Kajakaška zveza Slovenije
Odbor za divje vode

Ljubljana 16.4.2018

Zapisnik 6. seje Odbora za Divje vode, ki je bila dne 9.4.2018 ob 11h v prostorih KZS.

Prisotni: Dušan Konda, Peter Kauzer, Jože Vidmar, Dejan Stevanovič,
Opravičeno odsotni: Borut Tuma, Simon Hočevar, Mitja Oštrbenk
Drugi prisotni: Jernej Abramič, Živa Cankar
Dnevni red:

1. Razprava o pravilniku o nagrajevanju tekmovalcev pod okriljem KZS
2. Pregled in razprava vseh aktualnih pravilnikov KZS, ki so objavljeni na spletni strani
3. Razprava in določitev kriterijev za ponovno rangiranje mlajših tekmovalcev- U14 in U16 ,
posledično določitev kandidatov za priprave v okviru KZS
4. Razprava o organizaciji izvedbe tekmovanj v Sloveniji, timing tekmovanja, minimalni
kriteriji, ki so potrebni pri sami izvedbi
5. Razno
Na začetku je predsednik ODV, Dušan Konda pozdravil prisotne in predstavil dnevni red.
Točka 1.
V okviru prve točke seje je potekala razprava o pravilniku o nagrajevanju tekmovalcev. Prisotni so
najprej razjasnili nekaj dilem o različnem razumevanju katere discipline so vključene v pravilnik o
nagrajevanju. V nadaljevanju je razprava potekala o razmerjih med posameznimi disciplinami. Člani
so se strinjali, da predlagajo korekcijo pri neolimpijskih disciplinah. Predlagajo, da se naredi razlika
med disciplinami. Točke za disciplino K1M ostanejo enake, za C1M se vzame razmerje 1:2 v
primerjavi s K1M ter za C2M razmerje 1:4 v primerjavi s K1M.
Drugih pripomb na pravilnik prisotni niso imeli.
Točka 2.
Vsebina druge točke je bila vezana na veljavne pravilnike KZS, ki so objavljeni na spletni strani KZS.
Predsednik je člane prosil za mnenje, če je potrebno katere med njimi aktualizirat. Pojasnjeno je bilo,
da so na spletni strani objavljeni samo aktualni pravilniki. Glede teh ni bilo predlaganih sprememb.
Točka 3.
Predsednik je pod točko 3 predstavil razlog za razpravo o tej problematiki. Dejan Stevanovič je
poudaril, da je razprava o tem že potekala preteklo leto in tudi oblikovan predlog, vendar potem iz
neznanega razloga v okviru programa 2017 ni bil realiziran. Jernej Abramič je pojasnil sistem, ki je bil
uporabljen za sezono 2017 ter stališče strokovnega sveta glede te problematike za leto 2018. Prisotni
so se strinjali, da je sistem, ki je definiran v programu za leto 2018 primerno zastavljen in ne potreuje
sprememb.

Potrdi se, da se za rangiranje tekmovalcev U14 in U16 upošteva 5 najboljših rezultatov iz 7
tekmovanj. Med teh 7 tekmovanj so vključene 4 slalomske izbirne tekme v Tacnu, organizirane v
maju, obe tekmi ECA mladinskega pokala v Solkanu (sobota in nedelja) ter DP za mladince v Solkanu.
Za tekmovalce izbrane na osnovi ranga, dobljenega na prej opisan način se izvede program priprav in
nastopa na Olympic Hopes tekmovanju v Krakowu. Ranking za U14 in U16 je tudi pomoč pri sestavi
maldinske ekipe za naslednje pripravljalno obdobje.
Točka 4.
Predsednik je v uvodu točke 4 poudaril, da se tekmovanja v Sloveniji po kvaliteti organizacije med
seboj precej razlikujejo ter bi bilo smiselno postavit določene standarde. V razpravi je prvi sodeloval
Jože Vidmar, ki je predlagal, da se postavijo zahteve za časomerilno službo. Predlagal je, da bi morali
imeti tako na štartu kot na cilju fotocelice na odboj, zagotovljeno mora biti dodatno ročno merjenje
za primer, če odpove elektronika, računska služba bi morala preverjati izpis časov itd. V razpravo se
se vključili vsi prisotni. V okviru razprave je Jože Vidmar vse prisotne obvestil, da bo prijavnina na
mednarodni tekmi v Tacnu, ki je obenem tudi izbirna tekma za domače tekmovalce 10 € in ne 20€ kot
je navedeno v razpisu. Kauzer je odprl razpravo o višini prijavnine, ki jo je za sezono 2018 že določilo
predsedstvo KZS. Predsednik je poudaril, da je poleg časomerilne službe potrebno definirat še druge
detajle glede organizacije tekmovanj. Na izbirnih tekmah in državnih prvenstvih bi morali imeti
semafor vsaj za tekoče spremljanje časov.
Točka 5.
Pod točko razno je Jože Vidmar dal pobudo, da se pred izbirnimi tekmami iz programa KZS za leto
2018 naredi dokument s čistopisom kriterijev za izbor reprezentanc. Razprava je potekala tudi o
smiselnosti doslednega upoštevanja pravil ICF.
Jernej Abramič je dal pobudo, da je sistem za izbor traserjev za izbirne tekme enak, kot je bil za
sezono 2017. Prisotni so se s predlogom strinjali. Poleg tega je predlagal, da se čim prej pristopi h
kreiranju kriterijev za izbor kandidatov za OI 2020 ter razmisli o kriterijih za izbor mladinske slalom
ekipe za leto 2019, saj je mladinsko SP v slalomu že v začetku maja. V razmislek je predlagal, da bi za
mladince, ki bi v sezoni 2018 na SP dosegli dober rezultat le ta imel imelo določeno težo pri izboru
ekipe za prihodnje leto. Podobno kot so bonusi, predvideni za izbor članskih ekip. Jože Vidmar je
predlagal, da se nekoga določi, ki bo pripravil predlog, o katerem bo odbor nato razpravljal.
Predlagano je bilo, da strokovni svet pripravi predlog, na katerega Odbor za divje vode poda svoje
mnenje in predloge. Osnova naj bi bil sistem, ki je v uporabi pri članih.

Seja je bila zaključena ob 12,30.
Dušan Konda
Predsednik ODV

