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PLAN RADA SKIJAŠKOG KLUBA NAFTAPLIN 
ZA SEZONU 2013./14. 

 
 
 

Pripreme za slijedeću skijašku sezonu započinjemo već danas. U planu su 
slijedeće aktivnosti: 

 
1. Proslava dana Skijaškog kluba Naftaplin uz otvaranje sezone 2013/14 

Planiramo još jedan skup kojim ćemo obilježiti otvaranje skijaške sezone uz 
proslavu rođendana Kluba; 

2. Organizacija zimovanja izvan Zagreba u Austriji, Italiji i Francuskoj u 
suradnji sa jednom od turističkih agencija koje nam nude svoje usluge 

Na našoj webstranici pratite informacije i popunite anketu kako bismo 
organizirali ponudu. Početkom rujna objavit ćemo zimovanja koja ćemo imati u 
ponudi za sezonu 2013/14. Planiramo zimovanja u Turracher Hohe, Italiju – 
područje Trentino, Francusku – ovisno o ponudi. Zimovanja ćemo organizirati 
u suradnji sa jednom od turističkih agencija u kojima smo u pregovorima 
ovisno o uvjetima. Nadamo se da će biti ponešto za sve naše članove (neki 
žele tradicionalna zimovanja na poznata mjesta pa ćemo svakako obnoviti 
Turracher Hohe, a za one koji žele nove destinacije bit će i toga u ponudi); 

3. Organizacija jednodnevnih i/ili dvodnevnih izleta u obližnjim skijalištima, 
prvi izlet za otvaranje sezone tijekom 11 mjeseca. Ovaj izlet će biti 
organiziran u jednom od skijališta gdje vrijedi sezonska karta za 
2013/14 i kako bi se ski pass mogao nabaviti u pretprodaji za sezonu; 

4. Organizacija treninga za djecu sa podukom čim se skijalište zasnježi 
Krećemo sa prvim snijegom, kao i svake godine do sada čak i prije žičare, a 
čim skijalište bude službeno otvoreno evo i nas na Sljemenu; 

5. Tehnička organizacija jedne od utrka Cro ski kupa prema kalendaru 
Hrvatskog skijaškog saveza – ime utrke još ostaje otvoreno i ovisi o 
sponzorskim ugovorima. 

O tome čitajte obavijesti na našim web stranicama. 
6. Organizacija FIS slalom i veleslalom utrka za mastere u suradnji sa Ski 

Klubom Rijeka i Ski klubom Zagreb na Platku. 
Još ne znamo točan datum ali bit će uskoro. Budući na našu brojnu master 
ekipu nadamo se uspješnom nastupu mastera. 

7. Usavršavanje sudaca, učitelja i trenera. 
Pokušat ćemo pomoći naše bivše natjecatelje da steknu kvalifikacije kako bi 
uspješno vodili buduće natjecatelje. Osim toga želimo naše mastere motivirati 
i što je moguće više ih povezati sa dječjom natjecateljskom vrstom. Svi naši 
masteri a i drugi članovi su pozvani da se obrazuju za skijaške sudce. Na 
našim web stranicama je ponuđen članovima da se upišu na popis prijava za 
sudački tečaj;   
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8. Dopuna opreme i servisiranje postojeće 
Tijekom ljeta je potrebno servisirati svu opremu i pripremiti za slijedeću 
sezonu. Potrebno je izvršiti pregled i procjenu potrebne dopune opreme kako 
bismo poboljšali „skijaški vozni park“;  

9. Organizacija treninga vikendom i kondicijskih priprema preko tjedna za 
sve naše članove 

U potrazi smo za povoljnom lokacijom gdje bi organizirali  kondicijske i 
rekreativne pripreme od početka rujna. Molimo sve članove da iskažu interes 
preko naše web stranice.  

    
 
Svu našu aktivnost potrebno je usmjeriti na prikupljanje djece mlađih uzrasta 
5-9 godina starosti, kako bismo osigurali podmladak. U suradnji sa ZSS što 
više se posvetiti radu s predškolskom djecom. 
 

 
 
 

Zagreb, 25. svibanj 2013. 
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