Kajakaška zveza Slovenije
Predsedstvo

Ljubljana, 16.9.2017

ZAPISNIK
30. dopisne seje predsedstva Kajakaške zveze Slovenije, ki je potekala dne 12.9.2017 od 08.00
ure do dne 14.9.2017 do 20.00 ure.
DNEVNI RED:
1. Potrditev članske reprezentance za nastop na svetovnem prvenstvu v slalomu, Pau(Francija
Obrazložitev točke 1:
Na osnovi postavljenih kriterijev za uvrstitev v reprezentanco za nastop na Svetovnem prvenstvu v
slalomu in na predlog Vodje programa vrhunskega športa Strokovni svet je strokovni svet na 14. dopisni
seji potrdil sestavo reprezentance za nastop na Svetovnem prvenstvu v slalomu, Pau (Francija).
Vsi tekmovalci, ki so na spisku so normo za nastop na SP potrdili na svetovnih pokalih ali Evropskem
prvenstvu oz. s sklepom strokovnega sveta ali predsedstva, kar je podrobneje argumentirano v predlogu
vodje vrhunskega športa:
V prvem delu sezone so si z uvrstitvijo v finale (med prvih 10), in s tem najboljšo uvrstitvijo med našimi
tekmovalci v prvem delu sezone, mesto v reprezentanci zagotovili sledeči tekmovalci.
K1m : Peter Kauzer ( sklep predsedstva , da je uvrščen v ekipo za SP, z uvrstitvijo v reprezentanco na
izbirnih tekmah)
C1m : Benjamin Savšek 4. mesto EP Tacen
K1ž : Eva Terčelj 7. mesto EP, Urša Kragelj 8. mesto EP
V drugem delu sezone so si z uvrstitvijo med prvih 40 v K1M, 30. C1M in K1Ž ter med 20. C1ž v skupnem
seštevku svetovnega pokala, in z najboljšo uvrstitvijo na posamezni tekmi izmed naših tekmovalcev,
mesto v reprezentanci zagotovili naslednji tekmovalci.
K1m:
Martin srabotnik , 11. Sv. Pok. 3 Markkleberg , 23. mesto skupno Sv Pok.
Žan Jakše, 10. mesto Sv.Pok. 5 Seu d Urgel, 13. mesto skupno v Sv Pok..
V ekipo se ni uvrstil Simon Brus 19. mesto Sv. Pok. 3 Markkleberg, 45. mesto Sv. Pok.
C1m:
Luka Božič 4. Mesto Sv. Pok 4 Ivrea
Anže Berčič 8. mesto Sv. Pok. 3 Markkleberg, 9. EP Tacen, 11. mesto Sv. Pok. 2 Augsburg, 11. Mesto Sv.
Pok. Seu d Urgel
V ekipo se ni uvrstil Jure Lenarčič 8. mesto Sv. Pok. 1 Augsburg, 18.mesto Sv. Pok. 2 Praga
C1ž:
Alja Kozorog 9. Mesto SV Pok. 4 ivrea
Nina Bizjak 15.mesto Sv. Pok. 5 Seu d Urgel (19. mesto skupno Sv. Pok.)

K1ž:
Ajda Novak 3. mesto 3xK1ž EP Tacen, 20. Mesto EP Tacen, 39. Mesto Sv.Pok. 1., 2., 3.
Vsi zgoraj navedeni tekmovalci izpolnjujejo kriterije za uvrstitev v reprezentanco, ki jih imamo zapisane v
dokumentu o izboru reprezentanc za obdobje 2017-2020, razen Ajda Novak, ki je pa predlagana v
reprezantanco na osnovi dogovora strokovnega sveta (po prvem delu sezone), da se na Svetovno
prvenstvo pošlje celotno žensko ekipo, ki ima s tem možnost visoke uvrstitve v moštvenih vožnjah, kar
so tudi dokazale z zmago na EP v Tacnu. Ajda je izrazila željo po nastopu v Slalom krosu , ki je na
sporedu po tekmi v slalomu, in tako ne bo uplival na njeno pripravo na slalom, prav tako ta nastop ne
zahteva dodatnih stroškov.
O predlogu je glasovalo sedem od devetih članov predsedstva KZS. Vseh sedem je glasovalo
ZA in s tem potrdilo:
Sklep št. 30 / 1
Predsedstvo KZS potrjuje s strani strokovnega sveta KZS predlagano ekipo za nastop na svetovnem
prvenstvu v slalomu v Pauju kot sledi:
SLALOM:
K1M: Peter Kauzer, Žan Jakše, Martin srabotnik
C1M: Beniamin Savšek , Luka Božič, Anže Berčič
K1Ž:
Urša Kragelj, Eva Terčelj, Ajda Novak
C1Ž:
Nina Bizjak, Alja Kozorog
CSLX (Ekstremni slalom)
K1m: Vid Kuder Marušič
K1ž:
Ajda Novak

Zapisal:
Andrej Jelenc
Direktor KZS

