LETNI DELOVNI NAČRT
ZA SEZONO 2021
Verzija 1.1

LJUBLJANA, december 2020

Uvod
Letni delovni načrt za sezono 2021 predstavlja usmeritve, na osnovi katerih se bo izvajal program
Kajakaške zveze Slovenije v letu 2021. Zaradi negotove situacije, ki jo predstavlja prisotnost
virusa COVID-19, s tem povezanimi ukrepi in nejasnostmi, ali bo sezona 2021 lahko potekala po
načrtovanih programih, je ta dokument osnova za izvajanje programa. Zavedati se je potrebno,
da se bo treba prilagajati sprejetim ukrepom in se bo zaradi tega program v določenih delih
moral prilagajati tem ukrepom. Ta dokument je tako vodilo za izvedbo programa, v primeru
novih ukrepov pa bodo predlagane dopolnitve oziroma popravki.
Programi vrhunskega športa in programi usmerjenih v vrhunski šport
Programi slaloma na divjih vodah
Program članskih slalomskih reprezentanc
Mednarodna tekmovanja:
Tekmovanje
Evropsko prvenstvo
Svetovni pokal 1
Svetovni pokal 2
Olimpijske igre
Svetovni pokal 3
Svetovni pokal 4
Svetovno prvenstvo

Kraj
Ivrea (ITA)
Markkleeberg (NEM)
Praga (ČEŠ)
Tokio (JAP)
La Seu d'Urgell (ŠPA)
Pau (FRA)
Bratislava (SLK)

Termin
6. 5. - 9. 5. 2021
3. 6. - 6. 6. 2021
10. 6. - 13. 6. 2021
25. 7. - 30. 7. 2021
2. 9. - 5. 9. 2021
9. 9. - 12. 9. 2021
21. 9. - 26. 9. 2021

Kraj
Ljubljana, Tacen
Ljubljana, Tacen

Termin
10. 4. - 11. 4. 2021
17. 4. - 18. 4. 2021

Celje

19. 6. 2021

Domača tekmovanja:
Tekmovanje
Izbirni tekmi 1 in 2
Izbirni tekmi 3 in 4
ECA Open Slalom Cup
Državno prvenstvo
Sestava strokovnega vodstva:
Vodja programa vrhunskega športa in vodja ekipe: Iñaki Gómez
Trenerji: Borut Javornik, Peter Kauzer, Jože Vidmar, Jernej Abramič, Simon Hočevar, Fedja
Marušič
Program priprav:
Program priprav v pripravljalnem obdobju in v času med skupnimi akcijami reprezentance:
Izvedba programa treninga in priprav poteka v okviru trening skupin. Odgovorni vodje vsake od
trening skupin so trenerji, ki načrtujejo in izvajajo program posamezne trening skupine.
Sredstva, ki so namenjena za sofinanciranje stroškov priprav posamezne trening skupine so
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odvisna od tega, v katero od kvalitetnih rangov so uvrščeni tekmovalci, člani skupine. Trenerji so
skrbniki finačnega fonda cele trening skupine.
Za sezono 2021 so kvalitetni rangi naslednji:
Medalisti

Pripravljeni za
medalje
Urša Kragelj *

Peter Kauzer
Luka Božič
Benjamin Savšek
Eva Terčelj

Pripravljeni za finale

Skupina članskega
razvoja
Martin Srabotnik
Žan Jakše
Vid Kuder Marušič
Ajda Novak
Anže Berčič
Jure Lenarčič
Alja Kozorog
Lea Novak

Niko Testen
Eva Alina Hočevar

Po kategorijah
K1M
K1Ž
Peter Kauzer
Eva Terčelj
Niko Testen
Urša Kragelj *
Martin Srabotnik
Ajda Novak
Žan Jakše
*Eva Alina Hočevar
Vid Kuder-Marušič
*že vključena v C1Ž
Medalisti
4

Pripravljeni za
medalje
1

C1M
Benjamin Savšek
Luka Božič
Anže Berčič
Jure Lenarčič

Pripravljeni
za finale
2

C1Ž
Alja Kozorog
Eva Alina Hočevar
Lea Novak

Skupina
razvoja

članskega
8

* Urša Kragelj je na predlog strokovnega sveta uvrščena eno skupino višje kot bi njeno uvrstitev
definiralo samo upoštevanje rezultatov.
Sestava trening skupin v sezoni 2021
Skupina Kauzer
Peter Kauzer

Skupina Vidmar
Benjamin Savšek
Klemen Vidmar

Skupina Javornik

Skupina Hočevar

Luka Božič
Urša Kragelj
Niko Testen
Alja Kozorog
Nejc Polenčič
Tine Kancler

Eva Alina Hočevar
Jure Lenarčič
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Skupina Abramič
Eva Terčelj
Anže Berčič

Skupina Gómez
Ajda Novak
Martin Srabotnik

Skupina Marušič
Žan Jakše
Vid Kuder-Marušič
Lea Novak
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Sofinanciranje programa priprav tekmovalcev članske slalomske reprezentance v okviru trening
skupin:
Sredstva za priprave se, podobno kot v predhodnih sezonah, delijo na osnovi kvalitetnega ranga
posameznega tekmovalca, vključenega v program. V sezoni 2021 se sredstva dodelijo trening
skupini in ne direktno posameznemu tekmovalcu. Razmerje med vrednotenjem posameznih
rangov je določeno s padanjem za 25%.

rang
Medalisti
Pripravljeni za medalje
Pripravljeni za finale
Skupina članskega razvoja

število

znesek

50.000,00 €

4
1

5.500,00 €
4.125,00 €

22.000,00 €
4.125,00 €

2
8

3.093,75 €
2.320,31 €

6.187,50 €
18.562,50 €

Upravičeni stroški individualnega programa v okviru trening skupin:
Tekmovalci in trenerji lahko koristijo sredstva za individualni program predvidoma za naslednje
vsebine programa, ki mora biti vnaprej odobren s strani vodje programa VŠ:
- pokrivanje stroškov letalskih prevozov na priprave in tekmovanja,
- pokrivanje stroškov najema avtomobila, potnih stroškov in transferjev na pripravah in
tekmovanjih,
- pokrivanje stroškov namestitve in prehrane,
- pokrivanje stroškov masaž in fizioterapevtskih storitev,
- pokrivanje stroškov prehranskih dopolnil (do 20% vrednosti programa),
- pokrivanje stroškov najema opreme in uporabe objektov za potrebe izvedbe priprav,
- strošek dodatnega strokovnega kadra.
Morebitni drugi stroški morajo biti vnaprej dogovorjeni z vodjo programa VŠ. V izjemnih
primerih, predvsem v primerih, če se organizirajo priprave, na katerih skupaj sodeluje več
trening skupin, lahko vodja programa VŠ odobri dodatna sredstva za pokrivanje dodatnega
strokovnega kadra (pomočniki trenerjev, maserji...).
Stroški testov na COVID-19, ki so nujni za izvedbo programa ali jih bo predvideval morebitni
COVID protokol KZS se, ob potrditvi zdravnika, pokrivajo iz skupnega računa programa KZS in ne
iz individualnega programa.
Poleg zneska, ki je dodeljen trening skupini na osnovi rangov tekmovalcev, ki so del trening
skupine, se skupini doda še del za pokrivanje stroškov trenerja.
** Pokrivanje stroškov trenerja za individualni program tekmovalcev je stvar posebnega
dogovora z vodjo programa VŠ. Financira se samo vnaprej dogovorjene stroške za udeležbo
trenerja na pripravah največ do višine, ki je določena na podlagi predloga vodje trening skupine,
ki so osnovani na realnih stroških. Višina mora biti predhodno usklajena z vodjo programa.
Namenjena sredstva se lahko koristijo za trenerje, predvidene kot izvajalce programa KZS v
posamezni sezoni, ki jih potrdi vodja programa VŠ. Pogoj za koriščenje sredstev je posredovan
terminski načrt priprav in nastopov tekmovalcev, ki ga mora posamezni trener posredovati pred
začetkom koriščenja sredstev za program.
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Predvideni fondi za sofinanciranje priprav po trening skupinah
Trening
skupina

Skupni
znesek za
tekmovalce

Kauzer

5.500,00 €

Vidmar

5.500,00 €

Abramič

7.820,31 €

Javornik

15.039,06 €

Gómez

4.640,63 €

Hočevar
Marušič

5.414,06 €
6.960,94 €

Dodaten program kandidatov za olimpijske igre
Poleg programa, definiranega kot program KZS, se olimpijskim kandidatom 1. in 2. nivoja prizna
še dodatno sofinanciranje individualnega programa iz sredstev, prejetih s strani OKS za projekt
OI Tokio. Del je namenjen za sofinanciranje individualnega programa priprav in se doda v fond
za pripravljalno obdobje, del pa je namenjen za sofinanciranje skupnih priprav za nastop na OI
(predvidoma priprave olimpijske ekipe na progi za OI v Tokiu).
Dodatna sredstva za individualni program olimpijskih kandidatov
Tekmovalec
Peter Kauzer
Benjamin Savšek
Luka Božič
Eva Terčelj
Urša Kragelj
Alja Kozorog
Eva Alina Hočevar

1. skupina
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €

2. skupina

1.000,00 €
1.000,00 €

Program skupnih priprav slalomske reprezentance
Pred evropskim prvenstvom v slalomu in pred svetovnim prvenstvom v slalomu se organizirajo
skupne priprave reprezentance, izbrane za ta tekmovanja. Točen termin in trajanje priprav se
določi po zaključenih izbirnih tekmah.
Priprave
Priprave za EP
Priprave za SP
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Kraj
Ivrea (ITA)
Bratislava (SLK)

termin
bo določen naknadno
bo določen naknadno
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Kriteriji za izbor članskih slalomskih reprezentanc:
Izbirne tekme se praviloma organizirajo v dveh vikendih. Organizirajo se 4 tekme.
Format izbirnih tekem je tekma z enim tekom. V primeru, ko so izbirne tekme del drugega
tekmovanja (ICF ranking), ki ima drugačen format, se za izbor ekipe vsak dan šteje prvi tek (prvi
dan prvi tek kvalifikacij in drugi dan polfinale).
Tekmovanje
Izbirni tekmi 1 in 2
Izbirni tekmi 3 in 4
ECA Open Slalom Cup

