Zapisnik sestanka ODV, ki je bil v Celju dne 1.12. 2020
Prisotni: Peter Kauzer, Simon Hočevar, Fedja Marušič in Dušan Konda
Odsotni: Borut Tuma, Sašo Taljat, Mitja Oštrbenk
Sestanek je trajal od 11.00 do 12.45
Odsotni so se opravičili in s strani KKK SE- Taljat in s strani KKK Lj- