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Kajakaška	zveza	Slovenije	
Odbor	za	mirne	vode	
	
	

ZA	P	I	S	N	I	K	
	
	
2.	seje	Odbora	za	mirne	vode	Kajakaške	zveze	Slovenije,	ki	je	bila	v	torek,		dne	24.1.2017,	s	pričetkom	ob	10.00	uri	v	
prostorih	dvorane	Bonifika	v	Kopru.	
	
Na	seji	so	bili	prisotni	naslednji	člani	odbora	za	mirne	vode:	Zdenka	Ponomarenko,	Vladimir	Jakomin,	Jernej	Župančič	
Regent,	Meho	Titorič	

Opravičeno	odsotni:		Stane	Klemenc,	Dejan	Fabčič,	Jošt	Zakrajšek	

	
Drugi	prisotni:		Živa	Cankar,	Andrej	Jelenc,	Jernej	Abramič	
	
	
Dnevni		red:	

1. Oblikovanje	Pravilnika	za	izvedbo	Slovenskega	pokala	za	sprejem	na	predsedstvu	KZS		
2. Obravnava	in	potrditev	Programa KZS	2017 -	Vrhunski	šport	
3. Predlogi	in	ideje	za	delo	OMV	
	

	
Sejo	je	začela	predsednica	Odbora	za	mirne	vode	Zdenka	Ponomarenko,	ki	je	pozdravila	prisotne	in	prešla	
na	obravnavo	prve	točke	dnevnega	reda.		
	
