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Glede na trenutno
situacijo so možne
spremembe razpisa
taborjenja, o katerih vas
bomo obveščali po e-pošti,
na naši spletni strani in
socialnih omrežjih.

PREMANTURA 2021

Kaj dogaja: Sezona zaznamovana s pandemijo
Aktualno: Korona proti gibanju
Naši člani pišejo: Kako gledamo vajo na konju z ročaji

CENIK TABORJENJA
V PREMANTURI
2021
ČLANARINA
2020/2021:

25 €

Cene vključujejo nastanitev,
hrano, športno animacijo oz.
vodenje športnega programa in
dodatno pri otrocih v vrstah še
njihovo celodnevno varstvo.
* Za družine s tremi ali več otroki,
prijavljene za celo skupino, velja
10% popust.
** Vsak, ki se prijavi sočasno
(isti dan) s svojim prijateljem,
prijateljico (pogoj je, da ta vsaj 3
leta ni bil-a član našega društva)
pridobi dodatni 5% popust. Če
v isti taborni skupini v vrstah
tabori več otrok iz iste družine,
ima drugi prijavljeni otrok 10 %
popusta, tretji pa 20 %. Popust se
obračuna pri nižji ceni.
*** Cena velja samo za termin
sobota-sobota (17. 7.-24. 7.,
24. 7.-31. 7., 31. 7.-7. 8., 7. 8.-14. 8.).

POSAMEZNIKI
IN DRUŽINE*

1. SKUPINA
od tor. 22. 6.
do pet. 2. 7.
10 dni

3. SKUPINA
od sob. 17. 7.
do sob. 31. 7.
14 dni

4. SKUPINA
od sob, 31. 7.
do sob. 14. 8.
14 dni

3. IN 4. SKUPINA
sob.-sob.***
ter 5. SKUPINA
od sob. 14. 8.
do sob. 21. 8..
7 dni

2019-2021

brezplačno

brezplačno

brezplačno

brezplačno

2017-2018

91 €

127 €

127 €

64 €

2014-2016

194 €

272 €

272 €

136 €

2007-2013

260 €

364 €

364 €

182 €

1955 in starejši

292 €

408 €

408 €

204 €

1956-2006

324 €

454 €

454 €

227 €

OTROCI
V VRSTAH**

ZAČETEK
VPISA:
20. APRIL
2021

2. SKUPINA

Za posameznike in
družine letos velja
enotna cena, ne
glede na čas prijave.

1. SKUPINA (5+)
od čet. 24. 6.
do pet. 2. 7.
8 dni

enotna cena za vse
starostne skupine.

PRIJAVA
Taborjenja se lahko udeleži le član društva, ki
• je poravnal članarino za sezono 2020/2021 in
• izpolnjuje pogoje za posamezno skupino.
Ob prijavi se plača prijavnina, in sicer:
• posamezniki in družine – letnik 2017 in 2018: 15 EUR,
• posamezniki in družine – letnik 2016 in starejši:
30 EUR,
• otroci v vrstah – prva in peta skupina: 30 EUR,
• otroci v vrstah – druga skupina: 100 EUR.
Letna članarina za tiste, ki še niso člani društva, je
25 EUR in se plača ob prijavi.
Prijave sprejemamo:
• na spletni strani www.narodnidom.si;
• v pisarni društva dopoldne v času uradnih ur:
ob ponedeljkih in sredah od 10. do 12. ure ter ob
torkih in četrtkih od 16. do 18. ure;
Za otroke v vrstah se lahko uveljavi popust ob
prijavi do vključno ponedeljka, 1. junija, do 24. ure,
in ob plačilu prijavnine in članarine do vključno
srede, 3. junija. Po tem času tudi za otroke v vrstah
velja polna cena.
Prijava in vplačana prijavnina prijavljenim
zagotavljata mesto v taboru. Preostanek se plača v
Premanturi, razen za otroke v vrstah, ki morajo imeti
plačan celotni znesek do 7 dni pred odhodom. Ob
prijavi vsak potrdi, da je seznanjen s tabornim redom

2. SKUPINA(9+)**
od pet. 2. 7.
do sob. 17. 7.
15 dni

4. SKUPINA
Priprave Gimnastične
šole ŠD Narodni dom
od 31. 7. do 7. 8.

5. SKUPINA
od sob. 14. 8.
do sob. 21. 8.
7 dni

do 1. junija

233 €

408 €

204 €

204 €

po 1. juniju

258 €

451 €

226 €

226 €

(povezava je na spletni prijavnici), ki ga bo tudi
spoštoval ter upošteval navodila tabornega vodstva.
Prijave se zbirajo do zapolnitve mest. O sprejemu
gostov, ki se za tabor niso prijavili v Ljubljani, odloča
vodstvo posamezne taborne skupine.
AVTOBUSNI PREVOZ
Za skupine, v katerih bivajo otroci v vrstah,
organiziramo avtobusni prevoz. Cena avtobusnega
prevoza v eno smer znaša 19 EUR ali 38 EUR v obe
smeri. Prijave za avtobusni prevoz sprejemamo do 5
dni pred začetkom posamezne taborne skupine.
Posebni pogoji razpisa
• Poznejši prihod ali zgodnejši odhod mora
posameznik sporočiti najpozneje 3 dni pred
prihodom oz. odhodom po telefonu na številko
01 422 37 50 (pisarna), 051 664 944 (Valentina)
oziroma vodstvu tabora. V nasprotnem primeru
se zaračuna polna cena za vsak neodjavljeni dan.
• Otroci in mladoletniki lahko samostojno taborijo
le ob nadzoru in odgovornosti odrasle osebe
s pisnim potrdilom staršev ali pod vodstvom
vodnikov.
• Taborno vodstvo si pridružuje pravico do
zavrnitve prijave, o čemer bo prijavljenko ali
prijavljenca oziroma starše pravočasno obvestilo.
• Taborjenje otrok v vrstah za krajše obdobje, kot je
navedeno v razpisu, je mogoče samo v izrednih
primerih in ob predhodnem dogovoru z vodstvom
tabora.

POGOJI IN STROŠKI ODPOVEDI
• Odpoved prijave sprejema pisarna društva do
15 dni pred začetkom taborjenja. Po tem roku
so stroški odpovedi enaki znesku vplačane
prijavnine, razen pri otrocih v vrstah v drugi
skupini, za katere je strošek odpovedi 30 EUR
(preostanek vplačane prijavnine vrnemo).
• Za odpovedi že prijavljenega avtobusnega
prevoza več kot 5 dni pred odhodom se obračuna
3 EUR manipulativnih stroškov, za odpovedi do 5
dni pred odhodom pa celoten znesek.
• Ob odpovedi zaradi zdravstvenih težav ali višje
sile društvo povrne vplačani znesek prijavnine
in morebitno plačanega avtobusnega prevoza
(za vračilo je član dolžan predložiti prošnjo in
originalno zdravstveno potrdilo ali kateri drug
dokument, ki dokazuje, da se ni bil zmožen
udeležiti tabora). Ob odpovedi društvene
članarine ne vračamo. Odpoved je treba javiti
takoj, ko nastopi razlog zanjo, in sicer pisno na
elektronski naslov info@narodnidom.si oz. v
pisarno društva po telefonu na številko 01 422 37 50.
Vse morebitne zahtevke za vračilo plačila je treba
pisno nasloviti na upravni odbor društva, ki bo o njih
razpravljal na prvi naslednji seji. Društvene članarine
ne vračamo. Če bo društvo taborjenje zaradi višje
sile odpovedalo, bomo vplačane zneske vrnili v
celoti. Navedene cene zagotavljamo do 15. 6. 2021.
Po tem roku si ob bistveni spremembi zunanjih
pogojev pridružujemo pravico do spremembe cen.

UVODNIK, KAZALO, KOLOFON
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Uvodnik

Tudi letos bo!
Lani smo tik pred zdajci zaradi korone zadržali izid Stoje. Njen izid je vedno povezan z začetkom vpisa v
Premanturo, in ker situacija letos ni čisto nič bolj jasna kot lani, smo izid že načrtovali za pozneje. Pa nismo
nič ne zamudili ne pridobili. Razmere so, kakršne so, in nihče ne ve, kakšne bodo poleti.
Ukrepi, ki bodo takrat veljali, so popolna neznanka. Kako bomo lahko vstopali na Hrvaško, kaj bo veljalo pri
vrnitvi v Slovenijo, kakšni ukrepi bodo veljali na Hrvaškem … Ogromno vprašanj in nobenega odgovora. Vam
pa tudi za letos zagotavljam, da bomo v društvu dali vse od sebe, da bomo taborjenje lahko izpeljati v skladu
s priporočili našega in hrvaškega NIJZ, v skladu z ukrepi, ki bodo takrat veljali. Kakšni bodo, ne ve nihče.
Lansko leto smo se jim hitro prilagodili, tudi letos se jim bomo.
Foto: osebni arhiv

Sama komaj čakam. Ker sem vsega tega koronskega dogajanja že pošteno sita in rabim odklop. Odklop,
ko ti ni treba misliti na nič, saj je za vse poskrbljeno. Hrana, družba, morje, aktivnosti, vse je tam, in odkar
imamo v taboru še knjižnico, tudi knjižni izbor lahko prepustim naključju.
Zato vas toplo vabim k vpisu in skupnemu odštevanju do začetka našega taborjenja.
Vera Simončič, urednica
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NOVICE IZ GIMNASTIČNEGA CENTRA

Piše: Igor Ivanuš

Kljub koroni vztrajamo
»Korona« je še vedno med nami, a mi se ne damo.
Gimnastični center še vedno stoji, naši fantje pa so spet v telovadnici, postrojeni v gimnastični opremi.
Vsi željni novih izzivov se znova z velikim veseljem že učimo starih in novih elementov. Čakamo
tekmovanja, ki nam bodo popestrila naša športna življenja. Za spremembo vam tokrat predstavljam v
kratkih intervjujih naše tekmovalce.
Kateri je tvoj najtežji element na
parterju in kateri element bi se rad
naučil?
Moj najtežji element bi bil iztegnjena
salta nazaj s tremi obrati. Rad bi se
naučil iztegnjeno salto naprej z enim
obratom, povezano v dvojni salto naprej.

Če bi se moral odločiti, katero orodje bi
imel doma, ali bi izbral konja z ročaji ali
kroge in zakaj?
Raje bi imel konja z ročaji, ker so mi šle
vadbe na konju pred karanteno slabše.

Matej Marušič, ki ne v telovadnici,
ne drugje, ne »špara« z besedami:
Kaj si med zaprtjem telovadnic najbolj
pogrešal?
Med zaprtjem sem najbolj pogrešal vsa
orodja v telovadnici ter stik z ljudmi. Ni
enako, če ti trener nekaj razloži prek
zaslona ali pa če ti element pokaže in te
pri njegovi izvedbi varuje. Pogrešal sem
tudi prijatelje. Druženje v živo je boljše
kot preko zaslona.
Katero je tvoje najljubše orodje in
kateri element bi se rad naučil?
Moje najljubše orodje je konj z ročaji. Na
njem uživam in mi gre tudi kar dobro od
rok. Čim prej bi se rad na njem naučil
vse vrste prehodov z visoko težavnostjo.

»Specialist« na parterju Nikolaj
Božič ima poleg šole in treningov
še nekaj »konjičkov« …
Kaj najraje počneš v prostem času,
ko opraviš z delom za šolo in ko nisi v
telovadnici?
V prostem času najraje berem knjige in
stripe ali pa igram računalniške igre.

Tudi tvoja sestra trenira gimnastiko. Ali
se doma kdaj pogovarjata o treningih
in tekmovanjih?
Ja, taki pogovori so vedno zanimivi in
zabavni.
Si v prvem letniku bežigrajske
gimnazije. Kako usklajuješ šolo in
šport?
Po treningu se najprej učim in naredim
domačo nalogo, med vikendom pa
predelam še več snovi, ki je nisem uspel
med tednom.

Najmlajši tekmovalec
perspektivnega športa, Maj
Zalaznik:
Kako se z bratom Anžetom razumeta?
Oba trenirata gimnastiko v isti
tekmovalni skupini?
Razumeva se v redu, samo kdaj pa kdaj
se skregava.

V društvu vadi kar nekaj bratov in
sester. Več o tem, Gašper Krajzel:

Ste vedeli, da velika večina
uspešnih športnikov tudi zelo
vestno dela za šolo? Luka Bojanc
ima še nekaj študijskih načrtov:
Vemo, da si nedavno končal študij.
Nam zaupaš, katerega?
Tako je, leta 2019 sem zaključil študij
medijske produkcije na Inštitutu in
akademiji za multimedije v Ljubljani.
Zdaj pa nadaljujem študij še na Doba
Fakulteti v Mariboru, in sicer smer
Marketing, družbeni mediji in odnosi z
javnostmi.
Si nacionalni sodnik. Kako ti sodniško
znanje pomaga pri sestavljanju vaje na
krogih?
Kot nacionalni sodnik moške športne
gimnastike poznam pravila kako mora
biti vaja sestavljena in težavnost
elementov, ki jih lahko po potrebi s
trenerjem še dodava v vajo.

NOVICE IZ GIMNASTIČNEGA CENTRA

nedavnega mladinskega
evropskega prvenstva Gregor
Turk.

Koroni se ne moremo čisti izogniti.
O »orodjetožju« nam je Anže
Zalaznik povedal naslednje:
Kaj si med zaprtjem telovadnice najbolj
pogrešal?
Med zaprtjem telovadnice sem najbolj
pogrešal drog, bradljo, kroge, preskok
in parter.
Ali mogoče že veš, na katero srednjo
šolo se boš vpisal čez leto dni in zakaj?
Med šolami se še odločam. Zdaj me
najbolj zanimata Gimnazija Šentvid
in Gimnazija Šiška, saj ti pomagata
usklajevati šolo in treninge.

Jure Podobnik : tih, skromen in
delaven kot mravljica:
Če bi imel možnost izbire, bi se raje
šolal na daljavo ali treniral na daljavo?
Raje bi se šolal na daljavo, ker lahko za
šolo opravimo več ali manj vse, kar bi
naredili v šoli, tudi doma, za trening pa
doma nimamo dobrih pogojev.
Kaj si želiš doseči v gimnastiki v
naslednjih dveh letih?
Rad bi se udeležil čim več mednarodnih
tekmovanj in se naučil nove elemente.

V društvu vedno potrebujemo
dober trenerski kader, ki ga je
zelo težko dobiti. Kako gleda na to
»novopečeni« član in udeleženec

Gregor, si v zadnjem letniku viške
gimnazije, že veš, kam te bo vodila pot
naprej?
Verjetno se bom vpisal na višjo šolo za
medijsko produkcijo, kjer bom pridobil
izkušnje, saj je veliko prakse, nato pa
se bom vpisal še na fakulteto. Trenutno
me najbolj zanima elektro, smer
multimedija. Druga možnost je, da bi se
že zdaj vpisal na to fakulteto. Glede tega
moram še malo premisliti.
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Če bi se telovadnice znova zaprle,
katero orodje in zakaj bi si želel imeti v
domači »dvorani«?
Če bodo telovadnice spet zaprte, bi
doma najraje imel konja brez ročajev,
ker sem se med karanteno največ
naučil na njem in mi zelo ustreza; imam
dober oprijem, pa tudi zato, ker je malo
večji in se mi zdi zato še boljši.
Ali imaš kakšnega vzornika v moški
športni gimnastiki?
Moj gimnastični vzornik je Mitja
Petkovšek, ko odrastem, si želim biti kot
on. A vem, da moram za to trdo delati.

Si kdaj razmišljal o delu z mladimi
telovadci?
O trenerstvu sem že razmišljal, vendar
do zdaj nikoli nisem imel časa, da
bi se preizkusil v njem. Tudi v bližnji
prihodnosti ne vem, če bo to prišlo na
vrsto. Bomo videli.

Če si želite mišičasto telo in velike
bicepse, za nasvet vprašajte
Marka Isteniča:
Če bi lahko izbiral med glavnim
zadetkom na loteriji ali medaljo na
olimpijskih igrah, za kaj bi se odločil?
Definitivno bi raje izbral medaljo na
olimpijskih igrah. Denar pride in gre,
olimpijska medalja pa je v večni uspeh
in ponos.
Kakšne cilje imaš na svojem paradnem
orodju, krogih?
Od nekdaj sem si želel osvojiti medaljo
na svetovnem prvenstvu. Za zdaj pa
bi bil zelo zadovoljen z nastopom na
svetovnem prvenstvu in uvrstitvijo v
finale.

Naš drugi najmlajši, Gašper Kirn,
se ni mogel izogniti naslednjima
dvema vprašanjema:

Za konec še načrti
najuspešnejšega telovadca našega
društva po Miru Cerarju in Mitju
Petkovšku, Saša Bertonclja:
Vsi vemo, da je tvoje paradno orodje
konj z ročaji. Katero pa bi bilo tvoje
drugo orodje, če bi lahko izbiral?
Hm, po mojem žoga za rokomet (smeh),
ker ne vem, ali bi še kje lahko dosegel
takšen nivo, kot sem ga dosegel na
konju z ročaji.
Kakšne načrte imaš po koncu dolge in
uspešne »kariere«?
Ja, v zadnjih letih je to eno
najpogostejših vprašanj, bodisi kaj
bom počel po zaključku kariere bodisi
kdaj jo nameraval zaključiti. Kljub
temu da bom v kratkem diplomiral na
Pedagoški fakulteti, nimam namena,
vsaj ne profesionalno, ostati v teh
vodah. Bolj se želim posvetiti karieri v
gospodarstvu, ko bo za to seveda prišel
čas. Trenutno sem z mislimi usmerjen v
prihajajoča tekmovanja.
Ker se poletje bliža s svetlobno
hitrostjo, mi že pridno načrtujemo
gimnastične priprave, ki bodo
spet potekale v našem prelepem
»premanturskem« taboru. Tokrat
vam pripravljamo nekaj presenečenj,
da pa vas bo malce »firbcalo«, vam
več o njih povemo kar na samih
pripravah. Naj se igre začnejo!!!
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KAJ DOGAJA?

Piše: Vanja Kavčič

Telovadna sezona
zaznamovana s pandemijo
Mineva že dobro leto, odkar je po vsem svetu zakrožil novi virus
covid-19 in odkar je bila razglašena pandemija, ki je v začetku
marca 2020 praktično povsem zaustavila naša življenja in
delovanje, kot smo ga bili vajeni.
odpadlo naše vsakoletno druženje ob
zaključku sezone – piknik in zabava v
pižamah. Društva si preprosto nismo
smela dopustiti, da bi bili takšni dogodki
vir ponovnega porasta okužb.
S prihodom poletja, lepega in toplega
vremena, so se razmere umirile. V
društvu smo se odločili, da bomo
telovadno sezono zaradi velikega izpada
vadb in treningov nadaljevali tudi v času
poletnih počitnic. Zaradi novonastalih
pogojev so bila pod velikim vprašajem
odprtja oziroma zaprtja mej, potovanja
v tujino, s čimer je bila pogojena
tudi organizacija in izvedba našega
poletnega tabora v Premanturi. Veseli
in ponosni smo, da nam ni bilo treba
prekiniti 68-letne tradicije tabora,
saj nam je kljub koronavirusu uspelo
uspešno izpeljati vse skupine taborjenja
po ustaljenem urniku le z minimalnimi
spremembami.

Z

aprle so se šole, univerze, skoraj
vse trgovine, ustavljen je bil javni
prevoz, prav tako pa so se zaprla
tudi vsa športna društva, saj je veljala
prepoved druženja, izvajanja treningov
in tekmovanj. Tako je naše društvo prvič
v skoraj 160-letni zgodovini delovanja
zaprlo svoja vrata za dobra dva meseca.
V prvem valu zaprtja smo se vsi
nekoliko prestrašili, bili izključno doma
in čas izkoristili za nove aktivnosti
in hobije – kuhanje, ustvarjanje,
branje, razne projekte »naredi sam«,
telovadbo … V društvu smo za svoje
člane pripravili različne videovsebine,
s katerimi smo jih pozvali, da ostajajo
aktivni in telovadijo z nami doma. Prvi

val se je končal po dveh mesecih, ko
smo maja na državni ravni uspeli virus
zajeziti do te mere, da smo se lahko
vrnili v »novo« normalno življenje.
S sezono 2019/2020 smo nadaljevali
drugače kot po navadi, saj smo
delo v telovadnici morali prilagoditi
priporočilom NIJZ-a, ki še vedno veljajo
na vseh javnih površinah in v prostorih:
nošenje mask, redno razkuževanje in
prezračevanje prostorov, vzdrževanje
minimalne razdalje, še večja skrb za
higieno rok in bonton kašlja … Zaradi
vseh teh ukrepov in priporočil se do
konca lanske sezone nismo udeležili
nobenega tekmovanja, prav tako pa je

Septembra smo normalno začeli z
novo telovadno sezono in predvidevalo
se je, da se bomo počasi lahko vrnili
v ustaljene tirnice, vendar se to žal ni
zgodilo. Mediji in vladne organizacije so
nas ves čas opozarjale, da pandemije
še ni konec in da prihaja nov, še hujši
drugi val. Čas pred ponovnim zaprtjem
smo uspeli učinkovito izkoristili. Dekleta
so pridno vadila in se v mesecu in pol
vrnila v formo, ki so jo pokazala na
edinem organiziranem tekmovanju v
preteklem letu.
Začetek novembra smo zaradi porasta
okužb morali znova zapreti svoja
vrata. S treningi so nadaljevali zgolj
mladinci in člani, ki so se pripravljali na
prihajajoče decembrsko 34. evropsko
prvenstvo v turškem Mersinu. To je bilo
tudi prvo večje gimnastično tekmovanje
v koronski sezoni, ki so se ga udeležili
naša mladinca Gregor Turk in Kevin
Buckley ter naš član Sašo Bertoncelj.
V dokaj okrnjeni konkurenci je za
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zgodovinski dosežek Slovenije poskrbel
Kevin, ki se je uspel prebiti v finale
mnogoboja, Sašu pa se tokratni nastop
na konju z ročaji ni iztekel najbolje in je
tekmovanje končal že v kvalifikacijah.

Ker smo treninge hoteli omogočiti
tudi drugim tekmovalnim vadbenim
skupinam, smo začeli z izvajanjem
treningov na daljavo prek različnih
videoaplikacij, kar je postala nova

praksa skoraj vseh športnih društev
in organizacij po svetu. Za rekreativne
programe smo pripravili tedenske
gimnastične videovsebine z različnimi
zabavnimi izzivi. Kljub temu da nismo
vedeli, kdaj bomo lahko treninge spet
izvajali v živo, smo poskrbeli, da smo
vsaj virtualno ostali v stiku s svojimi
člani. Na žalost smo bili decembra
primorani izpustiti novoletno zabavo
z dedkom Mrazom, februarja pa smo
najboljšo pustno masko izbirali kar prek
družbenih omrežij.
Po štirih mesecih druženja prek
računalniških zaslonov smo se sredi
februarja razveselili dejstva, da je Vlada
prisluhnila tudi športni stroki in znova
omogočila treninge v telovadnicah
pod pogojem tedenskega testiranja
trenerjev in vodnikov. Vsi srčno upamo,
da se bo epidemiološka slika še naprej
izboljševala in bomo uspeli letošnjo
telovadno sezono v živo pripeljati do
konca.
Vse naše
videovsebine si
lahko ogledate
s skeniranjem
kode QR.

Piše: Marica Žakelj

Telovadba iz
dnevne sobe
Tudi starejši smo sprejeli moderno tehnologijo.

L

ansko leto je covid-19 povsem spremenil naša življenja.
Ta kuga današnjega časa je vplivala na vse generacije.
Verjetno bi lahko napisala pol strani o tem, kaj vse
moramo upoštevati in česa ne smemo več početi, da ne
zbolimo oziroma ne prenesemo te nevarne bolezni naprej.
Covid-19 je vse naše dejavnosti obrnil na glavo in nam
zaprl tudi telovadnice. Česa takega si niti v sanjah nisem
predstavljala. Po prvem valu smo čakali in upali in še čakali,
a z vadbami nismo mogli začeti. Zato sem se odločila, da
odprem »zoom« telovadbo ali telovadbo »iz dnevne sobe«.
Na tak način vadbe kdaj prej res nisem nikoli pomislila.
Čeprav je bila za večino izkušnja povsem nova, se je tej
obliki vadbe pridružilo presenetljivo veliko posameznic in

posameznikov. Mnogih nikoli prej nisem videla na svoji uri
telovadbe, tako da nisem poznala njihovega načina izvajanja
vaj in nisem vedela, kako sprejemajo moje vaje.
Vodenje vadbe iz dnevne sobe je precej bolj zapleteno kot
tisto »v živo«. Vadečih ne vidim, kar je težava, saj ne vem,
kako dobro uspejo videti mojo predstavitev določene vaje.
Ne vem, ali je podajanje posamezne vaje prehitro, mogoče
za nekatere prepočasno, saj so v skupini združeni zelo
različni vadeči (glede na starost, predhodno znanje oziroma
poznavanje vaj).
Postavitev naprav v ustrezni oddaljenosti, da česa ne
sesujem, je bila na začetku kar težavna. Samo računalniška
kamera ni bila dovolj, ker ne zajame dovolj velikega
prostora. Dodatna zunanja kamera mora stati tako, da me
vsi dobro vidijo, tako v stoječem, sedečem ali ležečem
položaju. Ugotovili smo, da se moje glasovno vodenje prek
računalniškega zvočnika ne sliši dobro, dodatni zvočnik si
moram prilepiti na uho, da ga med vadbo ne izgubim … Tudi
sam sistem povezave se od ure do ure ne »obnaša« enako.
Tudi »odneslo« nas je že in potem smo kot nori znova iskali
povezavo. Ojej!
A na koncu ugotavljam, da je večina vadečih zadovoljna.
Izkazalo se je, da se da tudi na tak način nekaj narediti zase
in da je bolje narediti nekaj kot nič. »Zoom« vadba je rešitev
v teh norih časih in hvala vsem za potrpljenje in zaupanje.
Gremo pogumno naprej do snidenja v živo.
Bodite dobro, Marica
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Letošnji pust ni bil praznih ust

Občni zbor 2020

Glasovanje za najboljšo masko smo izvedli prek
naših družbenih omrežji.

Prvič v zgodovini našega skoraj 160-letnega
društva smo izvedli Občni zbor prek spletne
povezave, videokonferenčnega programa.

Kot večina dejavnosti je tudi letošnji pust potekal precej
drugače kot v prejšnjih letih. Po navadi se vodniki konec zime
veselo pripravljamo na pustovanje v dvorani, se našemimo,
rajamo in se sladkamo z odličnimi krofi. Da letos ne bi
zamudili čisto vseh skupnih druženj, smo vas povabili k
sodelovanju za NAJBOLJŠO pustno masko Narodnega doma
2021 z glasovanjem prek družbenih omrežij Facebook in
Instagram.
Do ponedeljka, 15. 2. 2021, vas je kar nekaj poslalo svoje
fotografije izvirnih pustnih šem. Izmed njih smo vodniki izbrali
šest nam najljubših mask, ki ste jih na pustni torek razporedili
po mestih sledilci naših družbenih omrežij. Pri glasovanju ste
bili zelo aktivni, prejeli smo ogromno glasov.
Tako je tretje mesto osvojila Lutka v škatli, drugo identična
Svetlana Makarovič in prvo mesto barvni Telebajski. Vsem
smo podarili praktične nagrade.
S krofi se bomo pa v živo posladkali naslednje leto (vsaj
upamo tako).

Zanimiva izkušnja, a vseeno upamo, da ostane v svoji
izvedbi edina. Druženje v živo je prav gotovo prijetnejše in
zanimivejše.
Občni zbor je bil v četrtek, 3. decembra 2020, ob 16.30.
Prisotnih je bilo dovolj članov s poravnano članarino, da se
je lahko začel ob 17. uri. Predsednik društva je predstavil
poročilo o delovanju društva in njegovih programih v
preteklem obdobju. Sledilo je potrjevanje poročil – potrditi
jih mora Občni zbor kot krovni organ društva.
Ker se bliža začetek gradnje nove športne dvorane Ilirija v
naši neposredni bližini, smo se dotaknili še vseh trenutno
aktualnih zadev v zvezi s tem. Zaključili smo z razmišljanjem,
kako bomo v prihodnje nadaljevali z našimi programi,
seveda tudi v luči trenutne situacije in možnih obetov za
naprej.

Srečno, Sašo!
Na novo poslovno pot se je podal naš dolgoletni sodelavec
Sašo Barle. V skladu s pravili NIJZ smo mu pripravili
kratko poslovilno slovesnost in se mu zahvalili za njegovo
delo v društvu.

KAJ DOGAJA?
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piše: Gregor Turk

Evropsko prvenstvo v moški
športni gimnastiki –
Mersin (Turčija)
Decembra smo se z mladinsko reprezentanco odpravili na priprave
in evropsko prvenstvo v Turčijo.

T

okrat je vse potekalo malo
drugače. Že spomladi se zaradi
ukrepov proti širjenju koronavirusa
nismo mogli normalno pripravljati, šele
poleti so treningi potekali po ustaljenem

načrtu. Jeseni smo imeli več izbirnih
tekem, na katerih so nas ocenjevali kar
prek zooma. Te tekme so bile zanimive
in nekaj novega za vse udeležence.
Priprave so potekale kar dobro, potem

Evropsko prvenstvo,
Basel, april 2021
V Baslu bo aprila potekalo evropsko prvenstvo. Prvič se
ga bo udeležil tudi naš član Luka Bojanc z novo vajo na
krogih. S trenerjem načrtujeta vajo z izhodiščno oceno
15,200, kar je za pol točke več kot izhodiščna ocena
vaje, s katero se je uvrstil v finale svetovnega pokala
na Madžarskem. Glede pričakovane uvrstitve je težko
napovedati karkoli, ker je bilo v zadnjem letu zelo malo
tekem in ne vemo, kako so trenirali v drugih državah.

pa je bilo druženje v zaprtih prostorih
spet prepovedano.
Približno dva tedna smo trenirali doma,
nato pa so nam organizirali priprave
kar v mestu, kjer je potem potekalo
evropsko prvenstvo. Tako smo se tri
tedne družili v Mersinu. Imeli smo se
super in tudi na tekmo smo se še kar
dobro pripravili. Kot ekipa smo bili s
svojim prikazanim delom zadovoljni,
padcev ni bilo. Sam sem tekmoval na
parterju, drogu in v preskoku. Vse vaje
sem izvedel po svojih najboljših močeh,
morda celo bolje. Kevin in Anže sta se
uvrstila celo v finale mnogoboja in vsi
smo se veselili skupaj z njima.
V prostem času smo se družili na
balkonu, igrali playstation, nekaj časa
pa smo kljub vsemu morali posvetiti
tudi šoli. V treh tednih sem se lahko
udeležil le nekaj predavanj prek zooma,
zato sem moral pozneje kar precej
nadoknaditi. Nekajkrat smo se morali
tudi testirati, enkrat v Sloveniji in
dvakrat v Turčiji. Razen nošenja mask,
razkuževanja in omejenega druženja
zunaj reprezentance hujših ukrepov
zaradi širjenja koronavirusa nismo imeli.
Tudi trenirali smo seveda brez mask.
Vse skupaj je bilo po moji oceni kar
dobro organizirano.
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ŠPORTNI TABOR NARODNEGA DOMA V PREMANTURI

STIK Z NARAVO
V PRIJETNI
DRUŽBI
P

remantura je naselje, ki leži
na skrajnem južnem delu
Istre, 10 km jugovzhodno od
Pulja, v središčnem delu polotoka
Kamenjak. Zaradi svoje izjemne lege,
borovih gozdov in prijetne klime se
ljudje tja vedno radi vračajo. V njeni
okolici najdemo prečudovito obalo
Jadranskega morja z neskončnim
številom zalivov, čistim morjem,
peščenimi plažami, obkroženimi
z mediteranskim rastlinjem, kar
blagodejno vpliva na vsakogar, ki se
odloči del poletnih dni preživeti tam.
V neposredni bližini Premanture je
doma tabor Narodnega doma, ki
ponuja sproščeno kombinacijo športnih
in drugih aktivnosti, šotorjenja v naravi
ter preživljanja prostega časa v dobri
družbi vrstnikov, prijateljev, družinskih
članov in vseh ostalih, ki se odločijo del
časa preživeti taboru. Čas se v taboru
resnično skoraj ustavi. V borovem
gozdičku je postavljenih več kot sto
šotorov, jedilnica, klubski prostor,
raznovrstna športna igrišča in igrala za
naše najmlajše. Taboreči večino časa
preživijo na prostem, ponoči pa spijo v
vodoodpornih šotorih, na pred kratkim
zamenjanih, novih vzmetnicah.
Naše društvo je športno društvo,
zato sta takšna tudi infrastruktura in
program tabora, kar nam omogoča, da
lahko v poletnih mesecih nadaljujemo
svoje delovanje na področju športa,
ga prilagajamo letnemu času, okolju in
seveda različnim športnim in starostnim
skupinam. Poleg obilice plavanja
(vse neplavalce in slabe plavalce
spodbujamo k osvojitvi plavalnega

delfinčka) so v našem taboru na voljo
še brezplačna uporaba odbojkarskega,
košarkarskega in nogometnega igrišča,
miz za namizni tenis, večnamenskega
igrišča za mehki tenis, nogomet za
otroke ali "peš hokej". Ravno tako so
vsem taborečim brezplačno na voljo
drobni športni pripomočki (loparji,
žoge, palice za hokej …), pripomočki za
plavanje (plavalne deske, črvi, boje …).
Možna je tudi brezplačna uporaba dveh
pedalinov ter izposoja dvajsetih koles.
Taborni red je prilagojen vsaki taborni
skupini in omogoča mirno sobivanje
različnih ljudi. Dan se začne z zajtrkom
ob 8.30, kosilo je ob 13.00, sledita
počitek in mir v taboru, zvečer pa, po
tabornem zboru, še večerja. Kuhinja
ponuja tri obroke in malico. Ponudba
hrane v taboru je uravnotežena in
zdrava z veliko sveže zelenjave in sadja.
Tabor se popolnoma umiri ob 22. uri.
Otroci gredo spat, ostali, ki si to želijo,
pa lahko berejo, se pogovarjajo, igrajo
družabne igre ali kartajo v klubu tabora
ali se odpravijo na kakšen priboljšek v
bližnjo Premanturo ali Medulin.
Poleg ambienta je ena od največjih
privlačnosti tabora, da v različnih
skupinah ponujamo prilagojen program,
ki ostaja zvest vrednotam že skoraj 160
let starega športnega društva: uživanje
v naravi, športne aktivnosti in seveda
druženje članov društva. Za en teden ali
dva postane skupina naključno zbranih
ljudi skupnost, podobna majhni športni
vasi. Spomini na dogodke iz tabora pa
grejejo udeležence še dolgo potem, ko
tabor zapustijo.

PREMANTURA 2021
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PRVA SKUPINA

TRAJANJE: 10 dni
TERMIN: 22. 6.–2. 7. 2021
PRIHOD IN ODHOD: prvi dan je vstop po
15.00 uri, zadnji dan je odhod po zajtrku
NAMENJENO: otrokom v vrstah (8
dni: 24. 6.–2. 7.) od 5. do 9. leta (letniki
rojstva 2012–2016) ter posameznikom
in družinam
DODATNO: seminar aikida
Konec junija, ko naš športni tabor oživi,
je v Premanturi prav idilično, skoraj
pravljično. Turistov je malo, plaže so še
precej prazne, tabor in njegova okolica
pa takrat še zelo zelena. Vsakodnevni
živžav otrok, taborečih v vrstah (od
5 do 9 let), se prepleta z energijo
aikidovcev. Skupina je namenjena tudi
starejšim odraslim ter družinam, ki si
želijo športih aktivnosti v prijetnem in
umirjenem okolju. Vsakodnevno se vsi
udeleženci tabora krepijo v športnih
aktivnostih. Otroci v vrstah preživljajo
vsakdan po športno aktivnem
programu, prilagojenem potrebam in
sposobnostim mlajših otrok, zanje pa
izbiramo vodnike z izkušnjami pri delu
in vadbi s to starostno skupino. Pod
vodstvom vodnikov otroci spoznavajo
in usvajajo telovadne športne veščine.
V sožitju z naravo in v umirjenem okolju
so tako naši člani ves čas telesno
aktivni, se učijo plavanja, telovadnih in
drugih športnih veščin.

DRUGA SKUPINA

TRAJANJE: 15 dni
TERMIN: 2. 7.–17. 7. 2021
PRIHOD IN ODHOD: prvi dan je vstop po
15.00 uri, zadnji dan je odhod po zajtrku
NAMENJENO: otrokom v vrstah od 9.
do 18. leta (letniki rojstva 2004–2012)
V drugi taborni skupini kar vre
od mladosti in razigranosti, saj
najštevilčnejši del taborečih
predstavljajo otroci med 9. in 18.
letom starosti, ki so razdeljeni v vrste
pod vodstvom izkušenih vodnikov,
ki večinoma vodijo naše programe
telovadbe tudi v društvu. Celoten
ritem tabora je prilagojen otrokom
in njihovim telesnim aktivnostim.
Vsakodnevni program vključuje vnaprej
določene športne aktivnosti. Poleg
športa oziroma telesne vzgoje otroci
pridobivajo še prepotrebno disciplino
in izkušnje pri druženju z vrstniki in
navajanju na samostojno ter pestro
preživljanje svojega časa. S ponujenimi
vsebinami želimo taborečim predstaviti
tradicionalni način taborjenja v
društvu (vsakodnevni zbori, dviganje in
spuščanje zastave, petje himne, skrb
za urejen tabor) in ga ohraniti še za
prihodnje rodove.
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Za več informacij o
posameznih skupinah
pokličite na telefonski
številki 01/422 37 50 in
051/664 944 ali poglejte
na spletno stran društva:
www.narodnidom.si.

TRETJA SKUPINA

PETA SKUPINA

TRAJANJE: 14 dni
TERMIN: 17. 7.–31. 7. 2021
PRIHOD IN ODHOD: prvi dan je vstop po 15.00 uri,
zadnji dan je odhod po zajtrku
NAMENJENO: posameznikom in družinam

TRAJANJE: 7 dni
TERMIN: 14. 8.–21. 8. 2021
PRIHOD IN ODHOD: prvi dan je vstop po 15.00 uri, zadnji dan
je odhod po zajtrku
NAMENJENO: posameznikom in družinam ter otrokom v
vrstah od 5. leta naprej (letniki rojstva 2004-2016).

ČETRTA SKUPINA

V peti taborni skupini športno preživljajo prosti čas, podobno
kot v prejšnjih dveh skupinah, posamezniki in družine ter
otroci v vrstah od 5. leta starosti naprej; program za otroke
je podoben programu iz prve skupine. Predvsem jim želimo
ponuditi športno aktiven teden, ko velikokrat proti koncu
šolskih počitnic zmanjkuje idej in možnosti za aktivno in
seveda v družbi vrstnikov prijetno preživljanje časa. Zato
verjamemo, da je preživljanje tedna pod vodstvom izkušenih
vodnikov za vse, ki se zavedajo pomena športno aktivnega
življenja, prava izbira.

TRAJANJE: 14 dni
TERMIN: 31. 7.–14. 8. 2021
PRIHOD IN ODHOD: prvi dan je vstop po 15.00 uri, zadnji dan
je odhod po zajtrku
NAMENJENO: posameznikom in družinam
DODATNO: bazične priprave za gimnastično šolo ŠD Narodni
dom (31. 7. - 7 .8. 2021)
Na vrhuncu turistične sezone potekata tretja in četrta
taborna skupina, ki sta namenjeni taborjenju odraslih
posameznikov in družin. Življenje v naravi in skupnosti
tabora z vsemi prednostmi, ki jih ponuja, so v današnjem
stresnem vsakdanjiku zagotovilo za kakovostno in zadovoljno
preživljanje časa. V obeh skupinah je poskrbljeno za
vsakodnevne športne aktivnosti, saj imamo organizirane
športne turnirje, družinska tekmovanja, vodene tečaje
plavanja …
V četrti skupini organiziramo tudi poletne bazične priprave za
otroke, ki trenirajo v gimnastični šoli društva (otroci iz skupine
perspektivnega športa ter otroci po izboru trenerjev iz
skupine usmerjevalnega športa). Otroci na pripravah taborijo
ves čas pod vodstvom naših trenerjev, ki jih čez leto vodijo v
telovadnicah. Možnost priprav v tej skupini imajo tudi otroci iz
drugih telovadnih programov, prav tako v zadnjih letih dekleta
iz športne ritmične gimnastike.

PRIPRAVLJALNA SKUPINA

TRAJANJE: 3 dni
TERMIN: 18. 6.–20. 6. 2021

POSPRAVLJALNA SKUPINA

TRAJANJE: 2 dni
TERMIN: 21. 8.–22. 8. 2021

V pripravljalni in pospravljalni skupini se pripravi oz.
pospravi tabor. Ker je tabor odprt vsako leto le dva meseca,
ga je treba vedno na novo pripraviti oz. pospraviti. Predvsem
v pripravljalni skupini je dela precej, zato vabimo vse
prostovoljce, ki nam želite pri tem pomagati, da se nam
pridružite. Bivanje, hrana in pijača so v času pripravljalne
in pospravljalne skupine brezplačni. Za prijavo ali dodatne
informacije pokličite Valentino na številko 051/664 944.

13

AKTUALNO

Piše: Gregor Starc

Korona proti gibanju
Vpliv ukrepov za zajezitev pandemije na gibalni razvoj mladih športnikov

svetu

V Sloveniji že
od leta 1982
naprej redno
spremljamo telesni
in gibalni razvoj
otrok ter mladostnikov
prek sistema SLOfitŠportnovzgojni karton in zelo

Iz Prikaza 1 je očitno,
da je delež vrhunsko
gibalno učinkovitih
otrok med letoma
2019 in 2020 izjemno
upadel.

Fantje

13,5%

13,2%

11,0%

10,6%

7,9%
6,4%

13,2%

12,6%
10,6%

10,9%

12,5%
10,7%

11,8%
10,2%

10,7%
9,6%

10,1%
8,8%

Dekleta

9,6%

Zatiskanje oči pred posledicami izgube
normalnega življenja se je še posebej
izrazilo pri otrocih in mladostnikih.
Ukrepi za zajezitev pandemije so
namreč zelo omejili in tako močno
prizadeli osnovni pogoj, potreben
za njihov normalni razvoj – gibanje.
V prvem valu pandemije smo tej
populaciji zaprli šole in javna igrišča,
prepovedali organizirano športno vadbo
v društvih in jim na različne načine
omejili gibanje na prostem. Otroci in

dobro poznamo svojo populacijo. Sistem
je dobro utečen in velik del osnovnih šol je
izvedel meritve otrok takoj v juniju 2020,
ko je bil prvi val pandemije preklican.
Drugi del šol pa je meritve izvedel takoj
po poletnih počitnicah v septembru in
oktobru 2020. Slovenija je tako edina
država na svetu, ki ima verodostojne
podatke, kako so ukrepi za zajezitev
pandemije vplivali na telesni in gibalni
razvoj otrok. Žal ta vpliv ni bil pozitiven. Še
posebej uničujoč je bil za otroke
in mladostnike, ki so bili
leta 2019 razvrščeni med
10 odstotkov gibalno
najučinkovitejših otrok
oči pred
v obdobju 1989–2020.

Zatiskanje
posledicami izgube
normalnega življenja se
je še posebej izrazilo pri
otrocih in mladostnikih.

8,3%

Ko je virus SARS-CoV-2 marca 2020
neizogibno vdrl v slovenski zračni
prostor, so nas oblasti prepričale, da
smo se znašli v vojnem stanju. Šlo je za
spopad z nevidnim sovražnikom, pred
katerim ne moreš bežati, ker ne vidiš, od
kod prihaja. Zaradi tega ni presenetljivo,
da je bila temeljna taktika boja bunker.
Nikomur ne gre zameriti, da smo v
prvem valu v negotovosti, neznanju in
paniki posnemali slabe rešitve drugih
držav, lahko pa nas zmoti dejstvo, da je
bila taktika ukrepov za zajezitev izjemno
ozkogleda. Upoštevala je namreč
le eno spremenljivko: virus. Druga
spremenljivka, normalno življenje,
je ostala zunaj enačb predlagateljev
ukrepov in odločevalcev.

Edini na

9,3%

Ozkogledi ukrepi

mladostniki so tako ostali doma, šola se
je s šolskih klopi preselila na zaslone,
gibanje pa se je za večino omejilo na
vadbo na daljavo in na nizko do zmerno
intenzivne dejavnosti v bližnji okolici
doma. Ta način boja proti virusu je
ohromil razvojne potenciale otrok.
Močno pa je prizadel tudi otroke in
mladostnike, ki so bili pred pandemijo
najbolj telesno dejavni in vrhunsko
gibalno učinkoviti, mlade športnike,
vključene v redne procese
vadbe v športnih društvih.

8,6%

K

o je med preizkušanjem raketnih
sistemov leta 1947 inženir Edward
Aloysius Murphy izrekel svoj
znameniti prvi zakon »Če lahko gre
kaj narobe, bo narobe tudi šlo«, ni
mogel vedeti, da se bo 73 let pozneje
ta zakon izkazal za veljavnega tudi pri
obvladovanju pandemije covida-19 v
Sloveniji. Pri tem Murphy seveda ni imel
v mislih dela nadnaravnih sil, ki naj bi
ponagajale ljudem. Želel je povedati, da
je človeški dejavnik tisti, zaradi katerega
se stvari lahko sfižijo. Če je letalski del
mogoče vgraditi narobe, se bo zagotovo
našel nekdo, ki ga bo vgradil narobe.
Je pa veliko manjša verjetnost, da bo
isti mehanik isto napako ponovil. V
tem primeru bi bolj veljala Einsteinova
teorija neskončnosti, ki pravi: »Samo
dve stvari sta neskončni, vesolje in
človeška neumnost. Ampak za prvo
nisem prepričan.«

Prikaz 1: Trendi deleža vrhunsko gibalno učinkovitih otrok in mladostnikov med
6. in 14. letom starosti v obdobju 2010–2020
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V desetletju pred pandemijo je bil trend
večanja vrhunsko gibalno učinkovitih
otrok in mladostnikov izredno pozitiven.
Pri fantih je naraščal za 2,5 odstotka,
pri dekletih pa kar za 4 odstotke letno. V
zadnjem letu je sledil 40-odstotni upad
deleža teh otrok v populaciji.

Kaj se je zgodilo?
Delež vrhunsko gibalno učinkovitih
deklet in fantov, pri katerih je prišlo
do upada gibalne učinkovitosti, je zelo
podoben in na žalost zelo velik. Do
upada je prišlo pri kar 85 odstotkih,
kar je bistveno višji delež kot v ostali
populaciji, v kateri je prišlo do upada pri
približno 65 odstotkih otrok. Za otroke,
ki so bili že pred pandemijo nedejavni,
se tudi med pandemijo ni kaj dosti
spremenilo. Zato pri njih ni prišlo do
poslabšanja v taki meri kot pri
telesno najdejavnejših.

