
 
 
 
PROGRAM DELA V SEZONI 2021/2022 – PROSTI SLOG DESKARJI 

 
 

PRIPRAVLJALNO OBDOBJE PROSTI SLOG , A in B REPREZENTANTI: 

 

A ekipa: Urška Pribošič, Tit Štante, Naj Mekinc 

Cilji: 

Zagotoviti kvalitetne treninge s katerimi obdržimo homogenost ekipe 

Dvigniti nivo osebnih rezultatov iz sezone 2020/2021 

Večja količina treningov na blazini 

Ostati v vrhu svetovnega deskanja brez poškodb 

Uvrstitev med prvih 6 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: Kaja Verdnik, Max Kralj Kos, Tinkara Valcl, Ožbe Kuhar, Anej Herženjak, Lenart 

Maligoj, Valuk Markelj, Jan Vogrin, Aljaž Sladič, Niko Lemark 

 

Cilji: 

Izboljšanje psihofizične priprave 

Izboljšanje tehničnega znanja deskanja 

Večja količina dela na snegu 

Večja količina treningov na blazini 

 

Namen in cilj: 

Homogeno delovanje vseh reprezentantov 

Zagotovitev kvalitetnih snežnih treningov vsem tekmovalcem 

Pomoč pri fizični pripravi v kolikor jo kdo potrebuje 

Zagotovitev najboljših pogojev dela za vse reprezentante  

 



 
Pri tekmah WC in EC bo pomožni trener skrbel za delo s športniki, ki se ne bodo udeležili 

tekmovanja. 

 

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  

 

CILJI PREDTEKMOVALNEGA OBDOBJA: 

Izvesti čim več situacijskega treninga usmerjenega v pripravo na tekmovanje 

Trenirati na lokacijah in snežnih pogojih, kot bodo na tekmovanju 

 

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 

 

OKVIRNI PLAN TRENINGOV SEZONE 2021/2022 

 

Mezocikel / 

datum  
Načrtovan kraj 

snežnega treninga  
Načrtovano   
število dni 

Maj-Avgust Testiranje LJ FŠ, 
AIRBAG, PARK 
(Scharnitz, 
Hintertux) 

13 

Avgust-

Oktober 

Park, Testiranje FŠ, 

AIRBAG, PARK, Surf 
Camp, Meritve  
(Moeltal, Scharnitz, 
Saas Fee, 
Montalivet, Passo 
Stelvio, Ljubljana) 

49 

November  Blazina, Park, EC BA 
SS ( Scharnitz, Tux, 
Kaprun, Stubai) 

16 



 

Tekmovalno 
obdobje od 
decembra do 

Marca 

 144 

 

 

 

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

   možnosti, se mu pomaga. 

 

- pred počitnicami se izvede šolsko testiranje in ponovitev po počitnicah 

- pred sezono se zagotovi možnost treniranja na rail objektih v Planici 

- v oktobru meritve na FŠ 

 

 

 

 


