Kajakaška zveza Slovenije
Strokovni svet

Ljubljana, 10.4.2017

ZAPISNIK
4. redne seje Strokovnega sveta Kajakaške zveze Slovenije, ki je bila v torek, dne 28.3.2017 s pričetkom
ob 17.00 uri v prostorih Kajakaške zveze Slovenije, Celovška 25, Ljubljana.
Na seji so bili prisotni naslednji člani :
Milan Črepinšek, Andrej Grobiša, Matej Trampuž, Andraž Nahtigal, Aleš Kuder
Drugi prisotni: Živa Cankar, Jernej Abramič, Andrej Jelenc.
Na seji je bilo prisotnih pet članov Strokovnega sveta, tako da je bila sklepčnost zagotovljena.
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 3.seje Strokovnega sveta
2. Pregled in potrditev zapisnika 1. In 2. Korespondenčne seje Strokovnega sveta
3. Poročilo o končni verziji dokumentov sprejetih na predsedstvu KZS SISTEM DELOVANJA IN
KRITERIJI ZA IZBOR REPREZENTANC 2017-2020 in PROGRAM VRHUNSKEGA ŠPORTA ZA SEZONO
2017 in predstavitev popravkov
4. Določitev cijev k dokumentu SISTEM DELOVANJA IN KRITERIJI ZA IZBOR REPREZENTANC 20172020
5. Pregled novih programov usposabljanja za učitelje in trenerje kajaka in kanuja ( predstavlja Živa
Cankar ).
6. Seznanitev Strokovnega sveta z izvajanjem SISTEM DELOVANJA IN KRITERIJI ZA IZBOR
REPREZENTANC 2017-2020 in PROGRAM VRHUNSKEGA ŠPORTA ZA SEZONO 2017 ( predstavlja
Abramič )
7. Dopis Srečko Masle – Prošnja za Simon Oven za uvrstitev v Elite team
8. Priprava poročila za Skupščino KZS
9. Razno
Ad 1.
Strokovni svet potrjuje zapisnik 3.seje Strokovnega sveta KZS
Ad 2.
Strokovni svet potrjuje sklepe 1.dopisne seje Strokovnega sveta KZS
Strokovni sklep potrjuje sklepe 2.dopisne seje Strokovnega sveta KZS
Ad.3
Strokovni svet se je seznanil s postopkom in dogajanji do končnega sprejetja dokumentov Sistem
delovanja in kriteriji za izbor reprezentanc 2017-2020 in Program vrhunskega športa za sezono 2017 na
Predsedstvu KZS. Predsednik SS je člane seznanil s spremembami, ki so nastale v fazi obravnave na
Kolegiju direktorja KZS ( določitev razmerja olimpijske in neolimpijske discipline v okviru Elite programa )

