Poročilo padalske reprezentance v umetniških disciplinah
1. Mednarodna tekmovanja
Reprezentanca v umetniških disciplinah ( svobodni let in prosti slog )
se je udeležila Svetovnega prvenstva na Češkem ( Prostjev ) v avgustu
2014! V ekipi za svobodni let so bili: Marko Ferlan, Tina Gradišnik in
Matej Hohnjec! Zaradi poškodbe člana ekipe pred samim
tekmovanjem, nismo uspeli izvesti planiran trening v zadnjem
obdobju na pripravah! Klub tem nevšečnostim je ekipa dosegla
povprečje točk po pričakovanjih in zasedla 19. mesto.
V ekipi za prosti slog sta nastopila Maja Ratajc in Jože Mlakar kot
debitanta na večjih tekmovanjih in se izvrstno izkazala. Priprave z
ekipo so bile uspešne po planu, kar se je obrestovalo na Svetovnem
prvenstvu, kjer sta zasedla odlično 11. mesto za kar sta dobila
posebno pohvalo od sodnikov na zaključnem sestanku vodij ekip in
sodnikov!

2. Priprave padalske reprezentance v umetniških disciplinah
Večino priprav in treningov smo opravili v tujini, nekaj v Sloveniji iz
letala PC‐6 ( Aviofun ) in iz letala SV PC‐6 po pogodbi SV in LZS!
V tujini smo se udeležili: ( Svobodni let )
‐januar‐ Freefly Winter Festival v Dubaju kjer so treningi potekali s
pomočjo svetovno priznanih trenerjev Mactoum in Nexus teama iz
Dubaja ( približno 40 skokov ) in 7 ur v vetrovniku z trenerjem Ty
Baird !
‐marec‐ Flaj Flaj Freefly festival v Elsinorju v ZDA ; približno 60
skokov in 8 ur vetrovnika z trenerjem Mike Carpenter!
‐april, maj‐trening Madžarska ( Siofok )
‐junij‐ 3 ure treninga v vetrovniku V Varšavi z trenerjem TY Baird

‐ julij – Fano Italija in Vector festival Empuriabrava Španija; trening
‐avgust‐ Praga vetrovnik 2 uri trening oz. priprava rutine za
Svetovno prvenstvo
‐ oktober‐ Viking freefly camp v Sevilli Španija 35 skokov z
inštruktorji iz Norveške in Finske!
‐november in december‐ planiramo še 60 skokov v Dubaju in 6 ur
treninga v vetrovniku!
Prosti slog
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Februar‐ Vetrovnik Empuriabrava Španija
Marec‐ vetrovnik Seattle ZDA, Elsinor ZDA trening skoki
Maj‐ španija; vetrovnik ; tunnel camp
Junij‐ Slovaška –tunnel camp
Julij‐ tunnel camp Švica
Ostali treningi skokov v glavnem v Benetkah in Empuriabrava
Španija!

Preostali del treningov smo opravili v Slovenj Gradcu ( PC‐6 ,
Aviofun) in na pripravah od 01.07‐04.07. 2014 na Ptuju iz letala
Slovenske vojske , kjer smo stroške goriva plačali sami! Iz letala SV
smo uspeli porabiti 7 ur naleta, ki je bil odobren po pogodbi LZS in
SV, razlika do 10 ur je šla za prelet iz letališča Brnik do letališča Ptuj
v Moškanjcih!
Skupni strošek reprezentance 75.000 € od tega približno 85%
lastnih sredstev in približno 15% sredstev od LZS ( refundacija za
svetovno prvenstvo in priprave reprezentance po pogodbi s SV –
10 ur naleta letala PC‐6 )
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