Kraj
Ljubljana, Tacen
Ljubljana, Tacen

Termin
10. 4. - 11. 4. 2021
17. 4. - 18. 4. 2021

Način rangiranja za sestavo ekip:
-

-

-

rang znotraj kategorije se določi na osnovi zaostankov v odstotkih za zmagovalcem v
kategoriji, ob upoštevanju slovenskih tekmovalcev,
v izračunu ranga se tekmovalcem ne upošteva njihov najslabši rezultat,
za končni rang se torej upošteva en rezultat manj od skupnega števila dobljenih
rezultatov do situacije, ko sta zaradi odpadlih tekem za seštevek dobljena samo dva
rezultata. V primeru, da sta dobljena samo dva rezultata ali manj, se rezultatov ne
odšteva. Za končni rang se tako upošteva, npr. 3 od 4 rezultatov, oziroma 2 od 3
rezultatov,
v primeru, da sta izvedeni samo dve tekmi, se upoštevata obe tekmi. Vodja programa
VŠ lahko v izjemnih primerih predlaga upoštevanje še dodatnih kriterijev,
v primeru, da je izvedena le ena tekma in tako dobljen le en rezultat, sestavo ekipe
predlaga vodja programa VŠ ob upoštevanju rezultatov edine tekme in sestave
reprezentance iz prejšnje sezone,
če ni izvedena nobena tekma, je sestava reprezentance enaka reprezentanci iz pretekle
sezone,
če imata dva tekmovalca enak končni rezultat v rankingu, se upošteva najmanjši
zaostanek za zmagovalcem.

V primeru izrednih razmer, ko niso organizirane vse načrtovane tekme, se odpadlih tekem ne
nadomesti.
V primeru izrednih primerov, kadar kateri od vrhunskih tekmovalcev, ki so v zadnjih dveh
sezonah osvojili individualno kolajno na članskem SP, EP, skupni razvrstitvi svetovnega pokala
ali na posamezni tekmi svetovnega pokala, zaradi bolezni ali poškodbe ne more nastopati na
izbirnih tekmah za rangiranje in uvrstitev v reprezentanco, ima vodja programa VŠ možnost
predlagati drugačno ekipo, kot določa rang za izbor reprezentance, z ustrezno obrazložitvijo in
upoštevanjem zgoraj navedenih dejstev.
Bonus za uvrstitev v ekipo:
Tekmovalec/ka, ki v pretekli sezoni osvoji individualno zlato kolajno na SP ali EP, ima v naslednji
sezoni na izbirnih tekmah bonus dveh zmag (2x 0%).
Individualna srebrna ali bronasta kolajna na SP ali EP prinaša v naslednji sezoni na izbirnih
tekmah bonus ene zmage (1x 0%).
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V primeru, da sta izvedeni le dve tekmi, se bonusov ne upošteva.
V primeru osvojitve medalje tako na EP kot SP se bonusi ne seštevajo, upošteva se boljša
uvrstitev.
Za sezono 2021 se priznajo naslednji bonusi:
Benjamin Savšek
2x 0%
Peter Kauzer
1x 0%

Način sestave reprezentance za EP, SP in serijo tekem ICF svetovnega pokala:
Prvouvrščeni z ranga izbirnih tekem ima zagotovljen nastop na EP, SP in vseh tekmah svetovnega
pokala.
Tekmovalci, ki se uvrstijo na prva tri mesta na rangu izbirnih tekem in so na izbirnih tekmah
uvrščeni v predpisanem zaostanku (6%) za prvouvrščenim na rangu znotraj kategorije, imajo
zagotovljen nastop na EP.
Drugega in tretjega tekmovalca za nastop na svetovnem prvenstvu se praviloma določi na osnovi
uvrstitev v končni razvrstitvi svetovnega pokala.
Vodja programa VŠ ima v izjemnih primerih ob ustrezni obrazložitvi pravico strokovnemu svetu
predlagati drugačno ekipo, kot jo določa rang končne razvrstitve svetovnega pokala.
Tekmovalci, ki si zagotovijo članstvo v reprezentanci z uvrstitvijo na eno od prvih treh mest na
rangu izbirnih tekem in imajo status medalista ali pripravljenega za medalje, imajo zagotovljen
nastop na vseh tekmah svetovnega pokala v disciplini, v kateri imajo prej omenjeni status.
Drugouvrščeni z izbirnih tekem izpusti eno tekmo svetovnega pokala po svoji izbiri.
Tretjeuvrščeni z izbirnih tekem izpusti eno tekmo svetovnega pokala po svoji izbiri.
Na tak način dobita četrtouvrščeni in petouvrščeni z izbirnih tekem možnost nastopa na eni
tekmi svetovnega pokala. Pogoj za pravico nastopa na tekmah svetovnega pokala je zaostanek
znotraj 6% za najboljšim z izbirnih tekem. Vodja programa VŠ lahko za nastop z ustrezno
obrazložitvijo predlaga strokovnemu svetu tudi tekmovalca, ki ni izpolnil kriterija 6%.
Tekmovalci, ki so po EP uvrščeni v olimpijsko ekipo, so uvrščeni v ekipo za celo sezono in si
nastope na tekmovanjih izberejo glede na svoj program.
Način sestave slalomske B ekipe:
Glede na rezultate izbirnih tekem vodja programa VŠ predlaga slalomsko B ekipo. V to ekipo se
uvrstijo tekmovalci na osnovi ranga članskih oziroma U23 izbirnih tekem. Program B ekipe je
sestavljen na način, da tekmovalcem zagotavlja nastope na nižjem nivoju tekmovanj in trenažni
proces, ki bo zagotavljal njihov napredek in optimalno pripravljenost tudi v času tekmovalne
sezone.
Sistem prijavljanja na ICF slalom ranking tekme:
Pravico do udeležbe na ICF slalom ranking tekmovanjih imajo tekmovalci po rangu zadnjih
izbirnih tekem, do zapolnitve nacionalne kvote tekmovalcev, ki lahko nastopijo na ICF ranking
tekmi. V primeru, da je ICF ranking tekmovanje tudi tekma, vključena v program KZS za
posamezno ekipo (npr. B ekipa), imajo prednost s programom določeni tekmovalci ne glede na
rang izbirnih tekmovanj.
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KRITERIJI ZA IZBOR KANDIDATOV ZA NASTOP NA OLIMPIJSKIH IGRAH V TOKIU V LETU 2021
SLALOM
Sistem izbora tekmovalcev, ki bodo OKS-ZŠZ predlagani kot kandidati za potnike na POI Tokio,
upošteva njihove uvrstitve v treh sklopih tekmovanj, ki so točkovno ovrednotene. Prvi sklop
predstavljajo dosežene uvrstitve na prvi kvalifikacijski tekmi za pridobitev kvot, to je SP 2019,
drugi sklop je končni rang izbirnih tekem za sezono 2021 in tretji sklop so uvrstitve na
evropskem prvenstvu v slalomu v sezoni 2021.
Za končno razvrstitev se upošteva najvišji seštevek točk iz dveh sklopov tekem (dva najboljša
dosežka od treh).
V kolikor se katerega izmed sklopov ne izvede, se za končno razvrstitev upoštevajo vsi izpeljani
sklopi, 2/2, 1/1.
A/ Točke za prvi sklop se po kategoriji podeli na osnovi uvrstitev na svetovnem prvenstvu v
slalomu leta 2019 (La Seu d’Urgell, ŠPA). Upošteva se samo slovenske tekmovalce, pri čemer so
točke razdeljene na naslednji način ob pogoju, da je tekmovalec uvrščen vsaj v polfinale:
1. (najvišje uvrščeni SLO) tekmovalec
2. tekmovalec
3. tekmovalec

20 točk
16 točk
13 točk

V primeru, da tekmovalec osvoji kolajno, se mu število točk poveča za 20%.
V primeru, da tekmovalec ni uvrščen v polfinale, ne dobi točk.
* V skladu z doseženimi rezultati na svetovnem prvenstvu 2019 so točke za prvi sklop
razdeljene kot sledi:
C1M
Luka Božič
Benjamin Savšek

točke
20 + 4 = 24
16

C1Ž
Alja Kozorog

točke
20

K1M
Niko Testen
Martin Srabotnik
Peter Kauzer

točke
20
16
13

K1Ž
Eva Terčelj

točke
20 + 4 = 24

B/ Točke za drugi skop se podeli na osnovi uvrstitev na končnem rangu, dobljenem na osnovi
rezultatov na izbirnih tekmah za sezono 2021.
Za kreiranje ranga za izbor ekipe se organizirajo štiri (4) tekme, izmed katerih se upoštevajo
najboljše tri (3).
Lokacija izbirnih tekem: izbirne tekme se določi v okviru letnega načrta KZS za sezono 2021.
Format izbirnih tekem: za sestavo ekipe se na vsaki tekmi upošteva prva vožnja.
Rang znotraj kategorije se kreira na osnovi zaostankov v odstotkih za zmagovalcem v kategoriji
ob upoštevanju slovenskih tekmovalcev. Bonus ene zmage (0%) v sistemu izbirnih tekem, ki se
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upoštevajo za rang drugega sklopa tekem za izbor kandidatov za nastop na olimpijskih igrah, se
dodeli tekmovalcu, ki osvoji individualno kolajno na svetovnem prvenstvu leta 2019.
* Na osnovi določila prejšnjega odstavka se za drugi sklop izbirnih tekem za uvrstitev v ekipo za
OI Tokio bonus dodeli:
Eva Terčelj
Luka Božič

