrstni red lahko πe v zadnjih metrih temeljito premeπa. Upamo,
da bomo takπen vrstni red, kjer
bodo slovenski tekmovalci in tekmovalke v ospredju, videli Ëim
veËkrat.

Tomaæ ©uπterπiË

Tek na smuËeh
Tek na smuËeh, kot najstarejπa tekmovalna smuËarska disciplina, je najbolj priljubljen v skandinavskih deæelah.
Tudi nekatere srednjeevropske dræave se po tekmovalnih rezultatih lahko primerjajo z njimi. Slovenija ima v
primerjavi z njimi izredno skromno πtevilo tekmovalcev. V slovenski tekmovalni tek na smuËeh je vkljuËenih nekaj
veË kot tristo tekmovalcev vseh starostnih kategorij. To je pribliæno toliko, kot jih na primer tedensko tekmuje v dveh
otroπkih kategorijah na lokalnih tekmovanjih v okolici Drammna na Norveπkem. Primerjava z vodilnimi dræavami
v teku na smuËeh na ta naËin ni smiselna, saj pri nas iz tako skromnega πtevila tekmovalcev le teæko dobimo zelo
dobre posameznike. Zato je delo z njimi πe bolj zahtevno, saj ne dopuπËa napak oziroma se le-te πe bolj odraæajo
na rezultatih. Vendar se tudi tek na smuËeh v Sloveniji v zadnjem Ëasu vse bolj razvija, zlasti kot oblika druæinske
rekreacije. Tudi tekmovalna oblika teka na smuËeh je v zadnjem obdobju uspela z nekaterimi rezultati posameznikov
poseËi proti svetovnemu vrhu. Zlasti izstopa Petra MajdiË, ki je æe stala na stopniËkah na tekmah svetovnega
pokala. Na OI v Salt Lake Cityju je Petra dosegla tri uvrstitve med najboljπih deset, enako tudi na svetovnem
prvenstvu v Val di Fiemme. Na letoπnjem svetovnem prvenstvu ji ni uspelo poseËi tako visoko, vendar je bila kljub
temu s 16. mestom v sprintu in 24. mestom na zasledovalni tekmi zelo solidna. Tudi ostali tekaËi so na zadnjih OI
in na prvenstvu v Val di Fiemme osvojili zelo vidna mesta. Andreja Mali je bila na OI 7. v sprintu, v Val di Fiemme pa 20. Matej SokliË je bil 11. na olimpijskih igrah in
13. na svetovnem prvenstvu, LaËnova je bila 17. na najdaljπi preizkuπnji v dolini Fiemme.
V letoπnji sezoni je priπlo na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu do menjave generacij. Od prej naπtetih je ostala le Petra MajdiË. Petra je v letoπnji sezoni osvojila 4. mesto
v sprintu na svetovnem pokalu v Novem mestu na »eπkem. Bila je dvakrat deseta (Lahti in Val di Fiemme) in trikrat dvanajsta. Svetovno prvenstvo v Oberstdorfu bo skuπala
kar hitro pozabiti, saj se zaradi viroze ni uspela dobro pripraviti na tekmovanja. Ob Petri pa so na svetovnem prvenstvu nastopili πe πtirje mladi tekaËi in tekaËice. Za njih
je bilo to prvo svetovno prvenstvo. Vesna Fabjan je letos postala svetovna πtudentska prvakinja v sprintu, na svetovnem prvenstvu je osvojila solidno 35. mesto. Maja
BenediËiË je postala neuradna svetovna prvakinja v zasledovalnem teku med tekmovalkami, starimi do 23 let. Zelo solidno je nastopila na svetovnem prvestvu in osvojila
dvakrat 32. mesto (zasledovalno in 10 km prosto), ter eno 40. mesto (na 30 km). Mirjam SokliË je osvojila 35. mesto v teku na 10 km. Edini med moπkimi je nastopil Nejc
Brodar, ki je lani opozoril nase s 23. mestom na svetovnem pokalu v Toblachu v teku na 30 km in z drugim mestom na neuradnem svetovnem prvenstvu do 23 let. Letos
je postal svetovni πtudentski podprvak v sprintu. Na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu je Nejc osvojil 54. mesto v teku na 15 km in 42. mesto v sprintu. V nadaljevanju
