ZAPISNIK
dopisne seje Odbora za mirne vode, ki je potekala od dne 27.11.2020 od 11.ure do
1.12.2020 do 18.ure
Od direktorja KZS smo bili pozvani k obravnavi naslednjega gradiva, ki je bilo sestavljeno na
osnovi obravnave na dveh video sejah strokovnega sveta v zadnjih 10 dneh in sestanka
trenerjev programa mladih (NPŠŠ) in ga bo predsedstvo KZS sprejelo do sredine decembra
2020.

DNEVNI RED:
1. Letnega programa za sezono 2021- delovna verzija,
2. Usmeritve za sestavo programa v katerem so nekateri kriteriji, ki jih v letnem
programu ni,
3. Koledar tekmovanj-predlog

1. Obravnava letnega programa za sezono 2021- delovna verzija,
2. Usmeritve za sestavo programa v katerem so nekateri kriteriji, ki jih v letnem
programu ni
Vladimir Jakomin je predlagal:
- da se za skupni seštevek slovenskega pokala mlajših kategorij upoštevajo vse izvedene
tekme in ne samo štiri tekme od šestih in
- da se poleg kajaka doda tudi kanu C-1 200m, 500m in 1000m.
Jernej R. Župančič je predlagal:
-da bo potrebno kot OMV dati mnenje oziroma dodati člene k pravilniku o SLO pokalu
glede: mešanih dvojcev. Ti so sedaj reden del programa svetovnih pokalov, svetovnih
prvenstev in kmalu bodo zelo verjetno tudi del OI...
Predlagam, da se v določeni meri vključi mešane dvojce v skupni seštevek SLO pokala (tako
mini K2 kot K2). Na v vabilu omenjenem sestanku mladih je bilo govora tudi o tem - prav bi
bilo, da se SLO pokal prilagodi spremembam v našem športu.
Morda je lahko SLO pokal tudi poligon za testiranje mešanih mladinskih dvojcev za
eventuelne nastope na MEP in MSP (to odpira dodatno temo dopuščanja medklubskih
posadk za potrebe mešanih dvojcev). Mešane dvojce za državno reprezentanco bomo
verjetno sposobni sestaviti le z medklubksimi kombinacijami. Hkrati bi taka možnost
preizkušanja mešanih dvojic, nekoliko dvignila privlačnost SLO pokala tekmovalcem in
trenerjem starejših kategorij (ml.mladinci, mladinci).
-s predlogom g.Jakomina, da se v seštevku SLO pokala upoštevajo vse pokalne tekme pa se
ne strinjam. Podpiram dosedanje upoštevanje določenega deleža tekem. Razlogi so
mnogoteri. Predvsem pa zmanjšujejo pritisk na mlajše tekmovalce v primeru odsotnosti
zaradi bolezni, šolskih obveznosti, družinskih počitnic...
Ljubiša Stojanovič na samo obravnavano gradivo nima pripomb, podal pa je predlog:
- dobil sem prošnjo kajakaških veteranov iz Posavja, če se lahko na čim več tekmah
organizira, v sklopu predlaganih tekem, tudi štart vsaj ene skupine, odprtega tipa, za
kategorijo veteranov, kar bi bilo dobro za promocijo kajakaškega športa V lanskem in
letošnjem letu, so si zaradi pomakanja tekem, sami organizirali interne tekme, na katerih se
je udeležilo tudi do 15 tekmovalcev iz vse Slovenije in sosednje Hrvaške.
Jošt Zakrajšek je podal naslednje mnenje:

- Ali letošnja sezona (covid 2020) šteje za kreiranje v financni sistem? Kriterij za uvrstitev v
eno izmed štirih skupin financiranja za prihodnja leta?
Kot je razvidno iz napisanega je potrebno zadostiti rezultatskim kriterijem znotraj dveh
tekmovalnih sezon....morda lahko nastane težava po sezoni 2021, če se sedaj ne doreče še
tega..
Glede na napisano, se bo po sezoni 2021 gledalo za financiranje za sezono 2022 leti 2020 in
2021....?
In ali lahko npr. tekmovalec (ki ima pred tem dve leti slabše rezultate ali je celo na novo
prišel v ekipo) in da rezultatsko odskoči v drugem delu sezone ali v eni tej isti sezoni, da
odpelje dve top tekmi in se tako dvakrat zavihti na zmagovalni oder ter kot sem napisal, ta
tekmovalec pred tem ni imel vidnejših uvrstitev ali ni nastopil na svetovnih pokalih...ali se tak
tekmovalec lahko v naslednji sezoni direktno uvrsti v finančni razred medaljaša, tekmovalca,
ki se bori za medalje ali tekmovalca, ki se bori za finale?
Glede na napisano, tekmovalec potrebuje yes or yes določeno število rezultatov...in ker v
našem športu ni prav veliko svetovnih pokalov (npr. letos je bil eden, drugo leto dva)..torej
skupaj z EP in SP 4tekme (z OI 5).
Zdenka Ponomarenko je podala mnenje v razpravi:
-da je ideja glede vključevanja veteranov na tekmovanja dobra, v Žusterni imamo to

kategorijo že dosti let v programu tekme Capris, a je njihov odziv praktično na ničli.
Poizkusili smo to kategorijo vključiti kot dodatek tudi na SLO pokalu, a neuspešno,
čeprav je tako v Sloveniji kot Hrvaški ogromno rekreativnih kajakašev.
To bi bilo delo za odgovorne za razvoj kajakaštva na KZS-razširiti projekt Voda za
vedno tudi na tekmovanja, ki jih izvajajo klubi.
Podpiram pobudo Jerneja, da se veteransko kategorijo vključi na tekmo SLO pokala
Most na Soči.
-glede števila tekem za skupni SLO pokal pa podpiram rešitev iz Pravilnika.
1. Koledar tekmovanj-predlog
Vladimir Jakomin:
-v koledar tekmovanj je treba dodati regato - 28. Mednarodno kajak kanu sprint regato ADRIA
2021, ki bo v soboto 11.09.2021 (v primeru slabega vremena 12.09.2021).
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