
 
 
 
PROGRAM DELA V SEZONI 2021/2022 – ALPIN DESKARJI  

 
 

PRIPRAVLJALNO OBDOBJE ALPIN A in B REPREZENTANTI: 

 

A ekipa: Žan Košir, Tim Mastnak, Rok Marguč in Gloria Kotnik 

Cilji: 

Zagotoviti kvalitetne treninge s katerimi obdržimo homogenost ekipe 

Dvigniti nivo osebnih rezultatov iz sezone 2020/2021 

Ostati v vrhu svetovnega deskanja brez poškodb 

Medalja na Olimpijskih igrah 

Individualne ekipe lahko delajo samostojno po svojem programu, vedno so dobrodošle za delo 

po reprezentačnem programu. Priključujejo se lahko A ekipi ali B ekipi. V primeru skupnega 

dela, se prijavljajo na razpisana vabila na treninge. 

 

 

B ekipa: Jernej Glavan, Črt Ikovic, Gal Leskovar in Sara Goltes 

Cilji: 

B ekipa deluje samostojno, lahko pa deluje tudi z A ekipo skupaj, oziroma najmanj 10 dni v 

sezoni 

Izboljšanje psihofizične priprave 

Izboljšanje tehničnega znanja deskanja 

Večja količina dela na snegu 

 

Namen in cilj: 

Homogeno delovanje vseh reprezentantov 

Zagotovitev kvalitetnih snežnih treningov vsem tekmovalcem 

Pomoč pri fizični pripravi v kolikor jo kdo potrebuje, oziroma kontrola le te s kondicijskim 

trenerjem 

Izboljšati logistično delovanje sistema skupaj s sodelavci 

Zagotovitev najboljših pogojev dela za vse reprezentante  

 



 
 

 

Serviser 

Serviser je prisoten na tekmah svetovnega pokala.  

Priprava desk je ključnega pomena. Kot sama navajenost na desko, katera je vedno enako 

servisirana. Zato je serviser dodatno na voljo 30 dni, ki se bodo delili na delo z A ekipo in B 

ekipo ter skupne treninge. Serviser je zadolžen za servis desk in ne za dostavo desk. 

 

Kondicijski trener-fizioterapevt 

Skrbi za psihofizično kondicijo vseh tekmovalcev celo sezono in sodeluje pri delu na terenu.  

 

CILJI PRIPRAVLJALNEGA OBDOBJA: 

Pripeljati vsakega tekmovalca na ustrezen psihofizičen nivo pripravljenosti 

Pripeljati tekmovalca na ustrezen nivo tehničnega znanja tekmovalnega deskanja 

Doseči zadostno količino snežnega treninga v osnovnih postavitvah 

Najti najboljšo možno kombinacijo opreme 

Dobro sodelovanje s serviserjem, trenerjem in kondicijskim trenerjem 

V pripravljalnem obdobju je načrtovanih cca 45 dni. (Molltal, Kaunertal, Zermat, Passo Stelvio) 

Ob slabših snežnih pogojih na ledenikih bo potrebno na Finsko-Švedsko-oz. Novo Zelandijo 

 

CILJI PREDTEKMOVALNEGA OBDOBJA: 

Izvesti čim več situacijskega treninga usmerjenega v pripravo na tekmovanje 

Trenirati na lokacijah in snežnih pogojih, kot bodo na tekmovanju 

Poizkušati dobiti treninge na lokacijah, kjer bodo tekmovanja svetovnega pokala. 

 

CILJI TEKMOVALNEGA OBDOBJA: 

Čim boljša priprava tekmovalca na vsako tekmo, kar bodo zagotovili dobri treningi in 

pridobljena samozavest v predtekmovalnem obdobju. 

Izboljšati rezultate vseh tekmovalcev iz sezone 2020/2021 

Kdor bo v igri za skupni kristalni globus,  tekmuje na vseh tekmovanjih do olimpijskih iger. 

Kdor se odloči za specialno pripravo, na olimpijske igre, mu to zagotovimo in lahko tekmovanje 

pred igrami v Kanadi izpusti. (Če se bo le dalo, predčasen odhod na lokacijo olimpijskih iger). 



 
 

 

 

OKVIRNI PLAN TRENINGOV SEZONE 2021/2022 

 
 

Mezocikel / 
datum  

Načrtovan kraj 
snežnega treninga  

Načrtovano   
število dni 

Maj-Avgust Molltal, 
Kaunertal,Passo 
Stelvio… 

14 

Avgust-
Oktober 

Evropski ledeniki.  
V primeru 
pomanjkanja 
snega, Finska, J. 
Amerika, Nova 

Zelandija 

35 

November  Lokacije z umetnim 
snegom. Priprave na 
tekmovalne razmere. 

15 

Tekmovalno 
obdobje od 
decembra do 
Marca 

 70 

 

 

- kondicijo, glede na lokacije tekmovalcev vsak opravlja sam. Če kdo nima te 

možnosti, se mu pomaga. 

- sama testiranja bodo izvedena neodvisno v dogovoru s tekmovalci 

 

 

 

 


