
Kajakaška	zveza	Slovenije	 	 	 	 	 	 Nova	Gorica,	15.08.2019	
Strokovni	svet	 	
	
ZAPISNIK	
	
7.	 redne	seje	Strokovnega	sveta	Kajakaške	zveze	Slovenije,	ki	 je	potekala	v	 torek,	13.8.2019	od	15h	do	
17.30h	
	
DNEVNI	RED:	 	
	

1. Seznanitev	z	izvajanjem	programa	reprezentanc	v	okviru	priprav	na	SP	
2. Oblikovanje	nujnih	standardov	za	regularno	izvedbo	izbirnih	tekem	–	priprava	okvira	
3. Pobuda	sodniški	komisiji	za	pripravo	sodnikov	na	izbirne	tekme	2020	
4. Oblikovanje	enotnega	modela	ukrepanja	pri	selekciji	tekmovalcev	za	OI2020	v	primeru	poškodbe	
5. Kaj	lahko	naredimo	boljše	v	naslednjem	olimpijskem	ciklusu	
6. Poziv	predsedstvu	za	pravočasno	potrditev	kriterijev	za	izbiro	spust	reprezentance	za	SP2020	na	

osnovi	rezultatov	iz	letošnje	sezone	
	
Ad	1.	
	
Strokovni	 svet	 je	 dobil	 strnjeno	 poročilo	 o	 poteku	 tekmovalne	 sezone	 po	 posameznih	 ekipah	 s	 strani	
direktorja	kajakaške	zveze.	Programi	A	ekip	so	se	izpeljali	v	skladu	z	načrti	in	razen	redkih	izjem	potekajo	
zelo	uspešno.	Spodletel	je	program	B	ekipe	za	slalom,	zato	bo	potrebno	natančneje	definirati	kriterije	za	
udeležbo	v	programu	B	ekipe	in	razširiti	obseg	programa	na	daljše	obdobje,	ne	pa	zgolj	na	tekmovalni	del	
sezone.	Na	ta	način	bi	 lahko	v	program	vključili	 razvojne	vsebine,	ki	so	pravzaprav	smisel	oblikovanja	B	
ekipe.	
Strokovni	svet	bi	od	odgovornih	trenerjev	posameznih	ekip	rad	dobil	tudi	vsebinska	poročila	(problemi,	
izzivi,	 primeri	 dobre	 prakse	 itd.)	 na	 osnovi	 katerih	 bi	 lažje	 in	 učinkoviteje	 načrtoval	 in	 usmerjal	
reprezentančni	program	v	nadaljevanju	sezone	oz.	v	naslednji	sezoni.	
	
Ad	2	
V	 iskanju	osnovnih	okvirov	za	 izbirne	tekme	za	slalom	2020	 je	bila	že	na	eni	od	prejšnjih	sej	definirana	
ideja	o	določitev	minimalnih	standardov	za	 izvedbo	 izbirnih	tekem,	s	čimer	bi	zagotovili	objektivnost	 in	
nedvoumnost	odločitev	ter	eliminirali	pritožbe.	
Strokovni	svet	predlaga	da	se	pobuda	za	oblikovanje	teh	standardov	poveri	odboru	za	divje	vode,	ki	naj	
do	konca	oktobra	pripravi	predlog.	Predlog	naj	vključuje	tudi	opredelitev	o	makro	lokaciji	izbirnih	tekem	
(doma,	tujina,	ali	kombinacija).	
	
Ad	3	
Strokovni	svet	poziva	sodniško	komisijo	k	ustrezni	pripravi	sodnikov	za	sojenje	na	izbirnih	tekmah	2020.	
Sodniški	 komisiji	 predlaga,	 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.	
V	tem	smislu	so	se	oblikovali	še	naslednji	predlogi:	

• KZS	naj	delegira	in	financira	13-15	najboljših	sodnikov	za	sojenje	na	izbirnih	tekmah.	
• Ta	sodniška	ekipa	naj	ima	dodatno	usposabljanje,	ki	bi	se	ga	morali	udeležiti	tudi	trenerji.	



• Izvedba	trening	tekem	z	reprezentančnimi	ekipami,	izbrano	sodniško	vrsto	in	trenerji.	
• Glavni	sodnik	za	posamezno	izbirno	tekmo	naj	se	udeleži	sestanka	vodij	ekip	in	predstavi	kriterije	

sojenja.	
	
Strokovni	svet	verjame,	da	enoten	pogled	na	kriterije	sojenja	vnaša	objektivnost	 in	zmanjšanje	stopenj	
prostosti	 pri	 sodniških	 odločitvah,	 trenerjem	 daje	 smernice	 za	 specifičen	 tehnični	 tekmovalni	 trening,	
tekmovalcem	pa	vodilo	za	način	vožnje,	ki	bo	še	zadoščal	načelu	regularnosti.	
	
	
Ad4	
Strokovni	svet	je	obravnaval	dopis	KKSE	v	katerem	predlaga	prilagoditev	sistema	izbirnih	tekem	2020	za	
žensko	ekipo	slalom	zaradi	poškodbe	Urše	Kragelj	in	morebitne	poškodbe	še	katerega	od	tekmovalcev	do	
konca	izbire	olimpijskih	potnikov.	
Strokovni	svet	je	sprejel	naslednje	opredelitve	oz.	sklepe:	

• Sistem	treh	sklopov	izbirnih	tekem	od	katerih	dva	štejeta	je	bil	oblikovan	ravno	z	namenom,	da	
omogoči	 tekmovalcem	 možnost	 uvrstitve	 v	 ekipo	 tudi	 v	 primeru,	 ko	 se	 zaradi	 kakršnih	 koli	
vzrokov	ne	bi	mogli	udeležiti	enega	od	sklopov.	

