Zapisnik 4. redne seje Sodniške komisije Kajakaške zveze Slovenije

Seja Sodniške komisije je potekala 26.10.16.2016 ob 17.00 uri
v prostorih KZS, Celovška 25, Ljubljana

DNEVNI RED:
1. Oblikovanje seznama sodnikov, ki imajo v naslednjem olimpijskem ciklu
interes sodelovati na ICF tekmovanjih.
2. Pregled predloga delegiranih sodnikov na WC in WCH slalom.
3. Delegiranje sodnikov za spust-sprint.
4. Delegiranje sodnikov za ECA tekmovanja.
5. Priporočilo predsedstvu, da ponovno obravnava že sprejeti skleo o
nadomestilih potnih stroškov in dnevnic za mednarodne sodnike.
6.Določitev datumov in smernic za obnovitvene licenčne seminarje 2017.
7. Priprava letnega poročila 2016
8. Razno
Prisotni: Matjaž Savšek, Borut Tuma, Šmit Leopold, Andrej Karner, Uroš
Gnus;
Opravičeno odsotni: //
Vabljeni : Andrej Jelenc -prisoten, Jakob Marušič opravičeno odsoten
Pri pregledu prisotnosti se ugotovi, da so prisotni VSI člani ter da je SK
sklepčna.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. . Oblikovanje seznama sodnikov, ki imajo v naslednjem olimpijskem ciklu
interes sodelovati na ICF tekmovanjih.
Sklep: Apelira se na sodnike, ki sodijo WC , WCH in EP, da maksimalno sodelujejo
na izbirnih tekmah in DP ali ICF rank.
Poleg potrjene licence sta odsojeni vsaj dve tekmi na lokalni ravni pogoj za
sojenje v tujini.

2. Pregled predloga delegiranih sodnikov na WC in WCH slalom
Sklep. Iz kandidature se zaradi stroškov prevoza izloči Ivrea in Seo, ostale
nominacije ostanejo nespremenjene.

World Cup 1 Praga 16.6. – 18.6. 2017 : Branko Vretič, Kaiser Matej, Uroš Gnus ;
World Cup 2 Augsburg 23.6. – 25.6. 2017 : Andrej Terčelj, Kaiser Matej, Alireza
Asefirad (IRN ) ;
World Cup 3 Markleeberg 30.6. – 2.7. 2017 : Borut Tuma, Andrej Terčelj ;
World championship, junior & U23 .. Bratislava 18.7. - 23.7. 2017 : Kaiser Matej,
Branko Vretič, Alireza Asefirad ( IRN ) ;
World championship ..Pau 27.9. – 1.10 2017 : Matej Brecelj, Andrej Terčelj,
Uroš Gnus, Matej Kaiser;

3. Delegiranje sodnikov za spust-sprint.
Sklep:
EP Skopje klasika, šprint : 11. – 14. maj : Jakob Marušič, Andrej Humar
WCH Murau Junior & U23 26. – 30. Jul : Jakob Marušič, Andrej Humar

4. Delegiranje sodnikov za EP in EP-U23 & junior . slalom.
Sodnikom z mednarodno licenco se pošle povpraševanje za
EP Tacen 1.- 4.6.2017
EP U23&junior Hohenlimburg 18. – 21.8.2017 (v obdelavi;Savšek)

5. Priporočilo predsedstvu, da ponovno obravnava že sprejeti skleo o
nadomestilih potnih stroškov in dnevnic za mednarodne sodnike.
Sklep Predsedstva o nadomestilih potnih stroškov in dnevnic za sodnike,
udeležene na tekmovanjih Svetovnega pokala se v sezoni 2015 in 2016 na
priporočilo sekretarja KZS v smislu varčevalnih ukrepov - NI izvajal. Posledično v
sezoni 2015 svojih predstavnikov na tekmah WC nismo imeli. V sezoni 2016 pa
zgolj dva, ki sta stroške poti krila sama.
Sklep:
Prosimo predsedstvo, da ponovno preveri svoj sklep ( v nadaljevanju ) in ga potrdi
ali zavže.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zapisnik 20. Seje Predsedstva KZS z dne 26.3.2014
Seja Predsedstva Kajakaške zveze Slovenije, je potekala v sredo, dne
26.3.2014, ob 17.00
5.Točka dnevnega reda
Pregleda se sklepe sodniške komisije in se potrdi naslednje sklepe:
Sklep št. 213:
Kajakaška zveza Slovenije mednarodnim sodnikom za sodelovanje na
tekmovanjih ICF in ECA, organiziranih v tujini izplača 20€ žepnine
(dnevnice, nadomestila…) za dan odsotnosti od doma, za dneve, ki so
nujno potrebni za pot in sodelovanje na tekmovanju.
Višina nadomestila za prevoz z lastnim vozilom znaša 0.37€ za
kilometer prevožene poti. KZS pokriva tudi stroške nakupa vinjet
(samo za tujino in čas predviden za udeležbo na tekmovanju..npr. 7 ali
10dni), cestnin in parkirnin ob obvezni predložitvi računa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

6. .Določitev datumov in smernic za obnovitvene licenčne seminarje 2017.
Seminarji za DV so organizirani skupaj z trening tekmo. Zaradi lažje razporeditve
se od udeležencev zahteva predhodno prijavo oz. potrditev udeležbe.
Seminar v »Tacnu« se združi z otvoritveno tekmo.
Solkan – predviden datum 11.3. je potrebno uskladiti z odborom za DV.
Na seminarje se povabi tudi vodje Računskih služb ter uskladi sistem dela.
Pripraviti »spremembe pravil ICF » ter preveriti možnost tiskanja novih knjižic –
Pravila slalom, sprint, maraton….
Organizira se tečaj za osvojitev » Collinovega programa » ( glavni sodniki in
pomočniki ) Dogovor z Borutom.
Sklep:
Organizira se dva seminarja za DV in sicer :
Sobota 11.3. Solkan (teorija + trening tekma )
Sobota 18.3. Tacen (teorija + otvoritvena tekma KKK Tacen )
--------------------------------------------------------------------------------------Ter 1 – 2 seminarja za MV
Sobota 21.1. KS Žusterna (uro se določi naknadno – dogovor Ponomarenko )
KK Bohinj – januar – ( datum in uro se dogovori naknadno - Leopold )

Za MV se potrditev licence priznava tudi udeležba na seminarju v Kraljevici v
decembru 2016. Evidenco prisotnih v Kraljevici vodi Leopold.

7. Priprava letnega poročila 2016
Poročilo pripravi Savšek

8. Razno.
8a. Na EP v »Tacnu« bo možno opravljati izpit za mednarodnega sodnika.
Potrebno je izbrati sodnike, ki izpolnjujejo pogoje in imajo interes. (Savšek)
8b Potrebno je usposobiti dodatne videosodnike Na seminarjih se poišče
zainteresirane in organizira tečaj. ( Gnus )
8c. Zbrati in analizirati poročila glavnih sodnikov za 2016 (Savšek-del poročila za
2016)
8d. Zaradi boljše preglednosti se Poročilo glavnega sodnika in Poročilo o
tekmovanju združita v enoten obrazec. Nov enoten obrazec pripravi Borut.
8e. Pripraviti finančni plan za 2017 (izbirne, DP, EP, WCH,WC ) (Savšek)
Seja je bila zaključena ob 18.38 uri.

Zapisal:

Matjaž Savšek
predsednik SK- KZS

