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PROGRAM KAJAKAŠKE ZVEZE SLOVENIJE ZA SEZONO 

2020 
 

UVOD 

 

Na osnovi dogovorjenih smernic za programe v olimpijskem ciklu 2017 - 2020 in prispelih 

predlogov, kako oblikovati program KZS za leto 2020, je Strokovni svet KZS pripravil 

predlog programa dela Kajakaške zveze Slovenije za leto 2020. Predsedstvo KZS je Program 

dela za leto 2020 obravnavalo in sprejelo na svoji seji dne, 26. 11. 2019. Program ohranja 

način dela za najboljše tekmovalce, kandidate za nastop na OI 2020, v okviru tekmovalnega 

dela sezone pa začetek vzpostavljanja načina dela, ki bi ga uvedli za naslednji olimpijski 

cikel 2021 - 2024. 

MIZŠ je sprejel nov LPŠ za leto 2020, ki predvideva spremembo načina sofinanciranja 

trenerjev v Nacionalnih panoţnih športnih šolah (NPŠŠ). Štiriletni program dela NPŠŠ bo 

predvidel način dela v teh programih in bo definiran v posebnem dokumentu. 

 

 

PROGRAMI SLOVENSKIH KAJAKAŠKIH REPREZENTANC 

 

PROGRAM SLALOMSKIH REPREZENTANC 

Program članske slalomske ekipe 

 

Sestava ekipe za pripravljalno obdobje  

Nadstandardni program - olimpijski kandidati 1. nivoja 

Peter Kauzer, Benjamin Savšek, Luka Boţič, Eva Terčelj,  Urša Kragelj  

Program A 

Martin Srabotnik, Niko Testen , Anţe Berčič , Eva Alina Hočevar (olimpijski kandidat 2. 

nivoja), Alja Kozorog (olimpijski kandidat 3. nivoja) 

 

Osnovni program 

Ajda Novak, Lea Novak, Ţan Jakše, Nejc Polenčič, Vid Oštrbenk, Vid Kuder Marušič, Jure 

Lenarčič 

 

Program velikih tekmovanj članskih reprezentanc 

 

Tekmovanje Termin Ekipa 

Evropsko prvenstvo London 15. 5. - 17. 5. 2020 A ekipa za EP 

Svetovni pokal 1- Ivrea 5. 6. - 7. 6. 2020 Ekipa za SPP + OI 

Svetovni pokal 2- Pau 12. 6. - 14. 6. 2020 Ekipa za SPP + OI 

Olimpijske igre Tokio 15. 7. - 31. 7. 2020 Ekipa za OI 

Svetovni pokal 3 - 

Liptovsky Mikulaš 

21. - 23.8. 2020 Ekipa za SPP 

Svetovni pokal 4 - Praga 18. 9. - 20. 9. 2020 Ekipa za SPP 

Svetovni pokal 5 in SP 

neolimpijske discipline - 

Markkleeberg 

24. 9. - 27. 9. 2020 Ekipa za SPP 
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Program skupnih akcij 

 

Tekmovanje / priprave Termin Ekipa 

Specialne priprave na DV januar- marec individualno 

Izbirne tekme 1,2 - Ivrea 11. 4. - 12. 4. 2020 Vsi, vključeni v program 

KZS 

Izbirne tekme 3,4,- Tacen 18. 4.- 19. 4. 2020 Vsi, registrirani pri KZS - 

15+ 

Specialne priprave za EP - 

London 

27. 4. - 2. 5. 2020 Ekipa za EP 

Predolimpijski trening - 

Tokio 

21. 5.- 31. 5. 2020 Ekipa za OI 

Predolimpijski trening - 

Tokio 

18. 6.- 30. 6. 2020 Ekipa za OI 

 

Sestava strokovnega vodstva 

Vodja ekipe in trener: Joţe Vidmar 

Trenerji: Borut Javornik, Aleš Kuder, Fedja Marušič 

Individualni trenerji olimpijskih kandidatov 1. nivoja: Peter Kauzer, Jernej Abramič 

Individualni trenerji: Inaki Gomez, Simon Hočevar 

 

Sofinanciranje programa priprav tekmovalcev članske slalomske reprezentance  

Program priprav je razdeljen na del priprav, planiranih in realiziranih v okviru programa 

reprezentance, in na del, ki ga izbrani tekmovalci lahko realizirajo individualno na osnovi 

vnaprej določenih kriterijev.  

 

Maksimalna višina sofinanciranj programa je različna glede na vključenost v program in se 

obračuna glede na realno porabo za priprave glede na obračun priprav. Matični klubi lahko 

sofinancirajo del programa, tako da tekmovalec osnovnega programa izvede program A 

ekipe. 

 

Višina sofinanciranja  

Nadstandardni program - olimpijski kandidati 1. skupine  

     do 5.500 € + 2.000 € olimpijskega programa 

Program A    do 3.850 €  

Osnovni program   do 1.650 € 

 

Financiranje stroškov trenerjev v okviru individualnega programa priprav 

Višina financiranja stroškov priprav za posameznega trenerja je ovrednotena do višine ene 

tretjine skupne vrednosti programa, namenjenega njihovim tekmovalcem. Sredstva za enega 

trenerja se lahko zdruţujejo iz programov več tekmovalcev. Namenjena sredstva se lahko 

koristijo za trenerje, predvidene kot izvajalce programa KZS v posamezni sezoni, ki jih potrdi 

strokovni svet. Pogoj za koriščenje sredstev je posredovan terminski načrt priprav in 

nastopov tekmovalca, ki ga mora posredovati posamezni trener pred začetkom koriščenja 

sredstev za program.  
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Financiranje stroškov trenerjev v okviru skupnega programa priprav in tekmovanj 

Financiranje stroškov trenerjev v okviru programa skupnih reprezentančnih akcij je del 

skupnega programa. 

Tekmovalci, ki so člani olimpijske ekipe oziroma uvrščeni na prvo ali drugo mesto ranga 

izbirnih tekem leta 2020 ter so bili v zadnjih dveh letih na tekmah svetovnega pokala oziroma 

EP ali SP uvrščeni vsaj enkrat v finale, imajo na vseh tekmah svetovnega pokala v sezoni 

2020 lahko svoje trenerje. Za ostale tekmovalce se na tekme svetovnega pokala pošlje enega 

ali dva trenerja, ki poskrbita za vse preostale tekmovalce. 

Na evropskem prvenstvu imajo tekmovalci svoje individualne (klubske) trenerje. 

Imena trenerjev za posamezne  tekme svetovnega pokala se določijo po zaključenih izbirnih 

tekmah. 

 

Upravičeni stroški individualnega programa 

Tekmovalci in trenerji lahko koristijo sredstva za individualni program predvidoma za 

naslednje vsebine programa, ki mora biti vnaprej odobren s strani direktorja KZS: 

- kritje stroškov letalskih prevozov na priprave in tekmovanja, 

- kritje stroškov najema avtomobila, potnih stroškov in transferjev na pripravah in   

tekmovanjih, 

- kritje stroškov namestitve in prehrane, 

- kritje stroškov masaţ in fizioterapevtskih storitev, 

- kritje stroškov prehranskih dopolnil (do 20% vrednosti programa), 

- najema opreme za potrebe izvedbe priprav. 

 

Morebitni drugi stroški morajo biti vnaprej dogovorjeni z direktorjem KZS.  

 

Izbirne tekme 

Izbirni tekmi 1 in 2: Ivrea (ITA) 11. 4. in 12. 4. 2020 

Izbirni tekmi 3 in 4: Tacen   18. 4. in 19. 4. 2020 

 

Za rang se na vseh štirih tekmah upošteva prva voţnja. Da se rezultat upošteva, mora 

tekmovalec odpeljati tudi drugo voţnjo na prvi in drugi izbirni tekmi ter finalno voţnjo na 

tekmi v Tacnu, če se vanjo uvrsti. Odstopanje je moţno le v primeru, da je to dogovorjeno na 

sestanku kolegija trenerjev reprezentance. 

 

Na prvi in drugi izbirni tekmi, ki sta organizirani v tujini, imajo moţnost nastopa tekmovalci, 

ki so vključeni v ekipe za pripravljalni del sezone v članskih in U23 kategorijah ter mladinci, 

ki so bili v sezoni na MEP ali MSP uvrščeni v finale. 

Na tekmi v Tacnu imajo moţnost nastopa vsi tekmovalci, registrirani pri KZS, ki v letu 2020 

dopolnijo 15 let.   

 

 

Način rangiranja za sestavo reprezentance  

- Rang znotraj kategorije se določi na osnovi zaostankov v odstotkih za zmagovalcem v 

kategoriji, ob upoštevanju slovenskih tekmovalcev, 
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- 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, oziroma dva 

rezultata ali samo en rezultat, če je iz tekem dobljen le eden, 

- če imata dva tekmovalca enak končni rezultat v razvrstitvi (rankingu), se upošteva 

najmanjši zaostanek za zmagovalcem.  

V primeru izrednih razmer, ko niso organizirane vse načrtovane tekme, se odpadlih tekem ne 

nadomesti.  

V primeru, da ni mogoče realizirati nobene tekme za rang, o sestavi ekipe odloči strokovni 

svet na osnovi rezultatov tekem v pretekli sezoni ter do tedaj izvedenih tekem v tekoči 

sezoni.  