bodo najboljπi nastopili πe na tekmah v Skandinaviji (Brodar, MajdiË in BenediËiË). V drugi polovici marca bodo najboljπi mladinci nastopili na mladinskem svetovnem
prvenstvu v Rovaniemiju (Zupan, Fabjan in Jezerπek).
Marko Gracer
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Mladi slovenski smuËarji uspeπni na
najpomembnejπih tekmovanjih
Rok Perko in Ilka ©tuhec
prva med vrstniki z vsega sveta
Pred mesecem dni sta dva mlada slovenska smuËarja zablestela na
najpomembnejπih tekmovanjih sezone, uspeπno pa so nastopili tudi
πtevilni njuni reprezentanËni kolegi. Na mladinskem svetovnem prvenstvu
v alpskem smuËanju v Bardonecchii v Italiji, kjer bodo naslednjo zimo za
olimpijska odliËja tekmovali deskarji, je 19-letni Rok Perko, Ëlan SK TræiË in
ekipe za hitre discipline, postal svetovni prvak v smuku ter osvojil πe srebro
v superveleslalomu. Rok, ki je bil v letoπnji zimi veËkrat najmlajπi smuËar na
πtartu tekem v hitrih disciplinah svetovnega pokala, je nastopal na svojem
Ëetrtem in hkrati zadnjem mladinskem svetovnem prvenstvu. Blizu kolajne
je bil æe lani na prvenstvu v Mariboru, ko je bil v smuku peti. Letos je bil tako
eden prvih favoritov, a mu zato ni bilo niË laæje, saj je moral svoj “papirnati”
status potrditi tudi s smuËanjem na najpomembnejπih tekmah sezone.
Rokovo zlato je sploh prva slovenska kolajna v smuku na mladinskih
SP, Ëe ne πtejemo odliËij za mlajπe mladince, ki jih podeljujejo v
zadnjih letih. V hitrih disciplinah je pri mladincih sicer Slovenija æe
osvojila tri kolajne v superveleslalomu: leta 1991 zlato Jure Koπir,
1998 srebro Andrej Jerman in 1989 bron Matej Jovan. Med mlajπimi
mladinci je bil pred πtirimi leti Matija Zavirπek srebrn v
superveleslalomu in veleslalomu ter bronast v smuku. Pri mladinkah
je Katarina Breznik leta 1996 osvojila srebro v superveleslalomu,
med mlajπimi mladinkami Alenka Kuerner pred dvema letoma bron
v smuku, lani pa Maπa Redenπek zlato v smuku ter Lana Grandovec
in Mateja Robnik zlato oziroma bron v superveleslalomu.
Na zadnjem mladinskem SP sta bili to edini slovenski kolajni, v prvo
deseterico pa so prismuËali πe Rokov klubski kolega Andrej Kriæaj s
4. mestom ter Urπka RabiË (ASK Kranjska Gora) in Lana Grandovec
(SK Olimpija) s 6. in 8. mestom, vsi v superveleslalomu.
Le nekaj dni pred tem so se v Pinzolu, prav tako v Italiji, spoprijeli πe
kakπnega pol desetletja mlajπi smuËarji na verjetno najpomembnejπem
tekmovanju v mednarodnem koledarju otroπkih smuËarskih tekmovanj
‡ Topolinu ali po naπem Miπki Mikiju. Na letoπnjem æe 44. Topolinu
je nastopilo 44 ekip z vsega sveta in blizu 400 mladih smuËark in
smuËarjev. V slovenski ekipi so bili vsi najuspeπnejπi z domaËega
otroπkega pokalnega tekmovanja Velika nagrada Hervis. Mlajπe
deklice, mlajπi deËki (letos so to letniki 1992 in 1993) ter starejπe
deklice in starejπi deËki (1990 in 1991) so se merili v slalomu in
veleslalomu, posebno teæo na tovrstnih tekmovanjih pa ima tudi
razvrstitev ekip. Tu se v vrh uvrstijo le reprezentance z uspeπnimi
nastopi v vseh osmih tekmovanjih posameznikov. Slovenija je letos v
tej razvrstitvi osvojila tretje mesto za gostitelji in Avstrijo ter pred
©vico in Norveπko. Mladi slovenski smuËarji pa so osvojili tudi tri
posamiËne kolajne.

