Kajakaška zveza Slovenije
Predsedstvo

Ljubljana, 22.7.2017

ZAPISNIK
27. dopisne seje predsedstva Kajakaške zveze Slovenije, ki je potekala dne 15.7.2017 od 10.00 ure do
dne 18.7.2017 do 12.00 ure.
DNEVNI RED:
1. Potrditev predloga sestave reprezentance za nastop na mladinskem in U23 svetovnem prvenstvu
2017 v spustu v Murau ( Avstrija ) od 26.-30.7.2017,
2. Potrditev predloga kandidature Andreja Grobiše za člana strokovnega sveta za šport RS.

Obrazložitev točke 1:
Pri mladincih so vsi tekmovalci, ki so predlagani izpolnili pogoje za uvrstitev v reprezentanco na izbirnih
tekmah, prav tako tekmovalci v U23,
V kategoriji U23 pa so v kategoriji K1 moški samo trije tekmovalci sodelovali na izbirnih tekmah. Ker je
na voljo še eno mesto v tej kategorije se po dogovoru z vodjo spust programa Srečkom Masletom, v U23
ekipo na četrto mesto predlaga Sedeu Gregorja, ki je bil na izbirnih tekmah peti tekmovalec po rangu
izbirnih pri mladincih. Glede na to, da tekmovalec ni izpolnil pogojev za uvrstitev v reprezentanco mu bo
stroške nastopa na SP kril delno KKK Tacen delno pa sam.
Predlog je smiseln, saj je Gregor Sedeu perspektiven tekmovalec in mu bo nastop na SP motiv in dobra
izkušnja za v bodoče.
Predlog je Strokovni svet potrdil na 10. korespondenčni seji.
O predlogu je glasovalo šest od devetih članov predsedstva KZS. Vseh šest je glasovalo ZA in s tem
potrdilo:
Sklep št 27/1
Predsedstvo potrjuje sestavo reprezentance za nastop na mladinskem in U23 svetovnem prvenstvu 2017
v spustu v Murau (AUT) kot sledi:
K1M U23: Vid Debeljak, Anže Urankar, Tim Novak, Gregor Sedeu
C1M U23: Luka Žganjar
C2M U23: Anže Urankar - Luka Žganjar
K1M mladinci: Vid Oštrbenk, Vid Svetina, Urban Novak, Matic Firm
C1M mladinci: Maj Oštrbenk, Juš Javornik
K1Ž mladinke: Eva Alina Hočevar
C2M mladinci: Maj Oštrbenk - Vid Oštrbenk

Obrazložitev točke 2:
S strani Olimpijskega komiteja Slovenije smo prejeli poziv za posredovanje predloga za člana
strokovnega sveta za šport RS s področja individualnih športnih panog. Izmed predlogov bo strokovni
svet OKS izvršnemu odboru OKS predlagal dva kandidata s področja individualnih športnih panog.
Predsedstvu KZS se je predlagalo, da za kandidata za člana strokovnega sveta predlaga Andreja Grobišo,
podpredsednika strokovnega sveta KZS.
O predlogu je glasovalo šest od devetih članov predsedstva KZS. Vseh šest je glasovalo ZA in s tem
potrdilo:
Sklep št 27/2
Predsedstvo KZS potrjuje, da se s strani Kajakaške zveze Slovenije kot kandidata za člana strokovnega
sveta za šport RS predlaga Andreja Grobišo.
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