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Sodniška komisija Kajakaške zveze Slovenije 

Celovška 25 

1000 Ljubljana 

 

izdaja 

 

ZAPISNIK 

5. redne seje Sodniške komisije dne 22.9.2020 

 

Seja je potekala v prostorih KZS s pričetkom ob 17.30 uri. 

 

Prisotni: Leopold Šmit, Janko Belingar, Matej Kaiser, Tanja Porenta Hočevar, Matjaž Savšek, Nada 

Zajec  

 

Opravičeno odsotni: Borut Tuma  

 

Pri pregledu prisotnosti se ugotovi, da je prisotnih 6 (šest) članov, s tem je SK sklepčna. 
__________________________________________________________________________________ 
Dnevni red: 
 
1.Pregled zapisnika in realizacije sklepov prejšnje seje 

2.Pregled in analiza org. tekmovanj in sojenja v tej sezoni 

3.Priprava navodil in smernic za org.tekmovanj (predloga ICF 

https://www.canoeicf.com/sites/default/files/icf_td_canoe_slalom_2020-1.pdf) 

4.Priprava dokumentov za delo sodniške službe za objavo na internetni strani KZS (poročila, obrazci za 

kontrolo opreme v SLJ,..) 

5.Analiza predlogov za izboljšavo dela sodnikov in sodniške komisije 

6.Razno 
__________________________________________________________________________________ 
 
AD1. 
Prisotni člani na zapisnik prejšnje seje ne podajo nobenih pripomb. Zapisnik 4. seje se potrjuje.   
 
AD2.  
Tekmovalna sezona 2020 je bila zaradi epidemije zelo specifična sezona. Bilo je kar nekaj odpovedi 
predvidenih tekmovanj, tudi OI. Zaradi posebnih zahtev (NIJZ in drugo) je bilo potrebnega tudi veliko 
prilagajanja pri organizaciji samih tekmovanj, tudi s strani sodniške ekipe. Predvsem smo se na večini 
tekem soočali s težavo pridobivanja in sodelovanja zadostnega števila sodnikov. 
V sezoni 2020 na domačih tekem smo imeli tudi dva primera / dogodka, ki sta privedla do pritožb in 
dodatne analize dogodkov. 
a. Primer Bezeljak: 
na zadnjem izbirnem tekmovanju slalom Tacen (ter DP za mladince) je prišlo do situacije, kjer se 
spremenjena sodniška odločitev s strani glavnega sodnika ni zavedla v časomerilni službi in zato ni bila 
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upoštevana v uradnih rezultatih. Dan po končanem tekmovanju je glavni sodnik ugotovil napako in  
poslal obrazložitev primera na KZS v želji, da se primer pogleda in ustrezno ukrepa. Predsedstvo KZS 
je v konkretnem primeru odločilo, da gre za napako sodniške službe in oz. glavnega sodnika ter da 
napake ni mogoče naknadno popravljati. Sodniška komisija na današnji seji še enkrat diskutira o 
primeru in večina prisotnih je mnenja, da gre za napako in odgovornost glavnega sodnika in njegovih 
asistentov, ker niso pravočasno preverili, ali je bila spremenjena sodniška odločitev zavedena v 
rezultatih. Ko so rezultati po pritožbenem roku podpisani, postanejo uradni in jih ni več možno 
spreminjati. 
b. primer MR Capris: 
na mednarodni regati Capris v Kopru je prišlo do oviranja tekmovalke. Glavna sodnica je sprejela 
odločitev, da se ovirajočo tekmovalko kaznuje z odvzemom enega mesta, s čimer se je strinjal tudi 
trener tekmovalke. Skladno s tem so bili objavljeni tudi uradni rezultati. Na razglasitvi rezultatov je nato 
prišlo do incidenta, ko je napovedovalka samovoljno razglasila ovirajočo tekmovalko kot zmagovalko, 
ovirano pa kot drugo. Klub ovirane tekmovalke je poslal pritožbo na KZS. Sodniška komisija je bila 
enotnega mnenja, da je samovoljno razglašanje in prirejanje rezultatov nedopustno, zato smo pozvali 
organizatorja tekmovanja, da se oškodovani tekmovalki opraviči.  
Ugotavlja se, da do spornih situacij prihaja tudi zaradi nedosledne uporabe zastavic sodnikov na vodi. 
To bo tudi pomebna tema prihodnjega sodniškega seminarja. Sodniška komisija je tudi mnenja, da se 
moramo sodniki striktno držati pravil (v tem primeru, bi morala biti ovirajoča tekmovalka diskvalificirana) 
ne glede na to, ali gre za tekmovanje mlajših ali starejših kategorij. Pravila morajo biti za vse tekmovalce 
enaka, saj se lahko le na ta način naučijo, kaj je dovoljeno in kaj nešportno obnašanje. 
Pri tem ugotavljamo tudi, da postaja vedno večji problem na tekmovanjih športna etika in športno 
vedenje tako tekmovalcev kot njihovih spremljevalcev (trenerji, starši), zato se sprejema 
 