Ilka ©tuhec
(foto: Samo Vidic)
MariborËanka Ilka ©tuhec, Ëlanica SK Branik Maribor, je osvojila
prvo mesto v veleslalomu starejπih deklic, Anja Oman (ASK Kranjska
Gora) drugo v veleslalomu mlajπih deklic, Miπel Æerak (SK Velenje)
pa tretje v slalomu mlajπih deËkov.
Vlado Makuc, glavni trener otroπkih ekip, je po Topolinu povedal:
“Tri kolajne in skupno tretje mesto v tako moËni konkurenci vseh
velesil alpskega smuËanja so dokaz dobrega dela v slovenskih klubih.
Kakovostna domaËa in mednarodna tekmovanja vse, ki delamo z
mladimi, motivirajo k naËrtnemu delu. Bolj kot v preteklosti zdaj
iπËemo kvaliteto tudi pri tej starosti smuËarskih tekmovalcev.“

Andrej Dekleva

Akrobatsko smuËanje ali smuËanje v prostem slogu
Akrobatsko smuËanje oziroma smuËanje v prostem slogu, ki je
primernejπi, vendar manj znan izraz, se deli na veË disciplin. V
letoπnji sezoni so bili aktivni tekmovalci in trenerji iz razliËnih
disciplin. Dosegali so namreË iz tekme v tekmo boljπe rezultate.
Tekmovali so v disciplinah grbine, paralelne grbine, skoki in
smuËarski kros na veË razliËnih ravneh. V smuËanju v prostem
slogu poznamo tekme za dræavni pokal, dræavno prvenstvo, tekme
FIS, evropski pokal, svetovni pokal, svetovno prvenstvo in
olimpijske igre. Grbine in skoki sta olimpijski disciplini, paralelne
grbine niso na sporedu OI, smuËarski kros pa ni olimpijska
disciplina, je pa zato na sporedu tekem X-games, ki so nekakπne
olimpijske igre adrenalinskih in ekstremnih πportov.
Nina Bednarik, Ëlanica kluba SAK Kranj, se je po odsotnosti zaradi
poπkodbe na prvih dveh tekmah udeleæila vseh naslednjih tekem
svetovnega pokala v disciplini grbine in paralelne grbine in konËala
na 28. mestu v skupni razvrstitvi svetovnega pokala v disciplini
grbine/paralelne grbine. Glede na to, da je bila prva slovenska
tekmovalka, ki je v disciplini grbine in paralelne grbine osvojila
toËke svetovnega pokala in se ji je za las izmuznil naslov ﬂrookie
of the year«, ki ga vsako leto podeljujejo tekmovalcu in tekmovalki,
ki nastopa prviË na veËini tekem SP, lahko reËemo, da ji je sezona
uspela. Nina pravi, da je zadovoljna s sezono, æal ji je zaradi
poπkodbe, ki jo je ustavila za mesec dni in ji vzela kar nekaj dni
treninga, ki pa ga je potem teæko nadomestila. Skoraj si upa trditi,
da je poπkodba vzela nekaj mest do olimpijske norme, vendar
pravi, da bo naslednje leto πe dovolj Ëasa in bo πe bolj pridno in
vztrajno trenirala, da ji norma ne bo uπla. Sedaj se Nina pripravlja
πe na zadnjo, vendar letos najveËjo preizkuπnjo, svetovno prvenstvo
v Ruki na Finskem, ki bo konec marca. Nina pravi, da ne bo
rezultata niË napovedovala, se bo pa potrudila po svojih najboljπih
moËeh.
Tudi Saπa FariË, Ëlanica kluba SD Vagabund, πe ne dvajsetletna
tekmovalka v disciplini smuËarski kros, je zelo uspeπno vijugala
po zahtevnem krosaπkem poligonu v letoπnji sezoni. V svoji
disciplini je zasedla odliËno 10. mesto v skupni razvrstitvi
svetovnega pokala smuËarskega krosa in dosegla nekaj uvrstitev
med deseterico, kar je gotovo vrhunski rezultat. Svoje znanje je
pokazala tudi na ﬂx-games«, kjer je zasedla 7. mesto. Tudi Saπo
Ëaka svetovno prvenstvo v Ruki. Saπa pravi, da je letos zelo