1x 0%
1x 0%

Za končni rang se upošteva en rezultat manj od skupnega števila dobljenih rezultatov. V
primeru, da sta zaradi odpadle tekme dobljena samo dva rezultata ali manj, se rezultatov ne
odšteva. Za končni rang se tako upošteva dva rezultata ali samo en rezultat, če je izvedena le
ena tekma. V primeru izrednih razmer, ko niso organizirane vse načrtovane tekme, se odpadlih
tekem ne nadomesti. V primeru, da sta organizirani le dve tekmi oziroma ena tekma, se
bonusov ne upošteva.
V primeru, da ni mogoče realizirati nobene tekme za sestavo reprezentanc za EP in svetovni
pokal v 2021, ekipo za EP in prvi del svetovnega pokala določi Strokovni svet na predlog
kolegija odgovornih trenerjev, na osnovi rezultatov tekem v sezoni 2019, 2020 ter do tedaj
izvedenih tekem v sezoni 2021. Točk drugega sklopa za izbor za OI se v tem primeru ne podeli.
Glede na razvrstitev tekmovalcev po koncu izbirnih tekmovanj se podeli točke drugega sklopa:
1. mesto
20 točk
2. mesto
16 točk
3. mesto
13 točk
4. mesto
11 točk
5. mesto
10 točk in naprej do 15. mesta po eno točko razlike
Vrstni red tekmovalcev v drugem sklopu izbora za OI ni nujno enak razvrstitvi tekmovalcev pri
sestavi reprezentanc za 2021 (različno upoštevanje bonusov iz 2019 in 2020).
C/ Točke za tretji sklop se podeli na osnovi uvrstitev na evropskem prvenstvu v slalomu leta
2021 (Ivrea, ITA). Upošteva se samo slovenske tekmovalce, pri čemer so točke razdeljene na
naslednji način ob pogoju, da je tekmovalec uvrščen vsaj v polfinale:
1. (najvišje uvrščeni SLO) tekmovalec
2. tekmovalec
3. tekmovalec

20 točk
16 točk
13 točk

V primeru, da tekmovalec osvoji kolajno, se mu število točk poveča za 20%.
V primeru, da tekmovalec ni uvrščen v polfinale, ne dobi točk.
V primeru, da imata dva tekmovalca enako število točk o kandidatu za nastop na POI Tokio
odloča boljša uvrstitev na EP 2021.
OPOMBA:

V predlogu Letnega delovnega načrta za sezono 2021 je bil predlagan dodatek h
Kriterijem za izbor kandidatov za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu v letu 2021, v
katerem so bila v primeru pozitivnih primerov na COVID-19 predvidena določena
odstopanja od sprejetih kriterijev.
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Predsedstvo KZS je predlagateljem naložilo, da se dodatek bolje razdela in bo o
morebitnem sprejemu odločalo najkasneje do konca meseca februarja 2021.
Program mladinskih in U23 slalomskih reprezentanc
Mednarodna tekmovanja:
Tekmovanje
Svetovno prvenstvo
Evropsko prvenstvo

Kraj

Termin

Tacen
Solkan

6. 7. - 11. 7. 2021
19. 8. - 22. 8. 2021

Domača tekmovanja:
Tekmovanje
Izbirni tekmi za SP 1 in 2
Izbirni tekmi za SP 3 in 4
ECA Open Slalom Cup
Izbirni tekmi za EP 1 in 2
Izbirni tekmi za EP 3 in 4
Državno prvenstvo

Kraj
Ljubljana, Tacen
Ljubljana, Tacen

Termin
10. 4. - 11. 4. 2021
17. 4. - 18. 4. 2021

Solkan
Solkan
Celje

7. 8. 2021
8. 8. 2021
19. 6. 2021

Setava strokovnega vodstva:
Vodja ekipe in trener: Simon Hočevar
Trenerji: Aleš Kuder, Matej Trampuž, Uroš Kodelja
Sestava slalomske skupine U23 razvoja za pripravljalno obdobje:
MK1
WK1
MC1
WC1
Tine Kancler
Eva Alina Hočevar
Nejc Polenčič
*Eva Alina Hočevar
Lan Tominc
Lea Novak
Juš Javornik
*Lea Novak
Marko Petek
Zala Zanoškar
Urh Turnšek
Vid Oštrbenk
Ulan Valant
*že vključena v člansko ekipo, ki se financira v okviru individualnega programa. V primeru,
da se v pripravljalnem obdobju udeleži priprav skupine U23 razvoj, se stroške pokriva iz
njihovega individualnega programa.
Program priprav:
Priprave
Zimske skupne priprave
Skupni treningi (najmanj
enkrat mesečno)

Kraj
Pau (FRA)
Ljubljana, Tacen
Solkan
(glede na razmere)

termin
27. 2. - 7. 3. 2021
od novembra 2020 do
avgusta 2021

Za skupne zimske priprave bo strokovna ekipa mladinskih in U23 slalomskih reprezentanc
izbrala 20 tekmovalcev iz spiska U23 in mladinske ekipe za pripravljalno obdobje.
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Najmanj enkrat mesečno se bodo organizirali skupni treningi. Lokacija bo določena glede na
razmere za trening. Praviloma bodo skupni treningi ob sobotah. En trening dopoldan in en
trening popoldan. Cilje treninga in organizacijo treninga definira strokovna ekipa mladinskih in
U23 slalomskih reprezentanc.
Sestava slalomske skupine mladinskega razvoja za pripravljalno obdobje:
MK1
Jan Ločnikar
Urban Gajšek
Žiga Zidar
Jakob Šavli

WK1
Sara Belingar
Helena Domajnko
Sara Globokar
Ula Skok
Naja Pintarič
*že vključena v WK1

MC1
Martin Gale
Žiga Lin Hočevar
Adam Križaj
Tit Šenk

WC1
Asja Jug
*Sara Globokar
*Naja Pintarič

Program priprav:
Priprave
Zimske skupne priprave
Skupni treningi (najmanj
enkrat mesečno)

Kraj
Pau (FRA)
Ljubljana, Tacen
Solkan
(glede na razmere)

termin
27. 2. - 7. 3. 2021
od novembra 2020 do
avgusta 2021

Za skupne zimske priprave bo strokovna ekipa mladinskih in U23 slalomskih reprezentanc
izbrala 20 tekmovalcev iz spiska U23 in mladinske ekipe za pripravljalno obdobje.
Najmanj enkrat mesečno se bodo organizirali skupni treningi. Lokacija bo določena glede na
razmere za trening. Praviloma bodo skupni treningi ob sobotah. En trening dopoldan in en
trening popoldan. Cilje treninga in organizacijo treninga definira strokovna ekipa mladinskih in
U23 slalomskih reprezentanc.
Program za slalomsko skupino U16 razvoja:
Mednarodna tekmovanja:
Tekmovanje
Olympic Hopes

Kraj
?

Termin
?

Program priprav:
Priprave
Zimske skupne priprave

Kraj
Solkan

termin
februar 2021

Tekmovalci, vabljeni na priprave, bodo izbrani s spiska članov mladinske ekipe.
Sistem izbora U23 reprezentance v slalomu na divjih vodah
Izbirne tekme za ekipo U23 so iste kot za člane. Tekmovalci starostne kategorije U23, ki so na
osnovi ranga članskih izbirnih tekem uvrščeni v člansko ekipo, so istočasno že uvrščeni v ekipo
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U23 za SP in EP. Preostala mesta zasedejo tekmovalci na osnovi ranga izbirnih tekem U23 ob
predpogoju, da so na izbirnih tekmah uvrščeni v predpisanem % zaostanka (6% za prvouvrščenim
v rangu znotraj kategorije).
Ti tekmovalci imajo zagotovljeno mesto v ekipi za SP. O utemeljenosti uvrstitve v reprezentanco
za tekmovalce, ki niso v predpisanem zaostanku, presodijo vodja programa VŠ in trenerji,
vključeni v program mladinskih in U23 reprezentanc.
Tekmovalci, ki se na SP uvrstijo med prvih 10, si s tem potrdijo mesto v ekipi za nastop na EP.
Preostala mesta za EP zasedejo tekmovalci na osnovi izbirnih tekem za EP, ki se organizirajo v
času med SP in EP.
Izvedejo se 4 vožnje v dveh dneh. Za končni rang se upoštevajo enaka pravila kot za izbirne tekme
za SP. Za rang se upoštevajo samo tekmovalci, ki se še borijo za uvrstitev v ekipo. Tekmovalci, ki
so že uvrščeni v ekipo za EP, se ne upoštevajo pri kreiranju ranga za uvrstitev na EP.
O utemeljenosti uvrstitve v reprezentanco za tekmovalce, ki niso v predpisanem zaostanku,
presodijo vodja programa VŠ in trenerji, vključeni v program mladinskih in U23 reprezentanc.
Sistem izbora mladinske reprezentance v slalomu na divjih vodah
Izbirne tekme za ekipo mladincev so iste kot za člane. Tekmovalci mladinske starostne
kategorije, ki so na osnovi ranga članskih izbirnih tekem uvrščeni v člansko ekipo, so istočasno
že uvrščeni v mladinsko ekipo za SP in EP. Preostala mesta zasedejo tekmovalci na osnovi ranga
izbirnih tekem za mladince ob predpogoju, da so na izbirnih tekmah uvrščeni v predpisanem %
zaostanka (6% za prvouvrščenim v rangu znotraj kategorije).
Ti tekmovalci imajo zagotovljeno mesto v ekipi za SP. O utemeljenosti uvrstitve v reprezentanco
za tekmovalce, ki niso v predpisanem zaostanku presodijo vodja programa VŠ in trenerji,
vključeni v program mladinskih in U23 reprezentanc.
Tekmovalci, ki se na SP uvrstijo med prvih 10, si s tem potrdijo mesto v ekipi za nastop na EP.
Preostala mesta za EP zasedejo tekmovalci na osnovi izbirnih tekem za EP, ki se organizirajo v
času med SP in EP. Izvedejo se 4 vožnje v dveh dneh. Za končni rang se upoštevajo enaka pravila
kot za izbirne tekme za SP. Za rang se upoštevajo samo tekmovalci, ki se še borijo za uvrstitev v
ekipo. Tekmovalci, ki so že uvrščeni v ekipo za EP, se ne upoštevajo pri kreiranju ranga za
uvrstitev na EP.
O utemeljenosti uvrstitve v reprezentanco za tekmovalce, ki niso v predpisanem zaostanku,
presodijo vodja programa VŠ in trenerji, vključeni v program mladinskih in U23 reprezentanc.
Sistem izbora mlajše reprezentance (U16 - U17) v slalomu na divjih vodah
Ekipo za sodelovanje v programu mlajše reprezentance (U16 - U17) se določi na osnovi ranga, ki
ga sestavljajo izbirne tekme za sestavo mladinske reprezentance za SP in dodatne izbirne tekme
za EP. Najslabši rezultat se ne upošteva. O utemeljenosti uvrstitve v ekipo presodijo vodja
programa VŠ in trenerji, vključeni v program mladinskih in U23 reprezentanc.

