Sodniška komisija Kajakaške zveze Slovenije
Celovška 25
1000 Ljubljana
izdaja
ZAPISNIK
3. redne seje Sodniške komisije dne 5.2.2020
Seja je potekala v prostorih KZS s pričetkom ob 17.00 uri.
Prisotni: Leopold Šmit, Janko Belingar, Matej Kaiser, Tanja Porenta Hočevar, Tuma Borut, Matjaž
Savšek, Andrej Jelenc (vabljen)
Opravičeno odsotni: Nada Zajec
Pri pregledu prisotnosti se ugotovi, da je prisotnih 6 (šest) članov, s tem je SK sklepčna.
__________________________________________________________________________________
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 2. seje
2. Pregled potrjenih mednarodnih sodnikov za ICF tekmovanja
3. Pregled potrjenih mednarodnih sodnikov za ECA tekmovanja
4. Vsebinska priprava na seminarje za licenciranje sodnikov 2020
5. Okvirna priprava seznama za delegiranje sodnikov na domačih tekmah glede na koledar tekmovanj
6. Analiza predloga A.Terčelja glede delovanja in reorganizacije sodniške komisije
7. Razno

_________________________________________________________________________________
AD1.
Prisotni člani na zapisnik prejšnje seje podajo sledeče pripombe:
-v zvezi s sklepom št. 11: zaradi prenatrpanosti urnika JM Pronoja njegova udeležba na seminarju ne bo
možna. Se pa bo v povabilo na seminar sodniškega delvca iz drugega športa, kjer lahko vidimo
določene vzporednice z našim delom (biatlon).
-v zvezi s sklepom št. 5: KZS bo na ICF podala predlog za določene spremembe obstoječih pravil, in
sicer
 znižanje starostne meje za nastope na mednarodnih tekmah (U14)
 late entry pravilo: zadnji popravki prijav najkasneje 4 ure pred sestankom vodij ekip
 antidoping: izobraževanje in test se razširi tudi na trenerja in medicinsko osebje, ki spremlja
tekmovalce
 dodatno nacionalno mesto na SP, ki ga svoji nacionalni zvezi zagotovi aktualni svetovni prvak
(kot to velja za EP)
 speed slalom oz. hitrostni slalom: nova disciplina z novimi okvirji (krajša proga, dotik 1 sek,..)
 4CAT: dodati v pravila
 ICF ranking tekme: dodati možnost formata 1 tek kvalifikacije + 1 tek finale
 definicija glave: bolj natančno opredeliti
 izpiti za mednarodne sodnike: definirati kot proces seminarja in izpita
 svetovni pokal MV: ali skupni seštevek ali ranking ali oboje – potrebno definirati in zapisati
 omejitev glavnega sodnika pri sporni odločitvi: predlog max 3x ogled videa
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-v zvezi s sklepom št. 6:
 na predsedstvo se odda predlog za delegiranje glavnih sodnikov tudi za SLO pokal
 odboru za DV in MV se pošlje pripravljeno priporočilo o standardih za organizacijo tekem, ko je
priporočilo s strani odbora odobreno, se ga pošlje na klube
 izda se popravljeni obrazec Poročilo glavnega sodnika
-v zvezi s sklepom št. 12:
 za izbirne tekme v Tacnu (oba vikenda) se po seminarju pripravi predlog za delegiranje
sodnikov: glavni sodnik + 12 sodnikov na vratih + 2 video sodnika (za članske izbirne, kjer bo
video). Ostale potrebne sodnike je dolžan zagotoviti organizator.
 za izbirne na Ivrei se delegirajo 4 sodniki
V ostalih delih zapisnika ni pripomb, s čimer se zapisnik 2. seje potrjuje.
AD2.
Pregledali smo sezname potrjenih sodnikov za posamezne tekme svet.pokala in MSP Tacen, ki smo jih
že prejeli s strani ICF. Naknadno je prišlo še do spremembe za EP London, kjer se M.Kaiser iz
substitute premkne na pozicijo gate judge. Drugih posebnosti ni. Sprejema se
Sklep 14: Sodniška komisija potrjuje izbrane sodnike s strani ICF. Izbrani sodniki so bili o tem že
obveščeni. Poimenski seznam je priloga k zapisniku.
AD3.
Pregledali smo seznam potrjenih sodnikov za MEP Krakow, ki smo ga že prejeli s strani ECA. Izbrani so
3 sodniki. Sprejema se
Sklep 15: Sodniška komisija potrjuje izbrane sodnike s strani ECA. Izbrani sodniki so bili o tem
že obveščeni. Poimenski seznam je priloga k zapisniku.
AD4.
Člani sodniške komisije so se posvetovali o terminski, logistični in vsebinski pripravi sodniških
seminarjev, tako mirne kot divje vode. Potekala je tudi razprava glede opravljanja izpitov za nove
sodnike. Sprejemajo se
Sklep 16: Seminarja za sodnike MV bosta dva, in sicer v Bohinju, 7.2.2020 ter v Žusterni,
28.2.2020. S strani sodniške komisije bo vodenje obeh seminarjev ob bolezni N.Zajec prevzel
Leopold Šmit.
Sklep 17: Seminar za sodnike DV bo enoten, in sicer 4.3.2020 ob 17.30 v M Hotelu v Ljubljani.
Seminar bodo vodili Matjaž Savšek, Borut Tuma in Tanja P. Hočevar.
Sklep 18: Po seminarju bodo novi sodniški kandidati opravljali teoretični del izpita za sodnike.
Izpite bosta vodila Tanja P. Hočevar in Matjaž Savšek. Obvezni praktični del izpita se bo opravljal
na tekmi v Tacnu 14.3.2020.
AD5:
Glede delegiranja sodnikov za tekme v novi sezoni se bo seznam pripravil po opravljenih vseh treh
seminarjih, ko bo znan poimenski nabor sodnikov s podaljšano licenco.
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AD6:
Člani sodniške komisije smo bili seznanjeni z vsebino predloga A.Terčelja glede delovanja in
reorganizacije sodniške komisije. Analiza njegovega predloga in odgovor nanj bomo naredili in pripravili
na naslednji seji SK.

Seja je bila zaključena ob 19.40 uri.

Zapisala: Tanja P. Hočevar

Priloga 1: Seznam potrjenih sodnikov 2020 (ICF, ECA)
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PRILOGA 1: Seznam sodnikov, potrjenih za sojenje na mednarodnih tekmah višjega ranga ICF in ECA
za sezono 2020
2020
WC Slalom
WC1

IVREA

5.-7.6.

KAISER (GJ)

WC2

PAU

12.-14.6.

ČREPINŠEK (GJ)

WC3

LIPT.MIK. 21.-23.8.

ČREPINŠEKJ (VJ2)

WC4

PRAGA

PETEK (SUBS4)

WC FIN

MARKKL. 24.-27.9.

18.-20.9.

EP / OQ
LONDON 15.-17.5.

ČREPINŠEKJ (GJ)

KLEMEN (GJ)

KAISER (GJ)
BRECELJ (SUBS4)

SP

TACEN

BEZELJAK (GJ)

KAISER (SUBS3)

TERČELJ (SUBS4)

EP

KRAKOW 13.-16.8.

BEZELJAK (VJ2)

PETEK (GJ)

KAISER (SUBS4)

ML. & U23
7.-12.7.

GJ-gate judge
VJ-video jugde
SUBS-substitute
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