ZAPISNIK
video seje Strokovnega sveta PZS dne 6.1.2022

Prisotni člani SS
Berdajs Luka, Podržavnik Gorazd, Lipovž Matic, Sparavec Metka, Robnik Miha, Matija Medvešek,
Potočnik Urša, dr. Kapus Jernej, Bačelič Tadej, Koren Miha in dr. Silvester Lipošek
Ostali prisotni: Maja Virant
Odsoten: Poljak Aleš

Izvedla se je video konferenca

Dnevni red
1.
2.
3.
4.

Sodelovanje PZS s tujim strokovnjakom na področju fiziologije (Olbrecht)
Izbor naj plavalec/naj plavalka
Četveroboj
Razno

Ad1: Sodelovanje PZS s tujim strokovnjakom na področju fiziologije (Olbrecht)
Opaziti je, da v teamu, ki skrbi za naše plavalce manjka fiziolog oziroma svetovalec za strategijo,
vzdržljivostno vadbo… Predlagamo sodelovanje z Janom Olbrechtom, saj imajo nekateri naši
trenerji dobre izkušnje z njegovim sodelovanjem. Testiranja z omenjenim strokovnjakom naj bi
bili deležni najboljši člani oziroma vsi z 100% normo za največja tekmovanja. Analize teh testiranj
naj bi bile predstavljene na licenčnih seminarjih v širšem krogu trenerjev.
Sklep1: SS PZS podpira sodelovanje z Janom Olbrechtom in hkrati predlaga, da se to
sodelovanje prične čimprej.
Ad1: Izbor naj plavalec/naj plavalka
Pravila za podelitev so znana:
Kadeti – EYOF – kadar ni EYOF-a pa velja najboljši rezultat na lestvici v 50 metrskem bazenu
Mladinci – MEP, MSP
Člani – po izboru posameznih članov SS

Sklep 2: Naj plavalec/naj plavalka:
Člani – Bau Martin (Metka Sparavec Malenko); Katja Fain (Metka Sparavec Malenko)
Mladinci – Pušnik Jaka (Torkar Tomaž); Primc Tia (Lipovž Matic)
Kadeti – Furlan Štular Arne (Pilko Kaja); Marčun Mojca (Potočnik Urska)
Imena kandidatov smo dobili glede na rezultate v letu 2021 (januar – december). Takšen izbor je
bila izjema predvsem zaradi situacije s covidom. Za podelitev priznanj v letu 2022 bomo vzeli
rezultate dosežene od januarja – septembra 2022, kasneje (2023 in dalje) pa rezultate dosežene
september – september.

Ad3: Četveroboj
Seznanimo se, da so bile Propozicije za tekmovanje že poslane sodelujočim. Dogovorimo se, da
bo šel dopis ponovno iz pisarne PZS, kjer udeležence pozovemo za prijave in podatek o številu
sodelujočih. Nekatere ponudbe s strani hotelov smo že dobili, druge bomo še preverili.
Ad4: Razno
Pravilnik o nagradah plavalcev in trenerjev v okviru PZS
Glede na to, da je vsebina zelo zahtevna smo se dogovorili, da omenjeni temi posvetimo več časa
in se o tem pogovorimo (v živo v pisarni PZS) v sredo, 19.1.2022 ob 10.00 uri. Pregledali bomo
pravilnik, ki smo ga pisali v letu 2017.

Izobraževanje ADEL
Kot nam je znano je po pravilniku potrebno po 1.1.2022 plavalcem pridobiti certifikat
(tekmovalno licenco), ki jo je potrebno vsaki dve leti potrjevati. Pozovemo Darjana Petriča, da
predlaga sistem kako to storiti.
Športna prehrana
Na področju dodatkov k prehrani je prišlo do sprememb (novi dobavitelj), ki pa jih nekateri
plavalci (beri plavalka) ne morejo sprejeti (zaradi slabega okusa…..) oziroma jim ne odgovarjajo.
Zato sprejmemo sklep:
Sklep 3: SS PZS pozove IO PZS, da v omenjenem primeru najdejo rešitev in z njo seznanijo
plavalce in trenerje.

Zaprtje države
SS PZS sprašuje IO PZS ali obstaja načrt možnosti treninga v primeru zaprtja države. Mnenje je,
da bi ta načrt v okviru PZS moral obstajati.
Registracijski pravilnik
SS PZS poziva predsednika PZS naj zadolži pravno službo zveze za pripravo Registracijskega
pravilnika, ki bo v skladu z veljavnim zakonom, saj ga bo potrebno predložiti za pogoj registracije
in kategorizacije.

Ljubljana, 6.01.2022

Predsednik SS PZS
Dr. Silvester Lipošek