V primeru izrednih situacij , kadar kateri od vrhunskih tekmovalcev , ki so v zadnjih dveh 

sezonah osvojili individualno kolajno na članskem SP , EP, v skupni razvrstitvi svetovnega 

pokala ali na posamezni tekmi svetovnega pokala, zaradi bolezni ali poškodbe ne more 

nastopati na tekmah za rangiranje in uvrstitev v reprezentanco, ima strokovni svet moţnost 

predsedstvu predlagati drugačno ekipo, kot določa rang za izbor reprezentance, z 

upoštevanjem zgoraj navedenih dejstev.  

 

Bonus za uvrstitev v ekipo  

Tekmovalec/ka, ki je sezoni 2019 osvojil individualno zlato kolajno na SP ali EP, ima na 

izbirnih tekmah za sezono 2020 bonus dveh zmag (2x 0%). Za sezono 2020 se bonus dveh 

zmag prizna Evi Terčelj in Benjaminu Savšku, v primeru, da so izvedene vse izbirne tekme. 

V nasprotnem primeru se upošteva določila, navedena v nadaljevanju.  

Individualna srebrna ali bronasta kolajna na SP prinaša na izbirnih tekmah za sezono 2020 

bonus ene zmage (1x 0%). V primeru osvojitve kolajne tako na EP kot SP se bonusi ne 

seštevajo, upošteva se boljša uvrstitev. Za sezono 2020 se bonus ene zmage prizna Luki 

Boţiču. V primeru, da so v okviru izbirnih tekem dobljeni samo trije rezultati, se bonusov na 

osnovi osvojene srebrne ali bronaste kolajne ne upošteva, tekmovalcu/ki z osvojeno zlato 

kolajno pa se upošteva le en bonus (1x 0%). V primeru, da sta izvedeni le dve tekmi, se  

bonusov ne upošteva.  
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Način sestave reprezentance  

Tekmovalci, ki se uvrstijo na prvi dve mesti na rangu izbirnih tekem in so na izbirnih tekmah 

uvrščeni v predpisanem zaostanku (6%) za prvouvrščenim v rangu znotraj kategorije, imajo 

zagotovljen nastop v celotnem svetovnem pokalu ob pogoju, da se vsaj dvakrat uvrstijo v 

polfinale na EP oziroma na prvih dveh tekmah svetovnega pokala. 

Tekmovalci, ki so po EP uvrščeni v olimpijsko ekipo, so uvrščeni v ekipo za celo sezono in si 

nastope na tekmovanjih izberejo glede na program priprav na OI.  

Tretji po rangu izbirnih tekem ima zagotovljen nastop na EP in v prvem delu svetovnega 

pokala. 

 

Pravica nastopa v drugem delu svetovnega pokala za tretjega in naslednje z izbirnih tekem: 

 

- tekmovalec, ki je bil tretji oziroma naslednji v rangu izbirnih tekem, si potrdi mesto v ekipi 

za drugi del svetovnega pokala z uvrstitvijo med prvih 10 na evropskem prvenstvu ali na eni 

od prvih dveh tekem svetovnega pokala oziroma vsaj dvema uvrstitvama v polfinale na prej 

omenjenih tekmovanjih, 

 

- če si tekmovalec, ki je bil uvrščen v ekipo za evropsko prvenstvo in prvi del svetovnega 

pokala, ne potrdi mesta v ekipi z uvrstitvijo med prvih 10 oziroma z dvema uvrstitvama v 

polfinale, ga na tretji tekmi svetovnega pokala zamenja tekmovalec, ki je bil naslednji v 

rangu izbirnih tekem in je bil v predpisanem odstotkovnem zaostanku. Če ni naslednjega 

tekmovalca, ki bi imel predpisan odstotkovni zaostanek, se tekmovalcev ne zamenja,  

 

- četrto uvrščeni po izbirnih tekmah si v primeru zamenjave pravico nastopa na četrti in peti 

tekmi svetovnega pokala pribori z uvrstitvijo v polfinale na tretji tekmi svetovnega pokala, 

  

- četrto uvrščenemu tekmovalcu/ki z izbirnih tekem, ki nastopi na EP ali tekmi svetovnega 

pokala zaradi odpovedi nastopa tekmovalca, ki je bil uvrščen na izbirnih tekmah pred 

njim/njo, se tako ne šteje med rezultate za nastop na preostalih tekmah svetovnega pokala, 

 

- v primeru poškodbe ali nezmoţnosti nastopanja v reprezentanci nadomestnega člana na 

izredni seji določi strokovni svet. Pri tem se upoštevajo zgoraj navedeni kriteriji. 

 

Upravičenost nastopa na prej omenjenih tekmovanjih določi strokovni svet na osnovi 

zaostankov v %, glede na povprečje prvih treh slovenskih tekmovalcev v K1M na posamezni 

izbirni tekmi, oziroma drugih rezultatov, doseţenih na mednarodnih tekmovanjih. 

 

 

Sestava slalomske B ekipe: 

 

V sofinanciranje programa B ekipe se uvrstijo tekmovalci na osnovi ranga članskih oziroma 

U23 izbirnih tekem. Kriterij za sofinanciranje je, da za zadnjim tekmovalcem, ki je bil 

uvrščen v člansko ekipo za EP in prvi del svetovnega pokala, ne zaostaja več kot 5% oziroma 

za zadnjim tekmovalcem, ki je še bil uvrščen v ekipo za EP ali SP U23, ne zaostaja več kot 

3%. V slalomsko B ekipo se ne uvrsti tekmovalcev, ki so člani mladinske ali U23 ekipe. 

Starostna omejitev za uvrstitev v slalomsko B ekipo je 25 let.  

Tekmovalcem, ki se na osnovi navedenih kriterijev uvrstijo v B ekipo, se sofinancira program 

tekmovanj v višini 700 €, ki se izvede v okviru klubskih programov. 
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Sistem prijavljanja na ICF slalom ranking tekmovanja 

 

Pravico do udeleţbe 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, imajo prednost s programom določeni tekmovalci ne glede na 

ranking izbirnih tekmovanj. 

 
 

Kriteriji za izbor kandidatov za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu 2020 v slalomu 

Sistem izbora tekmovalcev, ki bodo OKS-ZŠZ predlagani kot kandidati za potnike na POI 

2020, upošteva njihove uvrstitve v treh sklopih tekmovanj, ki so točkovno ovrednoteni. Prvi 

sklop predstavljajo doseţene uvrstitve na prvi kvalifikacijski tekmi za pridobitev kvot, to je 

SP 2019, drugi sklop je končni rang izbirnih tekem za sezono 2020 in tretji sklop so uvrstitve 

na evropski kontinentalni slalomski kvalifikacijski tekmi v sezoni 2020 (EP 2020). 

Za končno razvrstitev se upošteva najvišji seštevek točk iz dveh sklopov tekem (dva najboljša 

doseţka 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  20 točk 

2. tekmovalec       16 točk 

3. tekmovalec      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. 

 

B) Točke za drugi skop se podeli na osnovi uvrstitev v končnem rangu, dobljenem na osnovi 

rezultatov na izbirnih tekmah za sezono 2020.  

 

Za kreiranje ranga za izbor ekipe se organizirajo 4 tekme, izmed katerih se upoštevajo 

najboljše 3.  

 

Lokacija izbirnih tekem: izbirne tekme se določi v okviru letnega načrta KZS za sezono 

2020. 

Format izbirnih tekem: za sestavo ekipe se na vsaki tekmi upošteva prva voţnja.  

 

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 upoštevajo za rang drugega sklopa tekem za izbor kandidatov za nastop na 

olimpijskih igrah, se dodeli tekmovalcu, ki osvoji kolajno na svetovnem prvenstvu leta 2019.  

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 
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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 moţno realizirati nobene tekme za sestavo reprezentanc za EP in svetovni 

pokal v 2020, ekipo za EP in prvi del svetovnega pokala določi Strokovni svet na predlog 

kolegija odgovornih trenerjev, na osnovi rezultatov tekem v sezoni 2019 ter do tedaj 

izvedenih tekem v sezoni 2020. 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 2020 (različno upoštevanje bonusov iz 2019). 

 

C) Točke za tretji sklop se podeli na osnovi uvrstitev na evropskem prvenstvu v slalomu leta 

2020 (Lee Valley, VBR). 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  20 točk 

2. tekmovalec       16 točk 

3. tekmovalec      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 kolikor kvota za nastop na POI še ni bila doseţena na SP 2019, je kandidat za nastop na 

POI tisti tekmovalec, ki kvoto doseţe na evropskem kvalifikacijskem tekmovanju (EP 2020). 

 

V primeru, da imata dva tekmovalca enako število točk, o kandidatu za nastop na POI odloča 

boljša uvrstitev na EP 2020.  

