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PLAN DELA ZA LETO 2019 

Leto 2019 bomo začeli z državnim prvenstvom, predvidoma 30. in 31. marca. Velika želja je, da bi bili prvič 

deležni dvodnevnega tekmovanja, ki bi razbremenilo precej sodelujočih pri organizaciji. V prihodnih letih bi tudi 

radi pridobili tekmovalno opremo, ki bi bila v lasti zveze in bi zagotovila boljše pogoje za tekmovanja. To je 

mogoče pridobiti v sodelovanju s sponzorji ali krovnimi mednarodnimi organizacijami. Do državnega prvenstva 

imamo v načrtu urediti programsko opremo, bodisi z nakupom licence za sistem Goodlift, bodisi s posodobitvijo 

programa Nextlifter. Septembra bomo ponovno, tudi tokrat v manjšem obsegu, organizirali prvenstvo v 

powerliftingu z opremo, 19. oktobra pa bomo sodelovali s ŠD Thorium pri organizaciji jesenske odprte tekme na 

Kidričevem. Katerega od klubov bomo poskusili motivirati za organizacijo tekmovanja v potisku s prsi. Prvič 

bomo organizirali pokalno tekmovanje klubov v powerlfitingu. Stroške organizacije tekmovanj bomo tako kot v 

preteklih letih poskušali pokriti s prijavninami. 

Tudi v letu 2019 se bomo odpravili na več mednarodnih tekmovanj. Sezono bo otvorila Rosana Trost na 

veteranskem prvenstvu v klasičnem powerliftingu. Sledilo bo evropsko prvenstvo v powerlfitingu z opremo, kjer 

bo tudi potekala skupščina EPF. Junija sledi svetovno prvenstvo v klasičnem powerlfitingu na Švedskem, julija 

univerzitetni svetovni pokal v Estoniji in konec leta evropsko prvenstvo v klasičnem powerliftingu ponovno v 

Litvi. V primeru zadostnih sredstev se bomo udeležili volilne skupščine IPF novembra v Dubaju. 

Glede na odličen odziv bomo nadaljevali s skupinskimi treningi deklet. Za podobne skupne treninge in 

seminarje bomo poskušali motivirati klube, ki bi si na ta način lahko zagotovili promocijo, nove člane in ptreban 

sredstva za delovanje. 

Na organizacijskem nivoju bomo pripravili vlogo za kategorizacijo športnih panog in uvrstitev v sistem OKS, 

čeprav obstaja možnost da bo tekmovalni sistem potrjen šele leta 2021.  

Stroške organizacije tekmovanj bomo tako kot v preteklih letih poskušali pokriti s prijavninami, že pridobljena 

sponzorska sredstva bomo namenili za nakup opreme in oblačil za tekmovalce na mednarodnih tekmovanjih. 

Sredstva pridobljena z naslova proti-dopinške takse bomo namenili za izvajanje testiranj na tekmovanjih. 

Morebitna dodeljena sredstva z naslova donacij iz dohodnine bomo namenili za nagrade najboljšim klubom ali 

za nakup opreme v letu 2020.  Sredstva pridobljena s strani registracij in članarin bomo namenili za kritje 

obratovalnih stroškov zveze, stroškov računovodstva in članarin pri krovnih organizacijah.  

Urban Mur, predsednik 

mailto:info@

