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IZVJEŠĆE O RADU U SEZONI 2012/2013
Skijaški klub „Naftaplin“ aktivno je u sezoni 2012-2013 obavljao slijedeće aktivnosti:
 Dječje zimovanje sa podukom skijanja
Tijekom sezone 2012/13 uspjeli smo održati dva tjedna ciklusa škole skijanja na
Sljemenu za vrijeme školskih praznika. Iako su snježni uvjeti za održavanje škole
u vrijeme školskih zimskih praznika bili dobri skijalište službeno nije radilo u
tjednu prije održavanja svjetskog kupa. Mi smo ipak uspjeli održati jedan
trodnevni ciklus ski škole sa 8 djece od 26. Do 28.12.2012. i drugi od 6. do
11.01.2013. sa 13 djece. Iako je to znatno manji broj djece nego što smo znali
imati u turnusu proteklih godina smatramo uspjehom što smo uopće uspjeli
održati tečajeve jer smo se borili sa svim mogućim dezinformacijama o radu
skijališta. Za cijelo vrijeme održavanja prve smjene skijalište je službeno bilo
zatvoreno, a u pripremi druge smjene do ponedjeljka 11.01. ujutro nije se mogla
dobiti informacija o otvorenosti skijališta, tako da su neki roditelji koji su već
uplatili tečaj zatražili povrat sredstava i odustali, jer nisu vjerovali da će se djeca
skijati. Isto tako smo održali 7 subotnjih i jedan nedjeljnji tečaj sa ukupno 12
djece. Ovi vikend tj.subotnji tečajevi su bili novost ove godine i jako su dobro
prihvaćeni. Bili bi ih i više da nam se nije dogodio kvar na kombiju pa se nismo
usudili obavještavati dovoljno unaprijed dok nismo uspjeli osigurati privatni
automobil za prijevoz. Nakon kvara kombija djecu su uglavnom prevozili učitelji
sa svojim vozilima.
 Natjecateljska ekipa
zainteresiranoj djeci i nastavak usavršavanja u skijanju. Naša je dječja
natjecateljska ekipa ostala malena i dalje imamo samo dva natjecatelja, ali
nadamo se da će neki od polaznika ovogodišnje škole slijedeće godine postati
dio mele ekipe. Naša dva mala hrabra natjecatelja su učestvovali na utrkama.
Vito Schuster i Tara Durn natjecali su se u slalomu i veleslalomu i ostvarili su
slijedeće rezultate:
TARA DURN 10. mjesto od 14 natjecateljica sa 296 bodova Učestvovala je na 11
od ukupno 33 utrke.
VITO SCHUSTER 23. mjesto od 26 natjecatelja sa 41 bodom učestvovao je na
4 od 33 utrke.
Vito je na žalost bolovao velik dio sezone i nije se natjecao u završnici kupa.
Klub je ukupno ostvario 337 bodova.
Pojedinačni rezultati djece su dobri budući da su zbog nedostatka financijskih
sredstava i bolesti nastupali u malom broju utrka.
Naglašavam da je rezultat kluba slab zbog malog broja natjecatelja. Svakako
moramo uložiti napore da povećamo broj natjecatelja u dječjim kategorijama.
Osim navedenog imali smo ozbiljan kvar na kombiju u ožujku i popravak nam je
pojeo sva sredstva koja su bila predviđena za sezonu 2012/13. Osim toga
zahvaljujemo se Tvrtki STI i Luki Vučiniću na donaciji kojom je pomogao u
ključnom trenutku za popravak kombija.
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Sada je potrebno uložiti napor da osiguramo sredstva za slijedeću sezonu i
molimo sve članove kluba da pomognu u prikupljanju sredstava i što nam je još
važnije u prikupljanju članova-djece koje ćemo obučiti za natjecateljsku ekipu.
Osim djece natjecali su se i naši masteri . Masteri su daleko aktivniji i sada već
brojimo 16 natjecatelja čime smo najbrojnija master ekipa u Hrvatskoj. Ovo je
postigao uglavnom Luka Vučinić svojim nesebičnim angažmanom u Master ekipi.
Budući da je u planu bolje povezivanje mastera sa dječjim natjecateljskim timom
nadamo se boljem radu slijedeće godine.
 KUP INE
jedna od najpoznatijih trka Cro ski kupa, koju klub organizira već dvadesetak
godina, a dobar je promotivni događaj na kojem se okuplja vrlo mnogo djece, ali i
roditelja i te gostiju ove smo godine uz nešto problema uspjeli odraditi iako
isključivo sa vlastitim sredstvima jer je ove godine izostala potpora sponzora
osim u jednom dijelu nagrada. Dakle nagrade su sponzorirali INA I HEAD, a
troškove GSS-a je sponzorstvom Astra international Inženjering. Za slijedeću
godinu potreban je angažman svih članova da pokušamo naći sponzora za trku
najkasnije do početka studenog kada se zaključuju nominacije za naziv trke.