 
 

Program slalomske ekipe mlajših članov (U23) 

 

Sestava ekipe za pripravljalno obdobje 

 

Tine Kancler, Vid Oštrbenk, Ulan Valant, Andraţ Pavšič, Luka Čiţman, Nejc Polenčič, Urh 

Turnšek, Klemen Vidmar, Juš Javornik  

 

Program velikih tekmovanj 

 

Tekmovanje Termin Ekipa 

Svetovno prvenstvo - Tacen 3. 7. - 12. 7. 2020 Ekipa za SP 

Evropsko prvenstvo - 5. 8. - 16. 8. 2020 Ekipa za EP 
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Krakov 

 

Program skupnih akcij 

 

Tekmovanje / priprave Termin Ekipa 

Priprave DV - Tacen 5. 3. - 8. 3. 2020 Ekipa za pripravljalno obd. 

Izbirne tekme 1,2 - Tacen 18. 4. - 19. 4. 2020 Vsi, registrirani pri KZS - 

15+ 

Izbirne tekme 3,4 - Tacen 25. 4. - 26. 4. 2020 Vsi, registrirani pri KZS - 

15+ 

Specialne priprave na DV 21. 5. - 24. 5. 2020 Ekipa za SP 

Specialne priprave za SP 25. 6. - 28. 6. 2020 Ekipa za SP 

 

Sestava strokovnega vodstva 

Vodja ekipe in trener: Fedja Marušič 

Trenerji: Aleš Kuder, Uroš Kodelja 

 

 

Sistem izbora U23  reprezentance v slalomu na divjih vodah 

 

Tekmovalci starostne kategorije U23, ki so na osnovi ranga članskih izbirnih tekem uvrščeni 

v člansko ekipo, so istočasno ţe uvrščeni v ekipo U23. Preostala mesta zasedejo tekmovalci 

na osnovi ranga izbirnih tekem U23 in so na izbirnih tekmah uvrščeni v predpisanem % 

zaostanka (6% za prvouvrščenim v rangu znotraj kategorije). Ti tekmovalci imajo 

zagotovljeno mesto v ekipi za SP in EP. O utemeljenosti nastopa na SP ali EP na osnovi 

zaostankov v % glede na povprečje prvih treh slovenskih tekmovalcev v K1M absolutno na 

posamezni izbirni tekmi odloča strokovni svet in poda strokovno argumentiran predlog 

sestave reprezentance v potrditev predsedstvu KZS.  

 

Okvirni zaostanki: 

K1M: 8% 

K1Ţ:  24% 

C1M: 17% 

C1Ţ:  50 % 

 

 

Program slalomske ekipe mladincev  

 

Sestava ekipe za pripravljalno obdobje 

Lan Tominc, Jan Ločnikar, Urban Gajšek, Rok Bezeljak, Martin Gale, Maj Oštrbenk, Zala 

Zanoškar, Helena Domajnko, Sara Belingar, Daša Grešak, Aljaţ Marolt 

 

Program velikih tekmovanj 

 

Tekmovanje Termin Ekipa 

Svetovno prvenstvo - Tacen 3. 7. - 12. 7. 2020 Ekipa za SP 

Evropsko prvenstvo - 

Krakov 

5. 8. - 16. 8. 2020 Ekipa za EP 
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Program skupnih akcij 

 

Tekmovanje / priprave Termin Ekipa 

Specialne priprave na DV 5. 3. - 8. 3. 2020 Ekipa za pripravljalno obd. 

Izbirne tekme 1,2 - Tacen 18. 4. - 19. 4. 2020 Vsi, registrirani pri KZS - 

15+ 

Izbirne tekme 3,4 - Tacen 25. 4. - 26. 4. 2020 Vsi, registrirani pri KZS - 

15+ 

Specialne priprave za SP 21. 5. - 24. 5. 2020 Ekipa za SP 

Specialne priprave za SP 25. 6. - 28. 6. 2020 Ekipa za SP 

ECA Open Slalom Cup - 

Bratislava 

10. 9. - 13. 9. 2020 Ekipa U17 

Olympic Hopes - Liptovsky 

Mikulaš 

30. 9. - 4. 10. 2020 Ekipa U17 

 

Sestava strokovnega vodstva 

Vodja ekipe in trener: Simon Hočevar 

Trenerji: Uroš Kodelja, Matej Trampuţ, Aleš Vrabič, Pavel Kuralt 

 

 

Sistem izbora mladinske reprezentance v slalomu na divjih vodah 

 

Tekmovalci, ki se uvrstijo na prva tri mesta v rangu mladinskih izbirnih tekem, imajo 

zagotovljeno mesto v ekipi za SP in EP. O utemeljenosti nastopa na SP ali EP na osnovi 

zaostankov v % glede na povprečje prvih treh slovenskih tekmovalcev v K1M absolutno na 

posamezni izbirni tekmi odloča strokovni svet in poda strokovno argumentiran predlog 

sestave reprezentance v potrditev predsedstvu KZS.  

 

Okvirni zaostanki: 

K1M: 15% 

K1Ţ:  35% 

C1M: 30% 

C1Ţ:  60 % 

 

 

Sistem izbora mlajše reprezentance (U17) v slalomu na divjih vodah 

 

Ekipo za sodelovanje v programu mlajše reprezentance (U17) se določi na osnovi ranga, ki 

ga sestavljajo izbirne tekme za sestavo mladinske reprezentance, obeh tekem ECA 

mladinskega pokala v Solkanu in mladinskega DP.  Upošteva se pet rezultatov (od sedmih).O 

utemeljenosti uvrstitve v ekipo odloča strokovni svet na osnovi strokovno argumentiranega 

predloga. 
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PROGRAM SPUSTAŠKIH REPREZENTANC 

Program članske spustaške reprezentance 

 

Nadstandardni program: Nejc Ţnidarčič, Simon Oven, Anţe Urankar, Blaţ Cof 

Program A: Tim Novak 

 

Program velikih tekmovanj 

 

Tekmovanje Termin Ekipa 

Svetovno prvenstvo - 

Nantahala 

26. 4. - 30. 4. 2020 A ekipa za SP 

Svetovni pokal 1 - 4 / 

Albright 

5. 5. - 10. 5. 2020 A ekipa za SPP 

 

Svetovni pokal 5 – La Seu 

d'Urgell 

13. 9. 2019  A ekipa za SPP 

 

Program priprav in drugih tekmovanj 

 

Tekmovanje / priprave Termin Ekipa 

Priprave Februar - marec Individualno 

Priprave - Nantahala 19. 4. - 25. 4. 2020 Ekipa za SP 

Priprave - Albright 1. 5. - 4. 5. 2020 Ekipa za SP 

Priprave - Treignac 28. 5. - 1. 6. 2020 Ekipa za SP 

 

Sestava strokovnega vodstva 

Koordinator ekipe: Nejc Ţnidarčič 

Trener: Maks Frančeškin, Jernej Abramič 

 

 

Sofinanciranje programa priprav tekmovalcev članske spustaške reprezentance  

Program priprav je razdeljen na del priprav, načrtovanih in realiziranih v okviru programa 

reprezentance, in na del, ki ga izbrani tekmovalci lahko realizirajo individualno na osnovi,  

naprej določenih kriterijev. Maksimalna višina sofinanciranj programa je različna glede na 

vključenost v program in se obračuna glede na realno porabo za priprave glede na obračun 

priprav.  

 

Višina sofinanciranja  

Nadstandardni program  do 3.575 € 

Program A    do 2.500 €  

 

 

Financiranje stroškov trenerjev v okviru individualnega programa priprav 

Višina financiranja stroškov priprav za posameznega trenerja je ovrednotena do višine ene 

tretjine skupne vrednosti programa, namenjenega njihovim tekmovalcem. Sredstva za enega 

trenerja se lahko zdruţujejo iz programov več tekmovalcev. Namenjena sredstva se lahko 

koristijo za trenerje, predvidene kot izvajalce programa KZS v posamezni sezoni, ki jih potrdi 
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strokovni svet. Pogoj za koriščenje sredstev je posredovan terminski načrt priprav in 

nastopov tekmovalca, ki ga mora posredovati posamezni trener pred začetkom koriščenja 

sredstev za program.  

 

 

Financiranje stroškov trenerjev v okviru skupnega programa priprav in tekmovanj 

Financiranje stroškov trenerjev v okviru programa skupnih reprezentančnih akcij je del 

skupnega programa reprezentanc.  

 

 

Upravičeni stroški individualnega programa 

Tekmovalci in trenerji lahko koristijo sredstva za individualni program predvidoma za 

naslednje vsebine programa, ki mora biti vnaprej odobren s strani direktorja KZS: 

- kritje stroškov letalskih prevozov na priprave in tekmovanja, 

- kritje stroškov najema avtomobila, potnih stroškov in transferjev na pripravah in 

tekmovanjih, 

- kritje stroškov namestitve in prehrane, 

- kritje stroškov masaţ in fizioterapevtskih storitev, 

- kritje stroškov prehranskih dopolnil (do 20% vrednosti programa), 

- najema opreme za potrebe izvedbe priprav. 

 

Morebitni drugi stroški morajo biti vnaprej dogovorjeni z direktorjem KZS.  

 

 

Sistem izbora članske reprezentance v spustu na divjih vodah 

 

Zaradi zgodnjega termina svetovnega prvenstva v sezoni 2020 so bile izbirne tekme ţe 

izpeljane v letu 2019. V ekipo so uvrščeni Nejc Ţnidarčič, Simon Oven, Anţe Urankar, Blaţ 

Cof in Tim Novak. 

 

 

Program mladinske in mlajše članske (U23) spustaške reprezentance 

 

Sestava ekipe za pripravljalno obdobje: Urban Novak, Erazem Šavli, Matic Firm, Lenart 

Stanovnik, Matija Preskar, Nejc Gradišek, Ana Šteblaj, Ţiva Jančar 

Opomba: Eva Alina Hočevar, Lea Novak, Vid Oštrbenk, Maj Oštrbenk, Martin Gale in 

Helena Domanjko so ţe vključeni v druge slalomske programe. Matevţ Manfreda je vključen 

v sprinterski program. 

V program so na določene akcije ob sofinanciranju s strani kluba vabljeni še: Simon Škof 

Ojeda, Jakob Šavli, Rok Pistotnik, Matevţ Kampjut. 

 

Program velikih tekmovanj 

 

Tekmovanje Termin Ekipa 

Evropsko prvenstvo - 

Solkan 

20. 8. - 23. 8. 2020 Ekipa za EP 
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Program priprav in drugih tekmovanj 

 

Tekmovanje / priprave Termin Ekipa 

Priprave - Solkan 29. 11. - 1. 12. 2019 Ekipa za pripravljalno obd. 

Priprave na DV - FRA 14. 2. - 22. 2. 2020 Ekipa za pripravljalno obd. 

Izbirna 1 - Sava Dolinka - 

klasika 

4. 4. 2020 Mladinci + U23 

Izbirna 2 – Solkan - klasika 9. 5. 2020  

Izbirna 3,4 - Solkan - sprint 10. 5. 2020  

Priprave za EP 18. 7. - 22. 7. 2020 Ekipa za EP 

 

Sestava strokovnega vodstva 

Vodja ekipe in trener: Maks Frančeškin 

Trener: Andrej Breznik, Jakob Stanić (pomočnik vodje ekipe) 

 

 

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. 

Tekmovalca, ki sta ţe uvrščena v člansko spustaško ekipo za sezono 2020 - Anţe Urankar in 

Tim Novak - sta, ob normalni izvedbi programa priprav, ţe uvrščena v ekipo U23 za nastop 

na EP. 

 

Upravičenost nastopa na velikih tekmovanjih po posameznih kategorijah oceni strokovni svet 

na osnovi strokovne ocene o moţnosti uvrstitve v ½ uvrščenih na tekmovanju. 
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PROGRAM EKSTREMNEGA SLALOMA 

 

Program A: Vid Oštrbenk, Tine Kancler 

 

Program velikih tekmovanj 

 

Tekmovanje Termin Ekipa 

Svetovni pokal 1- Ivrea 5. 6. - 7. 6. 2020 Člani slalomske ekipe 

Svetovni pokal 2- Pau 12. 6. - 14. 6. 2020 Člani slalomske ekipe 

SP U23 in mladinci - Tacen 9. 7. - 12. 7. 2020 Ekipa za MSP 

Svetovni pokal 3 - 

Liptovsky Mikulaš 

21. - 23. 8. 2020 Ekipa za SPP 

Svetovni pokal 4 - Praga 18. 9. - 20. 9. 2020 Ekipa za SPP 

Svetovni pokal 5 in SP 

Markkleeberg 

24. 9. - 27. 9. 2020 Ekipa za SP 

 

Program priprav in drugih tekmovanj 

 

Tekmovanje / priprave Termin Ekipa 

Priprave - Tacen 23. 5. - 24. 5. 2020 Ekipa za pripravljalno obd. 

Izbirne tekme 24. 5. 2020  

 

Sestava strokovnega vodstva bo določena po izbirnih tekmah 

Vodja ekipe: Bo določen po izbirnih tekmah 

 

 

Sistem izbora članske, U23 in U18 reprezentance v ekstremnem slalomu 

 

Na prvih dveh tekmah svetovnega pokala lahko nastopijo tekmovalci, ki so uvrščeni v ekipo 

za tekmo svetovnega pokala v slalomu. Rang je enak rangu izbirnih tekem v slalomu. 

 

Ekipo za nastop na članskem, U23 in mladinskem svetovnem prvenstvu ter tekmah 

svetovnega pokala v drugem delu sezone 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 nastopa en čoln v 

kategoriji. Drugi čoln lahko nastopi, če je tekmovalec ţe član slalomske ekipe na tem 

tekmovanju. Če mesta še niso zasedena, lahko na tekmovanju na svoje stroške nastopi 

naslednji tekmovalec z ranga izbirnih tekem.  

Dokončna odločitev o sestavi ekipe je v domeni strokovnega sveta. Zgoraj navedi kriteriji so 

strokovnemu svetu v pomoč pri odločitvi. 
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PROGRAM SPRINTERSKIH REPREZENTANC 

Program članske sprinterske ekipe 

 

Sestava ekipe za pripravljalno obdobje 

Nadstandardni program - olimpijski kandidati 1. nivoja 

Špela Ponomarenko Janić, Anja Osterman 

 

Program A - olimpijski kandidati 2. nivoja 

Jošt Zakrajšek, Vid Debeljak 

 

Osnovni program 

Rok Šmit, Mia Medved 

 

Program velikih tekmovanj 

 

Tekmovanje Termin Ekipa 

Evropske kvalifikacije za OI 6. 5. - 7. 5. 2020 A ekipa za SPP 

Svetovni pokal 1 - Račice 8. 5.- 10. 5. 2020 Ekipa za OI + A ekipa za 

SPP 

Svetovni pokal 2 - Duisburg 21. 5. - 24. 5. 2010 Ekipa za OI + A ekipa za 

SPP 

Evropsko prvenstvo - Pitešti 1. 6.- 7. 6. 2020 A ekipa za EP 

Svetovno prvenstvo- 

neolimpijske disc. - Szeged 

10. 7. - 12. 7. 2020 A ekipa za SP 

Olimpijske igre Tokio 1. 8.- 8. 8. 2020 Ekipa za OI 

 

Program priprav in drugih tekmovanj 

 

Tekmovanja / priprave Termin Ekipa 

Bazične priprave Februar, marec, april Individualni programi 

Izbirne tekme - Jarun 18. 4. 2020 Registrirani pri KZS - 15+ 

Priprave za EP * 26. 5. - 31. 5. 2020 Ekipa za EP 

Priprave za OI  * 15. 6. - 8. 7. 2020 Ekipa za OI 

Priprave za SP - neolimp.* 22. 6. - 28. 6. 2020 Ekipa za SP neolimp. 

Zaključne priprave za OI * 23. 7. - 31. 7. 2020 Ekipa za OI 

 

* Predvideni datumi so le okvirni. Predvideva se obseg priprav, termini pa se glede na 

sestavo ekipe po izbirnih tekmah lahko spremenijo. 

 

Sestava strokovnega vodstva 

Vodja ekipe in trener: Stjepan Janić 

Trener: Miha Kordeţ 

Individualni trenerji olimpijskih kandidatov 2. nivoja: Pablo Saavedra 

 

 

Program  priprav tekmovalcev članske sprinterske reprezentance  

Program priprav je razdeljen na del priprav, načrtovanih in realiziranih v okviru 

pripravljalnega obdobja in del v tekmovalnem obdobju. Priprave se v pripravljalnem obdobju 
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realizirajo individualno in so sofinancirane na osnovi vnaprej določenih kriterijev.  

 

Višina sofinanciranja  

Nadstandardni program -  

olimpijski kandidati 1. nivoja  do 5.500 € + 3.000 € olimpijskega programa 

Program A -      

olimpijski kandidati 2. nivoja  do 3.850 € + 1.000 € olimpijskega programa 

Osnovni program   do 1.650 € 

 

 

Financiranje stroškov trenerjev v okviru individualnega programa priprav 

Višina financiranja stroškov priprav za posameznega trenerja je ovrednotena do višine ene 

tretjine skupne vrednosti programa, namenjenega njihovim tekmovalcem. Sredstva za enega 

trenerja se lahko zdruţujejo iz programov več tekmovalcev. Namenjena sredstva se lahko 

koristijo za trenerje, predvidene kot izvajalce programa KZS v posamezni sezoni, ki jih potrdi 

strokovni svet. Pogoj za koriščenje sredstev je posredovan terminski načrt priprav in 

nastopov tekmovalca, ki ga mora posredovati posamezni trener pred začetkom koriščenja 

sredstev za program.  

 

 

Financiranje stroškov trenerjev v okviru skupnega programa priprav in tekmovanj 

Financiranje stroškov trenerjev v okviru programa skupnih reprezentančnih akcij je del 

skupnega programa reprezentanc.  

 

 

Upravičeni stroški individualnega programa 

Tekmovalci in trenerji lahko koristijo sredstva za individualni program predvidoma za 

naslednje vsebine programa, ki mora biti vnaprej odobren s strani direktorja KZS: 

- kritje stroškov letalskih prevozov na priprave in tekmovanja, 

- kritje stroškov najema avtomobila, potnih stroškov in transferjev na pripravah in 

tekmovanjih, 

- kritje stroškov namestitve in prehrane, 

- kritje stroškov masaţ in fizioterapevtskih storitev, 

- kritje stroškov prehranskih dopolnil (do 20% vrednosti programa), 

- najema opreme za potrebe izvedbe priprav. 

