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Poročilo o delu reprezentance likovni skoki četvorke
2014

Ekipa Sky dragons je v začetku sezone 2014 zamenjala člana ekipe. Namesto dolgoletnega člana
Zorana Tiegla, je na njegovo mesto prišel Klemen Svete. Da bi novega člana kar se da hitro pripravili,
smo v začetku meseca januarja odšli na trening v vetrovnik, kjer smo odleteli 4 ure z našim trenerjem
Joey Jonesom. Po opravljenem treningu je bila določena postava reprezentance v likovnih skokih
četvorke za sezono 2014 (Tomaž Hrast, Kaja Kocjan, Erik Kocjan, Klemen Svete, Jure Cotič‐ kamera,
Zoran Tiegl‐ rezerva).
Konec meseca marca je v vetrovniku v Budimpešti potekalo indoor tekmovanje v likovnih skokih
dvojke. Ekipi Sky dragons 1 in 2 sta osvojili prvo in drugo mesto.
Po opravljenem indoor treningu, so sledili trening skoki na Floridi, Deland. Ekipa je opravila 45
ekipnih skokov, prav tako pod vodstvom Joey Jonesa. V mesecu juniju je potekal trening na prizorišču
svetovnega prvenstva 2014, Prostejov. Trening je bil nujno potreben zaradi specifik letala, iz katerega
se je kasneje skakalo tudi na svetovnem prvenstvu. V začetku meseca julija so potekale tradicionalne
priprave reprezentance iz vojaškega letala na Ptuju. Z uvrstitvijo na svetovnem prvenstvu je ekipa Sky
dragons zadovoljila svoja pričakovanja. Povprečje 12.75 točk je zadostovalo za končno 14. mesto.
Od 17. do 19. oktobra je ekipa opravila zadnji letošnji trening. Skoki so potekali v Murski Soboti iz
vojaškega letala.
Ekipa je v sezoni 2014 opravila skupno nekaj več kot 100 ekipnih skokov. Večji del skokov je bilo
financiranih iz lastnih sredstev. Skupni strošek ekipe v sezoni 2014 je znašal približno 40.000,00 €.
Plani za sezono 2015:
‐kondicijske priprave v lastni režiji
‐tedenski treningi na vozičkih
‐odprto Slovensko prvenstvo 2‐way v vetrovniku, Budimpešta
‐indoor trening v vetrovniku (Bedford, januar)
‐trening skoki iz civilnega letala
‐trening skoki iz vojaškega letala (reprezentančne priprave)
‐Državno prvenstvo 2015
‐World air games (Dubai, december)
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