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PLAN DELA ZA LETO 2021 

Kot kaže bo leto 2021 kar se tiče organizacije dogodkov podobno nepredvidljivo kot večino leta 2020. Kljub 

temu srčno upamo, da nam uspe organizirati vsaj državni prvenstvi v klasičnem potisku s prsi in klasičnem 

troboju moči. Tekmovanji sta trenutno planirani za konec aprila oz. konec junija, seveda pa še vedno lahko 

pride do sprememb. V primeru ugodnejše situacije ponovno upamo tudi na organizacijo državnega prvenstva v 

troboju moči z opremo ter jesensko (in morda še kakšno) tekmovanje v organizaciji klubov. Stroške tekmovanj 

bomo pokrili s prijavninami. Proti-dopinško takso bomo tako kot v preteklih dveh letih v celoti namenili za 

izvajanje testiranj na tekmovanjih.  

Še bolj negotova kot izvedba domačih tekmovanj je udeležba na mednarodnih, ki so sicer večinoma načrtovana 

za drugo polovico leta. Konec aprila in sredina junija sta planirana evropski (Francija) in svetovni univerzitetni 

pokal (Litva), za katera bo norme potrebno doseči prej, kot na državnem prvenstvu. V primeru, da se izkaže, da 

bosta tekmovanji izvedeni, bomo zainteresiranim omogočili opravljanje norm za uvrstitev. Evropski in svetovni 

prvenstvi v potisku s prsi bosta predvidoma potekali junija (Rusija) in oktobra (Kazahstan). Glede na dosedanji 

interes in težje dostopni lokaciji ne pričakujemo velike udeležbe. Več upanja polagamo na evropsko in svetovno 

prvenstvo v klasičnem troboju moči, ki bosta predvidoma potekala decembra (Švedska) in septembra 

(Belorusija). Ob vstopu v sistem vrhunskega športa kot zveza lahko za sredstva za delovanje reprezentanc 

kandidiramo tudi na razpisu MŠŠ, a večjega finančnega uspeha v prvem letu ne gre pričakovati. 

Sredstva pridobljena s strani registracij in članarin bomo namenili za kritje obratovalnih stroškov zveze, 

stroškov računovodstva in članarin pri krovnih organizacijah. Donirana sredstva z naslova dohodnine, ki jih bo 

zaradi spremembe zakonodaje v prihodnjem letu približno dvakrat več, bodo namenjena nakupu in obnovi 

opreme ali pokalnemu tekmovanju klubov, če bo to izvedeno v normalnem obsegu. 

Vstop v sistem vrhunskega športa PLZS ponuja možnost izobraževanja strokovnih delavcev – trenerjev na 

področju powerliftinga. Za namen priprave tečaja in programa izobraževanja je že bila oblikovana delovna 

skupina. Če bo projekt gladko tekel, lahko jeseni pričakujemo prvo generacijo trenerjev powerliftinga. Pri sami 

pripravi tečaja večjih stroškov ne pričakujemo, stroške izvedbe tečaja pa bo pokrila prijavnina nanj. 

V sodelovanju s SLOADO se pripravlja program proti-dopinških testiranj izven tekmovanj, za katerega upamo da 

bo stopil v veljavo pred prvimi mednarodnimi tekmami letos. Stroške tovrstnih testiranj naj bi prevzela 

SLOADO. 

V letu 2022 načrtujemo podobne dejavnosti kot v preteklih letih: organizacija državnih prvenstev v klasičnem 

troboju moči, klasičnem potisku in powerliftingu z opremo, udeležba na mednarodnih tekmovanjih. Dodatno 

načrtujemo organizacijo tečaja za strokovne delavce 2. stopnje (v primeru zadostnega zanimanja) in uresničitev 

ciljev, ki bi morebiti ostali neizpolnjeni v letošnjem letu. 
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