zadovoljna, saj je iz tekme v tekmo izboljπevala svoje rezultate in stopnjevala svojo formo. Zelo se
veseli tekme v Ruki in pravi, da je nanjo æe zelo dobro pripravljena. Konkurenca bo huda, vendar
se bo potrudila, da bo progo presmuËala Ëim boljπe.
Edini predstavnik discipline skoki Miha Gale, Ëlan kluba SAK Akrobat, je imel smolo s poπodbami,
saj si je pred zaËetkom sezone poπkodoval ramo, nato pa πe gleæenj, vendar je kljub temu stisnil
zobe in tekmoval na nekaj tekmah. Priπel je do toËk svetovnega pokala in zasedel 44. mesto v
skupni razvrstitvi svetovnega pokala v disciplini skoki. Miha se svetovnega prvenstva ne bo udeleæil,
saj sta se s trenerjem Romanom VidoviËem odloËila, da bo Miha sedaj poËival, nato pa æe zelo
zgodaj zaËel s pripravami na naslednjo sezono in poskusil nadomestiti zamujeno zaradi poπkodb
in se med dvajset najboljπih vrniti naslednje leto.
Na ravni evropskega pokala so tudi letos tekmovali naπi predstavniki. V disciplini smuËarski kros je Saπa
FariË dosegla prvo mesto, Primoæ Vrhovnik pa 16. mesto. V disciplini grbine je vidnejπe rezultate
dosegla Urπa MihaliË, ki jo letos prviË v karieri Ëaka tekma svetovnega kova, saj se bo tudi ona
udeleæila svetovnega prvenstva. Fantje letos nimajo dobrih rezultatov, saj so jih pestile πtevilne poπkodbe.
Aleπ ©pan, reprezentanËni trener discipline grbine, in Primoæ Vrhovnik, reprezentanËni trener
discipline smuËarski kros, ki ga tekmovalna æilica πe ni zapustila, sta si edina. Pravita, da ob tako
nizkih razpoloæljivih finanËnih sredstvih in njunemu prostovoljnemu trenerskemu staæu njuni tekmovalci
dosegajo vrhunske rezultate. Pravita, da je potrebno veliko volje tekmovalcev, pomoËi starπev in
klubskih sponzorjev, da se lahko vsi, predvsem pa Saπa in Nina, udeleæujejo tekem. Z denarjem,
ki pride od njunega statusa πportnika, si lahko pokrijeta le stroπke letalskih vozovnic Ëez luæo. Po
Evropi pa potujejo z avtom. SZS vsako leto pomaga veË, vendar zaenkrat æal le toliko, da si
trenerja delno pokrijeta stroπke tekem. Zelo teæko je tudi brez spremstva fizioterapevta. SreËo
imata, ker s Saπo sodeluje πportna psihologinja dr. Tanja Kajtna, z Nino pa πportni psiholog dr.
Matej Tuπak in nutricionist dr. Radoje MiliË. VeË posluha imajo opremljevalci Elan, Rosignol in
Völkl, ki opremljajo tekmovalce z najkvalitetnejπo opremo.
Aleπ ©pan je tudi predsednik kluba ASK Slammer, ki je posebej pozoren na razvoj podmladka. V
klubu je vpisanih æe okoli 30 otrok, starih med 5 in 15 let, ki æe vsi obvladajo osnove smuËanja v
prostem slogu. Za to skrbi usposobljen kader med vikendi in πolskimi poËitnicami, ko so organizirani
t.i. kempi.
Na svetovno prvenstvo v Ruki najprej odhajajo Saπa FariË, Tadej Trdina in Primoæ Vrhovnik, malo za
njimi pa bodo odpotovali πe Nina Bednarik, Urπa MihaliË, Dejan LadiË, Silvo Oven in Aleπ ©pan.
Kljub temu, da je sezona za smuËarje v prostem slogu skoraj konËana, vsi komaj Ëakajo na
zaËetek tekmovanj na svetovnem prvenstvu v Ruki. S svojo formo so zadovoljni in zagotavljajo, da
se ne bodo ustraπili tako velikega in pomembnega dogodka. Zato lahko upamo in dræimo pesti,
da se bodo vrnili z dobrimi rezultati!