Program ekipe za ekstremni slalom
Mednarodni olimpijski komite je v program olimpijskih iger Pariz 2024 uvrstil disciplino
ekstremnega slaloma.
Do začetka tekmovalne sezone se pripravi projekt razvoja discipline ekstremnega slaloma.
Sistem izbora ekipe se na osnovi na novo pripravljenega projekta razvoja lahko spremeni.
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Sistem izbora članske, U23 in U18 reprezentance v ekstremnem slalomu
Ekipo za nastop na članskem, U23 in mladinskem svetovnem prvenstvu ter tekmah svetovnega
pokala se določi na osnovi rezultatov izbirne tekme. Na tekmovanjih lahko nastopata po dva
čolna v kategoriji. Na mladinskem in U23 svetovnem prvenstvu nastopata po dva čolna, na
članskem svetovnem prvenstvu pa predvidoma nastopa en čoln v kategoriji. Drugi čoln lahko
nastopi, če je tekmovalec že član slalomske ekipe na tem tekmovanju. Če mesta še niso
zasedena, lahko na tekmovanju na svoje stroške nastopi naslednji tekmovalec z ranga izbirnih
tekem.
Predlog sestave ekipe, ki nastopa na tekmah v ekstremnem slalomu, v okviru financiranja
Kajakaške zveze Slovenije pripravi vodja programa VŠ na osnovi ocene, da so se tekmovalci
sposobni uvrstiti v zaključni del tekmovanja (med prvih 16).
Mednarodna tekmovanja:
Tekmovanje
Svetovni pokal
Svetovni pokal
Svetovno prvenstvo za
mladince in U23
Svetovni pokal
Svetovno člansko prvenstvo

Kraj
Markkleeberg
Praga
Tacen

Termin
5. 6. 2021
12. 6. 2021
11. 7. 2021

Pau
Bratislava

11. 9.2021
26. 9. 2021

Program domačih tekmovanj:
Tekmovanje
Izbirna tekma in DP

Kraj
Ljubljana, Tacen

Termin
2. 5. 2021

Tolmačenje pravil:
V primeru višje sile, konflikta interesov ali situacije, ki bi povzročila nejasnost v tolmačenju
določil, pogojev in kriterijev v programu dela reprezentanc in izbire ekip, je strokovni svet
zadolžen za strokovno interpretacijo v skladu z zastavljenimi usmeritvami in za posredovanje
končnega predloga v potrditev predsedstvu.

Programi spusta na divjih vodah
Program članskih spustaških reprezentanc
Mednarodna tekmovanja:
Tekmovanje
Svetovni pokal 1 - 3
Svetovni pokal 4 - 6
Evropsko prvenstvo
Svetovno prvenstvo
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Kraj
Treignac (FRA)
Banja Luka (BIH)
Sabero (ŠPA)
Bratislava (SLK)

Termin
22. 5. - 24. 5. 2021
4. 6. - 6. 6. 2021
12. 8. - 15. 8. 2021
22. 9. - 25. 9. 2021
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Domača tekmovanja:
Tekmovanje
Izbirna tekma 1 - klasika
Izbirna tekma 2 - sprint
Državno prvenstvo in izbirna
tekma 3 - klasika
Izbirna tekma 4 - sprint
Državno prvenstvo - sprint

Kraj
Sava, lokacija bo določena
naknadno
Sava, lokacija bo določena
naknadno
Bled / Sava Dolinka

Termin
27. 4. 2021

Ljubljana / Tacen
Solkan

2. 5. 2021
29. 5. 2021

28. 4. 2021
1. 5. 2021

Sestava strokovnega vodstva:
Vodja ekipe: Maks Frančeškin
Trenerji: Jernej Abramič (individualni trener)
Fizioterapevt: Jernej Košnjek
Program priprav:
Program priprav v pripravljalnem obdobju in v času med skupnimi akcijami reprezentance:
Izvedba programa treninga in priprav poteka v okviru trening skupin. Odgovorni vodje vsake od
trening skupin so trenerji, ki načrtujejo in izvajajo program posamezne trening skupine.
Sredstva, ki so namenjena za sofinanciranje stroškov priprav posamezne trening skupine, so
odvisna od tega, v katero od kvalitetnih rangov so uvrščeni tekmovalci, člani skupine. Trenerji so
skrbniki finančnega fonda cele trening skupine.
Za sezono 2021 so kvalitetni rangi naslednji:
Medalisti
Nejc Žnidarčič
Anže Urankar
Simon Oven
Blaž Cof

Pripravljeni za
medalje
Tim Novak

Skupina
razvoja

članskega

Sestava trening skupin v sezoni 2021:
Skupina Abramič
Nejc Žnidarčič

Skupina Frančeškin
Simon Oven
Anže Urankar
Tim Novak

Blaž Cof *

* trenira individualno
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Sofinanciranje programa priprav tekmovalcev članske spustaške reprezentance v okviru trening
skupin:
Sredstva za priprave se, podobno kot v predhodnih sezonah, delijo na osnovi kvalitetnega ranga
posameznega tekmovalca, vključenega v program. V sezoni 2021 se sredstva dodelijo trening
skupini in ne direktno posameznemu tekmovalcu. Razmerje med vrednotenjem posameznih
rangov je določeno s padanjem za 25 %.
rang
Medalisti
Pripravljeni za medalje

število

znesek

4
1

3.575,00 €
2.681,25 €

16.802,50 €
14.300,00 €
2.681,25 €

Upravičeni stroški individualnega programa v okviru trening skupin
Tekmovalci in trenerji lahko koristijo sredstva za individualni program predvidoma za naslednje
vsebine programa, ki mora biti vnaprej odobren s strani vodje programa VŠ:
- pokrivanje stroškov letalskih prevozov na priprave in tekmovanja,
- pokrivanje stroškov najema avtomobila, potnih stroškov in transferjev na pripravah in
tekmovanjih,
- pokrivanje stroškov namestitve in prehrane,
- pokrivanje stroškov masaž in fizioterapevtskih storitev,
- pokrivanje stroškov prehranskih dopolnil (do 20% vrednosti programa),
- pokrivanje stroškov najema opreme in uporabe objektov za potrebe izvedbe priprav,
- strošek dodatnega strokovnega kadra.
Morebitni drugi stroški morajo biti vnaprej dogovorjeni z vodjo programa VŠ. V izjemnih
primerih, predvsem v primerih, če se organizirajo priprave, na katerih skupaj sodeluje več
trening skupin, lahko vodja programa VŠ odobri dodatna sredstva za pokrivanje dodatnega
strokovnega kadra (pomočniki trenerjev, maserji...).
Stroški testov na COVID-19, ki so nujni za izvedbo programa ali jih bo predvideval morebitni
COVID protokol KZS, se ob potrditvi zdravnika pokrivajo iz skupnega računa programa KZS in ne
iz individualnega programa.
Poleg zneska, ki je dodeljen trening skupini na osnovi rangov tekmovalcev, ki so del trening
skupine, se skupini doda še del za pokrivanje stroškov na pripravah za trenerja.
** Pokrivanje stroškov trenerja za individualni program tekmovalcev je stvar posebnega
dogovora z vodjo programa VŠ. Financira se samo vnaprej dogovorjene stroške za udeležbo
trenerja na pripravah največ do višine, ki je določena na podlagi predloga vodje trening skupine,
ki so osnovani na realnih stroških. Višina mora biti predhodno usklajena z vodjo programa.
Namenjena sredstva se lahko koristijo za trenerje, predvidene kot izvajalce programa KZS v
posamezni sezoni, ki jih potrdi vodja programa VŠ. Pogoj za koriščenje sredstev je posredovan
terminski načrt priprav in nastopov tekmovalcev, ki ga mora posamezni trener posredovati pred
začetkom koriščenja sredstev za program.
Namenjena sredstva se lahko koristijo za trenerje, predvidene kot izvajalce programa KZS v
posamezni sezoni, ki jih potrdi vodja programa VŠ. Pogoj za koriščenje sredstev je posredovan
terminski načrt priprav in nastopov tekmovalca, ki ga mora posamezni trener posredovati pred
začetkom koriščenja sredstev za program.
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Predvideni fondi za sofinanciranje priprav po trening skupinah
Trening
skupina

Skupni
znesek za
tekmovalce

Abramič

3.575,00 €

Frančeškin

9.652,50 €

Program skupnih priprav spustaške reprezentance:
Pred svetovnim prvenstvom se organizirajo skupne priprave reprezentance, izbrane za ta
tekmovanja. Točen termin in trajanje priprav se določi po zaključenih izbirnih tekmah.
Priprave
Priprave
Priprave za SP

Kraj
Bratislava (SLK)
Bratislava (SLK)

termin
15. 7. - 18. 7. 2021 /???
24. 8. - 27. 8. 2021 / ???

