Kajakaška zveza Slovenije
Predsedstvo

Ljubljana, 10.7.2017

ZAPISNIK
26. dopisne seje predsedstva Kajakaške zveze Slovenije, ki je potekala dne 1.7.2017 od 15.00 ure do dne
3.7.2017 do 12.00 ure.
DNEVNI RED:
1. Določitev ekipe za nastop na OFEM (EYOF), v Gyoru od 25. do 30. julija 2017,
2. Predlog reprezentance za nastop na mladinskem in U23 Svetovnem prvenstvu 2017 v Bascovu (ROM),
3. Predlog za nastop posadke v K2M 500m Šmit - Blaževič na članskem Evropskem prvenstvu v Plovdivu
(BUL),
4. Prošnja tekmovalcev Blaža Cofa, Petra Žnidaršiča in Luke žgajnarja za nastop na Svetovnem prvenstvu
v spustu,
5. Potrditev višine točke za vrednotenje dela trenerjev v skladu s pravilnikom o nagrajevanju dela
trenerjev.

Obrazložitev točke 1:
Vodja programa vrhunskega športa Jernej Abramič in Vodja projekta OFEM pri KZS Jernej Župančič
Regent sta za za nastop na OFEM predlagala v K1m Miho Farteka in v K1ž Nejo Vodopivec. Fartek je bil v
svoji starostni kategoriji najboljši na obeh razdaljah na izbirni tekmi aprila na Bledu in bil tudi edini od
naših v prvi 1/3 nastopajočih na MT Pieštany (3. na 200m, 5.na 500m). Menita, da se je na OFEM
sposoben uvrstiti vsaj v finale. Predlog obeh je, da se ga potrdi kot potnika na OFEM. Neja Vodopivec je
bila v svoji starostni kategoriji najboljša na obeh razdaljah na izbirni tekmi na Bledu. Na MT Pieštany se je
uvrstila v drugo polovico nastopajočih. Predlagatelja menita, da se trenutno ni sposobna uvrstiti v prvo
tretjino ali polovico nastopajočih na OFEM. Ker pa gre za nadarjeno tekmovalko (ki je iz SL v MV prešla
pred manj kot letom dni) in ker bo OKS kril stroške tudi tistim tekmovalcem, ki niso dosegli kriterija
uvrstitve v prvo tretino na MT Pještany, v kolikor jih NPŠZ prijavi na tekmovanje je smiselno, da se Nejo
Vodopivec podpre in prijavi za tekmovanje.
Predlog je Strokovni svet potrdil na 7. korespondenčni seji.
O predlogu je glasovalo šest od devetih članov predsedstva KZS. Vseh šest je glasovalo ZA in s tem
potrdilo:
Sklep št 26/1
Predsedstvo potrjuje sestavo reprezentance za nastop na OFEM kot sledi:
K1M: Miha Fartek
K1Ž: Neja Vodopivec

Obrazložitev točke 2:
Na evropskem prvenstvu za mladince in U23 v Beogradu so z uvrstitvijo v A finale, normo za nastop na
Svetovnem prvenstvu v Bascovu (ROM) dosegli :
K1M mladinci: Jan Markelj (500m A 8. mesto)
K1Ž Mladinke: Mia Medved (500m A 8. mesto, 200m B 12)
K2M U23: Rok Šmit in Simon Blaževič (500m A 5. mesto)
Kljub temu, da sta si Rok in Simon priveslala normo za nastop na SP, je njihov nastop v disciplini K2M
500m nemogoč, ker te discipline ni na sporedu SP. Na 1000m pa njun nastop ni smiseln.
Matej Toplikar je na izbirnih tekmah na Bledu, dne 29. in 30.4.2017 preprečljivo zmagal na 500m in 200m
in dosegel normo ter se uvrstil v mladinsko reprezentanco.
Takoj se je začel pripravljal za nastop na kriterijski tekmi v Pyeštanih, kjer bi veslal tudi v K2 500m z Janom
Markljem. Tik pred odhodom na to tekmo pa je zbolel za gnojno angino in se tekme ni udeležil, prav tako
ne priprav in Evropskega prvenstva v Beogradu. Jan Markelj, kot drugi uvrščen na izbirnih pa je bil na
Europskem prvenstvu in v A finalu uvrščen na 8.mesto v K1 500m ter v B finalu na 9.mesto v K1 200m.
Po zdravniškem dovoljenju je Matej začel redno trenirati in po prvih testih, ki sta jih opravila s klubskim
trenerjem pokazal, da ni izgubil dosti moči in da se do odhoda na SP ustrezno pripravi.
Glede na prej zapisano strokovni svet za za nastop na mladinskem in U23 Svetovnem prvenstvu 2017 v
Bascovu (ROM) predlaga ekipo kot sledi:
K1M mladinci:
Jan Markelj, Matej Toplikar
K1Ž mladinke :
Mia Medved
Predlog je Strokovni svet potrdil na 7. korespondenčni seji.
O predlogu je glasovalo šest od devetih članov predsedstva KZS. Vseh šest je glasovalo ZA in s tem
potrdilo:
Sklep št 26/2
Predsedstvo potrjuje sestavo reprezentance za nastop na mladinskem in U23 Svetovnem prvenstvu
2017 v Bascovu (ROM) kot sledi:
K1M mladinci:
K1Ž mladinke :

