Извештај са драј тулинг радионице, Загорје на Сави
Планинска Звеза Словеније и Хрватски планинарски Савез су трећи пут организовали
драј тулинг радионицу чији је циљ био упознавање са дисциплином драј тулинг,
упућивање у тренажни процес, размена искуства и пењање. Радионица је
организована 15.октобра 2016. у Загорју на Сави, република Словенија. Комисија за
драј тулинг и такмичарско пењање у леду Планинарског савеза Србије је на основу
јавног позива који је прослеђен свим друштвима/клубовима који су чланови ПСС
изабрала 11 учесника који су испуњавали све услове.
Радионицу су водили Дамир Бехлић (Хрватска) који је актуелни шампион Хрватско –
Словеначког купа у драј тулингу, финалиста светског купа у пењању у леду и Марио
Мусулин (Хрватска) који је вицешампион Хр-Сло купа и учесник такмичења у оквиру
светског купа у пењању у леду. Поред двојице искусних спортиста који су своје успехе
потврдили резултатом на такмичењу част је и задовољство било видети и слушати
Јанеза Свољшак (Словенија) који је актуелни европски шампион у пењању у леду и
трећи на свету у пењању у леду за 2015. годину. На самом почетку су нас Дамир,
Марио и Јанез упознали са основама технике пењања у драј тулингу, дали смернице за
тренажни процес и стрпљиво одговарали на питања заинтересованих. Такође,
демонстрирали су основне покрете који се користе при пењању, а након тога су сви
учесници радионице имали прилику да се опробају у драј тулингу.

Дамир, Марио и Јанез

Чланови тима из Србије су опрезно пењали и пажљиво слушали упутства иксуснијих.
Неки пењачи су имали мање, неки више искуства, али су сви показали изузетан труд,
енергију за учењем и напредовањем. Пењали су одлично и напредак је брзо био
уочљив. За већину је ипак ово нова активност и умор је очигледан након неколико сати
пењања.

Милан Макојевић- фигура четворка

Са колегама из Хрватске и Словеније се договарамо о следећем кораку сарадње, а то је
учешће на такмичењима у оквиру Хр-Сло- Срб купа у драј тулингу, након чега следи
срдачно поздрављање и растанак.
У недељу ујутру нас Вили Гушчек, домаћин из Засавја води на оближње пењалиште.
Захваљујући покретачкој енергији домаћина и напроном раду уређено је 7 пењалишта
за драј тулинг у Засавском региону. Сектор који смо посетили налази се у непосредној
близини пута и обилује лаким смеровима што је било прилагођено нашој групи.

Петар Шундерић

Сви учесници радионице опробали су се у пењању на топ-ропе (осигурању одозго) који
су наши љубазни домаћини поставили због нас. Прво смо пењали лакше смерове
оцене Д4 и Д5, а касније смо сви успешно попели један смер оцене Д6. Међусобно смо
се бодрили и пажљиво слушали инструкције домаћина. Пењање је било динамично,
без великих пауза и непотребног губљења времена.

Пењање на топ-ропе, Катарина Мановски и Никола Сретеновић

На крају дана сви одлазимо задовољни, захваљујемо домаћинима и надамо се скором
поновном сусрету. Сви учесници радионице су задовољни и посебно мотивисани
успесима Дамира и Мариа, а нарочито Јанеза. Постизање успеха у драј тулингу и
такмичарском пењању у леду захтева изузетну дисциплину, спортски приступ,
конструктивне идеје и напоран рад на сваком пољу развијања дисциплине која
претендује да постане олпимпијска.

Фотографија са домаћином(с лева на десно): Антонина, Едo, Марко, Бојан, Вили, Нађа,
Катарина, Лаза, Милан, Славко, Петар, Данијела, Никола

Извештај написала Катарина Мановски,
Председница комисије за драј тулинг и такмичарско пењање у леду