Sistem izbora članske reprezentance v spustu na divjih vodah:
Za izbor reprezentance za EP in tekme svetovnega pokala se organizirajo 4 tekme (dva klasična
spusta in dva sprinta), izmed katerih se za končni rang upoštevajo najboljše tri uvrstitve.
Format domačih izbirnih tekem v sprintu je tekma z eno vožnjo kvalifikacij + eno vožnjo finala. V
finale se iz kvalifikacij uvrsti naslednje število čolnov:
K1m
15
C1m
7
K1ž
7
C2m in C2ž
vsi
Za končni rang se upoštevajo rezultati finalne vožnje. Za tiste, ki se ne uvrstijo v finale, pa
uvrstitev določa boljši čas, dosežen v kvalifikacijah. Finalisti so, ne glede na dosežen čas v finalu,
uvrščeni pred nefinaliste v rangu točkovanja, ki velja za izbor reprezentance.
Za rangiranje izbirnih tekem v spustu se uporablja točkovni sistem, in sicer:
1. mesto
100 točk
2. mesto
95 točk
3. mesto
92 točk
4. mesto
90 točk
5. mesto
89 točk
vsako naslednje mesto po eno točko manj.
Če imata dva tekmovalca enako število točk, se za določitev boljšega v rangu upošteva manjši %
zaostanek za zmagovalcem na najboljši tekmi. Zaostanki v % znotraj kategorije in med
kategorijami se uporabljajo kot pomoč za ocenjevanje nivoja kvalitete posameznega
tekmovalca, z razlogom, da ne bi na največja tekmovanja pošiljali slabo pripravljenih
tekmovalcev.
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Za izbor reprezentance za nastop na svetovnem prvenstvu v sprintu se poleg dveh izbirnih tekem
v sprintu, ki sta del sistema izbora ekipe za EP in tekme svetovnega pokala, upoštevata še
rezultata prve in druge tekme svetovnega pokala v sprintu.
Uporablja se enak točkovni sistem kot na domačih izbirnih tekmah. Upoštevajo se končni
rezultati tekme. V točkovanju se upoštevajo samo slovenski tekmovalci. Za končni rang se
upoštevajo točke najboljših treh tekem.
Bonus za dosežke v preteklih sezonah:
Tekmovalcu, ki je v pretekli sezoni osvojil naslov svetovnega prvaka ali evropskega prvaka v
individualni kategoriji, se za naslednjo sezono prizna dve zmagi (2x 100 točk) v disciplini, kjer je
osvojil medaljo.
Tekmovalcu, ki je v pretekli sezoni osvojil medaljo na svetovnem prvenstvu ali medaljo na
evropskem prvenstvu v individualni kategoriji, se za naslednjo sezono prizna ena zmaga (1x 100
točk) v disciplini, kjer je osvojil medaljo.

Za sezono 2021 se priznajo naslednji bonusi
- za izbirne tekme za EP in svetovni pokal:
Nejc Žnidarčič
2x 100 točk / sprint
Simon Oven
2x 100 točk / klasika
Anže Urankar
1x 100 točk / sprint + 1x 100 točk / klasika
Blaž Cof
1x 100 točk / klasika
- za izbirne tekme za SP:
Nejc Žnidarčič
2x 100 točk / sprint
Anže Urankar
1x 100 točk/ sprint

Sistem izbora ekipe za moštvene vožnje
Določitev ekipe za moštvene vožnje je v pristojnosti vodje ekipe, ki pri odločitvi upošteva
rezultate izbirnih tekem, rezultatov individualne tekme, če je ta v programu pred moštveno
tekmo, oceno kvalitete posameznih članov ekipe na dotični tekmovalni progi ter kompatibilnost
ekipe. Sestava ekipe mora zasledovati cilj najboljšega rezultata na tekmovanju.

Program mladinskih in U23 spustaških reprezentanc:
Mednarodna tekmovanja:
Tekmovanje
Svetovno prvenstvo

Kraj

Termin

Solkan

25. 8. - 28. 8. 2021

Domača tekmovanja:
Tekmovanje
Medklubska tekma - klasika
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Kraj
Sava, trasa bo določena
naknadno

Termin
27. 4. 2021
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Izbirna tekma 1 - sprint
Državno prvenstvo - klasika
Izbirna tekma 2 - klasika
Državno prvenstvo - sprint
Izbirna tekma 3 - sprint
Izbirna tekma 4 - klasika

Sava, trasa do določena
naknadno
Bled / Sava Dolinka

28. 4. 2021

Solkan
Solkan
Solkan

29. 5. 2021

1. 5. 2021

Sestava strokovnega vodstva:
Vodja ekipe in trener: Maks Frančeškin
Trenerji: Jakob Stanič, Andrej Breznik
Sestava U23 spustaške ekipe za pripravljalno obdobje:
MK1
Urban Novak
Vid Oštrbenk *
Matic Firm
Erazem Šavli

WK1
Ana Šteblaj
Živa Jančar

MC1
Nejc Gradišek
Maj Oštrbenk

MC2
Matija Preskar
Taj Kevin Bizjak

*že vključen v slalomski program
Program priprav:
Priprave
Zimske skupne priprave
Skupni treningi po dogovoru

Kraj
St. Pierre de Boueff (FRA)
Ljubljana, Tacen
Solkan
(glede na razmere)

termin
20. 2. - 28. 2. 2021
od novembra 2020 do
avgusta 2021

Sestava mladinske spustaške ekipe za pripravljalno obdobje:
MK1
Lenart Stanovnik
Tjaš Til Kupsch
Matevž Kampjut
Rok Pistotnik

WK1
Helena Domajnko*
Nika Ozimc
Sara Globokar *
Ula Skok *

MC1
Martin Gale *

*že vključeni v slalomski program
Program priprav:
Priprave
Zimske skupne priprave
Skupni treningi po dogovoru
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Kraj
St. Pierre de Boueff (FRA)
Ljubljana, Tacen
Solkan
(glede na razmere)

termin
20. 2. - 28. 2. 2021
od novembra 2020 do
avgusta 2021
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Sistem izbora mladinske in U23 reprezentance v spustu na divjih vodah:
Za izbor ekipe U23 in mladince se organizirajo 4 tekme (dva klasična spusta in dva sprinta), izmed
katerih se za končni rang upošteva najboljše tri rezultate. Rangiranje se izvede po točkah kot
sledi.
Za rangiranje izbirnih tekem v spustu se uporablja točkovni sistem, in sicer:
1. mesto
100 točk
2. mesto
95 točk
3. mesto
92 točk
4. mesto
90 točk
5. mesto
89 točk
vsako naslednje mesto po eno točko manj.
Če imata dva tekmovalca enako število točk, se za določitev boljšega v rangu upošteva manjši %
zaostanek za zmagovalcem na najboljši tekmi. Zaostanki v % znotraj kategorije in med
kategorijami se uporabljajo kot pomoč za ocenjevanje nivoja kvalitete posameznega
tekmovalca, z razlogom, da ne bi na največja tekmovanja pošiljali slabo pripravljenih
tekmovalcev.
Upravičenost nastopa na velikih tekmovanjih po posameznih kategorijah oceni vodja programa
VŠ v sodelovanju s trenerji ekipe na osnovi strokovne ocene o možnosti uvrstitve v ½ uvrščenih
na tekmovanju.
Program za U16 spustaško ekipo:
Program priprav in tekem:
Priprave / tekme
Zimske skupne priprave
ECA Junior Cup

Kraj
Debeli rtič
Češke Budejovice

termin
januar 2021
21. 8. - 22. 8. 2021

Vodja ekipe lahko na priprave povabi tudi druge tekmovalce, na stroške klubov.

Sestava U16 spustaške ekipe za pripravljalno obdobje
MK1
Tjaš Til Kupsch*
Klemen Breznik
Tilen Zorko
Blaž Mihelič

ŽK1
Sara Globokar *
Ula Skok *
Naja Pintarič *

MC1

* Že v drugih ekipah
Ekipo za ECA Junior Cup se določi po zaključenih izbirnih tekmah. Za določitev ranga se uporabi
enak sistem kot za določitev ranga za izbor mladinske ekipe.
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Tolmačenje pravil:
V primeru višje sile, konflikta interesov ali situacije, ki bi povzročila nejasnost v tolmačenju
določil, pogojev in kriterijev v programu dela reprezentanc in izbire ekip, je strokovni svet
zadolžen za strokovno interpretacijo v skladu z zastavljenimi usmeritvami in za posredovanje
končnega predloga v potrditev predsedstvu.

Programi sprinta na mirnih vodah
Program članskih sprinterskih reprezentanc
Mednarodna tekmovanja:
Tekmovanje
Olimpijske kvalifikacije
Svetovni pokal 1
Olimpijske kvalifikacije
Svetovni pokal 2
Evropsko prvenstvo
Olimpijske igre
Svetovno prvenstvo

Kraj
Szeged (MAD)
Szeged (MAD)
Barnaul (RUS)
Barnaul (RUS)
Duisburg (NEM)
Tokio (JAP)
Kopenhagen (DAN)

Termin
12. 5. - 13. 5. 2021
14. 5. - 16. . 2021
20. 5. 2021
21. 5. - 23. 5. 2021
3. 6. - 6. 6. 2021
2. 8. - 7. 8. 2021
15. 9. - 19. 9. 2021

Tekmovanje
Izbirna tekma 1
Regata Capris
Izbirna tekma 2

Kraj
Zagreb, Jarun (HRV)
Koper
Bled ali Murska Sobota

Termin
24. 4. - 25. 4. 2021
14. 8. 2021
18. 8. 2021

Državno prvenstvo
Ljubljanica 200m Challenge

Murska Sobota
Ljubljana

28. 8. - 29. 8. 2021
31. 8. 2021

Domača tekmovanja:

Sestava strokovnega vodstva:
Vodja programa: Andrej Jelenc
Trenerji: Stjepan Janić, Jan Šmit, Jernej Župančič Regent, Pablo Saavedra, Andrej Breznik
Program priprav
Program priprav v pripravljalnem obdobju
Članska ekipa se deli po trening skupinah na žensko in moško ekipo, ki program izvajata
ločeno. Za olimpijske kandidate se dovoli izvedba individualnega programa. Tekmovalci so
glede na svoj kvalitetni nivo razdeljeni v kvalitativne range. Na osnovi teh rangov se določi
višina sofinanciranja programa.
Vodja ženske ekipe je Stjepan Janić, vodja moške ekipe je Jan Šmit. Z moško ekipo v
strokovnem delu sodeluje še Jernej Župančič Regent.
Olimpijski kandidati, ki niso del omenjenih skupin, lahko sodelujejo z individualnimi trenerji
(Jošt Zakrajšek, Vid Debeljak).
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Strokovna ekipa se sestane dva- do trikrat letno na večjih posvetih. Prvič na začetku sezone, ko
se načrtuje sezona, drugič po prvem delu pripravljalnega dela sezone, in tretjič, če program
dovoljuje pred glavno tekmovalno sezono.
Krajši sestanki v živo ali preko videa se organizirajo enkrat mesečno (oziroma po potrebi), če je
potrebno razjasniti tekoče zadeve.
Izvedba programa poteka v okviru trening skupin. Občasno se k ženski ekipi na treninge povabi
mlajše tekmovalke ter k moški ekipi mlajše tekmovalce.
Za sezono 2021 so kvalitetni rangi naslednji:
Medalisti