Ad	2.1.		
Razprava	se	 je	 začela	 z	obravnavo	smiselnosti	 vključitve	kanuja	v	kategorije	mlajših	kategorij.	Ob	 tem	se	 je	odprla	
tudi	 razprava	 o	 smiselnosti	 izvedbe	 tekme	 v	 kategorijah,	 kjer	 je	 na	 štartu	 le	 en	 tekmovalec/ka.	 Ker	 je	 razprava	
odpirala	nove	dileme	je	Jelenc	predlagal,	da	se	pristopi	h	korekciji	pravilnika	po	točkah.	Če	je	namen,	da	bo	Slovenski	
pokal	na	mirnih	vodah	vseboval	tudi	kategorijo	mladincev	je	potrebno	to	zapisat	v	prvi	člen.	Dogovorjeno	je,	da	Živa	
Cankar	sproti	korigira	člene	v	predlogu	pravilnika.		
Pri	razpravi	o	prirejenih	pravilih	se	je	izoblikovalo	mnenje,	naj	bi	na	teh	tekmah	tekmovali	v	čolnih,	ki	jih	v	posamezni	
kategoriji	uporabljajo	za	druge	tekme.	Pri	maratonu	se	pri	cicibanih	in	mlajših	dečkih	ohrani	le	disciplino	enosedov,	
dvosed	pa	se	uvede	pri	starejših	dečkih.	V	celem	pravilnk	je	potrebno	termin	kanu	dvosed	spremenit	v	kanu	dvoklek.	
Široka	razprava	 je	potekala	glede	vključitve	mladinske	kategorije	v	sistem	Slovenskega	pokala	mladinskih	kategorij.	
Pomislek	 nekaterih	 razpravljalcev	 je	 bil,	 ali	 so	 tekme	 za	 Slovenski	 pokal	 dovolj	 visok	motiv	 za	 razvoj	 tekmovalcev	
mladinske	kategorije.	Za	razvoj	bi	potrebovali	 tudi	močne	mladinske	tekme	doma.	Zaradi	 tega	razloga	se	določi	 tri	
tekme,	ki	bodo	štele	za	Slovenski	pokala	za	mladinsko	kategorijo.	Vsi	organizatorji	Slovenskega	pokala	naj	bi	razpisali	
tekme	 tudi	 v	mladinskih	 kategorijah,	 za	 seštevek	 pa	 štejejo	 tri	 tekme.	 Za	 leto	 2017	 bi	 bila	 ena	 izmed	 njih	 izbirna	
tekma	 na	 Bledu,	 druga	 bi	 bila	 tekma	 v	 Bohinju	 ter	 tretja	 tekma	 na	 Mostu	 na	 Soči.	 Rang	 Slovenskega	 pokala	 za	
mladince	bi	bil	v	pomoč	tudi	pri	izboru	ekipe	za	tekme,	ki	so	v	programu	ob	koncu	sezone	(Olimpijski	upi).		
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Pri	mladincih	se	ne	organizira	 tekem	po	prirejenih	pravilih.	Kot	dodaten	 format	 je	pri	mladincih	možno	organizirat	
kronometer	štart,	kar	se	ne	smatra	kot	tekma	s	prirejenimi	pravili.	Tekma	v	maratonu	ni	del	mladinskega	pokala.	Za	
skupen	seštevek	se	upoštevajo	samo	sprint	tekme.		
V	starostnih	kategorijah	 lahko	v	enosedih	tekmovalci/ke	nastopajo	 le	v	okviru	svojih	starostnih	kategorij.	Prehod	v	
eno	 leto	 starejšo	 kategorijo	 je	 možen	 le	 v	 posadkah	 (dvosedi	 in	 dvokleki).	 	 Definira	 se	 tudi	 uporabo	 čolnov.	 Za	
cicibane	in	mlajše	dečke	se	dovoli	uporabo	minikajakov	in	mini	dvosedov,	pri	starejših	kategorijah	pa	čolne	v	skladu	s	
pravili	 ICF.	 Uporaba	 samo	mirnovodaških	 čolnov	 je	 določena	 iz	 razloga,	 da	 se	 vsem	 tekmovalcem,	 ki	 prihajajo	 na	
tekme	Slovenkega	pokala	za	mirne	vode,	na	tekmah	da	izkušnjo		v	nastopu	s	čolnom	za	mirno	vodo.	
Odbor	za	mirne	vode	je	v	dogovoru	z	organizatorji	pristojen	za	določitev	razporeda	tekmovanj,	disciplin	in	starostnih	
kategorij	na	posameznih	tekmovanjih.		
Pri	 številu	 tekmovalcev,	 ki	 morajo	 biti	 uvrščeni,	 da	 je	 kategorija	 veljavna,	 je	 prevladalo	 mnenje,	 da	 se	 razglasi	
tekmovalce,	če	so	v	uvrstitvi	vsaj	trije	tekmovalci.	
Pri	razpravi	o	pomenu	registracije	za	vse	tekmovacle,	ki	nastopajo	na	tekmovanju	je	bilo	poudarjeno,	da	morajo	biti	
vsi	klubi	dosledni	pri	registraciji	svojih	tekmovalcev.	Registrirat	je	potrebno	vse	tekmovalce,	tudi	tiste,	ki	začenjajo	s	
tekmovanjem	med	sezono.		
Koordinator	 Slovenskega	 pokala	 je	 Vodja	 programa	 športa	 otrok	 in	mladine,	 ki	 za	 izvedbo	 določenih	 nalog	 lahko		
pooblasti	druge	trenerje,	zaposlene	v	programu	NPŠŠ.	
Pred	 zaključkom	 razprave	 o	 pravilniku	 se	 je	 razprava	 ponovno	 vrnila	 nazaj	 na	 točko	 pravice	 nastopa	 v	 različnih	
starostnih	kategorijah	v	enojcih	 in	dvojcih.	V	pravilnik	se	zapiše,	da	se	 lahko	v	starejši	kategoriji	 lahko	nastopi	 le	v	
dvojcih	in	ne	več	kot	v	dveh	disciplinah	tekme	dvojcev.	
			