• Sistem	izbire	je	nastavljen	tako	da	je	praktično	nemogoče	zamikati	izbirne	tekme	za	posamezno	
kategorijo,	 ker	 sta	 dva	 od	 treh	 sklopov	 že	 fiksirana	 (SP2019	 in	 EP2020),	 s	 tem	 pa	 je	 precej	
natančno	definiran	tudi	možni	termin	za	izbirne	tekme	2020.	

• Velja	načelo	enakopravne	obravnave,	torej	se	ta	sistem	enotno	privzema	za	vse	situacije	in	za	vse	
tekmovalce	enako,	ne	glede	na	kategorijo.	

• Modifikacija	sistema	zgolj	za	eno	kategorijo	bi	 lahko	odprla	prostor	za	zlorabo	sistema	v	drugih	
kategorijah	ob	določenem	trenutnem	ugodnem	izidu.	

• Urši	Kragelj	je	potrebno	zagotoviti	maksimalno	podporo	s	strani	KZS	pri	rehabilitaciji	in	povratku	
v	popolno	tekmovalno	operativnost,	za	kar	bodo	s	strani	KZS	zagotovljena	potrebna	sredstva.	

• Status	 tekmovalke	 in	 individualno	 financiranje	ostaja	po	pravilih	nespremenjen	tudi	v	prihodnji	
sezoni.	 	

	
Ad	5	
Pri	 razmisleku	o	boljšem	delu	v	naslednjem	olimpijskem	ciklusu	strokovni	 svet	 razume	razliko	v	načinu	
dela,	 ko	 tekmovalec	 doseže	 resnično	 vrhunskost	 (medalja	 člani	 EP,	 SP,	 OI)	 in	 praviloma	 uveljavi	
individualen	 sistem	dela,	 ter	 obdobjem	 skozi	 katerega	 se	morajo	od	najboljših	mladincev	prebiti	 v	 vrh	
članske	 kategorije	 vsi	 prihajajoči	 tekmovalci.	 Ravno	 zaradi	 tega	 se	 je	 okrepila	 ideja	 po	 definiranju	
vsebinsko	bogatejšega	programa	za	B	ekipo,	ki	bo	razvojno	naravnan	in	tempiran	preko	celega	leta.	
Potrebno	bo	precizno	definirati	kriterije	za	B	ekipo,	način	dela	pa	naj	bi	hkrati	spodbujal	delo	v	skupini	in	
medsebojno	kompetitivnost,	seveda	v	zdravem	smislu.	
Potrebno	 bo	 tudi	 alocirati	 trenerske	 resurse,	 ki	 bodo	 nosili	 odgovornost	 za	 izvedbo	 programa	 in	 imeli	
afiniteto	in	kapacitete	za	delo	s	skupino.	Okrepljeno	delo	z	B	ekipo	v	nekem	smislu	že	anticipira	postopen	
umik	 zrelih	 tekmovalcev	 v	 naslednjem	 olimpijskem	 ciklusu	 in	 mu	 je	 potrebno	 nameniti	 ustrezen	
poudarek,	da	bomo	lahko	v	danem	obdobju	v	svetovno	špico	lansirali	nove	tekmovalce.	
	
	
Ad	6	
Predsedstvo	se	je	načelno	strinjalo	s	predlogom	o	sestavi	ekip	za	SP	spust	v	naslednjem	letu,	ki	smo	ga	
oblikovali	na	5.	seji:	 	
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	zapolnijo	po	rangu	uvrstitev	na	DP	(avgust).	

	
V	 skladu	 z	 zastavljenimi	 kriteriji	moramo	počakati	 še	 na	 izvedbo	DP	 za	 člane	 in	U23	 v	 Solkanu,	 avgust	
2019.	Strokovni	svet	bo	ekipo	glede	na	trenutno	zapolnjenost	mest	predlagal	predsedstvu	v	potrditev	po	
SP	v	Seu	d’Urgell.	
	
	
	
Razno	
	

1. Strokovni	 svet	 je	 potrdil	 sestavo	 ekip	 za	 prihajajoča	 velika	 tekmovanja	 v	 skladu	 s	 povzetkom	
direktorja	kajakaške	zveze.	

2. Državno	prvenstvo	v	spustu-sprint	se	izvede	v	avgustu	na	progi	v	Solkanu.	
3. Izbira	in	potrditev	ekipe	za	SP	spust	Nanathala	2020	je	bila	obravnavana	že	v	točki	6.	
4. Koncept	dela	v	prihodnje	in	program	B	ekipe	za	leto	2020	je	bil	obravnavan	v	okviru	točke	5.	
5. Zaposlitev	športnikov	v	javni	upravi	–	SV:	v	skladu	z	dogovorom	še	iz	lanskega	leta	se	poskuša	s	

predčasno	 rošado	 namesto	 Saša	 Taljata	 na	 njegovo	mesto	 postaviti	 Simona	 Ovna,	 ki	 sicer	 od	
naših	kandidatov	kotira	najviše	(12.	mesto).	

6. Kreiranje	programa	za	2020	–	poziv	odboroma	za	divjo	in	mirno	vodo,	da	posredujejo	smernice	in	
ideje	za	izvedbo	programa	v	olimpijskem	letu.	

7. Panožne	športne	šole:	strokovni	svet	mora	kot	najvišji	strokovni	organ	podati	mnenje	na	poročila	
trenerjev,	zaposlenih	preko	panožnih	športnih	šol.	Zato	poziva	trenerje,	da	mu	poročila	dostavijo	
v	presojo	najkasneje	do	30.	avgusta	2019.	

	
	
Zapisal:		 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Andrej	Grobiša	