Pripravljeni za
medalje

Špela Ponomarenko
Janić
Anja Osterman

Pripravljeni za finale
Jošt Zakrajšek

Skupina članskega
razvoja
Rok Šmit

Vid Debeljak

Mia Medved

Sestava trening skupin v sezoni 2021:
Skupina Janič
Špela Ponomarenko Janić
Anja Osterman
Mia Medved

Skupina Šmit
Rok Šmit
Simon Oven *

Individualni program
Jošt Zakrajšek
Vid Debeljak

* Simon Oven se priključi v program sprinta in je financiran iz svojega individualnega programa.
Sofinanciranje programa priprav tekmovalcev članske sprinterske reprezentance v okviru
trening skupin:
Sredstva za priprave se, podobno kot v predhodnih sezonah, delijo na osnovi kvalitetnega ranga
posameznega tekmovalca, vključenega v program. V sezoni 2021 se sredstva dodelijo trening
skupini in ne direktno posameznemu tekmovalcu. Razmerje med vrednotenjem posameznih
rangov je določeno s padanjem za 25%.
rang
Medalisti
Pripravljeni za medalje
Pripravljeni za finale
Skupina članskega razvoja

število

znesek

21.828,12 €

2
0

5.500,00 €
0,00 €

11.000,00 €
0,00 €

2
2

3.093,75 €
2.320,31 €

6.187,50 €
4.640,62 €

Upravičeni stroški individualnega programa v okviru trening skupin
Tekmovalci in trenerji lahko koristijo sredstva za individualni program predvidoma za naslednje
vsebine programa, ki mora biti vnaprej odobren s strani vodje programa VŠ:
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- pokrivanje stroškov letalskih prevozov na priprave in tekmovanja,
- pokrivanje stroškov najema avtomobila, potnih stroškov in transferjev na pripravah in
tekmovanjih,
- pokrivanje stroškov namestitve in prehrane,
- pokrivanje stroškov masaž in fizioterapevtskih storitev,
- pokrivanje stroškov prehranskih dopolnil (do 20% vrednosti programa),
- pokrivanje stroškov najema opreme in uporabe objekta za potrebe izvedbe priprav,
- strošek dodatnega strokovnega kadra.
Morebitni drugi stroški morajo biti vnaprej dogovorjeni z vodjo programa VŠ. V izjemnih
primerih, predvsem v primerih, če se organizirajo priprave, na katerih sodeluje skupaj več
trening skupin, lahko vodja programa VŠ odobri dodatna sredstva za pokrivanje dodatnega
strokovnega kadra (pomočniki trenerjev, maserji...).
Stroški testov na COVID-19, ki so nujni za izvedbo programa ali jih bo predvideval morebitni
COVID protokol KZS, se ob potrditvi zdravnika pokrivajo iz skupnega računa programa KZS in ne
iz individualnega programa.
Poleg zneska, ki je dodeljen trening skupini na osnovi rangov tekmovalcev, ki so del trening
skupine, se skupini doda še del za pokrivanje stroškov na pripravah za trenerja.
** Pokrivanje stroškov trenerja za individualni program tekmovalcev je stvar posebnega
dogovora z vodjo programa VŠ. Financira se samo vnaprej dogovorjene stroške za udeležbo
trenerja na pripravah največ do višine, ki je določena na podlagi predloga vodje trening skupine,
ki so osnovani na realnih stroških. Višina mora biti predhodno usklajena z vodjo programa.
Namenjena sredstva se lahko koristijo za trenerje, predvidene kot izvajalce programa KZS v
posamezni sezoni, ki jih potrdi vodja programa VŠ. Pogoj za koriščenje sredstev je posredovan
terminski načrt priprav in nastopov tekmovalcev, ki ga mora posamezni trener posredovati pred
začetkom koriščenja sredstev za program.
Predvideni fondi za sofinanciranje priprav po trening skupinah
Trening
skupina

Skupni
znesek za
tekmovalce

Janić

13.320,31 €

Šmit *
Individualni
program **

2.320,00 €
6.187,50 €

* V skupino Šmit sredstva predvidoma prispeva še Simon Oven iz svojega programa.

Dodaten program kandidatov za olimpijske igre:
Poleg programa, definiranega kot program KZS, se olimpijskim kandidatom 1. in 2. nivoja prizna
še dodatno sofinanciranje individualnega programa iz sredstev, prejetih s strani OKS za projekt
OI Tokio. Del je namenjen za sofinanciranje individualnega programa priprav in se doda v fond
za pripravljalno obdobje, del pa je namenjen za sofinanciranje zaključnih priprav za nastop na
OI.
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Dodatna sredstva za individualni program olimpijskih kandidatov
Tekmovalec
Špela Ponomarenko Janić
Anja Osterman
Jošt Zakrajšek
Vid Debeljak

1. skupina
3.000,00 €
3.000,00 €

2. skupina

1.000,00 €
1.000,00 €

Program priprav sprinterske reprezentance
Program priprav se deli na priprave za moško in žensko ekipo. Točne termine in trajanje
priprav se določi po zaključenih izbirnih tekmah glede na sestavo ekip.
Olimpijski kandidati imajo možnost izvedbe individualnega programa priprav tudi času
tekmovalne sezone.
Priprave
Priprave pred EP
Priprave pred SP

Kraj
Zagreb (HRV) in Bohinj
Bohinj

termin
bo določen naknadno
bo določen naknadno

Kriteriji za izbor članskih sprint reprezentanc:
Za kreiranje ranga za izbor reprezentance se organizirajo izbirne tekme v naslednjih terminih:
Tekmovanje
Izbirna tekma 1
Izbirna tekma 2

Kraj
Zagreb, Jarun (HRV)
Bled ali Murska Sobota

Termin
24. 4. - 25. 4. 2021
18. 8. 2021

Tekme se organizirajo v naslednjih disciplinah:
razdalja

izbirna

200m
500m
1000m
5000m

K1Ž, K1M
K1Ž, K1M
K1Ž, K1M
K1M

ocena kvalitete ali
dodatna izbirna
K2Ž, K2M, XK2
K2M, XK4
K2M, K4M

Pravico nastopa na izbirnih tekmah imajo tekmovalci članske, U23 in mladinske kategorije.
Sestava reprezentance za olimpijske kvalifikacije, svetovni pokal in evropsko prvenstvo
Tekmovalci si priborijo pravico nastopa na olimpijskih kvalifikacijah, svetovnem pokalu in
evropskem prvenstvu glede na rang, kreiran na osnovi rezultatov izbirne tekme in dovoljene
kvote za nastop.
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Kriterij, ki zagotavlja nastop na olimpijskih kvalifikacijah in svetovnem pokalu, je ocena, da ima
tekmovalec oziroma posadka v ekipnem čolnu možnost uvrstitve v B finale v olimpijskih
disciplinah in uvrstitev v finale A v neolimpijskih disciplinah.
Na olimpijskih kvalifikacijah ima pravico nastopa prvouvrščeni na rangu izbirnih tekem.
Na osnovi rezultatov izbirnih tekem in usklajevanja s trenerji se sestavi ekipne čolne. Namero
veslanja v ekipnem čolnu morajo trenerji za svoje tekmovalce napovedati najmanj mesec dni
pred izbirnimi tekmovanji.
V primeru negotovosti pri odločitvi, vodja programa VŠ sprinta na mirnih vodah določi izvedbo
dodatne kriterijske tekme, na osnovi katere se odloči, ali tekmovalca ali posadko predlaga za
uvrstitev v ekipo.
Tekmovalec, ki je prvi na rangu posamezne discipline po izbirnih tekmah, ima ob potrditvi
kvalitativnega kriterija na prvi tekmi svetovnega pokala zagotovljen tudi nastop na evropskem
prvenstvu.
Kvalitativni kriterij, ki zagotavlja tudi nastop na evropskem prvenstvu, je uvrstitev najmanj v B
finale v olimpijski disciplini oziroma A finale v neolimpijski disciplini.
Ne glede na prej zapisano na drugi tekmi svetovnega pokala in finalnih olimpijskih kvalifikacijah
nastopajo prvi z ranga izbirnih tekem v disciplinah K1Ž 200m, K1ž 500m, K1m 200m in K1m
1000m.
Vodja programa VŠ lahko izjemoma, v sodelovanju s strokovno ekipo članske in mladinske /U23
ekipe, za nastop v ekipi predlaga tudi tekmovalce/ke, ki ne dosegajo predpisanih zaostankov,
kadar je skupna ocena, da bi tekmovalcem tak nastop pomenil pozitiven impulz v športnem
razvoju.
Neposredna uvrstitev v ekipo:
Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman imata, zaradi potrjene kvote za nastop na OI v Tokiu,
nastop v ekipi za svetovni pokal in evropsko prvenstvo zagotovljen.
Sestava reprezentance za svetovno prvenstvo:
Ekipo za nastop na svetovnem prvenstvu se določi po olimpijskih igrah, na osnovi rezultatov
olimpijskih iger, tekem svetovnega pokala, evropskega prvenstva ter dodatne izbirne tekme v
času med olimpijskimi igrami ter državnim prvenstvom (izbirna tekma 2).
V ekipo za svetovno prvenstvo so uvrščeni člani olimpijske ekipe, tekmovalci, ki se na evropskem
prvenstvu uvrstijo v prvo polovico B finala v olimpijski disciplini ali v A finale v neolimpijski
disciplini oziroma na prvi tekmi svetovnega pokala najmanj v B finale v olimpijski disciplini
oziroma A finale v neolimpijski disciplini.
V disciplinah, kjer na osnovi določil prejšnjega odstavka mesta v ekipi še niso zasedena, se za
uvrstitev v ekipo za SP upošteva rezultate prvih izbirnih tekem ter rezultate dodatne izbirne
tekme. V primeru, da je boljši z ranga s prvih izbrnih tekem boljši tudi na dodatni izbirni tekmi,
je uvrščen v ekipo za SP ob tem, da izpolnjuje kvalitativni kriterij, ki je ocena, da ima tekmovalec
oziroma posadka v ekipnem čolnu možnost uvrstitve v B finale v olimpijskih disciplinah in
uvrstitev v finale A v neolimpijskih disciplinah.
V primeru, da je na dodatni izbirni tekmi boljši tekmovalec, ki je na prvi izbirni tekmi zasedal nižji
rang, se za uvrstitev v ekipo za SP upošteva rezultat na državnem prvenstvu oziroma se
organizira še dodatna izbirna tekma samo v disciplinah, kjer na osnovi prejšnjih določil še ni
določenih tekmovalcev za ekipo za SP.
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V ekipo za SP se praviloma uvrsti tekmovalce oziroma posadke v ekipnih čolnih z možnostjo
uvrstitve v B finale v olimpijskih disciplinah in uvrstitve v finale A v neolimpijskih disciplinah. O
končnem predlogu ekipe za SP odloča vodja programa VŠ za sprint na mirnih vodah v
sodelovanju s strokovno ekipo članske in mladinske /U23 ekipe.
Program mladinskih in U23 sprinterskih reprezentanc:
Mednarodna tekmovanja:
Tekmovanje

