
 
ZBOR ZA TEK NA SMUČEH  
 
Ljubljana, 12.1.2022 
 
 

ZAPISNIK 
 

15. dopisne seje Zbora za tek na smučeh, ki je potekala do 12.1.2022 do 14:00 ure. 
 
Glasovali so: TSK Logatec, TSK JUB Dol, ŠD Gorje, ND Rateče Planica, NŠD Medvode, SK Loška 
dolina, TSD Olimpija Bloke, SK Cerknica, TSK Triglav Kranj, ŠD Oktan, SD Bohinj, SKIKE Slovenija 
 
Na seji je bilo prisotnih 39 od 54 glasov, kar pomeni, da je bil Zbor sklepčen. 
 
 
Dnevni red: 1. Predlog sestave ekipe za nastop na ZOI 2022. 
 
 

1.točka 
 
Predlagani postopek izbire udeležencev na ZOI Peking 2022: 
 
Trenutno imamo kvoto 6 deklet in 3 fante. 16.1.2022 bo FIS objavila nove, dokončne kvote. 
V duhu organizacije svetovnega prvenstva 2023 predlagamo številčnejšo ekipo. 
 
Predlagamo nastop 4 fantov in  5 deklet. 
 
Ker so tekme svetovnega pokala v Franciji ( 3 tekme ), 14 - 16.1.2022 in v Planici ( 2 tekmi ), 21.-
23.1.2022 odpovedane, predlagamo Strokovnemu svetu za vrhunski šport pri OKS, da dokončen 
seznam posredujemo po tekmovanju COC pokala, ki bo 22. – 23.1.2022 v  Oberstdorfu v Nemčiji. 
Ob tem prosimo, da se kot kriteriji upoštevajo tudi tekmovanja COC pokala. 
 
Predlagani spisek je sestavljen na naslednji osnovi: 
 
- uvrstitve WC do 16. mesta (Anamarija Lampič, Eva Urevc) 
- uvrstitve WC do 30.mesta (Vili Črv) 
- Team sprint do 12. mesta (Miha Šimenc) 
- Izpolnjena norma lani in rezerva za team sprint, v kolikor dobro nastopi v Oberstdorfu (COC) in 
izpolni kriterij za WC to je uvrstitev do 15.mesta(Janez Lampič) 
- 37. mesto (1/2 uvrščenih na tekmah WC za mlade športnike do 25.let (Anja Mandeljc)  
- 12.mesto COC/primerljivo z uvrstitvijo na tekmah WC do 40.mesta, kar je 1/2 uvrščenih na tekmah 
WC (Miha Ličef),  
- Kandidatke za popolnitev ekipe so še Neža Žerjav, Anita Klemenčič in Hana Mazi Jamnik, v kolikor 
bi zaradi odpadlih tekem WC, izpolnile norme za nastop na tekmah COC in sicer bi se na COC 
pokalu v Oberstdorfu uvrstile do 10. mesta  absolutno. 
- Spremstvo je po vrstnem redu pomembnosti udeležbe, kar pomeni ob 9 tekmovalcih 
predvidenih  vsaj 9 spremljevalcev. 
 
 



 
 
SKLEP št.76: 
Zbor za tek na smučeh podpira predlagani postopek imenovanja ekipe za nastop na ZOI Peking 
2022, katerega je sprejel Strokovni svet panoge na svoji 25.seji, dne 11.1.2022. 
  
Sklep je bil sprejet soglasno z 39 glasovi 
 
 
 
Zapisal: Jože Klemenčič 
  

        Roman Beznik 
         Predsednik Zbora in Odbora za tek na smučeh l.r. 


