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Mednarodnega  seminarja  trenerjev  in  športnih  direktorjev,  ki  skrbijo  za  disciplino  slalom,  so  se 
udeležili predstavniki  iz 16 držav. Ti so na seminarju, v organizaciji Slovaške kajakaške zveze, s člani 
slalom komiteja mednarodne kajakaške zveze razpravljali o aktualnih problemih nadaljnjega razvoja 
slaloma.   Na dnevnem  redu  so bile  teme  vezane na  trasiranje  prog,  tehnični  video  servis,  format 
serije  svetovnega  pokala,  ICF  sistem  rangiranja,  kvalifikacijski  sistem  za  olimpijske  igre  2012, 
spremembe pravil in medijsko, predvsem pa televizijsko pokrivanje slalomskih tekmovanj. Ker je bila 
ocena organizatorjev, da je ravno medijska podpora ključna za popularizacijo slaloma, so v Bratislavo 
povabili  tudi  Janeza  Vodičarja,  ki  je  imel  izredno  zanimivo  predstavitev  primera  organiziranosti 
Mednarodne biatlonske zveze. 
 
Janez  Vodičar  je  predstavil  način,  kako  je  Mednarodna  biatlonska  zveza  v  zadnjih  18  letih  iz 
sorazmerno nepomembne športne discipline s pravim načinom povezave med mednarodno zvezo in 
televizijo, ustvarila odličen produkt, ki  je biatlon povzdignil med najbolj gledane  televizijske športe. 
Informacije, ki so  jih dobili v okviru tega predavanja, so bile dober  impulz, da se  je med udeleženci 
razvila živahna razprava, kako izkušnje iz biatlona prenesti v slalom. 
 
Predsednik slalomskega komiteja Jean Michel Prono je prisotne opozoril, da se bodo slalomska 
pravila lahko spreminjala na Kongresu ICF novembra 2010. Vse predloge za spremembe je 
potrebno na ICF posredovati do 1. januarja 2010. Izvršnemu odboru pa je bilo že sedaj 
predlagano, da v pravilih popravi nekonsistentnost pravil v delu, ki govorijo o nastopih v moštveni 
tekmi. V pravila naj bi se vneslo, da posameznik lahko nastopa v največ dveh ekipnih disciplinah. 

ICF naj bi uvedel tudi licenciranje opreme, o čemer so vsi proizvajalci kajakaške opreme že 
obveščeni. Po uvedbi licencirane opreme, predvidoma v sezoni 2011 naj ne bi bilo več uradne 
kontrole opreme pred tekmovanjem, temveč le še po nastopu. 

Organizatorji velikih tekmovanj naj bi v povezavi z ICF na vseh velikih tekmovanjih zagotovili 
video servis, ki bi ga uporabljali tudi za video sodnika. Na svetovnem prvenstvu v Seu d' Urgellu 
se je video sojenje izkazalo za izredno koristno, tako da naj bi slalomski komite poiskal način, 
kako bi lahko zagotovili kvaliteten video nadzor voženj. 

V razpravi o formatu tekem svetovnega pokala je bilo izoblikovano tudi mnenje, da bi se število 
tekmovalcev, ki se na tekmi uvrstijo v polfinale povečalo. V K-1m bi tako v polfinale napredovalo 
40 čolnov, v C-1 moški in K-1 ženske po 30 čolnov, medtem, ko bi bilo število polfinalistov v C-2 
in C-1 ženske še vedno 20. Ker nova pravila lahko stopijo v veljavo šele v letu 2011, bo število 
polfinalistov v sezoni 2010 očitno še naprej 20. 

Predlagalo se je tudi, da bi spremenili program svetovnega prvenstva. Moštveno tekmo naj bi 
prestavili na zadnji dan, saj bi tako tekmovalcem omogočili, da se v prvem delu prvenstva 
osredotočijo le na posamični nastop.   

Veliko besed je bilo izrečenih tudi na temo postavljanja prog. Izvedena je bila anketa, katere 
elemente bi morala vsebovati dobra slalomska proga. Glede tega je bilo predlagano, da se v novo 
spletno stran slalom komiteja  vključi tudi aplikacijo, preko katere bi se ocenjevale postavitve prog na 
večjih slalom tekmovanjih. 



Kvalifikacijski sistem za uvrstitev na olimpijske igre v Londonu leta 2012 naj bi ostal enak, kot je bil za 
OI v Pekingu, saj število športnikov v slalomu ostaja enako kot je bilo na zadnjih olimpijskih igrah. 
Tako še vedno ostaja pravilo, da bo vsak NOK lahko prijavil le en čoln v kategoriji. Prva kvalifikacijska 
tekma za pridobitev kvot za nastop na olimpijskih igrah bo svetovno prvenstvo leta 2011 v Bratislavi, 
dodatna mesta pa se bodo lahko pridobila na kontinentalnih prvenstvih, v primeru Evrope torej na 
evropskem prvenstvu leta 2012 v Augsburgu. Ker pa  Evropska kajakaška zveza želi  termin EP 2012 
postaviti v julij, je na ICF naslovila prošnjo, da bi za Evropo organizirali posebno kvalifikacijsko tekmo.  
Kvalifikacijski sistem za OI 2012 bo uradno objavljen konec maja 2010. 

Termin slalomskih tekmovanj na olimpijskih igrah v Londonu 2012 je že znan. Na umetni progi v 
predmestju Londona, ki naj bi bila končana oktobra 2010, se bodo slalomisti za olimpijske kolajne  
merili od 28. ‐ 31. julija 2012. Leto pred tem bo v istem terminu organizirano tudi testno tekmovanje.    

Skupna ocena udeležencev je bila, da so tovrstni seminarji izredno koristni in da bi jih bilo v bodoče 
smiselno vsebinsko nadgraditi tudi z bolj strokovnimi temami.  

 

   

 


