Kajakaška zveza Slovenije
Strokovni svet

Nova Gorica, 04.07. 2020

ZAPISNIK
5. redne seje Strokovnega sveta Kajakaške zveze Slovenije v sezoni 2019-2020, 2.7.2020 ob 19.30 uri.
DNEVNI RED:
1.) Potrditev formata izbirnih tekem 2020
2.) Definiranje kriterijev za uvrstitev na OI zaradi zamika OI v 2021
3.) (Kratka) presoja načina dela za obdobje do 2024/2028
Ad1
Sklep:
Strokovni svet predlaga da se ohranijo kriteriji ki so bili v programu 2020 definirani za izbirne tekme, torej
da na vsaki izbirni tekmi šteje samo prvi tek. Tudi v vsem ostalem veljajo določila ki so bila v zvezi z izbirnimi
tekmami sprejeta in potrjena za sezono 2020 že spomladi.
Ad2
Na razširjenem sestanku s trenerji je prevladalo mnenje da se v pridobljene rezultate ne sme posegati,
zato je strokovni svet tehtal med možnostjo izvedbe preostalih dveh sklopov v letu 2020 ali v letu 2021.
Prva možnost bi prinesla sestavo reprezentance za OI še v letošnjem letu in izbranim kandidatom ponudila
možnost fokusirane priprave na olimpijado. Večina članov strokovnega sveta pa je bila bolj naklonjena
varianti, da se preostala dva sklopa zaradi specifike letošnje sezone raje izvede v letu 2021 kar naj bi
tekmovalcem ponudilo možnost boljše priprave na izbirne tekme in EP.
Predsednik strokovnega sveta je v nadaljevanju predlagal, da izvedemo način izbora tako kot je bilo
zastavljeno, torej z izvedbo dveh izbirnih tekem v Ivrei in dveh v Tacnu ter EP v Ivrei kar je popolna
preslikava naših načrtov za »olimpijsko« sezono 2020. Dodaten argument za tak način izbora predstavljajo
ugotovitve z razširjenega sestanka s trenerji, da so italijanski tekmovalci naredili odskok prav na račun
proge v Ivrei, ki vsebuje vse elemente modernih kajakaških prog in omogoča izvrsten trening domala preko
celega leta. Trening za izbirne tekme bi se večinoma tudi pokrival z reprezentančnimi pripravami za EP.
Mnenje ostalih članov strokovnega sveta je, da imamo o tem še čas za razmislek. Potreben je tudi še
dogovor z italijansko kajakaško zvezo.
V nadaljevanju je razprava stekla v smer kako osmisliti letošnjo sezono, da motiviramo tekmovalce k
dodatnemu napredku.
Sklep:
Pri izboru kandidatov za olimpijsko reprezentanco strokovni svet zagovarja stališče, da je izvedeni prvi
sklop popolnoma legitimen in veljajo pridobljene točke in bonusi v skladu s kriteriji ki so bili spomladi
sprejeti za sezono 2020, točneje za izbiro olimpijskih potnikov.
Drugi in tretji sklop se v skladu z zamikom olimpijade v leto 2021 izpeljeta v letu 2021 na enak način in pod
enakimi pogoji kot je bilo sprejeto za izbor olimpijske ekipe v letu 2020. Strokovni svet bo lokacije in
časovnico izbirnih tekem 2021 definiral na eni od naslednjih sej, skrajni rok je konec septembra 2020.
Dodatek: Strokovni svet predlaga, da medalja na EP v Pragi nosilcu prinaša bonus ene zmage na izbirnih
tekmah za olimpijsko reprezentanco v letu 2021. V primeru da medaljo osvoji tekmovalec, ki že ima bonus
z lanskega SP se bonusi ne seštevajo.
Ad3

Pod točko 3 smo obravnavali informacijo direktorja reprezentanc o potrjeni izvedbi EP v Pragi s strani ECA
(še vedno potrebna potrditev 15. julija) ter o potrjeni izvedbi dveh tekem svetovnega pokala, Tacen in
Pau, ki bosta letos promocijskega pomena saj ne bo rangiranja za skupno razvrstitev v svetovnem pokalu.
V mirnih vodah odpadejo vse mednarodne tekme za mladince. Kontinentalne kvalifikacije za OI bodo v let
2021.
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