Delež vrhunsko gibalno
Gibalna učinkovitost
se v normalnih
učinkovitih deklet in
pogojih s starostjo
povečuje.
fantov, pri katerih je
Večina otrok pri
prišlo do upada gibalne
enaki količini
in intenzivnosti
učinkovitosti, je zelo
telesne dejavnosti
podoben in na žalost zelo
napreduje ali vsaj
ostane na isti ravni
velik.
kot leto pred tem.
Obdobje, ko veljajo ukrepi
za zajezitev pandemije, je
daleč od normalnega. V splošni
populaciji otrok je po prvem valu
na isti ali rahlo višnji ravni gibalne
učinkovitosti ostala približno tretjina
15 % vrhunsko
gibalno učinkovitih

otrok. V populaciji vrhunsko gibalno
učinkovitih otrok pa je le slabi šestini
uspelo zgolj ohraniti raven gibalne
učinkovitosti iz leta 2019.
Samo pri 15 odstotkih vrhunsko gibalno
učinkovitih otrok iz leta 2019 je gibalna
učinkovitost narasla in še to zgolj za
2 odstotka. Pri kar 85 odstotkih pa je
prišlo v povprečju do 15-odstotnega
upada (glej Prikaz 2).

Nepredvidljive posledice
85 % vrhunsko
gibalno učinkovitih

Prikaz 2: Velikost spremembe gibalne učinkovitosti med mladimi športniki

Žal se nevarna igra z razvojem mladih
športnikov s tem ni končala. V jeseni
so le po mesecu in pol šole in društva
spet zaprli svoja vrata za veliko večino
otrok. To zaprtje pa je bilo še daljše
kot v prvem valu pandemije. Kaj se je
z gibalnim razvojem mladih športnikov
zgodilo v tem času, je žal še neznanka,
na katero bomo odgovor morda dobili

AKTUALNO

sposobnosti, ne pa tudi zamujenega
aprila, ko šole načrtujejo izvedbo
meritev za Športnovzgojni karton. Zelo
v razvoju športnih znanj, ki jih mladi
pičle objektivne informacije, ki
športniki zaradi okrnjenega ali
neobstoječega vadbenega
jih imamo o spremembah
procesa niso uspeli
vzdržljivosti med
pridobiti.
oktobrom 2020 in
februarjem 2021,
Zaradi vseh posledic se
pa kažejo, da je v
Zaradi vseh
bodo društva, trenerji in
jesensko-zimskem
posledic se bodo
tako društva s
času med splošno
starši morali še posebej
trenerji in vaditelji
populacijo
potruditi, da bodo mladi
kot tudi starši
otrok prišlo
do dodatnega
morali
še posebej
športniki, sploh še želeli
podobnega
potruditi, da bodo
ostati športniki.
mladi športniki
nazadovanja, kot smo
mu bili priča v prvem
sploh še želeli ostati
mladi športniki in se
valu pandemije. Obeti
vrniti k vadbi. V času
so zaskrbljujoči in mladi
športniki se bodo v nadaljevanju
pandemije so namreč mnogi
svojega razvoja srečevali z večjimi
otroci in mladostniki izgubili vrsto
socialnih stikov s svojimi prijatelji, s
izzivi kot generacije pred njimi. Vedeti
moramo, da predstavljeni podatki
katerimi so se prej redno srečevali na
vadbah. Morda so našli druge interese,
govorijo zgolj o izgubi osnovnih gibalnih
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povezane z zaslonsko tehnologijo, ki
jim je v zadnjem letu predstavljala edini
stik s prijatelji, šolo in svetom. Mnogi
so verjetno tudi izgubili motivacijo.
Ta bo ob ponovnem začetku vadbe
še dodatno na preizkušnji, ko bodo
ugotovili, da nekaterih stvari, ki so jih že
obvladali, ne obvladajo več, ali pa se jim
bo vadba zdaj zdela težja kot prej.
Z vidika razvoja ne le mladih športnikov,
pač pa vseh otrok v Sloveniji, je že
jasno, da je breme ukrepov za zajezitev
pandemije nanje vplivalo precej bolj
negativno kot sam virus, kar kaže na to,
da je bilo nekaj zelo narobe. Ukrepi so
precej neuspešno zaščitili najranljivejše
skupine starostnikov, na drugi strani
pa povzročili nastanek nove ranljive
skupine otrok in mladostnikov, ki
se bodo s posledicami zamujenega
razvoja soočali več let.
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Piše: Sebastijan Piletič

Kaj gledamo, ko opazujemo
vajo na konju z ročaji
Preprosto, pa vendar zapleteno.
Tako bi lahko poimenovali oblike gibanja na konju z ročaji.

O

b opazovanju tekmovanja na konju
z ročaji nam je hitro jasno, da
tekmovalec izvaja ponavljajoče
se gibe, ki so videti kot kroženja
iztegnjenega telesa okoli opore na
rokah. Vmes mogoče zamenja položaj
in preide v stojo na rokah ali izvede
nihanje, ki mu pravimo strig, in že

je pri koncu vaje. Nepoznavalec bo
zelo težko (ali pa sploh ne) ugotovil,
kaj v vaji je bilo zahtevno in kaj
preprosto za izvedbo. Še težje pa
bo uganil, kakšna bo končna ocena
tekmovalca. Ocenjevanje izvedbe vaj
na konju z ročaji je od nekdaj vlivalo
strahospoštovanje mladim sodnikom,

zato se je odbor za moško športno
gimnastiko pri Mednarodni gimnastični
zvezi odločil, da kolikor se le da posploši
ocenjevanje in tudi na ta način približa
šport ne samo gledalcem, temveč tudi
sodnikom, trenerjem in tekmovalcem.
Da bi zapleteno vajo na konju z ročaji
gledali z razumevanjem, bom skušal kar
se da posplošiti osnovne vidike gibanj
in položajev na tem orodju. Zaradi
poenostavitve se bom osredotočil zgolj
na tiste segmente, ki jih v vaji vidimo
najpogosteje.

KONJ Z ROČAJI
Konj z ročaji je sestavljen iz usnjenega
trupa, ki stoji na podstavku. Na
trupu sta pritrjena dva ročaja, ki
sta razmaknjena za širino ramen in
omogočata, da ju vsak tekmovalec
lahko po želji nekoliko razširi ali
zoži. Ročaja sta praviloma lesena
ali iz plastične mase. Trup konja je
razdeljen na tretjine, mejo med njimi pa
označujeta ročaja.

POLOŽAJ TELESA
Miroslav Cerar velja za enega najelegantnejših telovadcev na svetu.

Vadeči je na konju z ročaji ves čas v
položaju opore na rokah. Pri tem se v
večini elementov izmenjujeta položaja
opore spredaj in opore zadaj.

OBLIKE GIBANJ
Kolo

Med izvedbo koles mora biti telo popolnoma iztegnjeno. Sašo Bertoncelj med vajo
na konju z ročaji na svetovnem pokalu v Osijeku.

Najpogostejša oblika gibanja na konju
z ročaji je kolo (odbočno kolo). Vadeči
izmenjava položaj v opori spredaj in
opori zadaj tako, da s telesom kroži
okoli rok. Ker je to najpogostejša
oblika gibanja na konju z ročaji, se ji
v procesu treninga posveča največ
pozornosti in časa. Zaradi lažjega
usvajanja te gibalne veščine se je
razvilo veliko vadbenih pripomočkov,
ki jih poznamo pod imenom jurčki in

NAŠI ČLANI PIŠEJO
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kozice. Tekmovalec izvede kolo takrat, ko s telesom opravi
gibanje za 360 stopinj okoli rok, s tem da je začetni in končni
položaj vedno v opori spredaj. Čeprav je to gibanje na videz
zelo preprosto, je v resnici koordinacijsko precej zapleteno.
Da vadeči usvojijo gibanje in pridobijo dovolj kondicije za
izvedbo vaje, morajo na treningu opraviti vsakodnevno nekaj
sto ponovitev.

Helikopter (tomasovo kolo)

Helikopter ali tomasovo kolo je element, poimenovan po
pokojnem ameriškem tekmovalcu Kurtu Thomasu, ki ga je
prvi izvedel na tekmovanju. Oblika gibanja je pravzaprav
enaka kot pri navadnem kolesu, s to razliko, da so pri njem
noge ves čas razširjene. Veliko tekmovalcev nadgradi svojo
vajo s helikopterji, saj je njihova izvedba zelo atraktivna.