Jan Markelj, Matej Toplikar
Mia Medved

Obrazložitev točke 3:
Tekmovalca v K2m Rok Šmit in Simon Blaževič sta na Evropskem prvenstvu za mladince in U23 v
Beogradu z uvrstitvijo v A finale dosegla normo za nastop na Svetovnem prvenstvu za mladince in U23 v
sprint v Bascovu (ROM). Ker pa njuna disciplina K2 500 m ni na sporedu Svetovnega prvenstva za
mladince in U23, nastop na 1000m pa ne bi bil smiseln je bil oblikovan predlog, da v disciplini 500m
nastopita na članskem EP.
Kljub temu da nista nastopila na tekmah svetovnega pokala, kjer je bil pogoj uvrstitev v B finale za
nastop na EP, je njun rezultat (5. mesto v A finalu na EP v kategoriji U23), dovolj dober razlog, da se jima
omogoči nastop na EP za člane.
Predlog je Strokovni svet potrdil na 8. korespondenčni seji.

O predlogu je glasovalo šest od devetih članov predsedstva KZS. Vseh šest je glasovalo ZA in s tem
potrdilo:
Sklep št 26/3
Predsedstvo potrjuje udeležbo posadke v K2M Rok Šmit in Simon Blaževič na članskem evropskem
prvenstvu v sprintu na MV v Plovdivu.

Obrazložitev točke 4:
Tekmovalec Blaž Cof je na Strokovni svet naslovil prošnjo za izvedbo dodatne izbirne tekme za nastop na
Svetovnem prvenstvu v spustu v kategoriji C1m.
Na izbirnih tekmah za sestavo reprezentance v spustu Blaž ni nastopal, ker se je pripravljal za nastop na
izbirnih tekmah v slalomu. Na izbirnih tekmah za uvrstitev v reprezentanco za slalom na divji vodi ni bil
uspešen in se tako ni uvrstil v ekipo za nastop na evropskem prvenstvu in tekmah svetovnega pokala.
Prav tako sta prošnjo za nastop na svetovnem prvenstvu posredovala tekmovalca Peter Žnidaršič in Luka
Žgajnar. Tekmovalca sta sicer tekmovala na izbirnih tekmah in se uvrstila v ekipo za spust, vendar nato
nista tekmovala ne na tekmah svetovnega pokala, ne na evropskem prvenstvu.
Glede na dejstvo, da sta tekmovalca Luka Žgajnar in Peter Žnidaršič aktualna svetovna podprvaka v C2
ter člana Elite teama in da je tekmovalec Blaž Cof večkratni nosilec medalj iz največjih tekmovanj v
spustu je strokovni svet potrdil predlagan sklep, da se jim omogoči nastop na svetovnem prvenstvu v
spustu v Pauju na lastne oziroma klubske stroške. V primeru, da na prvenstvu osvojijo individulano
kolajno v svoji disciplini se jim stroški nastopa povrnejo.
O prošnjah je strokovni svet glasoval v okviru 9. korespondenčne seje strokovnega sveta.
O predlogu strokovnega sveta je glasovalo šest od devetih članov predsedstva KZS. Vseh šest je
glasovalo ZA in s tem potrdilo:
Sklep št 26/4
Predsedstvo KZS potrjuje predlog strokovnega sveta, da se tekmovalcem Blažu Cofu, Petru Žnidaršiču in
Luki Žganjarju omogoči uvrstitev v reprezentanco za nastop na Svetovnem prvenstvu v spustu v Pauju na
lastne stroške. V primeru, da na prvenstvu osvojijo individulano kolajno v svoji disciplini se jim stroški
nastopa povrnejo.
Obrazložitev točke 5:
V pravilniku o nagrajevanju dela trenerjev je določeno, da višino točke, na osnovi katere se vrednoti
dnevno nadomestilo za nagrajevanje dela trenerjev, ki sodelujejo v programu kajakaških reprezentanc, v
skladu s finančnim načrtom za vsako posamezno tekmovalno sezono, na predlog direktorja določi
predsedstvo KZS.
Za sezono 2017 je predlagano, da je višina točke 1 €.
O predlogu je glasovalo šest od devetih članov predsedstva in sprejelo
Sklep št 26/5

Predsedstvo KZS potrjuje predlog direktorja KZS, da višina točke, na osnovi katere se, v skladu s
pravilnikom o nagrajevanju dela trenerjev vrednoti dnevno nadomestilo za nagrajevanje dela trenerjev,
ki sodelujejo v programu kajakaških reprezentanc v sezoni 2017 znaša 1 €.

Zapisal:
Andrej Jelenc
Andrej Ribič
predsednik