Aleπ ©pan
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Sprosti misli ‡ sprosti peto!
Telemark smuËanje je v zadnjih zimskih sezonah v Sloveniji postalo pravi hit.
SmuËarje tega sloga vse pogosteje opaæamo na vseh domaËih smuËiπËih, postali
pa so tudi redni gosti medijev. Med smuËarskimi navduπenci ni nikogar, ki ne bi
vedel za πtevilne uspehe Davida PrimoæiËa in drugih reprezentantov.
Telemark reprezentanca Slovenije sodi, kar zadeva rezultate, med najuspeπnejπe
selekcije SmuËarske zveze Slovenije. Njeni krmarji so mag. Tomaæ PogaËar ‡
predsednik Odbora za telemark smuËanje, Roman Malus ‡ direktor Sklada za
telemark smuËanje in Urban SimËiË, direktor reprezentance, trener, tekmovalec,
ki je v preteklih letih znotraj male ekipe prizadevnih πportnikov uspel ustvariti
klimo, ki je rodila naslov svetovnega prvaka v telemark πprintu, πtiri zmage na
svetovnem pokalu ter tri mladinske svetovne prvake.
V preteklih letih je telemark reprezentanca Slovenije dosegala
πtevilne uspehe na prav vseh tekmovanjih, kjer je bila prisotna.
Kje je skrivnost uspeha, kako se telemark smuËarji pripravljate
na sezone?
Urban SimËiË: Naπa reprezentanca nima ﬂmagiËnega kljuËa« za doseganje uspehov.
Naπ motiv je predvsem v tekmovalcih samih. Vsi so telemark smuËanju popolnoma
predani in vedo, kaj v tem πportu iπËejo. Na vsakem treningu in tekmovanju prav
vsak izmed naπih reprezentantov izbori osebno zmago æe s svojo prisotnostjo.
Ne gre za to, da bi se dekleta in fantje πli turizem, ravno nasprotno. Odrekanja,
ki so potrebna, so vËasih æe na meji absurdnega. Naπi treningi so zato vedno
izkoriπËeni 110 %, saj vsak posameznik æeli iz njemu namenjenega Ëasa iztræiti

Ëim veË. Oblikovani so tako, da jih lahko izpolnjuje vsak posameznik v svojem
domaËem okolju, seveda pa sledijo tudi ﬂklasiËni skupni treningi«. Ti so v najveËji
meri organizirani v jesensko‡zimskem Ëasu, poleti pa tekmovalci veËinoma trenirajo
individualno. Tak naËin dela omogoËa tudi zelo pester trening, ki kljub izjemnim
naporom, katerim so tekmovalci v telemark smuËanju izpostavljeni, poskrbi za
razbitje monotonije in njihovo veËjo angaæiranost...
Tomaæ PogaËar: Poudaril bi rad, da tekmovalci niso edina skrb Odbora za telemark
smuËanje pri SmuËarski zvezi Slovenije. Z organiziranjem brezplaËnih telemark
delavnic po slovenskih smuËiπËih æelimo k sodelovanju pritegniti ËimveË
rekreativnih, predvsem pa mladih smuËarjev. V ta namen se povezujemo s
srednjimi in osnovnimi πolami, katerim ponujamo izvedbo uËnih delavnic na
telemark smuËeh med πportnimi dnevi in πolami v naravi. Poleg tega bodo naπi
reprezentantje informacijo o telemarku ponesli med mlade tudi z obiski po
srednjih in osnovnih πolah, kjer bodo predstavili film Prosta peta in skuπali navduπiti
za telemark Ëim veË mladih.
Roman Malus: Sklad za telemark smuËanje ne uspeva zagotavljati vseh potrebnih
sredstev za razvoj tega πporta. Lahko pa reËem, da smo skupaj z naπimi
opremljevalci uspeli zagotoviti kvalitetne materiale za vse tekmovalce, kar vsaj
po tehniËni plati zagotavlja konkurenËnost v svetovnem merilu. Prav neverjetno
pa je, kako OKS z veliko ignoranco zavlaËuje kategorizacijo telemark smuËanja
in na tak naËin πe dodatno oteæuje teæko situacijo. Povem naj, da v naπ sklad
lahko prispevajo prav vsi. Potencialnim sponzorjem ter donatorjem pa sporoËam,
da smo zagotovo vredni zaupanja ter sodelovanja.