Ruski premah

Gibanje, ko se vadeči vrti, pri tem pa ne menjava položaja
opore, torej ves čas ostaja v opori spredaj, imenujemo ruski
premah. Bistvena razlika med kolesi in ruskimi premahi je tudi
ta, da je vadeči pri ruskih premahih ves čas obrnjen s trebuhom
proti konju z ročaji, pogled pa potuje v smeri kroženja.

Preden se mladi začnejo učiti kolo na konju z ročaji, morajo
obvladati pravilno tehniko kolesa na jurčku. David v opori
spredaj na jurčku.

Strig

Strig je element, pri katerem ne gre za kroženje, temveč
nihanje. Nihalo je telo, oprto na roke, najpogosteje na obeh
ročajih.

Element čez stojo

Pogosto se elementi izvajajo čez stojo na rokah. Položaj stoje
na rokah poveča vrednost posameznemu elementu, vendar
pa njegova izvedba zahteva tudi večjo porabo energije.

Gibanja na različnih delih konja z ročajI

Logično je, da je izvedba elementov težja, če je oporna
površina manjša ali je med izvedbo treba potovati z enega
konca orodja na drugega. Zato so vrednosti elementov višje,
če se tekmovalec dlje časa zadržuje na enem ročaju (kjer je
oporna površina najmanjša) ali/in se vrti okoli svoje osi ali/in
potuje prek orodja.

Za lažje učenje kolesa snamemo ročaje. Matej na konju
brez ročajev.

NAPAKE PRI IZVEDBI
Osnovna vodila glede ocenjevanja pravilne izvedbe elementov
na konju z ročaji:
• Telo mora biti popolnoma iztegnjeno. Če od prstov na
nogah, prek kolen in bokov do ramen potegnemo črto, mora
biti le-ta popolnoma ravna. Vsako sklanjanje ali krčenje
pomeni odklon od idealne linije.
• Tekmovalec se lahko orodja dotika le z dlanmi. Vsak dotik
orodja s katerim koli drugim delom telesa pomeni napako v
izvedbi.
• Vsi elementi morajo biti izvedeni z zamahom, brez vidne
uporabe moči.
Ko bomo naslednjič opazovali tekmovalca na konju z ročaji, se
bomo osredotočili predvsem na lepo izvedbo, torej ravno linijo
od ramen do prstov na nogah in na tekoče gibanje brez dotika
orodja.
Vse gibalne oblike na konju z ročaji so z vidika porabe energije
zelo zahtevne, zato trening zahteva veliko telesne priprave. Le
redki tekmovalci (na svetu) so pripravljeni vložiti toliko truda
v trening, da se prebijejo med najboljše. V Narodnem domu
smo ponosni, da mednje spadata tudi naša člana Miroslav
Cerar ter Sašo Bertoncelj, ki sta vsak v svojem obdobju krojila
svetovni vrh na tem orodju.

Gašper nam pokaže pravilne položaje telesa na jurčku.
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Piše: Vera Simončič

Vsi dihamo in vsak ima svoj
navdih
Dr. Milan Hosta se že dvajset let terapevtsko ukvarja z dihanjem.
Na podlagi Butejkove metode je razvil celostno metodo soočanja s
stresom, čustvovanjem in nekaterimi kroničnimi simptomi šibkega
zdravja, imenovano Dihalnica.
Kaj pravzaprav označujemo s pojmom
»pravilno dihanje«?
Pravilno dihanje se vedno nanaša na
okoliščine, v katerih smo, zato odgovor
ni preprost. Načeloma moramo dihati
tako, da organizem oz. imunski sistem
ohranja dihalne poti in žile optimalno
odprte, saj morata biti prenos kisika do
celic in izmenjava plinov na celični ravni
učinkovita. To pa se zgodi le, če v pljučih
ohranjamo dovolj visoko vrednost
ogljikovega dioksida, torej ga ne smemo
izdihati več, kot je potrebno. V kolikor
je le mogoče, je treba dihati skozi
nos, tako da se trebušna prepona ob
vdihu pomakne navzdol in zrak napolni
spodnji del pljuč, kjer je zaradi sile teže
več krvi, izmenjava plinov pa posledično
lažja.
Kdaj dihanje ni pravilno oziroma katere
so najpogostejše napake, ki jih ljudje
delamo med dihanjem?
Najpogostejše navade, ki porušijo
zdrav vzorec dihanja, so: dihanje
skozi usta, nezdrava hrana, premalo
gibanja, spanje v pretoplih prostorih,
prenajedanje, poležavanje dolgo v
jutro, estetske norme, ki nas silijo,
da hodimo po svetu s stisnjenimi
trebušnimi mišicami, nesposobnost
artikuliranega izražanja intenzivnih (tudi
nezavednih) čustev strahu, žalosti in
jeze, prehitro in prepogosto poseganje
po zdravilih, posebej antibiotikih, in še
bi lahko naštevali. Mi smo »simpatična«
družba obilja, tekmovalna družba, ko
niti najboljše ni dovolj dobro; in tudi to
zavedanje se vtisne v vzorec dihanja, v
katerem potem prevladuje simpatični
živčni sistem.
Pravite, da sta dihanje in čustveno
stanje v medsebojni odvisnosti.
Z redno telesno dejavnostjo se
torej spreminja tudi čustvena slika
posameznika. Kakšne so torej
povezave med dihanjem in čustvenim

PREMISLIMO S SRCEM

stanjem, kako se s pravilnim dihanjem
dvigne čustvena inteligenca?
Že iz vsakodnevnega jezika lahko
razberemo to povezavo, ko rečemo
»strah mu je vzel sapo« ali »piha od jeze«
ali »ne da mu dihati s svojim nadzorom«.
V dihanju se kažeta intenzivnost in
kakovost čustvenega življenja. Če
vas je strah, bo vdih kratek, izdiha
pa skoraj ne bo, saj se človek ne upa
prepustiti okoliščinam. Pri intenzivni
jezi po navadi dihamo skozi usta, kar
spet ni prav. Skozi oživčeno sluznico
nosa se prenašajo signali o kakovosti
vdiha v del možganov, kjer se generira
naš čustveni odziv, ki zbira informacije
po celotnem telesu. Zato lahko prek
dihanja prepoznamo intuitivne odgovore
na določene življenjske okoliščine. Na
primer, če sprejemamo pomembno
odločitev in ne vemo, ali se odločamo
prav ali ne, lahko s treningom pozornosti
odgovor najdemo v vzorcu dihanja.
Delate tudi z vrhunskimi športniki.
Šport ima veliko oblik. Maratonec
gotovo uporablja drugo tehniko kot
alpinist na veliki višini, ta pa se gotovo
razlikuje o tehnike, ki jo uporablja
šahist ali telovadec. Ali gre za različne
oblike istega?
Vsi dihajo in vsak ima svoj navdih za to.
Seveda gre za različne vzorce dihanja.

Za šahista je smiselno uporabljati
tehniko, kjer sta obe nosnici enako
odprti. Tako se povežeta obe možganski
polovici in se lahko porablja več znanja,
tako analitičnega kot intuitivnega.
Maratonec mora paziti, da prehitro ne
prestopi praga aerobne zmogljivosti,
alpinist pa mora dihati tako, da ohranja
zadovoljivo raven CO2 v pljučih, saj s
tem omogoča boljšo izrabo kisika, ki ga
ima na razpolago v zraku. Telovadcem
bi priporočil zavestno dihanje, saj je
to pot do boljšega nadzora estetike
gibanja. Predvsem je pomembno,

da se vdihuje skozi nos. Dušikov
oksid, ki se izloča v sluznici nosa,
ob enakem naporu niža srčni
utrip, širi žile in bronhije ter s tem
omogoča učinkovitejšo porabo
kisika. Posredno se s pomočjo
takega dihanja lahko dvigne VO2 max
za nekaj odstotkov. Pomanjkanje
CO2 v pljučih dokazano zmanjša
sposobnost sinteze aminokislin
in proteinov, kar je pomembno za
športnika po naporu.
Več na: www.dihalnica.si.
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