
S K Y  D R A G O N S
S K Y D I V E  T E A M  S L O V E N I A

 
 

 

PADALSKO DRUŠTVO SKY DRAGONS, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana 

Tel. 01/510-37-80, Faks 01/510-37-85, e-mail: team@skydragons.net 

TRR: 3300 0000 3872 328, MATIČNA ŠT.: 1825992, DŠ: 56259000 

Poročilo o delu reprezentance likovni skoki četvorke 

2016 

 

 

V začetku meseca januarja je ekipa Sky dragons kot vsako leto odšla na trening v vetrovniku v 
Bedfordu, kjer smo trenirali pod okriljem našega dolgoletnega trenerja Joey Jonsa. Po opravljenem 
treningu je bila določena postava reprezentance v likovnih skokih četvorke za sezono 2016 (Tomaž 
Hrast, Kaja Kocjan, Erik Kocjan, Klemen Svete, Jure Cotič- kamera, Marko Vilman- rezerva).  

V mesecu februar (26.2. – 27.2.) se je ekipa Sky dragons udeležila tekme odprtega državnega 
prvenstva v likovnih skokih – 4 way v Budimpešti. Tekma se je odvijala v vetrovniku, kjer so člani 
ekipe ponovno obranili 1. mesto s povprečjem 28.16 točk. 

V mesecu marec (26.3.) je sledila prva Aerodium Logatec tekma v likovnih skokih – 2 way. Tokrat so 
se člani razdelili v pare in sicer Sky dragons front piece in Sky dragons back piece ter osvojili 1. in 2. 
mesto.   

V avgustu je ekipa opravila trening skoke iz civilnega in vojaškega letala. Skoki so potekali v Bovcu ter 
Murski Soboti. Skupno je ekipa opravila 40 trening skokov.  

27.8. in 28.8. je potekalo državno prvenstvo v likovnih skokih, kjer je ekipa zasedla 1. mesto s 
povprečjem 15.4 točk ter postavila nov državni rekord v številu točk na posamezni skok (23 točk). 

V začetku septembra smo pričeli z pripravami na evropsko prvenstvo v vetrovniku, ki bo potekalo v 
Varšavi od 11.10. do 16.10. Priprave potekajo 3x tedensko in vključujejo 30 min letenja na dan. 

Ekipa je v sezoni 2016 opravila skupno nekaj več kot 50 ekipnih skokov ter okoli 15 ur vetrovnika. Del 
skokov je bilo financiranih iz lastnih sredstev. Do sedaj je skupni strošek ekipe v sezoni 2016  znašal 
približno 10.000,00 €. 

Plani za sezono 2017: 
-kondicijske priprave v lastni režiji 
-tedenski treningi na vozičkih 
-odprto Slovensko prvenstvo 2-way in 4-way v vetrovniku 
-indoor trening v vetrovniku (Bedford, Slovaška, Budimpešta, Logatec) 
-trening skoki iz civilnega letala 
-trening skoki iz vojaškega letala (reprezentančne priprave) 
-Državno prvenstvo 2017 
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