 

Morebitni drugi stroški morajo biti vnaprej dogovorjeni z direktorjem KZS.  

 

 

Sistem izbora članske reprezentance v sprintu na mirnih vodah 

 

Za kreiranje ranga za izbor reprezentance se organizirajo izbirne tekme v naslednjih 

disciplinah: 

 

Olimpijske discipline:  

200m K1Ţ, K1M 

500m K1Ţ  

1000m K1M 
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Neolimpijske discipline: 

500m K1M  

1000m K1Ţ 

 

Izbirne tekme se organizirajo v enem dnevu, predvidoma tri tedne pred prvo tekmo 

svetovnega pokala.  

Pravico nastopa na izbirnih tekmah imajo tekmovalci članske, U23 in mladinske kategorije. 

Pri sestavi programa tekmovanja imajo prednost olimpijske discipline. Program z 

razporedom posameznih disciplin mora biti del razpisa in objavljen najmanj 3 mesece pred 

tekmovanjem.  

Skupine se kreirajo na način, da se zdruţita starostni kategoriji člani in U23, mladinci pa 

tekmujejo v okviru svoje starostne skupine. 

 

 

Sestava reprezentance za svetovni pokal 

 

Tekmovalci si priborijo pravico nastopa na tekmah svetovnega pokala glede na rang, kreiran 

na osnovi rezultatov izbirne tekme in dovoljene kvote za nastop.  

 

Na posamezni tekmi svetovnega pokala praviloma nastopa en čoln v disciplini. Drug čoln je 

uvrščen v ekipo v primeru, da za prvim ne zaostaja več kot 3%. 

 

V disciplini 5000m lahko nastopa tekmovalec, ki je ţe uvrščen v ekipo v eni od drugih 

disciplin. Rang se določa na način, da imajo prednost uvrščeni v ekipo za nastop na 1000m.  

 

Kriterij, ki zagotavlja nastop na tekmah svetovnega pokala, je ocena, da ima tekmovalec 

oziroma posadka v ekipnem čolnu moţnost uvrstitve v B finale v olimpijskih disciplinah ali v 

A finale v neolimpijskih disciplinah. Na osnovi rezultatov tekmovanj in usklajevanja s 

trenerji se sestavi ekipne čolne. Namero veslanja v ekipnem čolnu morajo trenerji za svoje 

tekmovalce napovedati najmanj dva meseca pred izbirnimi tekmovanji. 

Na tekmi svetovnega pokala predvidoma nastopa ena posadka v ekipnem čolnu v posamezni 

disciplini. 

Drugi ekipni čoln je praviloma uvrščen v ekipo v primeru, da posamezniki iz drugega čolna 

za posadko iz prvega čolna na izbirnih tekmah ne zaostajajo več kot 3%. 

 

Na predlog trenerjev in s predhodno potrditvijo strokovnega sveta lahko na tekmah 

svetovnega pokala nastopijo, poleg tekmovalcev, ki so uvrščeni v ekipo, tudi tekmovalci, ki 

imajo glede na svoj rang z izbirnih tekem moţnost nastopa v disciplinah, kjer vse nacionalne 

kvote niso zasedene. V tem primeru si vse stroške in logistiko na tekmovanju krijejo sami. V 

primeru uvrstitve v B finale v olimpijskih disciplinah ali v A finale v neolimpijskih 

disciplinah na tekmi svetovnega pokala, jim stroške nastopa povrne KZS. 

 

 

Način sestave reprezentance za evropsko prvenstvo in svetovno prvenstvo v 

neolimpijskih disciplinah 

 

Tekmovalec si pridobi pravico nastopa na evropskem prvenstvu oziroma svetovnem 

prvenstvu za neolimpijske discipline, če se na posamezni tekmi svetovnega pokala uvrsti vsaj 

v B finale v eni od olimpijskih disciplin ali v A finale v eni od neolimpijskih disciplin. 
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V disciplinah, kjer je več kandidatov z izpolnjeno normo, sta kriterij za uvrstitev v 

reprezentanco za nastop na evropskem prvenstvu oziroma na svetovnem prvenstvu v 

neoplimpijskih disciplinah, dve boljši uvrstitvi na tekmah svetovnega pokala. Tekmovalca, ki 

se borita za mesto v ekipi za evropsko prvenstvo in svetovno prvenstvo morata nastopati na 

obeh tekmah svetovnega pokala. Če sta tekmovalca izenačena po medsebojnih zmagah, se 

upošteva boljša uvrstitev na tekmi, na kateri je posameznik dosegel medsebojno zmago. V 

primeru, da sta še vedno izenačena, se upošteva boljša uvrstitev na drugi tekmi.  

 

V primeru, da so po zaključeni seriji tekem svetovnega pokala še vedno nejasnosti glede 

sestave ekipe, se v tednu po zadnji tekmi svetovnega pokala izvede dodatna izbirna tekma. 

Odločitev o dodatni izbirni tekmi sprejme strokovni svet. 

Strokovni svet KZS ima, z ustrezno obrazloţitvijo, moţnost v ekipo za EP ali SP predlagati 

tudi tekmovalce, ki nimajo izpolnjenih vseh prej navedenih kriterijev. 

 

 

Neposredna uvrstitev v ekipo 

 

Tekmovalci, ki v pretekli sezoni osvojijo individualno kolajno na svetovnem ali evropskem 

članskem prvenstvu oziroma so uvrščeni med prve tri v skupni razvrstitvi svetovnega pokala, 

so v ekipo za svetovni pokal v svoji disciplini uvrščeni neposredno. Pogoj za neposredno 

uvrstitev je nastop na izbirnih tekmah. 

 

Olimpijski kandidati 1. nivoja (Špela Ponomarenko Janić, Anja Osterman) imajo nastop v 

ekipi za svetovni pokal in EP v disciplini, v kateri so bili imenovani kot olimpijski kandidati, 

zagotovljen. 

 

Kriteriji za izbor kandidatov za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu 2020 v sprintu 

 

Sistem izbora tekmovalcev, ki bodo OKS-ZŠZ predlagani kot kandidati za potnike na OI 

2020, upošteva več faz, ki so sestavni del kvalifikacijskega sistema. Prva faza je svetovno 

prvenstvo v Szegedu v sezoni 2019, kjer bo mogče osvojiti kvoto za nastop na OI, druga faza 

so izbirne tekme za sestavo reprezentance in tekme svetovnega pokala v sezoni 2020, tretja 

faza so kontinentalne kvalifikacije za osvojitev olimpijske kvote v sezoni 2020 ter zadnja 

faza globalne kvalifikacije na drugi tekmi svetovnega pokala v Duisburgu v sezoni 2020. 

V tekstu je termin tekmovalec uporabljen za ţenski in moški spol ter posadko, v primeru, da 

je kvota osvojena v ekipnem čolnu (posadka v K2).  

 

 

Prva faza - svetovno prvenstvo 2019 - Szeged / Globalne olimpijske kvalifikacije 2019 

 

Če tekmovalec osvoji olimpijsko kvoto za Slovenijo za nastop na OI 2020 z doseţeno 

kolajno na SP 2019 v Szegedu, je uvrščen v ekipo za olimpijske igre. 

Če tekmovalec osvoji olimpijsko kvoto za Slovenijo z doseţenim rezultatom na SP 2019, ki 

je osnova, da ICF Sloveniji dodeli olimpijsko kvoto v posamezni disciplini, je ta tekmovalec 

ţe uvrščen v ekipo za tekme svetovnega pokala v sezoni 2020. 

Termin: 
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Svetovno prvenstvo v sprintu, Szeged, MAD  21. 8 .- 25. 8. 2019 

 

Druga faza – izbirne tekme za sestavo ekipe za svetovni pokal 2020 in evropske 

olimpijske kvalifikacije 

 

V letu 2020 se organizirajo izbirne tekme na Jarunu, na katerih se na osnovi rezultatov in 

sistema izbirnih tekem oblikuje rang in na osnovi tega določi ekipa za nastop na evropskih 

olimpijskih kvalifikacijah in na tekmah svetovnega pokala. Izbirne tekme se organizirajo za 

individualne čolne in za potrebe določitve posadk za nastop na tekmah svetovnega pokala in 

evropskih olimpijskih kvalifikacijah po potrebi tudi za ekipne čolne. 

 

V primeru, da se je tekmovalec, ki je s svojim rezultatom na svetovnem prvenstvu 2019 

pridobil olimpijsko kvoto za Slovenijo, na izbirnih tekmah za svetovni pokal za sezono 2020 

uvrstil na prvo mesto v rangu izbirnih tekem, ga KZS predlaga za potnika na OI. 

