
Panoga: TELEMARK SMUČANJE 
Poročilo o delu panoge za sezono 2021/2022 
  

Panoga telemark smučanje 

 

Realizacija programov 

 

Na tekmovalno sezono smo se pričeli pripravljati dokaj uspešno, nekaj je bilo problemov s 

slabimi vremenskimi razmerami za smučanje, pomanjkanje snega. Tekmovalci so opravili večje 

število suhih treningov, ki so bili kombinirani s  treningi na rolkah, treningi s kolesom ter 

treningi v fitnesu. V jesenskem delu smo morali trening prilagajati finančnim zmožnostim, zato 

smo na sneg odšli zelo pozno. Tudi v decembru zaradi slabih vremenskih pogojev in minimalnih 

sredstev treningi niso bili izvedeni po načrtu. Glavnino snežnih treningov smo tako opravili 

Decembra in Januarja. Pestile so nas tudi poškodbe tekmovalcev, kar je vplivalo na udeležbo 

tekem svetovnega pokala ter Mladinskega svetovnega prvenstva in posledično realizacijo ciljev.  

 

Realizacija ciljev 

1 Tip tekmovanja 
CILJI REALIZACIJA 

Svetovni pokal skupno 

 

1 x do 6. mesta 

2 x do 15. mesta 

 

NE    

DA  

Svetovni pokal posamezne 

tekme 

2 x do 6. mesta 

3 x do 6. mesta 

3x do 10. mesta 

DA                                                                              

DA 

DA 

Mladinsko svetovno 

prvenstvo v telemark 

smučanju 

1 x do 6. mesta 

1 x do 15. mesta 

NE 

NE 

 

 

 

Povzetek dela in uspešnosti po posameznih programih 

 

 

Realizacije načrtovanega programa:  

Sezona je bila tudi finančno nekoliko manj uspešna od prejšnjih, saj je bila poraba nekoliko višja 

začrtanih okvirjev. Ob tem je potrebno poudariti tudi na zelo veliko lastno udeležbo tekmovalcev 

tako pri izvedbi treningov, kakor odhoda na tekme svetovnega pokala.  

 

 

Realizacija rezultatskih ciljev:  

 



Kljub izrazito zahtevnim pogojem za pripravo tekmovalcev smo v sezoni uspeli napredovati in 

dosegati odlične rezultate. Veseli tudi napredek tekmovalke Maše v vseh disciplinah telemark. V 

posameznih disciplinah je Jure Aleš osvojil 4. mesto v telemark paralel sprint,. Cilji niso bili 

popolnoma izpolnjeni. 

 

  

Splošna ocena:  

 

 

 

STANJE V PANOGI 

 

Reprezentanco je vodil Franc Horvatiček, v vlogi vodje in trenerja. Pri izvajanju in svetovanju so 

sodelovali še: Robert Aleš, Jani Kapušin ter Uroš Šemrov. Odbor za telemark deluje pod 

vodstvom predsednika Franca Horvatička. 

Tekmovalke: Maša Štrakl 

Tekmovalci: Jure Aleš 

Športna infrastruktura v Sloveniji, ki jo reprezentanca koristi za treninge in priprave: 

• Rolkarska steza na Kokrici (rolkarski trening) 

• Atletski stadion v Kranju (atletski treningi in fitnes) 

• Smučišče Krvavec (poligon SZS) 

• Smučišče Moelltal, Hintertux in Saas Fee ( snežne priprave na ledeniku) 

 

Animacija mladih, nekaj zadnjih sezon poteka pod okriljem Telemark kluba Kranj, ki organizira 

delavnice za učenje telemark smučanja po različnih smučiščih po Sloveniji ter Uroša Šemrova, 

ki kot trener in strokovni sodelavec pri telemark panogi skuša navdušiti kakšnega alpskega 

smučarja mladinca, da bi se preizkusil tudi v telemarku.  

 

 


