POWERLIFTING ZVEZA SLOVENIJE ZVEZA TROBOJA MOČI
Hrušica 70b,
4276 Hrušica

Poročilo upravnega odbora
Glede na plan dela, ki smo ga sprejeli v podobnem času lani, je bilo leto 2020 delno uspešno. Na
žalost nam je uspelo organizirati le eno tekmovanje, kar dvakrat pa smo bili primorani v zadnjem
trenutku prestaviti oz. odpovedati državno prvenstvo v klasičnem troboju moči. Kljub epidemiji smo
uspešno uresničili nekaj ostalih zadanih ciljev in z upanjem zremo v prihodnost.
Kot je to že običajno, smo se člani upravnega odbora Urban Mur, Samo Železnik, Tadej Kovačič, Jakob
Škarabot in David Brunšek, redno dogovarjali o razvoju zveze in tekočih zadevah. V letu 2020 smo
uspešno uresničili kar nekaj zastavljenih ciljev, izkazali pa so se tudi naši člani:

















11. januarja smo v Olimpijskem centru izvedli redno sejo skupščine PLZS in postavili temelje
za delovanje zveze.
26. januarja smo v Kranju izvedli prvo ločeno državno prvenstvo v potisku s prsi, ki se ga je
udeležilo 22 tekmovalcev in tekmovalk. Bolj kot število nastopov, ki je bilo ob prvi izvedbi
pričakovano nekoliko nižje, nas je razveselil velik obisk gledalcev in navijačev. Glavni sponzor
tekmovanja je bilo podjetje A7 Poland, ki so se predstavili celo s stojnico.
Med 25. in 29. februarjem je potekal prvi evropski univerzitetni pokal v troboju moči, na
katerem je nastopil predstavnik Univerze v Ljubljani Nejc Rebolj, ki je osvojil skupno 4. mesto
in bronasto medaljo v počepu v kategoriji do 93 kg.
14. marca je bilo planirano držano prvenstvo v klasičnem troboju moči. Nastopilo bi
rekordnih 59 tekmovalcev, a smo bili le nekaj dni pred tekmovanjem prisiljeni v odpoved oz.
prestavitev tekmovanja na kasnejši termin.
Za nov datum državnega prvenstva je bil določen 10. in 11. oktober, v upanju da bodo takrat
razmere še dovoljevale izvedbo in da bi hkrati tekmovalcev omogočili dovolj časa za
pripravo. Na žalost se je izkazalo, da je bil termin spet le kak teden prepozen. Zaradi
poslabšanja epidemioloških razmer in predvsem zaradi skrajno nejasnih navodil glede
organizacije dogodkov smo se v zadnjem trenutku odločili tekmovanje odpovedati. Pri
odločitvi je sodeloval tudi nadzorni odbor.
Ob odpovedi smo del tekmovanja prenesli na splet, da bi tekmovalcem vsaj delno poplačali
trud in priprave na tekmovanje, ter da smo izpolnili dolžnosti do sponzorjev. Odziv je bil
dober, posnetke je posredovalo več kot 30 tekmovalcev, del nagrad pa še vedno
podeljujemo tedensko.
Ob 5. obletnici ustanovitve zveze 13. oktobra smo nagradili nekatere naše najzvestejše člane.
Junija in decembra smo se udeležili rednih sej skupščine OKS.
S SLOADO smo se začeli dogovarjati o izvedbi testiranj izven tekmovanj.
Nakupili smo nekaj nove opreme (deadlift jack, 2 zaslona).
Sklenili smo dolgoročno sodelovanje z SBD Slovenija.



Uspešno smo zaključili postopek za vstop v sistem vrhunskega športa v katerega je bila
športna panoga Powerlifting potrjena s sprejemom revidiranih pogojev in kriterijev za
kategorizacijo.

Iz napisanega je razvidno da nam zaradi višje sile v letu 2020 ni uspelo uresničiti zastavljenih ciljev na
področju tekmovanj, smo pa uspešno uresničili ali vsaj prikazali napredek k uresničitvi nekaterih
pomembnih dolgoročnih ciljev.
V Ljubljani, 23.1.2021
Predsednik PLZS
Urban Mur