Urban SimËiË

Nov vzpon slovenskega deskanja na snegu
Deskanje na snegu je v letoπnji sezoni v Sloveniji dobilo nov zagon. Æe
uveljavljenemu Ëlanu svetovnega vrha Dejanu Koπirju se je letos med najboljπimi
pridruæil πe Celjan Matevæ Petek z vrhunskimi rezultati v Big airu oziroma kot
slovensko pravimo tej disciplini ‡ deskarskih akrobatskih skokih.
Matevæ Petek je nakazal svojo dobro formo s Ëetrtim mestom v Rusiji, nato pa vse
presenetil z drugim mestom na svetovnem prvenstvu v kanadskem Whistlerju. V
disciplini deskarskih akrobatskih skokov (Big air) je Matevæ po seriji uvrstitev na
stopniËke in prvo zmago v svetovnem pokalu (Kreischberg, Winterberg) celo
prevzel vodstvo v posebnem seπtevku svetovnega pokala. Mnogi prav to disciplino
πtejejo za najbolj atraktivno in najbolj priljubljeno. Dejan Koπir je v letoπnji sezoni
zabeleæil sicer samo eno uvrstitev na stopniËke (2. mesto ‡ St. Petersburg) kljub
temu pa se njegove ambicije niso zmanjπale. Sam pravi, da ko si enkrat navajen
zmagovati, si æeliπ to le πe ponavljati.
Med vrhunce letoπnje sezone lahko gotovo πtejemo dogajanje v Mariboru, kjer je
bila letos æe tretjiË tekma svetovnega pokala v paralelnem veleslalomu. Kljub
temu, da Slovenci tokrat nismo imeli svojega predstavnika v finalu, se je pod
Pohorjem zbralo lepo πtevilo ljudi. Æe na predveËer tekmovanja so se pred uradnim
ærebanjem πtevilk publiki predstavili deskarji prostega sloga na Freestyle desantu,
prireditvi, ki je letos ugledala luË sveta. Freestyle desant je serija dogodkov, ki je
letos navduπila ljubitelje deskanja v Mariboru, Ljubljani in Kranjski gori. Vsak
izmed dogodkov je bil nekaj posebnega. Maribor je zaznamovala zmaga
domaËina Anæeta Suπe in fantastiËno vzduπje, ki je nastalo v kombinaciji s tekmo
svetovnega pokala. V Ljubljani je zmaga z Ivanom FilipoviËem sicer odπla v

Avstrijo, kjub temu pa se je ob trikih, ki so jih tekmovalci izvajali kar na stopnicah
Koloseja, navduπevalo veË kot tisoË ljudi, ki jih je do konca razgrel πe koncert
raperja Trkaja. Da Freestyle desant lahko vpiπemo med letoπnje najveËje zimske
spektakle, se je dokonËno potrdilo v Kranjski gori, kjer se je veËtisoËglavi mnoæici
pred koncertom Siddharte v petnajstminutnem πovu predstavilo pet smuËarjev in
deset deskarjev na Ëelu z Matevæem Petkom. Da pa tako Matevæ Petek kot Dejan
Koπir ne bosta ostala brez dostojnega nasledstva, se je pokazalo na tekmah
slovenskega pokala Simobil Vodafone Snowboardtour Slovenia powered by
Nokia. Tekme v tako imenovanem ﬂFun Crossu«, disciplini, ki zdruæuje elemente
klasiËnega vijuganja med vratci, skoke in valove, so privabile veË kot 130
tekmovalcev in tekmovalk v πtirih razliËnih starostnih kategorijah. Po πtirih tekmah
(Krvavec, Mojstrana, Maribor, Kranjska gora) so zmagovalci kategorij postali
Taja Korpar, Tim Kevin Ravnjak, Iva Polanec, Luka Jeromel, Glorija Kotnik, Jure
Hafner, Urπka PriboπiË in Davorin Gajser. Med najbolj perspektivne tekmovalce
gotovo sodita Glorija Kotnik in Luka Jeromel, ki sta zbrala kar po πtiri zmage,
njune ambicije in sposobnsoti pa ju gotovo lahko popeljejo v sam svetovni vrh.
Glorija je tako kljub svoji mladosti letos æe osvojila naslov dræavne prvakinje v
paralelnem slalomu tako v mladinski kot Ëlanski kategorji. Med moπkimi je naslov
odnesel Dejan Koπir.
Kot je pred tekmo svetovnega pokala v Mariboru in po uspehu Matevæa Petka v
Kanadi, povedal Jaro Kalan, direktor SmuËarske zveze Slovenije, so uspehi, ki jih
niza slovensko deskanje na snegu plod trajnega sistematiËnega dela in v prihodnje
si lahko obetamo πe veË uspehov naπih tekmovalcev in πe veË atraktivnih dogodkov,
ki bodo navduπevali ljubitelje zimskih πportov.