 

V primeru, da tekmovalec, ki je s svojim rezultatom na svetovnem prvenstvu 2019 pridobil 

olimpijsko kvoto za Slovenijo, ne zasede prvega mesta v rangu izbirnih tekem za svetovni 

pokal 2020 in na osnovi prej zapisanega ni predlagan za potnika na OI, se tekmovalca, ki se 

ga predlaga za potnika na OI, izbere na osnovi uvrstitev na tekmah svetovnega pokala v 

sezoni 2020 na naslednji način: 

 

a) v primeru, da je tekmovalec, ki je pridobil olimpijsko kvoto za nastop na OI na SP 2019, 

na prvi tekmi svetovnega pokala v Račicah uvrščen bolje od drugega tekmovalca, ki se je na 

tekmo svetovnega pokala uvrstil na izbirnih tekmah, se za potnika na OI predlaga 

tekmovalca, ki je pridobil olimpijsko kvoto, 

b) v primeru, da je tekmovalec, ki se je na tekmo svetovnega pokala uvrstil na izbirnih 

tekmah, na prvi tekmi svetovnega pokala v Račicah uvrščen bolje od tekmovalca, ki je 

pridobil kvoto za nastop na OI, se odločitev o tem, katerega tekmovalca se predlaga za 

potnika na OI, prenese na drugo tekmo svetovnega pokala v Duisburgu, 

 

c) v primeru, da po prvi tekmi svetovnega pokala še ni določen tekmovalec, ki se ga predlaga 

za potnika na OI, se OKS-u predlaga tekmovalca, ki je bolje uvrščen na drugi tekmi 

svetovnega pokala v Duisburgu. 

 

Sistem se uporablja za vsako disciplino posebej (npr. K1m 1000m, K1m 200m, K1ţ 200m, 

K1ţ 500 in ekipne čolne).  

 

Termin izbirnih tekem:      18. - 19. 4. 2020 

Evropske olimpijske kvalifikacije, Račice (ČEŠ):  6. - 7. 5. 2020 

Svetovni pokal 1, Račice (ČEŠ):    7. - 10. 5. 2020 

Svetovni pokal 2, Duisburg (NEM):    21. - 24. 5. 2020 
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Tretja faza – kontinentalne olimpijske kvalifikacije 2020 - Račice 

 

V primeru, da na svetovnem prvenstvu v Szegedu leta 2019 ni pridobljena olimpijska kvota, 

si pravico do nastopa na evropskih olimpijskih kvalifikacijah v Račicah pridobi najboljši 

tekmovalec z ranga izbirnih tekem. Za nastop se prijavi tekmovalce, ki imajo moţnost 

pridobitve kvote. Tekmovalec, ki na evropskih olimpijskih kvalifikacijah osvoji olimpijsko 

kvoto, je predlagan za potnika za OI.  

 

Termin izbirnih tekem:      18. - 19. 4. 2020 

Evropske olimpijske kvalifikacije, Račice (ČEŠ):  6. 5. - 7. 5. 2020 

 

Četrta faza – globalne olimpijske kvalifikacije 2020 - tekma svetovnega pokala 

Duisburg  

V primeru, da na svetovnem prvenstvu v Szegedu leta 2019 in na evropskih olimpijskih 

kvalifikacijah v Račicah, ni pridobljena olimpijska kvota, si pravico do nastopa na globalnih 

olimpijskih kvalifikacijah 2020, ki bodo v okviru 2. tekme svetovnega pokala v Duisburgu, 

pridobi najboljši tekmovalec z ranga izbirnih tekem. Za nastop se prijavi tekmovalce, ki 

imajo moţnost pridobitve kvote. Tekmovalec, ki na globalnih olimpijskih kvalifikacijah v 

okviru 2. tekme svetovnega pokala v Duisburgu osvoji olimpijsko kvoto, je predlagan za 

potnika za OI.  

Termin svetovnega pokala 2, Duisburg (NEM):   21. - 24. 5. 2020 

 

Program za člansko B reprezentanco  

Če se pokaţe potreba , se oblikuje program za člansko B ekipo . Glede na kvaliteto 

tekmovalcev trenutno ni predvideno oblikovanje programa za člansko B ekipo.  

 

Program mladinske in mlajše članske U23 sprinterske ekipe 

 

Sestava ekipe za pripravljalno obdobje: 

U23: Miha Fartek, Jan Markelj, Tit Faletič  

Mladinci: Manca Mikelj, Tjaša Mikelj, Neja Vodopivec, Matevţ Manfreda, Alen Mugerli, 

Jan Černe, Klemen Rajčič, Anţe Pikon, Jakob Stojanovič, Rok Maver, Tia Franca 

 

 

 

Program velikih tekmovanj 

 

Tekmovanje Termin Ekipa 

Evropsko prvenstvo - 

Moskva 

2. 7. - 5. 7. 2020 Ekipa za EP 

Svetovno prvenstvo - 

Brandenburg 

16. 7. - 19. 7. 2020 Ekipa za SP 
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Program skupnih akcij 

 

Tekmovanje/ priprave Termin Ekipa 

Kondicijske priprave + test november, december 2019 Ekipa za pripravljalno obd. 

Specialne priprave - 

Sabaudia 

15. 2. - 29. 2. 2020 Ekipa za pripravljalno obd. 

Priprave Zagreb 6. 4. - 11. 4. 2020 Ekipa za pripravljalno obd. 

Izbirne tekme 21. 4. 2020 OH, mladinci, U23 

Tekma Bratislava 29. 5. - 31. 5. 2020   

Specialne priprave za EP 10. 6. - 22. 6. 2020 Ekipa MEP in EP U23 

Tekma Auronzo 25. 6. - 28. 6. 2020 Ekipa za OH in MEP 

Specialne priprave za SP 8. 7.- 11. 7. 2020 Ekipa MSP in SP U23 

Priprave U17 - Most na Soči  6. 8. - 8. 8. 2020 U17 

Priprave U17 - Bohinj 27. 8. - 29. 8. 2020 U17 

Olympic Hopes- Szeged 18. - 20. 9. 2020 U17 

 

Sestava strokovnega vodstva 

Vodja ekipe in trener: Jernej Ţupančič Regent 

Trener: Andraţ Nahtigal, Jan Šmit 

 

 

Sistem izbora U23 reprezentance v sprintu na mirnih vodah 

 

Sistem kreiranja ranga za izbor je enak kot za člansko reprezentanco.  

Tekmovalci si priborijo pravico nastopa na EP in SP glede na rang izbirnih tekem in 

dovoljene kvote za nastop. 

 

Tekmovalci, ki so uvrščeni v člansko ekipo, so ţe uvrščeni v ekipo U23 v isti disciplini. 

 

Prvouvrščeni v rangu U23 izbirnih tekem v enojcih v olimpijskih disciplinah imajo pravico 

nastopa na EP U23 in SP U23 zagotovljeno, če za absolutnim zmagovalcem na izbirnih 

tekmah ne zaostajajo več kot 5%. O tekmovalcih, ki zaostajajo več kot 5%, o predlogu 

uvrstitve v ekipo odloča strokovna ekipa članske in mladinske/ U23 ekipe. 

 

Na osnovi rezultatov tekmovanj in usklajevanja s trenerji se sestavi ekipne čolne. Namero 

veslanja v ekipnem čolnu morajo trenerji za svoje tekmovalce napovedati najmanj dva 

meseca pred izbirnimi tekmovanji. 

O nastopu posadke v ekipnem čolnu na EP U23 ali SP U23 na predlog strokovne ekipe 

članske in mladinske/U23 ekipe odloči strokovni svet, na osnovi: 

- uvrstitve v enojcih na izbirnih tekmah (zaostanek pod 5% za absolutnim zmagovalcem), 

- ocene o moţnosti uvrstitve v A ali B finale na EP U23 ali SP U23. 

 

V primeru, da je potencialnih posadk za nastop več, se izvede dodatna medsebojna izbirna 

tekma. Termin določi strokovni svet na predlog kolegija odgovornih trenerjev. 
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Sistem izbora mladinske reprezentance v sprintu na mirnih vodah 

 

Tekmovalci si priborijo pravico nastopa na MEP in MSP glede na rang izbirnih tekem in 

dovoljene kvote za  nastop. 

 

Na osnovi uvrstitev v rangu se določi ekipo, ki nastopa na mednarodno regati v Bratislavi. 

Število enojcev in posadk v ekipnih čolnih, ki nastopajo na tej regati v okviru financiranja 

KZS oziroma samoplačništva, določi strokovni svet za vsako sezono posebej.  

 

Končno ekipo za nastop na evropskem in svetovnem prvenstvu določi strokovni svet. Kot 

kriterij upošteva uvrstitev na rangu izbirnih tekem, rezultate na prej omenjenem 

mednarodnem tekmovanju ter druga dosegljiva merila, ki lahko pomagajo pri odločitvi o 

sestavi ekipe. 

 
 

Sistem izbora mladinske U17 reprezentance v sprintu na mirnih vodah 
 

Za sestavo ekipe za priprave ekipe U17 ter nastop na tekmovanju Olympic Hopes se uporabi 

rang izbirnih tekem na Jarunu ter rezultata tekme slovenskega pokala, ki se jo določi 

naknadno. Če bo mogoče, se tekmo izvede v Murski Soboti na Kamenščici ob sodelovanju 

Odbora za mirne vode in sodniške komisije. 

 

Končno sestavo ekipe strokovnemu svetu predlaga strokovno vodstvo mladinske ekipe na 

osnovi rezultatov prej omenjenih tekmovanj. 
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PROGRAM MARATONSKIH REPREZENTANC 

 

Program velikih tekmovanj 

 

Tekmovanje Termin Ekipa 

Evropsko prvenstvo - 

Budimpešta 

23. 7. - 26. 7. 2020 A ekipa za EP 

 

Program skupnih akcij 

 

Tekmovanje/ priprave Termin Ekipa 

Izbirne tekme 5. 6. 2020  

Priprave za EP Bo določen naknadno Ekipa za EP 

 

Vodja ekipe: se določi po izbirnih tekmah 

 

 

 

Sistem izbora članske, U23 in mladinske 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%. 

