Sodniška komisija Kajakaške zveze Slovenije
Celovška 25
1000 Ljubljana
izdaja
ZAPISNIK
4. redne seje Sodniške komisije dne 11.3.2020
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
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 3. seje
2. Poročilo s seminarjev MV ter potrditev novih sodnikov
3. Poročilo s seminarjev DV ter potrditev novih sodnikov
4. Delegiranje sodnikov MV in DV za domača tekmovanja
5.Razno
__________________________________________________________________________________
AD1.
Prisotni člani na zapisnik prejšnje seje ne podajo nobenih pripomb. Sklepi so izvedeni.
Zapisnik 3. seje se potrjuje.
AD2.
Leopold Šmit predstavi poročilo s seminarjev MV. Predstavi nekatere pripombe in pomiselke sodnikov
MV glede organizacije tekem ter izboljšav pri sojenju. Poda tudi zaskrbljenost o upadu števila sodnikov
in manjšega interesa za nove kandidate. Glede izboljšav bomo morali v sodniški službi s sodelovanjem
KZS poiskati nekatere rešitve. Kandidat Matej Madruša je uspešno opravil nacinalni sodniški izpit, zato
se sprejema
Sklep 19: Sodniška komisija potrjuje uspešno opravljen nacionalni sodniški izpit kandidata
Mateja Madruše in ga potrjuje kot sodnika z licenco za sojenje nacionalnih tekmovanj v kajaku
na mirnih vodah.
AD3.
Tanja P Hočevar predstavi poročilo s skupnega seminarja DV. Seminar je bil uspešen, udeležilo se ga
je 48 sdnikov in 12 trenerjev, imeli smo gostujočega predavatelja g. Vodičarja (biatlon). Na seminarju se
je vzpostavilo nekaj tem, katere bo morala sodniška služba v sodelovanju s KZS rešiti v prihodnjih
mesecih. Na seminarju je 5 kandidatov opravljalo teoretični izpit za sodnike, od tega so ga trije kandidati
opravili uspešno, zato se sprejema
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Sklep 20: Sodniška komisija potrjuje uspešno opravljen teoretični del sodniškega izpita
kandidatov Lucije Korošec, Darje Grm in Tomaža Bregarja. Za dokončno opravljen izpit in naziv
nacinalnega sodnika v kajaku na divjih vodah bodo kandidati povabljeni, da pristopijo k
praktičnemu delu izpita na tekmi v Tacnu 14.3.2020.
AD4.
Člani sodniške komisije so glede na potrjene licence sodnikov za leto 2020 opravili delegiranje sodnikov
za tekmovanja pod okriljem KZS za MV in DV. Sprejema se
Sklep 21: Sodniška komisija izdaja seznam delegiranih sodnikov za nacionalna tekmovanja za
MV in DV. Seznam je priloga zapisnika in bo posredovan vsem delegiranim sodnikom v pregled
in potrditev sodelovanja na predvidenih tekmovanjih.
AD5:
Prisotni člani SK ugotavljajo, da je trenutna situacija v svetu povezana s Covid 19 zelo kritična in kaže
na to, da bo verjetno organizacija nekaterih tekmovanj vprašljiva. Sodniška služba v Sloveniji se bo na
morebitne spremembe koledarja tekmovanj seveda primerno odzvala in prilagodila svoje aktivnosti.
Seja je bila zaključena ob 18.15 uri.

Zapisala: Tanja P. Hočevar

Priloga 1: Seznam delegiranih sodnikov 2020 (KZS)
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