Kraj

Termin

Mednarodna tekma

Bratislava (SLK)

maj 2021

Mednarodna tekma

Auronzo (ITA)

junij 2021

Evropsko prvenstvo
Svetovno prvenstvo

Poznan (POL)
Montemor-o-Velho
(POR)

24. 6. - 27. 6. 2021
15. 7. - 18. 7. 2021

Domača tekmovanja:
Tekmovanje
Izbirna tekma
Regata Capris
Državno prvenstvo
Ljubljanica 200m Challenge

Kraj
Zagreb, Jarun (HRV)
Koper
Murska Sobota
Ljubljana

Termin
24. 4. - 25. 4. 2021
14. 8. 2021
28. 8. - 29. 8. 2021
31. 8. 2021

Sestava strokovnega vodstva:
Vodja ekipe in trener: Jernej Župančič Regent
Trenerji: Jan Šmit, Andraž Nahtigal
Sestava U23 sprinterske ekipe za pripravljalno obdobje
MK1
ŽK1
Tit Faletič
Mia Medved *
Miha Fartek
* Mia je že vključena v članski program ženske ekipe.
Program priprav:
Priprave
Zimske skupne priprave
Priprave
Priprave
Priprave
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Kraj
Sabaudia (ITA)
Zagreb (HRV)
Bohinj
Bohinj

termin
20. 2. - 7. 3. 2021
5. 4. - 11. 4. 2021
7. 6. - 18. 6. 2021
5. 7. - 10. 7. 2021
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Sestava mladinske sprinterske ekipe za pripravljalno obdobje:
MK1
ŽK1
Matevž Manfreda
Manca Mikelj
Alen Mugerli
Tjaša Mikelj
Jakob Stojanovič
Ana Šteblaj *
Tom Timotej Pirš
Santiago Leban Parada
Rok Maver
Anže Pikon
* že vključena v program spusta na divjih vodah. Programu sprinta se priključi občasno.
K sodelovanju v program mladinske sprinterske ekipe so samoplačniško vabljeni še naslednji
tekmovalci:
MK1
Filip Knific
Klemen Rajčič
Jan Černe

ŽK1
Tia Franca

Program priprav:
Priprave
Zimske skupne priprave
Priprave
Priprave
Priprave

Kraj
Sabaudia (ITA)
Zagreb (HRV)
Bohinj
Bohinj

termin
20. 2. - 7. 3. 2021
5. 4. - 11. 4. 2021
7. 6. - 18. 6. 2021
5. 7. - 10. 7. 2021

Sistem izbora mladinske in U23 reprezentance v sprintu na mirnih vodah za nastop na
mladinskem evropskem in svetovnem prvenstvu:
Izbirne tekme za uvrstitev na rang za izbor so iste kot za člansko reprezentanco.
Tekmovalci si priborijo pravico nastopa na mladinskem in U23 evropskem in svetovnem
prvenstvu glede na rang izbirnih tekem, dovoljene kvote za nastop ter strokovne ocene o
možnosti uvrstitve v A finale v neolimpijskih disciplinah in B finale v olimpijskih disciplinah.
Strokovno oceno poda strokovna ekipa članske in mladinske /U23 ekipe, ki jo sestavljajo vodja
programa VŠ in trenerji, vključeni v program. Kriteriji za oceno so zaostanki za absolutnim
zmagovalcem izbirnih tekem v posamezni disciplini in rezultati na tekmovanjih v sezoni 2021.
Na osnovi rezultatov tekmovanj in usklajevanja s trenerji se sestavi ekipne čolne. Namero
veslanja v ekipnem čolnu morajo trenerji za svoje tekmovalce napovedati najmanj en mesec
pred izbirnimi tekmovanji. Pri pripravi predloga vodja programa VŠ in strokovna ekipa članske in
mladinske/ U23 ekipe uporabi naslednje kriterije:
- uvrstitve in zaostanki za absolutnim zmagovalcem v enojcih na izbirnih tekmah,
- ocene o možnosti uvrstitve v A ali B finale na mladinskem in U23 evropskem in svetovnem
prvenstvu,
- ocene kvalitete ekipnega čolna na osnovi odveslane testne tekme.
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V primeru, da je potencialnih posadk za nastop več, se izvede dodatna medsebojna testna
tekma. Termin določi vodja programa v sodelovanju s strokovno ekipo članske in mladinske /U23
ekipe.

Sistem izbora mlajše reprezentance (U15 - U17) v sprintu na mirnih vodah:
Predlog sestave ekipe za nastop na mednarodnih tekmovanjih in tekmovanju Olympic Hopes na
osnovi rezultatov izbirnih tekem in državnega prvenstva pripravi vodja programa VŠ v
sodelovanju s strokovno ekipo članske in mladinske /U23 ekipe.
Dodatni predlogi:
Vodja programa VŠ ima v sodelovanju s strokovno ekipo članske in mladinske /U23 ekipe, z
ustrezno obrazložitvijo, možnost v ekipo za EP ali SP predlagati tudi tekmovalce, ki nimajo
izpolnjenih vseh prej navedenih kriterijev.
Tolmačenje pravil:
V primeru višje sile, konflikta interesov ali situacije, ki bi povzročila nejasnost v tolmačenju
določil, pogojev in kriterijev v programu dela reprezentanc in izbire ekip, je strokovni odbor
zadolžen za strokovno interpretacijo v skladu z zastavljenimi usmeritvami in za posredovanje
končnega predloga v potrditev predsedstvu.
Program maratona
Mednarodna tekmovanja:
Tekmovanje
Evropsko prvenstvo
Svetovno prvenstvo

Kraj

Termin

Moskva (RUS)
Pitešti (ROM)

8. 7. - 11. 7. 2021
30. 9. - 3. 10.2021

Domača tekmovanja:
Tekmovanje
Državno prvenstvo v kratkem maratonu in
izbirna tekma za EP
Državno prvenstvo v klasičnem maratonu in
izbirna za SP
Ljubljanski maraton

Kraj
Ljubljana

Termin
12. 6. 2021

Bohinj

15. 8. 2021

Ljubljana

16. 10. 2021

Sistem izbora članske, U23 in U18 reprezentance v kajakaškem maratonu:
Za rang se upoštevajo uvrstitve na izbirnem tekmovanju. Na EP in SP nastopa po en čoln v
kategoriji. Drugi čoln je uvrščen v ekipo, če za prvim na izbirnih tekmah ne zaostaja več kot 3%.
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Tolmačenje pravil
V primeru višje sile, konflikta interesov ali situacije, ki bi povzročila nejasnost v tolmačenju
določil, pogojev in kriterijev v programu dela reprezentanc in izbire ekip, je strokovni svet
zadolžen za strokovno interpretacijo v skladu z zastavljenimi usmeritvami in za posredovanje
končnega predloga v potrditev predsedstvu.

Dodatna podpora programu
Sofinanciranje zdravstvenega varstva
Vsi tekmovalci, ki imajo status športnika perspektivnega, mednarodnega, svetovnega ali
olimpijskega razreda, imajo možnost sklenitve zavarovanja paketa »športnik«, ki ga skupaj z
OKS-ZŠZ ponuja zavarovalnica Generali. Del zavarovalne premije, ki bi jo sicer moral plačati
športnik sam, bo pokrila KZS, in sicer za športnike s statusom perspektivnega in mednarodnega
razreda MODRI paket in za športnike s statusom svetovnega in olimpijskega razreda PRO paket.
Sofinanciranje stroškov meritev (testiranj), psihološke priprave in svetovanja treninga:
Kajakaška zveza Slovenije ima preko Inštituta za šport možnost koriščenja določene kvote za
sofinanciranje stroškov meritev (testiranj), psihološke priprave in svetovanja treninga. V okviru
kvote se določi višina sredstev, ki jih glede na uvrstitev v skupino sofinanciranja lahko za prej
omenjene storitve individualno koristijo posamezni športniki. Razmerja za koriščenje so
naslednja:
Medalisti
100
(1.000,00 €)
Pripravljeni za medalje
80
(800,00 €)
Pripravljeni za finale
60
(600,00 €)
Pogoj za individualno koriščenje teh sredstev je na začetku sezone predstavljen program, za kaj
naj bi se ta sredstva koristila.
Za tekmovalce, vključene v ostale programe, se testiranja organizirajo v okviru skupnega
programa reprezentanc.
V primeru, da se sredstva, za ta namen dostopna na Inštitutu za šport, ne izkoristijo za
individualni program, lahko vodja programa VŠ tako ostala sredstva prerazporedi za pokrivanje
skupnega programa.
Okvirna višina sredstev, namenjenih za ta namen v okviru programa članskih reprezentanc za
sezono 2021, je 15.000 €. Natančna višina se določi, ko se pridobi informacija s strani Inštituta
za šport.

