Poročilo reprezentance v umetniških disciplinah in skupinskih likovnih skokih 2013

Reprezentanca v umetniških disciplinah (svobodni let) v sestavi Marko Ferlan, Tina Gradišnik
in Jože Mlakar se je udeležila Evropskega prvenstva v Banja Luki , kjer smo zasedli 7. Mesto!
Letos se je prva ekipa reprezentance v skupinskih likovnih skokih odpovedala nastopa na
Evropskem prvenstvu v Banja Luki, zato smo se udeležili tega tekmovanja z drugo ekipo
(Vešče) in zasedli 10. mesto na Evropskem prvenstvu in 16. mesto na Svetovnem pokalu!
Treninge smo opravljali v glavnem z lastnimi sredstvi in v sklopu skupnih priprav z klasično
reprezentanco v Lescah iz dodeljenega naleta letala PC‐6 po pogodbi LZS in SV! Na pripravah
je bilo izvedenih 5 skokov (1,5 ur PC‐6 SV)! Nekaj treninga je bilo opravljeno tudi v tujini s
pomočjo tujih trenerjev v simulatorju letenja, kar pa zelo poveča stroške treningov kot tudi
potne stroške! Za treninge in tekmovanja smo porabili približno 50.000 €!
Udeležili smo se tudi odprtega državnega prvenstva, ki je potekalo skupaj z Avstrijskim
državnim prvenstvom, kjer smo osvojili 1. mesto na Slovenskem in 2. mesto na odprtem
prvenstvu! Na DP je bilo porabljenih 13,5 ur PC‐6 SV!

Plan dela reprezentance v umetniških disciplinah!
V letu 2014 bo reprezentanca v umetniških disciplinah opravljala svoje treninge po svojih
zmožnostih v tujini kot tudi na domačem terenu, nekaj pa tudi v simulatorjih letenja po
približno istem sistemu kot letos. Upamo pa , da bomo lahko nekaj več treninga opravili s
pomočjo letala Slovenske vojske!
Ekipo za disciplino »freefly« sestavljajo: Marko Ferlan, Tina Gradišnik in Matej Hohnjec!
Ekipo za disciplino »freestyle« sestavljata: Maja Ratajc in Jože Mlakar
Vodja reprezentance : Jože Veldin
Reprezentanca v umetniških disciplinah se bo udeležila državnega prvenstva in pa
svetovnega prvenstva, ki bo 24.08. – 31.08.2014 Prostjev (Češka)

07.10.2014 Murska Sobota

Vodja reprezentance v um. disc.:
Jože Veldin