V	okviru	prve	točke	se	sprejmeta	dva	sklepa:	
	
Sklep	2.1.1.	
Odbor	za	mirne	vode	za	koordinatorja	Slovenskega	pokala	za	mirne	vode	 inemuje	Vodjo	programa	športa	otrok	 in	
mladine	 Živo	 Cankar,	 ki	 za	 določene	 izvedbene	 naloge	 lahko	 zadolži	 drugo	 osebo,	 praviloma	 enega	 od	 trenerjev,	
zaposlenega	v	okviru	programa	NPŠŠ.	
	
Sklep	2.1.2.	
Na	2.	seji	OMV	korigiran	pravilnik	se	posreduje	predsedstvu	KZS	v	potrditev.			
	
Ad	2.2.		
Že	med	razpravo	o	pravilniku	je	bilo	postavljeno	vprašanje	o	pomembnosti	tekme	v	Mantovi.	Pojasnjeno	je	bilo,	da	
tekma	služi	le	za	oceno	mednarodnega	nivoja	tekmovalcev.	Ta	podatek	lahko	Strokovnemu	svetu	služi	kot	osnova,	ali	
tekmovalca	uvrsti	v	ekipo	za	posamezno	tekmovanje	ali	ne.	Pravtako	je	bilo	med	razpravo	o	praviliku	ugotovljeno,	da	
v	dokumentu	o	kriteriji	manjkajo	kriteriji	za	uvrstitev	v	ekipo	za	OFEM	(EYOF).	
Ko	se	je	prešlo	k	obravnavi	Programa	dela	za	leto	2017	in	Kriterijev	je	besedo	prevzel	Jernej	Abramič,	vodja	programa	
vrhunskega	športa.	Predsednica	je	predlagala,	da	se	najprej	predstavi	štiri	letni	program	kriterijev	in	nato	program	za	
leto	2017.	Jernej	je	pristopil	k	predstavitvi	osnovne	ideje	celotnega	programa	kriterijev		in	posebej	dela,	vezanega	na	
mirne	vode.	
Vsi	popravki	in	mnenja	bodo	vnešeni	v	dokument,	ki	bo	posredovan	v	ponovno	obravnavo	strokovnemu	svetu.	
Pri	izbirnih	tekmah	se	izbrišejo	predvidene	tekme	v	dvosedih.	Na	tekmah	se	štarta	samo	v	enojcih.	Posadke	se	sestavi	
na	osnovi	rezultatov	v	enojcih	in	usklajevanja	s	trenerji.	
Kriterij,	ki	je	pri	izboru	ekip	za	U23	predviden	za	sestavo	posadk	je	potrebno	navest	tudi	pri	kriterijih	za	izbor	članskih	
reprezentanc.	
V	dokument	je	potrebno	dodat	kriterije	za	sestavo	ekipe	za	EYOF	(letnika	2001	in	2002).	Za	rangiranje	se	uporabijo	
tekme	na	Bledu	 in	 tekma	v	Bohnju.	 Predvidoma	 se	na	 izbirni	 tekmi	na	Bledu	določi	 širši	 izbor	 tekmovalcev	 izmed	
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katerih	se	na	tekmi	v	Bohinju	izbere	ekipo	za	EYOF.	Predlog	kriterijev	pripravi	Jelenc	in	ga	posreduje	vodji	programa	
vrhnskega	športa,	le	ta	pa	ga	vključi	v	predlog,	ki	ga	posreduje	Strokovnemu	svetu.	
V	 dokument	 je	 potrebno	 dodat,	 da	 bo	 sistem	 za	 izbor	 ekipe	 za	 olimpijske	 igre	 mladih	 določen,	 ko	 bo	 znan	
kvalifikacijski	sistem	za	pridobitev	kvot	za	YOG.	
Pred	 predstavitvijo	 programa	 za	 leto	 je	 2017	 je	 predsednica	 OMV	 izpostavila	 vprašanje,	 zakaj	 je	 vodja	 programa	
vrhunskega	športa	naveden	 tudi	kot	vodja	 slalom	ekipe.	Abramič	pojasni	vzroke	 in	način,	kako	si	 je	 začrtal	delo.	Z	