PROGRAMI RAZVOJA
Kajakaški tabori:
Kajakaški tabor za divje vode se izvede v kampu Gabrje od 13. 7. do 17. 7. 2021 in se zaključi s
tekmo slovenskega pokala za mlajše kategorije v slalomu v Kobaridu 17. 7. 2021.
Kajakaški tabor za mirne vode se izvede v Velenju od 26. 7. do 30. 7. 2021. Zaključek tabora
bodo definirali trenerji, ki bodo organizirali in vodili tabor.
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Tekmovalni sistem:
Tekmovalni sistem vsebuje vsa tekmovanja, ki so bila v sistem vključena v preteklosti in
nekatera nova (ekstremni slalom, ekipna tekma 4 disciplin). V tekmovalni sistem so vključena
državna prvenstva ter serije tekmovanj za slovenski pokal v članskih in mlajših kategorijah.
Slovenski članski pokal / pokal HSE
Za Slovenski članski pokal se upošteva rezultate z naslednjih tekmovanj
Pokal HSE- slalom
21. 3. 2021
Otvoritveni slalom, Tacen
27.- 28. 3. 2021
ICF ranking, Solkan
17.-18. 4. 2021
ECA Open Slalom Cup, Tacen
19. 6. 2021
DP slalom, Celje
26. 6. 2021
ECA Junior Cup, Solkan
2. 7. 2021
Paralelni slalom, Ljubljana
3. 10.2021
Pokal Alpe Adria, Celovec
9. 10. 2021
Pokal Petra Klepca, Osilnica
Pokal HSE spust
20. 3. 2021
1. 5. 2021
2. 5. 2021
29. 5. 2021
7. 8. 2021
8. 10. 2021
9. 10. 2021

Spust klasika Medvode - Tacen
DP spust klasika, Dolinka
Spust sprint Tacen, Tacen
DP spust sprint, Solkan
Spust sprint, Solkan
Spust klasika, Osilnica
Spust sprint, Osilnica

Pokal HSE sprint
24. - 25. 4. 2021
14. 8. 2021
28. - 29. 8. 2021
31. 8. 2021

Izbirne tekme Jarun, Zagreb
Regata Capris, Koper
DP za vse kategorije, Murska Sobota
Paralelni sprint, Ljubljana

Slovenski pokal mlajših kategorij; divje vode in mirne vode
Tekmovanja za Slovenski pokal 2021 za mlajše kategorije v kajaku na divjih vodah bodo
potekala v naslednjih terminih/lokacijah:
8. 5. 2021
Celje; slalom / ml, st
22. 5. 2021
Krško, spust klasika /cic, ml, st
5. 6. 2021
Most na Soči, slalom (prirejena pravila) /cic, ml
20. 6. 2021
Hrastnik (DP), spust šprint / ml, st
27. 6. 2021
Solkan (ECA junior cup), slalom / st
4. 7. 2021
Krog (DP), spust klasika / cic, ml, st
17. 7. 2021
Kobarid, slalom / ml, st
4. 9. 2021
Solkan (DP), slalom / ml, st
11. 9. 2021
Tacen, slalom / ml, st
18. 9. 2021
Ljubljana (Zmajčkov pokal), slalom (prirejena pravila) /cic, ml
Za skupni seštevek Slovenskega pokala šteje v kategoriji starejših dečkov/deklic šest tekem od
osmih, v kategoriji mlajših dečkov/deklic šest tekem od devetih in v kategoriji
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cicibanov/cicibank tri tekme od štirih. Pri vsakem tekmovanju je navedeno, za katero
kategorijo šteje določeno tekmovanje.
Tekmovanja za Slovenski pokal 2021 za mlajše kategorije v kajaku na mirnih vodah v letu 2021
bodo v naslednjih terminih/lokacijah:
22. 5. 2021
Brestanica, sprint
5. 6. 2021
Most na Soči, sprint
3. 7. 2021
Murska Sobota, sprint
15. 8. 2021
Bohinj (DP), maraton / cic, ml, st
28. 8. 2021
Murska Sobota (DP), sprint /
29. 8. 2021
Murska Sobota (DP), sprint /
25. 9. 2021
Žusterna, sprint /
Za skupni seštevek Slovenskega pokala štejejo štiri tekme od šestih (oziroma pet od sedmih v
primeru dodatnega tekmovanja). Pri dvojcih (K-2) štejeta dve tekmi od treh (oziroma tri od
štirih v primeru dodatnega tekmovanja). Kategorija K-2 mix bo redni del programa tekmovanj
na državnih prvenstvih v sezoni 2021. Za to kategorijo se vodi skupni seštevek Slovenskega
pokala.
Državno prvenstvo v kajakaškem polu:
V letu 2021 se prvič organizira turnirje za državno prvenstvo v kajakaškem polu.
V mesecu aprilu se organizira ekshibicijska - predstavitvena tekma v kajakaškem polu v
Ljubljani.
Po tem se organizirata še dva turnirja in pa finalni turnir. Da bo državno prvenstvo veljavno,
mora sodelovati vsaj 6 ekip. Opremo bo zagotovila KZS.
Državno prvenstvo v zmajskih čolnih:
Državno prvenstvo bo v Ljubljani 18. 9. 2021. Poleg tega bo v Ljubljani organiziran še Festival
zmajskih čolnov (19. 6. 2021). Ker je KZS v sodelovanju z agencijo SI Sport pridobila organizacijo
EP v zmajskih čolnih za leto 2023 na Bledu, se na Bledu organizira promocijska tekma z
zmajskimi čolni. Termin bo potrjen naknadno.
Državno prvenstvo osnovnih šol v velikih kanujih:
Državno prvenstvo bo 20. 5. 2021 v Brestanici.
Vodja tekmovanja je Matej Malus. Pri izvedbi/organizaciji tekmovanja bodo pomagali Živa
Cankar, Marjanca Pečar, Pavel Kuralt ter naknadno določeni zunanji sodelavci.
Festival športa mladih:
Za promocijo kajaka in izvedbo animacije na Festivalu športa mladih 2021 sta zadolžena Živa
Cankar in Pavel Kuralt. Priskrbeti je treba bazen in promocijski material s kontakti klubov, tečaji
kajaka in počitniškimi varstvi po Sloveniji (uredi Živa Cankar).
Promocija in animacija kajaka na velikih tekmovanjih:
V sezoni 2021 bo od 5. 7. do 11. 7. 2021 potekalo svetovno prvenstvo za mladince in mlajše
člane v slalomu v Tacnu. V okviru tekmovanja se organizira otroški kotiček, katerega del je tudi
večji napihljiv bazen, ki omogoča veslanje v kajaku. K obisku se povabi vrtce ter različne
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organizatorje počitniških varstev. V primeru, da se uredi otroški kotiček, so za postavitev in
organizacijo zadolženi trenerji, ki pomagajo pri organizaciji svetovnega prvenstva.
Olimpijski festival:
Za Olimpijski festival 2021 je treba priskrbeti promocijski material. Vsako leto ga obiščejo
družine in otroci iz cele Slovenije. Benjamin Sakač je predlagal, da se posname kratek
promocijski video o kajaku in številnih kajakaških disciplinah.

Kajakaške vsebine v CŠOD:
Vzpostaviti je potrebno kontakt z vodji programov v CŠOD-jih in jim predstaviti naš šport.
Kajakaška zveza bo ponudila celoten komplet opreme za izvedbo programa kajaka v CŠOD-ju.
Stik z vodji CŠOD- jev bodo vzpostavili: Beno Sakač, Živa Cankar in Andraž Nahtigal.
Spremljanje razvoja talentiranih tekmovalcev:
Razvoj talentiranih mladih tekmovalcev je potrebno spremljati preko analize rezultatov na
tekmovanjih v odnosu na rezultate vrhunskih tekmovalcev, testiranj motoričnih in specialnih
sposobnosti ter ocene specialnih kajakaških znanj.
Za pripravo modela spremljanja razvoja se ustanovi delovna skupina, ki pripravi izhodišča. Na
osnovi izhodišč se pripravi posvet na to temo in na osnovi zaključkov pristopi h kreiranju
modela.
Izboljšanje kompetenc strokovnega kadra:
Na področju programov usposabljanja je cilj izboljšanje kompetenc strokovnega kadra, ki je
trenutno vključen v programe v klubih in na KZS ter usposabljanje novega kadra. Cilj je
organizirati več seminarjev, na katerih morajo aktivno sodelovati vsi trenerji, ki sodelujejo v
programu reprezentance. Aktivno sodelovanje z dodanim prispevkom k oblikovanju novih
strokovnih vsebin je pogoj za vključenost v program reprezentance.
Trenerji, ki so vključeni v program NPŠŠ, so za trenerski seminar dolžni pripraviti svoj strokovni
prispevek. Kot predavatelje se povabi nekdanje vrhunske športnike in tudi strokovnjake z
drugih področij športa.
Vzpostavitev enotne metodike in poenotenje dela z mladimi:
Pripravi se gradivo - priročnik o metodiki poučevanja tehnike veslanja za discipline na mirnih in
divjih vodah.
Vodja za pripravo gradiva pri mirnovodaških disciplinah je Jernej Župančič Regent, za
kajak/kanu spust Živa Cankar (v sodelovanju s trenerji), za kajak/kanu slalom Aleš Vrabič (v
sodelovanju s trenerji).
Vključevanje vrhunskih tekmovalcev v program razvoja - mentorstvo talentom:
Vrhunski tekmovalci lahko pomagajo mladim tekmovalcem pri njihovem razvoju kot
demonstratorji ali predavatelji.
Z vrhunskimi tekmovalci se dogovori terminski program in vsebine, s katerimi se vključijo v
program mladih. Določi se nabor mladih, talentiranih tekmovalcev, ki se jih vključi v “Talent
program”, v katerem sodelujejo tudi vrhunski tekmovalci kot “mentorji”.
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Zagotovitev pogojev za trening na kajakaški infrastrukturi:
Izjemno pomemben faktor pri izpeljavi programa so dobri pogoji za vadbo. Kajakaška zveza
Slovenije se aktivno vključi v dogovore z elektrarnami za zagotavljanje primernih vodostajev za
vadbo v Tacnu in Solkanu.
S svojimi viri se vključuje v zagotavljanje čim boljših pogojev.
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