ter spremembo sprejeto na sestanku predsedstva KZS ( Tekmovalcu Kauzerju je uvrščen v ekipo za SP
brez potrjevanja ).
Ad.4
Strokovni svet je zadolžil Vodjo programa vrhunskega športa da opredeli cilje k Programu delovanja in jih
bo Strokovni svet obravnaval na naslednjem sestanku.
Ad.5
Strokovni svet je obravnaval Pregled novih programov usposabljanja za učitelje in trenerje kajaka in
kanuja na osnovi predstavitve Žive Cankar ter meni, da je s popravki kateri so bili podanai na sestanku
primeren za sprejetje.
Ad.6
Strokovni svet se je seznanil z delovanjem reprezentanc po novem sistemu zapisanem v Programu
delovanja in kriteriji za izbor reprezentanc 2017 – 2020
Po daljši razpravi Strokovni svet smatra, da se s Programom nadaljuje ter se bo opravila analiza po koncu
sezone.
Ad.7
Strokovni svet je obravnaval prošnjo Srečka Masleta, da se tekmovalec Simon Oven uvrsti v Elite
program.
Strokovni svet ugotavlja, da kljub izjemnim rezultatom v prejšni sezoni tekmovalec Simon Oven ni
izpolnil kriterija za uvrstitev v Elite program in ga Strokovni svet ne potrjuje za člana Elite programa.
Strokovni svet pa predlaga tekmovalcu Simonu Ovnu, da v kolikor potrebuje zaprosi za dodatno finančno
pomoč predsedstvo KZS, ter bo Strokovni svet njegovo prošnjo podprla.
Ad.8
Poročilo o delovanju Strokovnega sveta KZS za Skupščino KZS pripravi predsednik SS
Ad.9
a. Glede na nejasnosti Strokovni svet daje naslednja pojasnila k Programu delovanju in kriteriji
izbora kajakaških reprezentanc 2017-2020
1. Določitev traserjev za izbirne tekme
Traserje za izbirne tekme se izžreba 1 dan pred sestankom vodij ekip, po zadnjem treningu.
Traserja sta dva in sicer eden kot predstavnik klubov ( trenerji, ki imajo članske ekipe ) ter drugi
traser Vodja programa vrhunskega športa.
Klubi za posamezni sklop izbirnih tekem ( v istem vikendu) prijavijo enega traserja organizatorju
tekmovanja. Klub, ki je izžreban za traserja za prvo tekmo, za drugo tekmo iz istega sklopa tekem
( isti vikend ) nima pravice sodelovanja. Klub, ki je bil izžreban v prvem sklopu izbirnih tekem,
lahko kandidira na naslednjih sklopih izbirnih tekem. Traser, ki je bil izžreban za postavitev proge
ga klub ne more več kandidirati za traserja.
Enak princip velja za izbirne tekme mladincev
2. Bonusi v primeru odpadanja izbirnih tekem
V primeru odpadlih tekmovanj odpadejo tudi bonusi. Če ima nekdo en bonus (priznano eno
zmago), izvedejo se pa samo tri tekme (štejeta najboljši dve), se bonus briše. Če ima nekdo dva
bonusa (priznani dve zmagi), mu pri izvedenih treh tekmah velja samo en, pri izvedenih dveh

tekmah (dve odpadeta) pa nima več bonusov. V vseh primerih je pogoj, da se bonusi priznajo,
nastop na vseh izbirnih tekmah in vsaj en rezultat z zaostankom pod 6% znotraj kategorije.
3. Število čolnov, ki se kvalificirajo v finale:
K1M: 10 absolutno / 10 U23 / 10 U18
C1M: 8 absolutno / 6 U23 / 6 U18
K1Ž: 6 absolutno / 6 U23 / 6 U18
C1Ž: 4 absolutno / 4 U23 / 4 U18
C2: vsi
C2 mix: vsi
Absolutno - se uvrstijo vsi tekmovalci ne glede na kategorijo po vrstnem redu tekmovanja.
U23 – se uvrstijo vsi tekmovalci kategorije U23, ki so se uvrstili v aboslutno kategorije ter ostali
tekmovalci kategorije U23 po vrstnem redu tekmovanja.
U18 - se uvrstijo vsi tekmovalci kategorije U18, ki so se uvrstili v aboslutno kategorije ter
kategorijo U23 ter ostali tekmovalci kategorije U18 po vrstnem redu tekmovanja.
4. Kriteriji za izbor reprezentace v mirnih vodah za čoln K2 ostanejo enaki kot so zapisani v
Programu vrhunskega športa za 2017
b. Strokovni svet KZS podpira predlog Vodje vrhunskega športa Abramiča, da se glede na
formiranje tekmovalnega čolna za disciplino K2 ženske in možnosti za uvrstitev na Olimpijske
igre 2020 v tej disciplini predlaga predsedstvu KZS nabavo čolna za disciplino K2 ženske.
c. Strokovni svet KZS 2017-2020 se je seznanil z osnutkom Pravilnikom Slovenskega pokala – mirne
vode in Pravilnikom Slovenskega pokala – divje vode ter nanj nima pripomb in se lahko nadaljuje
procedura za sprejem na Predsedstvu KZS.
Zapisal:
Milan Črepinšek

