
 ZAPISNIK  

sestanka razširjenega strokovnega sveta Drsalnega kluba Celje, sekcije za umetnostno drsanje. 

Sestanek je bil v ponedeljek, 5. 11. 2018, ob 17.45 uri v upravnih prostorih Drsalnega kluba Celje.  

Prisotni: Ivan Pfeifer (predsednik), Metka Umek (predsednica SS), Anja Bratec Lesjak, Matej Logar 

(predstavnik staršev), Tamara Dorofejev (glavna trenerka), Teodora Poštič in Ksenja Jaščenski. 

 

Dnevni red:  

1. Analiza pripravljenosti  naših drsalcev na prehodu iz pripravljalnega v tekmovalno obdobje 

2. Razno  

 

K 1. točki  

Po uvodnem pozdravu predsednice strokovnega sveta je predsednik kluba Ivan Pfeifer  opozoril na 

potrebne rešitve vprašanj, ki se pojavljajo s strani trenerjev in staršev glede sistema treningov. 

Metka izpostavi  napredek pri mlajših drsalcih v tehniki drsanja oz. natančnosti izvedbe korakov. 

Tamara poroča, da je napredek po prvem preglednem tekmovanju in tekmi v Zagrebu viden,  bilo pa 

je še precej napak v izvedbi posameznih elementov, kar je pogosto za prve nastope  v sezoni. 

Trenerji poročajo, da nekateri tekmovalci B skupine na treninge ne hodijo redno. Zaradi boljše 

organizacije treningov je potrebno vadbene skupine preoblikovati. 

Otroci skupine C treninge obiskujejo zelo redno, vendar nekateri ne dosegajo minimalnih standardov 

za udeležbo na mednarodnih tekmah. 

Za nove tekmovalke skupine D opravi Tamara, v sredo, 7. 11. 2018, pregled elementov. V kolikor 

izpolnjujejo pogoje, jih prijavimo na njihovo prvo tekmovanje, na DP. 

SKLEP: 

1/ Glede na trenutne rezultate in delov skupinah se bodo treningu tekmovalcev  A skupine (Daša, 

Nina, Maruša, Lara, Luka, Ana, Lidija, Taja in Nika) ob ponedeljkih in četrtkih pridružili še določeni 

tekmovalci iz skupine B (Tija Ota, Luna, Ajda).  Nika te dni trenira s skupino tekmovalk B, ki jo vodi 

Ksenija. 

2/ Po tekmovanju Skate Celje, se pregledajo rezultati, sestane SS in opravijo morebitni ponovni 

premiki v skupinah. 

3/ Predpisane elemente za nastop v skupini D izpolnjujejo:  Tinea Kaligaro, Gaja Šepec in Tena 

Škalički. Dekleta bodo do Državnega prvenstva ustrezno pripravljena. 

4/ Na mednarodna tekmovanja v skupini Cubs, klub prijavi  tekmovalce, ki dosegajo minimalne cilje 

za to starostno skupino (1 axel). 

K 2. točki  

Člani SS opažajo veliko število poškodb v letošnji sezoni.  



Ugotavljamo potrebo po dodatni uri gimnastike za D skupino.  

Trenerji ugotavljajo potrebo po dodatni uri za izpopolnjevanje tehnike drsanja in piruet. 

Letošnji obisk tečajev v prvih dveh mesecih je kljub reklami  zaradi toplega vremena zelo nizek. Tečaji 

v zimskih mesecih so tudi sicer  običajno bolje  obiskani. 

SKLEP: 

1/ Ogrevanja na suhem morajo biti vodena s strani trenerja, oz., če sta oba na ledu, vsaj s strani 

trenerja nadzorovana in izpeljana ob ledeni ploskvi. 

V primeru poškodb, je nujno potrebno sodelovanje staršev s trenerjem, zdravnikom in 

fizioterapevtom. Starši naj komunicirajo s trenerjem, saj bo le tako lahko vadbo prilagodil otrokovim 

trenutnim sposobnostim. 

2/ Klub omogoča skupini D izvedbo dodatne ure gimnastike, ob četrtkih, od 18.00 do 19.00, v mali 

dvorani Golovec (nad bazenom, desno od kegljišča). Vadbo bo vodila Anja Bratec. 

3/ Klub omogoča tekmovalcem dodatno uro s trenerjem za izpopolnjevanje tehnike drsanja in piruet, 

ob četrtkih, ob 13.15. 

4/ V prihodnjem letu je potrebno manjše reklamne letake za petkove tečaje drsanja, za mesec 

oktober in november , razdeliti otrokom na dopoldanskih tečajih drsanja za OŠ.  

 

Sestanek se je zaključil ob 19.50.  
 
Celje, 5. 11. 2018  

Zapisnik pisala: Metka Umek  
 

 

 