načinom	se	strinja	tudi	Strokovni	svet.	Pri	pojasnjevanju	vzrokov	za	takšno	odločitev	je	sodeloval	tudi	direktor	KZS.	
Predsednica	vpraša	tudi,	zakaj	 je	kot	vodja	ekipe	za	maraton	naveden	Miha	Kordež,	ki	do	sedaj	ni	pokazal	velikega	
interesa	 za	 vodenje	 programa	 maratona.	 V	 okviru	 pojasnjevanja	 odločitve	 je	 potekala	 tudi	 razprava	 o	 vlogi	
posameznih	vodij	reprezentanc	in	vodje	programa	vrhuunskega	športa.	
Pri	pregledu	dokumenta	je	ugotovljeno,	da	je	potrebno	pri	izbirnih	tekmah	izločit	kategorije	dvosedov.	Poleg	tega	je	
potrebno	določit	dve	 tekmi	svetovnega	pokala,	 s	katerih	 rezultati	bodo	v	 skladu	s	kriteriji	uporabljeni	 za	določitev	
ekipe	za	EP	in	SP.	Za	sezono	2017	se	upoštevata	tekmi	svetovnega	pokala	v	Szegedu	in	Beogradu.	
Pri	sestavi	ekipe	U23	za	pripravljalno	obdobje	je	predviden	tudi	Jan	Šmit,	ki	nima	primerljivega	rezultatskega	kriterija	
z	 ostalimi	 tekmovalci,	 predlaganimi	 za	 reprezentance	 za	 pripravljalno	 obdobe.	 Mnenje	 je,	 da	 je	 treba	 pri	 vseh	
tekmovalcih	 upoštevat	 enake	 ktirterije.	 Mnenje	 je,	 da	 na	 pripravah	 lahko	 sodeluje,	 vendar	 v	 okviru	 financoranja	
kluba.	
V	kriterije	za	U23	je	potrebno	dodat	kriterijsko	mednarodno	tekmo	za	dvojce.	Dodatna	kriterijska	tekma	za	uvrstitev	
v	ekipo	U23	je	mednarodna	regata	memorial	Matija	Ljubek	v	Zagrebu.	
	V	kriterije	 za	mladince	 je	potrebno	dodat	mednarodno	kriterijsko	 tekmo.	Dodatna	kriterijska	 tekma	za	uvrstitev	v	
mladinsko	ekipo	je	mednarodna	regata	Pieštany.	
Za	 kategorijo	 U16	 je	 v	 dokument	 potrebno	 v	 dokumentu	 potrebno	 definirat	 način	 izbora	 ekipe	 za	 nastop	 na	
Olympijskih.	Upošteva	 se	 izbirna	 tekma	na	Bledu,	 tekma	SLO	pokala	v	Bohinju	 ter	 tekma	SLO	pokala	na	Mostu	na	
Soči.	
Ob	koncu	je	bil	še	enkrat	izpostavjen	problem	vodenja	programa	in	same	izvedbe	programa	za	maraton.	Razmislit	je	
potrebno,	če	ne	bi	za	 izbirno	tekmo	za	maraton	nametso	tekme	v	Bohinju	raje	določili	mednarodnega	maratona	v	
Zagrebu,	dan	po	regati	Matija	Ljubek.	
	
Posebnih	 sklepov	 ni	 bilo	 sprejetih.	 V	 oba	 dokumenta,	 ki	 jih	 je	 predstavil	 vodja	 programa	 vrhunskega	 športa	 se	
vključijo	 vse	 pripombe	 z	 2.	 seje	 OMV	 in	 se	 tako	 korigiran	 dokument	 posreduje	 strokovnemu	 svetu	 v	 zaključno	
obravnavo.		
	
	
Seja	je	bila	končana	ob	14.30.	
	
	
Zapisal:	Andrej	Jelenc,	direktor	KZS	 	 	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 Zdenka	Ponomarenko	
	 	 	 	 	 	 	 	 Predsednica	OMV	
	
	
	
	


