Kajakaška zveza Slovenije
Predsedstvo

Ljubljana, 13.6.2017

ZAPISNIK
25. dopisne seje predsedstva Kajakaške zveze Slovenije, ki je potekala dne 9.6.2017 od 16.00 ure do dne
12.6.2017 do 10.00 ure.
DNEVNI RED:
1. Potrditev članske reprezentance za nastop na evropskem prvenstvu 2017 v sprintu na MV
2. Potrditev reprezentance za nastop na evropskem prvenstvu za mladince in U23 v sprint na MV
3. Potrditev reprezentance za nastop na evropskem prvenstvu 2017 v maratonu
4. Potrditev zamenjave tekmovalcev v disciplini C1M za nastop na evropskem in svetovnem prvenstvu za
mladince in U23.
Obrazložitev točke 1.
Na osnovi postavljenih kriterijev za uvrstitev v reprezentanco za nastop na EP na tekmah Svetovnega
pokala in na predlog Vodje programa vrhunskega športa je Strokovni svet potrdil predlog sestave ekipe
za nastop na Evropskem prvenstvu v sprintu na MV.
Predlog je Strokovni svet potrdil na 5. korespondenčni seji.
O predlogu je glasovalo pet od devetih članov predsedstva KZS. Vseh pet je glasovalo ZA in s tem
potrdilo:
Sklep št 25/1
Predsedstvo potrjuje sestavo reprezentance za nastop na evropskem članskem prvenstvu v sprintu kot
sledi:
K1Ž
Špela Ponomarenko Janić
K2Ž
Špela Ponomarenko Janić - Anja Osterman
K1M Jošt Zakrajšek
Obrazložitev točke 2.
Na osnovi postavljenih kriterijev za uvrstitev v reprezentanco za nastop na EP na izbirnih tekmah in
kriterijski tekmi v Pliestany tekmah Svetovnega pokala in na predlog Vodje programa vrhunskega športa
je Strokovni svet potrdil predlog sestave ekipe za nastop na Evropskem prvenstvu za mladince in U23 v
sprint na MV.
Predlog je Strokovni svet potrdil na 5. korespondenčni seji.
O predlogu je glasovalo pet od devetih članov predsedstva KZS. Vseh pet je glasovalo ZA in s tem
potrdilo:
Sklep št 25/2
Predsedstvo potrjuje sestavo reprezentance za nastop na evropskem mladinskem in U23 prvenstvu v
sprintu kot sledi:

K1M mladinci
K1Ž mladinke
K2M U23
K1M U23

Jan Markelj
Mia Medved
Rok Šmit - Simon Blaževič
Rok Šmit, Alan Apollonio

Obrazložitev točke 3.
Na osnovi postavljenih kriterijev za uvrstitev v reprezentanco za nastop na EP in doseženih rezultatov na
izbiri tekmi V Zagrebu in na predlog Vodje programa vrhunskega športa je Strokovni svet potrdil predlog
sestave ekipe za nastop na Evropskem prvenstvu v maratonu v Ponte de Lima, Portugalska – 29.6. –
2.7.2017 s pogojem, da nastopijo na lastne, oziroma klubske stroške, v primeru, da da se bodo na tekmi
uvrstili med ¾ nastopajočih, kar prinaša državni oziroma mladinski razred pa jim KZS povrne stroške
nastopa na EP.
Strokovni svet je predlog sprejel na osnovi naslednje obrazložitve:
Po pregledu rezultatov z izbirne tekme, ki je bila v Zagrebu 20.-21. 5. 2017 so kriterij (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%.) izpolnili :
Mladinci – prvo mesto David Franca - KKK Žusterna ,
Mladinke – prvo mesto Romina Mihalič – KKK Orka ( brez časa),
Članice – prvo mesto Ines Matuc - KKK Bohinj,
Člani – prvo mesto - Rok Štefič – KKK Orka
Glede na dejstvo, da je tekma v Zagrebu potekala v neregularnih razmerah ( krajša razdalja kot na EP,
delno merjenje časov, slaba konkurenca ) ter da tako Vodja programa za vrhunski šport, kakor tudi Vodja
programa maratona ocenjujeta, da tekmovalci nimajo možnosti za uvrstitev v prvo polovico tekmovalcev
in ne podpirata sodelovanje na EP , strokovni svet predlaga, da se tekmovalci, ki so sicer formalno
izpolnili kriterije za uvrstitev v reprezentanco udeležijo EP v maratonu na svoje, oziroma klubske stroške.
Predlog je Strokovni svet potrdil na 5. korespondenčni seji.
O predlogu je glasovalo pet od devetih članov predsedstva KZS. Vseh pet je glasovalo ZA sestavo ekipe,
Zdenka Ponomarenko pa je imela ločeno mnenje glede dodatnega pogoja. Predsedstvo je pogojno
potrdilo:
Sklep št 25/3
Predsedstvo potrjuje sestavo reprezentance za nastop na evropskem prvenstvu v maratonu pod pogoji,
ki jih je predlagal strokovni svet kot sledi:
K1M mladinci David Franca
K1Ž mladinke Romina Mihalič
K1Ž U23
Ines Matuc
K1M U23
Rok Štefič
Ločeno mnenje Zdenke Ponomarenko se glasi:
GLASUJEM ZA Sklep št. 25/3 v delu imenovanja ekipe,
glasujem pa proti predlogu Strokovnega sveta, ki je sestavni del tega sklepa, da se lahko tekmovalci
udeležijo EP v maratonu na lastne stroške, v kolikor pa se uvrstijo v ¾ tekmovalcev, pa se jim stroški
povrnejo.
Obrazložitev: Sam Strokovni svet je ugotovil, da so navedeni tekmovalci dosegli formalno normo in jih je
tudi predlagal v ekipo, pogojevanje plačila udeležbe pa ni v skladu s planom dela KZS za leto 2017, ki ga
je sprejela skupščina 20.4.2017. Izbirno tekmo sta določila oba vodja Abramič in Kordeš, predhodno je
bila določena tudi tekma v Sisku in tekmovalci niso nič krivi, če sta izbrala neustrezno tekmovanje za
izbirno tekmo.Če si postavljamo normative, se jih je potrebno držati, drugače si krademo čas da jih
pišemo in sprejemamo.

Predlagam članom predsedstva, da ta sklep potrdimo brez pogoja Strokovnega sveta po kritju stroškov.
Obrazložitev točke 4.
Na osnovi obvestila KKK Soške elektrarne in predhodne potrditve sestave reptezentance za nastop na
evropskem prvenstvu in svetovnem prvenstvu za mladince in U23 v slalom na divjih vodah in na predlog
Vodje programa vrhunskega športa je Strokovni svet potrdil predlog zamenjave tekmovalca v kategoriji
C1 mladinci za nastop na Evropskem in Svetovnem prvenstvu za mladince in U23 v slalom na divjih
vodah.
Predlog je Strokovni svet potrdil na 5. korespondenčni seji.
O predlogu je glasovalo pet od devetih članov predsedstva KZS. Vseh pet je glasovalo ZA in s tem
potrdilo:
Sklep št 25/4
Predsedstvo potrjuje zamenjavo člana reprezentance za nastop na evropskem in svetovnem mladinskem
prvenstvu v slalomu kot sledi:
C1M mladinci

Tineta Kanclerja zamenja Juš Javornik

Zapisal:
Andrej Jelenc
Andrej Ribič
predsednik