Dokončno odločitev o sestavi ekipe sprejme strokovni svet. 
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PROGRAM PARAKAJAKAŠKE REPREZENTANCE 

 

Program velikih tekmovanj 

 

Tekmovanje Termin Ekipa 

Svetovno prvenstvo  21. 5. - 24. 5. 2020 Dejan Fabčič 

Evropsko prvenstvo  3. 6. - 7. 6. 2020 Dejan Fabčič 

Paraolimpijske igre 3. 9. - 5. 9. 2020  

 

Program skupnih akcij 

 

Tekmovanje/ priprave Termin Ekipa 

Izbirne tekme 18. 4. 2020  

Priprave za EP Se določi naknadno  

 

V ekipo parakajakaštva je uvrščen Dejan Fabčič, ki izvaja individualni program, ki je 

financiran v sodelovanju s Paraolimpijskim komitejem. 

 

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 

zadolţen za strokovno interpretacijo v skladu z zastavljenimi usmeritvami in za posredovanje 

končnega predloga v potrditev predsedstvu. 
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DELOVANJE ZVEZE  

Strokovna služba  

Učinkovito delovanje strokovne sluţbe je ključno za izvedbo celotnega programa KZS. Ena 

od ključnih nalog je organizacija in izvedba vseh sprejetih programov. Posebna skrb bo 

namenjena pridobivanju novih sponzorskih sredstev in iskanje moţnosti za povečanje vloţka 

lastnih sredstev. Ob tem je potrebno kar se da racionalno poslovanje in tekoče spremljanje 

odhodkov in prihodkov. Potreben bo pregled vseh obstoječih aktov in pravilnikov ter 

aktualizacija nekaterih od njih. Administrativno delovanje je potrebno uskladiti z GDPR.  

 

Odbori in komisije  

Strokovni svet, Odbor za mirne vode in Odbor za divje vode s svoji predlogi in mnenji 

skrbijo, da ima Predsedstvo KZS kar najboljše strokovne podlage za odločanje o klključnih 

zadevah, ki se nanašajo na vodenje Kajakaške zveze Slovenije.  

V sezoni 2020 odbori predlagajo v sprejem nov pravilnik o drţavnih prvenstvih ter pripravijo 

dokument, v katerem se definirajo kriteriji in zahteve za organizacijo različnih nivojev 

tekmovanj. 

Sodniška komisija skrbi za usposabljanje sodnikov in njihovo nominiranje na domača in tuja 

kajakaška tekmovanja. Za izbirne tekme in drţavna prvenstva nominira glavne sodnike ter 

sodnike za ključna sodniška mesta. Komisija si določi lastne kriterije, na osnovi katerih 

izvede nominiranje sodnikov za mednarodna ECA in ICF tekmovanja ter drţavna prvenstva 

in izbirne tekme.  

Z izvedbo licenčnih seminarjev in izpopolnjevanj skrbi za primerno raven delovanja sodniške 

sluţbe. 

 

Mednarodno sodelovanje  

Kajakaška zveza Slovenije je članica ICF - Mednarodne kajakaške zveze, ECA - Evropske 

kajakaške zveze in EPP - zdruţenja evropske kajakaške izkaznice . V omenjenih zvezah ima 

tudi svoje predstavnike . Andrej Jelenc je član upravneg a odbora ECA, predstavnik ECA v 

upravnem odboru ICF in predsednik slalomskega komiteja pri ECA. Jakob Marušič je član 

spustaškega komiteja pri ICF. KZS s svojim predstavnikom sodeluje tudi na sestankih odbora 

EPP. V okviru mednarodnega sodelovanja se zagotovi udeleţbo delegatov na zasedanju 

kongresov in sestankov ECA in ICF, udeleţbo predstavnikov na zasedanjih upravnega 
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odbora ICF, ECA in sestankih ICF komitejev ter udeleţbo predstavnika KZS na mednarodnih 

trenerskih konferencah.  

V letu 2020 je kongres ICF v Manili (Filipini) / Termin: 3. 12. - 5. 12. 2020 

 

Organizacija tekmovanj in prireditev  

KZS prevzema nosilno vlogo pri organizaciji svetovnega prvenstva v slalomu za mladince in 

U23  v Tacnu. V organizacijo drugih velikih ICF in ECA tekmovanj se KZS vključi v 

obsegu, ki ga dogovori s klubi, ki so neposredni izvajalci organizacije tekmovanja. Za 

sofinanciranje ostalih tekmovanj, ki prejmejo podporo, se kreira posebne kriterije za 

sofinanciranje. KZS se vključi tudi kot organizator izbirnih tekem za sestavo reprezentance v 

primeru, da za ta tekmovanja ni organizatorjev.  

V letu 2020 sta v Sloveniji dve veliki tekmovanji: ICF svetovno prvenstvo v slalomu za 

mladince in U23 ter ECA evropsko prvenstvo v spustu za mladince in U23.  

Termina: 

ICF svetovno prvenstvo v slalomu za mladince in U23 6. 7. - 12. 7. 2020 

ECA evropsko prvenstvo v spustu za mladince in U23 19. 8. - 22. 8. 2020 

 

Državna prvenstva, izbirne tekme in pokalna tekmovanja za mlade  

Drţavna prvenstva organizirajo klubi, ki so v okviru usklajevanja tekmovalnega koledarja 

izbrani za organizacijo posameznih drţavnih prvenstev. V primeru, da ni kluba, ki bi prevzel 

organizacijo drţavnega prvenstva, le-to organizira odbor za divje vode oziroma odbor za 

mirne vode ob pomoči strokovne sluţbe, sodniške komisije ter prostovoljcev iz slovenskih 

klubov.  

Sofinanciranje drţavnih prvenstev poteka v skladu s kriteriji sofinanciranja tekmovanj in 

prireditev, ki jih sprejme predsedstvo KZS za vsako leto posebej.  

Tekmovanja, ki se upoštevajo za rang izbirnih tekem, so večinoma izbrana iz nabora 

obstoječih tekmovanj. V primeru, da se izbirna tekmovanja organizirajo posebej, se jih 

sofinancira v enakem obsegu kot drţavna prvenstva.  

Kajakaška zveza Slovenije za vsa drţavna prvenstva, tako prvenstva, ki jih tudi sofinancira, 

kot tudi za prvenstva mlajših kategorij, ki sicer niso sofinancirana, zagotovi kolajne. Kolajne 

se zagotovi za vse razpisane za DP veljavne kategorije.  

V okviru KZS potekajo pokalna tekmovanja za mlajše kategorije, in sicer slovenski pokal v 

sprintu na mirnih vodah, slovenski pokal v slalomu na divjih vodah, slovenski pokal v spustu 
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na divjih vodah ter zimski pokal. KZS skrbi za nemoten potek tekmovanj in sproti vodi 

skupno razvrstitev.  

Za pokalna tekmovanja mlajših kategorij (slovenski pokal) KZS zagotovi kolajne oziroma 

priznanja za skupno razvrstitev.  

 

Rekreativne prireditve  

Glavna rekreativna akcija Kajakaške zveze Slovenije je Voda za vedno. V akcijo so 

vključene prireditve, ki imajo dve obliki, tekmovalno in netekmovalno. Tako so del akcije 

tudi rekreativni kajakaški maratoni, ki so tekmovalnega značaja, saj je veliko rekreativnih 

kajakašev in nekdanjih tekmovalcev, ki si ţelijo tovrstnih tekmovanj. KZS skrbi za 

promocijo in obveščanje na drţavnem nivoju, klubi pa na svojem, lokalnem nivoju. V okviru 

rekreativnih prireditev se promovira sistem Barvnih vesel.  

Sofinanciranje rekreativnih prireditev poteka v skladu s kriteriji sofinanciranja tekmovanj in 

prireditev, ki jih sprejme predsedstvo KZS za vsako leto posebej. 

  

Programi razvoja  

Spremljanje razvoja talentiranih tekmovalcev 

Razvoj talentiranih mladih tekmovalcev se spremlja preko analize rezultatov na velikih 

mednarodnih tekmovanjih, testiranj motoričnih in specialnih sposobnosti ter ocene specialnih 

kajakaških znanj. Obseg in program spremljanja treniranja pripravi strokovni svet. 

 

 

Nadgradnja programa usposabljanja strokovnega kadra 

S programi izpopolnjevanja in usposabljanja strokovnih kadrov je potrebno poskrbeti za 

izboljšanje kompetenc strokovnega kadra. Vsi trenerji, ki sodelujejo v programih 

reprezentanc, morajo na trenerskem seminarju aktivno sodelovati s svojim prispevkom.  

Trenerji, ki so vključeni v program NPŠŠ, so za trenerski seminar dolţni pripraviti svoj 

strokovni prispevek. Za vključenost v program v naslednjem štiriletnem obdobju so poleg 

štiriletnega programa dolţni oddati dolgoročno vizijo razvoja kajakaštva za eno od disciplin. 