 Usavršavanje sudaca, učitelja i trenera
Dugogodišnji rad s djecom, njihovo usavršavanje u skijanju, dovelo je to činjenice
da klub aktivno sudjeluje i u licenciranju učitelja i trenera skijanja, a novost je i
uvođenje obuke snowboarda, a također naše dugogodišnje članove smo
osposobili i obrazovali za suce. Sudački tečaj bi trebao biti održan 2013. godine i
svakako moramo nominirati nove članove za suce, a potrebno je pomoći učitelje
koji će se obavezati da će raditi za nas da pohađaju učiteljski seminar.
Najveći dio aktivnosti se organizirao u našem prostoru na SLJEMENU.
Tijekom sezone uspjeli smo održavati dežurstva vikendom. Ovaj je prostor i nadalje
članovima na raspolaganju.
Imali smo u planu obnovu opreme i nabavku nove opreme za natjecatelje ali za sada
nismo to uspjeli ostvariti, zahvaljujući ozbiljnom i skupom popravku na kombiju koji
smo morali platiti. Ukoliko obećana donacija bude i ostvarena imat ćemo mogućnosti
za servis opreme.
Na pragu nove skijaške sezone 2013/14 Skijaški klub Naftaplin ima od 739 ukupno
registriranih članova u svom adresaru:
- 99 aktivnih članova,
- 16 natjecatelja, registriranih u sustavu natjecanja Hrvatskog skijaškog saveza
(od toga 2 dječaka i djevojčica, te 14 mastera).
Osim registriranih natjecatelja imamo i 4-ero djece koja treniraju i koje ćemo
pokušati pripremiti za natjecateljsku ekipu isto kao i još dvoje prijavljenih mastera za
slijedeću sezonu. Dakle u slijedećoj natjecateljskoj sezoni očekujemo da ćemo imati
ukupno 22 natjecatelja.
- 12 licenciranih učitelja skijanja i 2 licencirana učitelja snowboarda, koji su naši
aktivni članovi
- 16 članova su licencirani skijaški sudci Hrvatskog skijaškog saveza i vrlo često
pomažu i drugim klubovima u organizaciji i provedbi natjecateljskog dijela sezone.
Iako smo kroz 2012/13 godinu bili bez sponzorskih sredstava sredstava, i
natjecatelje su financirali roditelji i članovi kluba, ipak su ostvareni neki rezultati.
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Jasno da nismo zadovoljni tim rezultatima i mislimo da možemo i bolje. Stoga za
slijedeću skijašku sezonu planiramo bližu i jaču suradnju naših natjecatelja mastera
sa dječjim natjecateljskim timom.
Uz redovitu školu skijanja tijekom školskih praznika, Klub planira organizaciju
zimovanja u nekoliko manji i intimnijih skijališta (Italija i Austrija), gdje će biti
mogućnosti da se djeca druže međusobno i samostalno, ali i sa roditeljima, a
obavezno se organizira i nekoliko vikend izleta na obližnja skijališta Hrvatske,
Slovenije, Austrije i Italije, kako bi se čim više vremena provelo na snijegu.
Za zimovanja i izlete smo u pregovorima sa nekoliko turističkih agencija. Izabrat
ćemo jednu sa kojom bismo ostvarili obostranu suradnju
Promotivne aktivnosti za naše sponzore ćemo sa zadovoljstvom organizirati, pa ovim
putem pozivamo sve članove i one koji će to postati da daju prijedloge i upute
informaciju za sponzore i donatore na sve moguće adrese..
Istodobno bi nam najviše bilo drago da djecu svojih poznanika i prijatelja uključite u
sportske aktivnosti Kluba, jer Klub zapravo najviše postoji radi njih.
Zaključno napominjem da nismo zadovoljni ostvarenim rezultatom i da mislimo da
možemo znatno bolje. Ovo je bila za nas prelazna godina u kojoj smo počeli našu
aktivnost u 12 mjesecu 2012. Godine što je jako prekasno za pripremu dobre
sezone. Zahvaljujući dobrim snježnim uvjetima i tome što je sezona dugo trajala smo
uspjeli održati aktivnosti poput škole skijanja za djecu što nam je bio primarni cilj.
Slijedeću sezonu započinjemo danas i nadamo se u 9 mjesecu imati već
pripremljena zimovanja te molimo sve prisutne da se ukljuće svojim željama,
primjedbama, komentarima i nadasve radom. Za kvalitetan rad je potrebno naše
trajno prisustvo ovdje na Sljemenu jer je to naš jedini prostor te vas molimo da se
uključite dolaskom ovdje, dežurstvom subotama i nedjeljama, te aktivnim skijanjem
prvenstveno na Sljemenu.
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