Æiga Kariæ
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Akcije za popularizacijo teka na smuËeh

Zdruæenje uËiteljev in trenerjev
smuËanja Slovenije
telefon: 01/280 18 08

Zelo pomemben del tega dela naπe dejavnosti predstavlja delo z uËitelji
in sodelovanje s πolami v naravi. Tako kot se spreminja naËin æivljenja,
naj bi se spreminjale tudi πole v naravi. KlasiËen naËin, kjer se otrok
nauËi neke veπËine gibanja, naj bi se dopolnjeval z dodatnimi
aktivnostmi, ki naj bi otroku pomagale, da bi zaËutil potrebo, da z
aktivnostjo nadaljuje tudi kasneje.
Seveda vse to ne velja le za otroke, ampak tudi za odrasle. Akcije, ki
jih izvajamo v okviru tega dela, so:
• πole v naravi ‡ sodelovanje naπih uËiteljev pri izvedbi πol v naravi,
• sodelovanje pri organizaciji in izvedbi πolskega Pokljuπkega
maratona,
• tekaπki dnevi na poligonih v Ljubljani, Jeprci, Pokljuki.

Strokovni seminarji za kadre za vodenje planinskih

Zdruæenje uËiteljev in trenerjev smuËanja Slovenije je Ëlan SmuËarske pohodov ter organizacija in izvedba planinskih pohodov
na tekaπkih smuËeh
zveze Slovenije ‡ Zdruæenja smuËarskih panog. Naloga ZUTS Slovenije
je priprava programov usposabljanja za vse smuËarske panoge, ki so Ta oblika teka na smuËeh je pri nas praktiËno neznana. Pred leti so
zdruæene pod krovno organizacijo SZS: alpsko smuËanje, nordijske obstajala gorska tekmovanja Komna‡Vogel. Po ukinitvi le‡teh pa se s to
discipline (smuËarski skoki, tek na smuËeh in nordijska kombinacija), aktivnostjo ukvarjajo predvsem posamezniki. Verjetno je edina
deskanje na snegu, biatlon, akrobatsko smuËanje in smuËanje telemark.
organizirana dejavnost tista v okviru SD Krplje, ki æe veË kot 20 let
Tek na smuËeh je prav gotovo eden najbolj kompleksnih, lahko reËemo prireja teËaje s tako vsebino na Pokljuki in Komni. Z razvojem posebej
tudi eden najlepπih πportov, saj nam poleg koristnega in v danaπnjem za to primerne tekaπke opreme je ta oblika postala zanimiva tudi za
naËinu æivljenja nujno potrebnega gibanja ob uporabi skoraj vseh πirπe mnoæice, zato je potrebno usposobiti kadre, ki bodo take pohode
miπiËnih skupin zadovolji tudi potrebo po gibanju na prostem, æeljo po in teËaje lahko vodili. Prav zaradi velike potrebe po preizkuπanju,
avanturi, po odkrivanju neËesa novega ob stiku z naravo. Tako lahko veËinoma med mladostniki (srednjeπolci), bi lahko tak naËin gibanja v
reËemo, da ima tek na smuËeh vse kvalitete, ki jih sodobni Ëlovek naravi postal precej bolj mnoæiËen. Zaradi zahtevnosti izvedbe pa so
potrebuje. V zimah, ko je tudi v dolinah vsaj nekaj tednov sneg, pa spet potrebni kvalitetni kadri, strokovna literatura in uËinkovite akcije, ki bodo
postaja tudi vse bolj popularen ter dobiva mesto, ki mu pripada.
pomagale idejo uresniËiti. Nekateri primeri pohodov v visokogorju:
• Komna ‡ Krnsko jezero ‡ Komna
Tek je osnova vsega smuËanja, saj je pozimi nekoË predstavljal najbolj
• Komna ‡ Vogel
uËinkovit in naraven naËin gibanja, tako po ravnini kot po hribovitem
• pohod na Kolovrat
svetu. Veliko ljudi si æal πe danes predstavlja, da je to zgolj enoliËno
• Rudno polje ‡ Zlate vode ‡ Lipanca
tekanje ali hoja po ravnini, ki s pravim smuËanjem nima nobene zveze.
• Ratitovec ‡ Sorica.
Bistvena sprememba, ki se je zgodila skozi tisoËletja od prvega smuËanja
do danes, je pomen teka za ljudi. Kar je bilo vËasih nuja in potreba, je
Izdajanje strokovne literature
danes zabava in sprostitev, kar se je vËasih razvilo kot naravno gibanje,
