Kajakaška zveza Slovenije
Strokovni svet

Nova Gorica, 8. 5. 2019

ZAPISNIK
5. redne seje Strokovnega sveta Kajakaške zveze Slovenije, ki je potekala v sredo, 8. 5. 2019 od 17.00 do 19.30.
DNEVNI RED:
1.

Predlog sestave reprezentanc za potrditev na predsedstvu

2.

Razno

Ad 1.
Strokovni svet uvodoma ugotavlja, da so bile izbirne tekme izpeljane v skladu s sprejetim konceptom izbire ekip
in da so bile izpeljane v celoti, tako kot so bile načrtovane.
V zvezi s pritožbami glede dogodkov na posameznih tekmah ali glede izpeljave tekem samih strokovni svet
prepušča presojo predsedstvu. Pri tem ugotavlja, da utegne v nekaterih primerih taka ali drugačna odločitev
vplivati na sestavo nekaterih ekip, zato vsi predlogi v nadaljevanju temeljijo na dejanskih rezultatih in odločitvah
sodnikov kot so trenutno formulirani.
Po obravnavi pritožb in odločitvi predsedstva bo v primeru spremenjenih izhodišč strokovni svet pripravil
ustrezno korigiran predlog za potrditev reprezentanc.
Ekipa spust:
Strokovni svet potrjuje predlagano sestavo ekipe s strani odgovornih trenerjev spust ekip, detajli so v prilogi.
Hkrati pooblašča trenerje ekip za angažiranje pomočnikov in fizioterapevta za podporo ekipam na tekmovanjih.
Strokovni svet podpira razširitev ekipe s člani B ekipe na evropskem prvenstvu, ki bo letos na domačem
prizorišču, ker je to dragocen vir pridobivanja izkušenj in nas v tem primeru zelo malo stane.
V zvezi z udeležbo na finalu svetovnega pokala na Kitajskem v oktobru bo strokovni svet predlagal sestavoe
kipe,ko bodo znane vse informacije.
Ekipa slalom
Strokovni svet potrjuje predlagano sestavo ekipe s strani odgovornih trenerjev slalom ekip, detajli so v prilogi.
Hkrati pooblašča trenerje ekip za angažiranje pomočnikov in fizioterapevta za podporo ekipam na tekmovanjih.
B-ekipa
Predlog sestavi kolegij trenerjev slalom ekip. V B ekipo se uvrsti tekmovalce mladinske ter U23 in članske ekipe,
z majhnimi zaostanki za uvrščenimi v reprezentance za EP ali SP.
Glede tekmovalcev U23, ki so se uvrstili v člansko ekipo, pa bi želeli izvesti tako U23 kotč lanski program (EP,
SP) se strokovni svet strinja, da mora končno mnenje oz. odločitev o tem podati njihov osebni trener, ki je zastavil
koncept priprave na največja tekmovanja v sezoni.
V zvezi z izbirnimi tekmami slalom, oziroma spremljajočimi dogodki mora predsedstvo razsoditi o štirih pritožbah
(Vrabič, Oštrbenk, Lenarčič, Lenarčič )
Ekipa sprint:
Strokovni svet potrjuje predlog ekipe, sestavljen na osnovi pogovora direktorja s člani kolegija odgovornih
trenerjev sprint ekipe, detajli so v prilogi. Hkrati pooblašča trenerje ekip za angažiranje pomočnikov in
fizioterapevta zap odporo ekipam na tekmovanjih.
V zvezi z nastopom Taje Smukavec se strokovni svet strinja, da je to vložek v izgradnjo ženske ekipe za K4, ob

tem pa nalaga kolegiju trenerjev naj pripravi kriterije za Tajin nastop na SP. Obravnavane možnosti so npr.
uspešnost nastopa na regati v Pieštanyh ali npr. nastop na SP na lastne stroške in refundacija s strani zveze v
primeru uvrstitve najmanj v B finale, vendar lahko kolegij trenerjev oblikuje tudi kak drug kredibilen predlog.
Na očitke nekaterih trenerjev na sistem izbora, ki najboljše tekmovalce iz lanske sezone direktno uvršča v finale
brez kvalifikacij (ni po pravilih ICF za izvedbo tekme in dodelitev prog) je direktor reprezentanc podal
obrazložitev, da je šlo v zadevnem primeru za interno tekmo in da imajo druge reprezentance pravila za izbor
tekmovalcev še precej bolj odmaknjena od smernic ICF.
V diskusiji glede izvedbe letošnjih izbirnih tekem za slalom je Jože Vidmar izpostavil potrebo po določitvi
minimalnih standardov za izvedbo izbirnih tekem, s čimer bi zagotovili objektivnost in nedvoumnost odločitev ter
eliminirali pritožbe.
Prav tako se je oblikovala pobuda sodniški komisiji, da razmisli o sistemu rangiranja svojih sodnikov (znanje,
izkušnje, stopnja, odstotek napačnih odločitev ipd.), kar bi omogočilo vnesti v minimalne standarde za izvedbo
izbirnih tekem poleg zadostnega števila sodnikov tudi določilo, da lahko izbirne tekme sodijo le najvišje rangirani
sodniki.
KZS bi morala nameniti določena sredstva za profesionalno izvedbo izbirnih tekem, morda tudi v kombinaciji z
organizatorji mednarodnih tekem na domačih prizoriščih, ki bi hkrati služile kot izbirne tekme.

Ad2
Razno
Prošnja Blaža Cofa
Pod točko 2 se je strokovni svet seznanil s prošnjo Blaža Cofa o čimprejšnji zagotovitvi zaposlitve v policiji ali
vojski, kar bi mu omogočilo nadaljevanje in nadgradnjo uspešne tekmovalne kariere. Strokovni svet ima iz
lanskega leta še “obvezo” zagotoviti delovno mesto za Simona Ovna, ki ga pestijo podobni problemi kot Blaža.
Strokovni svet prepušča odločitev o tej vlogi predsedstvu.
Pritožbi Lenarčič&Lenarčič
Pritožbi v zvezi z izbirno tekmo v Bratislavi, odloči naj predsedstvo.

Izbirne tekme za spust SP 2020
Ker je SP v spustu naslednje leto v Ameriki (Nantahala) na sporedu zelo zgodaj (april), strokovni svet predlaga, da
se o sestavi reprezentance odloči že letos, in sicer na način:
1.
Dobitniki medalj na letošnjem SP ali EP v spustu oz. morebitni skupni zmagovalec svetovnega pokala so
avtomatsko preselekcionirani
2.
Ostala mesta se praviloma zapolnijo po rangu uvrstitev na DP (avgust 2019)
3.
O končni uvrstitvi v ekipo za tiste, ki niso preselekcionirani, bo odločil strokovni svet na osnovi ocene o
možnostih vrhunske uvrstitve na SP.
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Andrej Grobiša

