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Ljubljana, 8.3.2020

ZAPISNIK
7. dopisne seje Predsedstva Kajakaške zveze Slovenije, ki je potekala potekala dne 6.3.2020 od 15.00 ure do
dne 7.3.2020 do 20.00 ure.
DNEVNI RED:
1. Stališče predsedstva KZS glede ukrepov vezanih na pojav koronavirusa
Obrazložitev
V zadnjih dneh je tudi v Sloveniji že prišlo do prvih primerov okužbe s koronavirusom, na področjih, preko
katerih hodijo na treninge v tujino naši tekmovalci ali s katerih k nam na treninge prihajajo tuji tekmovalci pa
je teh primerov še bistveno več.
Širjenja koronavirusa in bolezni, ki jo ta povzroča se ne da preprečiti, lahko pa se ga omili s premišljenim
ravnanjem in povečano osebno higijeno. O problemu širjenja koronavirusa in možnih odpovedih tekmovanj in
športnih aktivnsti so svoja stališča zavzele številne športne organizacije od Mednarodnega olimpijskega
komiteja do Mednarodne kajakaške zveze. Noben od omenjenih organov ne napoveduje odpovedi
tekmovanj, priporočajo pa spremljanje situacije na terenu. V tem trenutku ni bilo odpovedano še nobeno
mednarodno kajakaško tekmovanje.
Predsedstvu Kajakaške zveze Slovenije se v zvezi s tem predlaga, da sprejme stališče, ki bo udeleženim v
programe KZS dalo usmeritve glede ukrepov.
Na dopisni seji je o predlaganem sklepu glasovalo šest članov predsedstva in s šestimi glasovi ZA potrdilo
sklep:
Sklep št. D 7/1
Kajakaška zveza Slovenije sprejme naslednje stališče glede ukrepov ob širjenju koronavirusa:
- Priporočamo, da se vse dejavnosti v zvezi s preventivo in odločitvami o morebitni omejitvi aktivnosti vršijo v
skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIZJ), ki redno objavlja strokovno utemeljene in
ažurirane informacije v zvezi s koronavirusom.
- Program Kajakaške zveze Slovenije za leto 2020 se do nadaljnega izvaja, kot je bil načrtovan.
- Strokovni svet KZS pripravi predlog sprememb programa KZS za primer, če zaradi koronavirusa odpadejo
določena mednarodna tekmovanja.
- Strokovna služba spremlja ukrepe in odločitve Mednarodne kajakaške zveze in drugih nacionalnih kajakaških
zvez in v primeru odločitev, ki bi vplivale na izvedbo programa KZS, o tem obvešča Predsedstvo KZS in pripravi
predloge ukrepov.
Zapisal:
Andrej Jelenc
Andrej Ribič
predsednik