je danes domena strokovnjakov razliËnih strok. Znanja gibanja na snegu O pomenu kvalitetne strokovne literature ne kaæe izgubljati besed. Na
tem podroËju smo bili dolgo Ëasa precej skromni, v zadnjih desetih
se je zdaj potrebno uËiti.
letih pa se je situacija spremenila. Poleg knjige Nordijsko smuËanje, ki
Danes se tek razvija v veË smereh, delimo pa ga predvsem na:
jo je izdala Fakulteta za πport, smo v zadnjem obdobju izdali dve
• tekmovalni tek,
knjigi ‡ Drsanje na smuËeh in Tek na smuËeh. Posneli smo video kaseto
• rekreacijski tek,
s tematiko uËenja teka na smuËeh s pomoËjo iger na snegu ‡ UËimo se
• pohodniπtvo na tekaπkih smuËeh,
z igro ter æepni priroËnik z enakim naslovom. Skupaj z ostalimi sekcijami
• tek na smuËeh v πolah kot posebna oblika, ki sicer vkljuËuje vse
ZUTSa smo izdali CD rom ‡ ©ola smuËanja, knjigi SmuËanje 2000+in
tri predhodne, jo pa zaradi posebnosti obravnavamo loËeno.
SmuËanje danes , v pripravi pa je tudi DVD SmuËanje danes ter video
Od vseh naπtetih je verjetno danes prav pohodniπtvo najbolj neznana oblika, kaseta Pohodniπtvo na tekaπkih smuËeh.
Ëeprav nam nudi najveË moænosti in iz nje izvirajo vse druge oblike.
Tek na smuËeh je bil vedno odmaknjen od vrveæa mnoæic. Tudi tekmovalni
V okviru ZUTS Slovenije delujeta komisiji za tek na smuËeh in za biatlon, tek se je dogajal veËinoma stran od tribun in stadionov in zato tudi ni
ki æe vrsto let skrbita za razvoj in popularizacijo te smuËarske discipline. bil deleæen velike medijske pozornosti. Prvi so to spremenili v biatlonu,
Poleg stalnega izobraæevanja strokovnih kadrov, organizacije licenËnih ki je s tem, da se veËina tekmovanja dogaja na stadionu, postal zanimiv
in drugih strokovnih seminarjev za uËitelje in trenerje teka na smuËeh in tudi za gledalce. Z uvajanjem πprintov in mestnih tekem na izpadanje
izdajanja strokovne literature posebno pozornost posveËamo tekmovalni tek na smuËeh danes sledi vzoru biatlona in drugih modernih
popularizaciji teka. Pri tem skuπamo zajeti Ëim πirπo populacijo, od πportov, naπa naloga pa je, da zaradi potreb sodobnega Ëloveka in
najmlajπih do starejπih, saj je tek na smuËeh eden od najkompleksnejπih moænosti, ki nam jih tek lahko nudi, pribliæamo ta πport Ëim veËim ljudem.
πportov in primeren za vse starostne kategorije. V ta namen sodelujemo Pri tem se odpira πiroka paleta moænosti, ki jih z izkuπnjami, znanjem in
pri izvedbah teËajev teka, zimskih πolah v naravi, dnevih teka v tekaπkih navduπenjem, ob podpori stroke in πirπe javnosti, lahko realiziramo.
centrih in mnoæiËnih rekreativnih tekmovanjih.

Izobraæevanje in usposabljanje

Iztok Kordiπ

Stalno strokovno izpopolnjevanje je posebno danes, v svetu hitrih
sprememb, zelo pomembno za vsako dejavnost. Z naπimi akcijami
skrbimo, da na strokovnem podroËju sledimo novostim, jih vnaπamo v
svoje delo in jih na ta naËin posredujemo vsem, ki se s tekom ukvarjajo.
V okviru teh dejavnosti vsako leto ali obËasno prirejamo:
• priprave izobraæevalno‡demonstratorske vrste na zaËetku sezone,
• predsezonski in posezonski seminar za vse strokovne kadre
(uËitelje in trenerje),
• teËaje za pridobitev strokovnih nazivov za hojo in tek na smuËeh:
uËitelj I, II in III in uËitelj trener,
• teËaje v okviru stalnega strokovnega izpopolnjevanja za
pedagoπke delavce πol in vrtcev,
• v sodelovanju s Fakulteto za πport teËaje teka na smuËeh za
njihove πtudente,
• zaËetne in nadaljevalne teËaje na vseh ravneh.
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