Kajakaška zveza Slovenije
Strokovni svet

Nova Gorica, 7. 7. 2018

ZAPISNIK
13. seje Strokovnega sveta Kajakaške zveze Slovenije v sezoni 2017-2018, ob 17.uri dne 9.7.2018 v
prostorih KZS.
Prisotni: Andrej Jelenc, Jernej Abramič, Jože Vidmar, Andraž Nahtigal, Aleš Kuder, Andrej Grobiša, Matej
Trampuž
DNEVNI RED:

1.
2.
3.
4.
5.

Pritožba Jošt (tekma dogovorjena za 8.7.2018 v Bohinju). Potrditev potnika na SP.
Potrditev spiska tekmovalcev za EP j&U23 Skopje ( dokončen)
Ekipa za drugi del WC slalom
Vrabič Aleš, trener za C-1 ženske priprave po tekmi v La seu d Urgelu
Dokončna B ekipa za Bratislavo, Dunaj in Prago: Anže, Val, Luka, Tine, Juš - ali se doda še
kakega mladinca?
6. Izbirne za mladince za 2019, ali šteti tekme iz letošnjega leta? SP Ivrea , EP Bratislava
7. Dopolniti je treba sistem izbora za OH Sprint, vezano na regati v Capris in Ankaran, da
organizirajo tekmo na način da bo možno pripraviti rang lestvico, kar pomeni organizirati
tudi B finale če v A finalu ni dovolj slovenskih tekmovalcev (3 ?!) za oblikovanje rang
lestvice.
8. Določitev formata tekmovanja za Igre XX (Slovenija, Hrvaška, Italija)
9. Terminski plan za oblikovanje sistema izbora potnikov za OI
10. Razno

Sklepi:
Ad1
Po regularno izvedeni dodatni izbirni tekmi v Bohinju, 8.7.2018 sta določena potnika za
SP, Anja Osterman pri ženskah in Još tZakrajšek pri moških. Vodja ekipe bo Stjepan Janič,
trener Pablo Savedra R.
Ad2
Iz spiska potnikov za EP Jun & U23, ki smo ga potrdili na dopisni seji se izvzame Urbana
Novaka zaradi poškodbe (zlom ključnice) in Jano Hočevar. Mesto Ulana Valanta, ki se je
nastopu odpovedal, zasede Rok Pistotnik.
Ad3
Vid Kuder Marušič v prvem delu svetovnega pokala ni izpolnil postavljene norme skupno
50 zbranih točk (doseženih 43 točk) in ga v drugem delu svetovnega pokala v skladu s

sprejetimi pravili zamenja Žan Jakše. V kategorijah K1Ž in C1M ne pride do nobenih
menjav ker na izbirnih tekmah nihče izmed naslednjih tekmovalcev po rangu ni bil v
predpisani normi.
Tekmovalke v kategoriji C1Ž delajo po prilagojenem programu, ki vsebuje nastop na
domači tekmi WC4 v Tacnu ter tekmo WC5 in priprave v Seo d’Urgellu. Aljo Kozorog se
pri tem poskuša prijaviti kot predtekmovalko na obeh tekmah WC.
Ad4
Za trenerja ženske C1 ekipe za priprave v Seo d’Urgellu je potrjen Simon Hočevar.
Ad5
Moška članska B ekipa se potrdi v sestavi Žan Jakše, Val Manfreda Vidrih, Luka Čižman,
Tine Kancler, Juš Javornik. Za dodaten predlog o morebitni dopolnitvi ekipe z najboljšimi
mladinci niso bili oblikovani nobeni kriteriji in bi bila vsakršna določitev “čez palec” lahko
jedro spora, poleg tega pa smo za mladinsko kategorijo dodatni program že oblikovali v
okviru Olympic Hopes.
Ad6
V pričakovanju informacij o morebitni odpovedi oz. relokaciji mladinskega SP smo to
temo začasno preložili na eno od naslednjih sej.
Ad7
Organizatorjem mednarodnih regat Capris in Ankaran predlagamo, da se v razpis navede
tudi B finale, (Capris na 500m in Ankaran na 200m in 1000m) in se ga na obeh tekmah
tudi dejansko izvede (če bo dovolj prijavljenih) na zgoraj omenjenih razdaljah , ker
veljata tekmi za sistem izbora ekipe za OH Sprint in bo potrebno določiti rang lestvico
naših tekmovalcev.
Ad8
Potrjen je format tekme paralelni slalom, osnutek pravil se postavi po vzorcu
predloženih pravil, ki so bila v letu 2003 oblikovana za slovenski pokal v divjevodaškem
šprintu, čistopis za OKS izdelata Andrej G. in Jernej A.
Ad9
Andrej J. pošlje odborom in klubom ponovno v presojo predlog sistema izbora potnikov
na OI z rokom za morebitne predloge do 20. avgusta, strokovni svet se sestane in
pripravi končni predlog do 30. avgusta.



Ad10
Vid Oštrbenk je potrjen za tekmovanje kajak kros na mladinskem in U23 SP v Ivrei, Tine
Kancler in Vid Oštrbenk pa za udeležbo na tekmovanju v kajak krosu na članskem SP v





Rio de Janeiru. Stroške udeležbe krijeta tekmovalca sama, KZS jih refundira v primeru
uvrstitve v prvo polovico uvrščenih.
Pojasnilo o udeležbi Kopija Racza in Kristine Petrovič v okviru reprezentančnih akcij –
vzajemne koristi in dobra gesta za ICF promocijo, v prihodnje potreben boljši pretok
informacij da se ne ustvarjajo nepotrebni šumi
Predlog s strani Jožeta Vidmarja o boljšemu obveščanju o programu U23 ekipe – kar je
formalno določenega gre informacija skozi zapisnik strokovnega sveta, bolj detajlne
informacije pa ni mogoče daleč vnaprej napovedovati zato naj se trenerji v primeru
pomanjkanja informacij obrnejo na vodjo vrhunskega športa, ki ima najboljši vpogled v
konkretno izvedbo programa.
Zapisal:Andrej Grobiša

N. Gorica, 10.7.2018