Sklep 22: V prihodnje sodniške seminarje se bo vklučilo tudi predavanje in diskusija o etiki v 
športu. Ta tema bo tudi sestavni del izpitnega materiala. 
 
Pri poroblematiki tekmovanj na mirnih vodah sta Leopold in Nada izpostavila tudi potrebo po enotni 
matični številki za posameznega tekmovalca, predvsem za DP in izbirna tekmovanja, ker je na ta način 
sledljivost tekmovalca skozi potek celotnega tekmovanja poenostavljena in bolj pregledna. 
 
Sklep 23: KZS se predlaga uporabo matične številke tekmovalca za DP in izbirna tekmovanja. 
 
AD3.  
Sodniška komisija je enotnega mnenja, da bi morali za boljšo kvaliteto tekmovanj pripraviti določene 
smernice glede organizacije tekmovanj. Za predlogo bi vzeli ICF dokument objavljen na spletni strani ter 
ga prilagodili potrebam domačih tekmovanj. 
 
Sklep 24: Pripravi se predlog smernic za organizacijo tekmovanj po ICF predlogi (Tanja) 
 
AD4.  
Sodniki pogrešamo pri svojem delu dostopnost do različnih obrazcev, ki so potrebni za naše delo, 
predvsem kadar gre za delo glavnega sodnika na tekmovanju.  
 
Sklep 25: Pripravi se vse potrebne obrazce in se jih objavi na spletni strani KZS. (Tanja, Nina) 
 
 
AD5: 
Odpre se diskusija na temo organizacije enotnega sodniškega seminarja, ki bi potekal v Ljubljani. 
Seminar bi imel skupni del za mirne in divje vode s temami, ki so povezane z delom sodnikov na sploh, 
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morda tudi z vključitvijo gostujočega predavatelja. Nato bi se seminar ločila na divjo in mirno vodo. Če bi 
bilo izvedljivo, bi se lahko seminat povezal tudi s trenerskim licenčnim seminarjem.Želja sodniške službe 
je, da se tudi čim več trenerjev spozna s sodniško problematiko, da se jih vključi v predavanje o etiki v 
športu in podobno. 
Težavo enotnega seminarja vidimo v trenutni situaciji glede epidemije, zato bo potrebno organizacijo 
prilagoditi tudi tem poostrenim zahtevam. 
Glede izboljšave sodniškega dela pri slalomu je želja organizirati tudi praktično usposabljanje, 
predvidoma v okviru treninga slovenske ekipe pred svetovnim pokalom v Tacnu. tanja se obvezuje, da 
se bo povezala z vodjo ekipe glede možnosti usposabljanja. 
Glede predlogov za izboljšavo dela sodnikov se na sestanek povabi A.Terčelja in A.Jelenca ter odpre 
diskusijo o predlogih za nadaljnje delo. Termin predlaganega sestanka se uskladi po svetovnem pokalu 
v Tacnu. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.45 uri.                                         

 

Zapisala: Tanja P. Hočevar 

                                                                                                 

 
 

 

 

 


