
 
 
Kajakaška zveza Slovenije      Nova Gorica, 29. 3. 2019 
Strokovni svet  
 

ZAPISNIK 
 
4. redne seje Strokovnega sveta Kajakaške zveze Slovenije v sezoni 2018-2019, z dne 2. 4. 2019 ob 17.30. 

 

POTEK:  
 

1.) Seznanitev z izvajanjem programa reprezentanc v pripravljalnem obdobju 
Slalom 
Povzetek poročila s kolegija trenerjev, vse priprave realizirane po načrtu (izjema Beni, ki si je 
poškodoval koleno in izpustil prvi del) 
Al Ain – vse v redu 
Sydney – vse v redu 
Pau in St. Pierre de Boeuf – vse v redu 
Predlogi za naslednje leto: 
- Definirati določen skupen termin za Sydney in takrat nuditi totalen suport tekmovalcem 
Spust 
Individualni program Španija 
Nekaj priprav skupaj 
Vse v redu 
Spust mladinci 
Solkan in Banja Luka priprave – vse v redu 
Predlog: 
- Definirati varnostne standarde za udeležbo na pripravah (baloni, stiropor, stanje varnostne 

opreme), za realizacijo so odgovorni klubski trenerji, ki pošiljajo tekmovalca na priprave, v 
primeru neizpolnjevanja varnostnih standardov lahko reprezentančni trener zavrne 
udeležbo tekmovalca na pripravah. Za pripravo varnostnega standarda odgovoren 
reprezentančni trener, standard in njegovo implementacijo potrdi strokovni svet.  

Slalom mladinci 
Pau – priprave uspele 
Predlog: 
- Pri razširjenem programu (dodatna klubska udeležba) omejiti število tekmovalcev v terminu 

reprezentančnih priprav oz. rezervirati termin 1 teden + 1 teden ter ustrezno razdeliti 
tekmovalce da ni prenatrpana proga 

Mirna voda 
Avstralija – vse v redu 
Španija – Jošt – vse v redu 
Bagnoles – Bohinjci – vse v redu 
Sabaudia, Bled – Jernej – vse v redu 
Predlog: 
- V primeru večjega števila udeleženih tekmovalcev naj sodeluje tudi kateri od klubskih 

trenerjev za kvaliteten suport vsem tekmovalcem 
 
 
 

 



 
 

2.) Priprava na izbirne tekme – verjetni scenariji in ustrezni ukrepi 
Spust 
Dolinka – vse je pod kontrolo 
Kolpa – 9/4/2019 organizator sporoči  končno odločitev glede izvedbe, v primeru da tekma 
odpade se izvede na isti termin interno domačo tekmo(samo šprint), predlog Prusnik ali Solkan 
Soča – 20/4 klasika člani, 21/4 sprint mladinci in člani, posebna pozornost namenjena varnosti 
(rešilec, reševalci, preverjanje opreme) 
Glede na trenutni vodostaj se določi proga za šprint. 
Slalom 
Solkan – 20/4 , razpis čimprej 
Tacen – 27-28/4 
Sprejeti predlog 1:  
Tako na mladinskih kot  članskih izbirnih tekmah v domači režiji mora organizator redosled 
štartov nastaviti tako, da imajo tekmovalci, ki tekmujejo v dveh kategorijah zagotovljen 
maksimalen možen razmik med štartoma, seveda pa vedno znotraj časovnice posamezne 
kategorije. 
Bratislava – sreda, četrtek in petek zagotovljen trening v okviru KZS, za ponedeljek in torek naj se 
vsak dogovarja individualno 
Sprejeti predlog 2: 
Na izbirnih tekmah šteje prvi tek, ampak za priznanje rezultata morajo vsi tekmovalci štartati 
tudi drugi tek.  
Mirne vode 
4 – 5/5 Jarun 
Sprejeti predlog: 
Zmagovalci izbirnih tekem iz 2018 in vsi vključeni v program članske, U23 in mladinske 
reprezentance so predkvalificirani v finale 
Kvalifikacije za ostale se izvede v petek, da se zagotovi vsem tekmovalcem enakovredne pogoje 
za nastop v finalih v soboto in nedeljo. 
Vsi tekmovalci, uvrščeni v finale morajo nastopati v obeh finalnih tekmah da jim velja osvojeni 
rezultat, ne glede na kateri tekmi so ga pridobili. 
 

3.) Razno 
 
 
Zapisal: Andrej Grobiša 
 
 
 
 

 