 

Predviden termin trenerskega seminarja za leto 2020: 13. - 15. 12. 2019  

 

 

Vzpostavitev enotne metodike  

Za potrebe usposabljanja strokovnih kadrov in poenotenja načina dela z mladimi športniki se 

pristopi h kreiranju gradiva, v katerem bo razdelana enotna metodika poučevanja tehnike za 

posamezne discipline.  

Delovno skupino, ki izdela omenjeno gradivo, imenuje strokovni svet iz nabora trenerjev, ki 

delujejo v NPŠŠ in v programih reprezentance.  
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Vključevanje vrhunskih tekmovalcev v programe in razvoj novega strokovnega kadra 

Vrhunske tekmovalce članskih ekip se aktivno vključi v spremljanje razvoja talentiranih 

mladih tekmovalcev. V program mladinskih ekip se jih vključi kot demonstratorje. Aktivno 

sodelujejo tudi pri oblikovanju novih strokovnih vsebin, ki se oblikujejo za potrebe 

usposabljanja trenerjev. Bivše in aktivne vrhunske tekmovalce se animira za sodelovanje pri 

izvedbi programov mladih in k vključitvi v usposabljanje za pridobitev naziva trenerja. 

 

 

 

Program animacije in vključevanja novih tekmovalcev 

Programi animacije in razvoja v klubih  

Programe animacije in razvoja izvajajo predvsem kajakaški klubi, ki na lokalnem nivoju 

izvajajo programe športnih dni, šole v naravi, vikend šole kajaka in kajakaških kroţkov v 

osnovnih šolah. Kajakaška zveza Slovenije v skladu s sprejetimi kriteriji sofinancira 

programe razvoja na lokalnem nivoju. V okviru sofinanciranja se dodatno nagradi klube, ki 

izvajajo program Barvnih vesel.  

 

Kajakaški tabori  

V organizaciji Kajakaške zveze Slovenije se organizira kajakaške tabore.  

Kajakaški tabor za divje vode:  15. 7. - 19. 7. 2020 

Kajakaški tabor za mirne vode:  27. 7. - 31. 7. 2020 

 

Državno prvenstvo osnovnih šol v veslanju v velikih kanujih  

Organizira se drţavno prvenstvo osnovnih šol v veslanju v velikih kanujih. Za šole, ki se 

nameravajo udeleţiti tekmovanja, se v tednu pred tekmovanjem organizira brezplačna vadba 

pod strokovnim vodstvom v Ljubljani, Krški Vasi , Bohinju, na Ptuju in v Seči . Na dan 

tekmovanja je za udeleţence organizirana tudi mini šola kajaka.  

Termin drţavnega prvenstva: 21. 5. 2020 

Udeleţence mini šole kajaka se vključi v program Barvna vesla.  

 

Razgibajmo Ljubljano - Poletni dan športa  

Skupaj s Športno zvezo Ljubljana se organizira promocijsko kajakaško prireditev na in ob 

Ljubljanici v središču mesta. V okviru te prireditve se izvede tekmovanje četrtnih skupnosti v 

veslanju v velikih kanujih.  
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Festival športa mladih  

V okviru Festivala športa mladih, ki je zaključna prireditev šolskih športnih tekmovanj, se 

izvede program promocije kajakaštva v montaţnem bazenu.  

Termin: 10. 6. 2020 

 

Olimpijski festival OKS  

V okviru Olimpijskega festivala se sodeluje s programom veslanja v montaţnem bazenu in 

predstavitvijo športa.  

Termin: september 2020 (točen datum bo določen naknadno) 

 

Animacijski programi za udeležence šole v naravi v centru RKS in ZPM na Debelem 

rtiču  

V sodelovanju z Mladinskim zdraviliščem in letoviščem RKS Debeli rtič se organizira 

animacijski program kajakaštva . Pred časom smo usposobili njihov lastni kader , tako da 

programe izvajajo sami. S strani Kajakaške zveze Slovenije se organizirajo promocijski 

dnevi. V okviru animacijskih programov se promovira program Barvnih vesel.  

 

Drugi programi 

Programi za osebe s posebnimi potrebami  

Delovanje na področju kajakaštva za osebe s posebnimi potrebami je usmerjeno na 3 

področja:  

- parakajakaštvo - šport invalidov, v okviru katerega se organizira redna vadba s partnerskimi 

invalidskimi športnimi društvi, 

- rehabilitacijsko veslanje za članice društva Europa Donna poteka enkrat tedensko, 

- večkratni izleti s kanuji za gojence centrov za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami 

(CUDV Dolfke Boštjančič itd.) 

Terminski načrt programov bo definiran naknadno, po sestankih s partnerskimi društvi. 
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Podpora programom  

Meritve in svetovanja  

Meritve in svetovanja se izvajajo v sodelovanju z zunanjimi sodelavci in Inštitutom za šport 

pri Fakulteti za šport. Financiranje meritev poteka preko OSC OKS. Program meritev na 

predlog kolegija trenerjev potrjuje Strokovni svet KZS. Za koordinacijo skrbi vodja programa 

meritev. Za financiranje področja dodatnih meritev in svetovanja se predvidijo sredstva v 

letnem finančnem načrtu KZS.  

 

Tehnološka oprema  

Za tehnološko podporo izvedbi programov kajakaških reprezentanc in programov razvoja 

ima Kajakaška zveza Slovenije v lasti različna osnovna sredstva. Trenerji in klubi imajo 

določena sredstva na uporabi. Za vsako od osnovnih sredstev se zadolţi posamezne trenerje. 

Klubi, ki imajo določena sredstva v svoji uporabi, so odgovorni za njihovo redno 

vzdrţevanje. V letu 2020 se pristopi k nakupu dvojnega trening štartnega bloka. 

 

Vozni park  

Za potrebe izvedbe programov reprezentanc, razvoja in organizacije prireditev KZS zagotovi 

kombinirana vozila . Vozila so namenjena uporabi za izvedbo programov KZS . V času , ko 

vozila niso v uporabi za izvedbo kajakaških programov, se lahko dajo v uporabo klubom za 

izvedbo njihovih programov. Nadzor nad izposojo vodi strokovna sluţba.  

 

Založništvo  

Revija Kajak&kanu predvidoma izhaja trikrat letno. Za sofinanciranje izdajanja revije se 

kandidirana na razpis FSO. 

V sezoni 2020 se zagotovi izdaja tiskanih knjiţic s pravili za slalom in sprint. Pravila za 

spust, maraton in morsko kajakaštvo se prevedejo in v PDF formatu objavijo na spletni strani.  

Za potrebe promocije programov KZS se natisnejo zgibanke in letaki, ki se delijo na 

kajakaških prireditvah.  

 

Odnosi z javnostmi  

Stalno, aţurno obveščanje medijev in javnosti o rezultatih tekmovalcev na kajakaških 
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tekmovanjih in izvedbi programov KZS je izrednega pomena za prepoznavnost Kajakaške 

zveze Slovenije. Za promocijo se uporablja vse moderne komunikacijske kanale, kot so 

spletna stran, Facebook, Instagram, Twitter in Youtube.  

Pristopi se k izdelavi nove spletne strani. 

Novinarske konference pred nastopi na velikih tekmovanjih so dodatna oblika informiranja in 

promocije programov.  

 

Usposabljanja  

Licenčni seminar za učitelje in trenerje kajaka se izvaja vsako leto dvakrat.  

V sodelovanju s Fakulteto za šport se izvaja usposabljanje strokovnih kadrov. V letu 2020 se 

razpiše vsaj po eno usposabljanje za vsak nivo usposobljenosti.  

Razpiše se en termin za usposabljanje reševalcev iz divje vode.  

Za sodnike se organizira usposabljanje, izvedba izpitov ter licenčnega seminarja . Izvede se 

usposabljanje ter izpite za trenerje in tekmovalce.  

Sodnike, ki zadostijo kriterijem in izrazijo interes, se prijavi na usposabljanje in izpite za 

mednarodne sodnike.  

 

Štipendije  

V skladu s pravilnikom se tekmovalcem, ki izpolnjujejo kriterije, dodeli štipendija ali 

dodatek za program. Višino točke, na osnovi katere se izračuna višina štipendije, določi 

predsedstvo. 

 

Nagrade  

Tekmovalce, ki doseţejo vrhunske rezultate na velikih tekmovanjih v absolutni konkurenci, 

se v skladu s pravilnikom o nagradah ob zaključku sezone nagradi z denarnimi nagradami. 

 

Oprema  

Za člane reprezentanc se zagotovi enotna reprezentančna oprema v skladu s pravilnikom o 

članstvu v drţavni reprezentanci . V posebnih primerih se za potrebe reprezentančnega 

programa pristopi k nakupu čolnov za ekipne tekme (dvosed ...).  
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Zavarovanja  

Vsem sodelujočim v reprezentančnih programih KZS se , za čas sodelovanja v program u,  

krije zavarovanje za tujino z asistenco. Za tekmovalce, ki so upravičeni do sofinanciranja 

nadstandardnega zavarovanja Vrhunski športnik, del premije, ki je ne pokrijejo OKS-ZŠZ, 

MIZŠ in FŠO, krije Kajakaška zveza Slovenije.  

 

 


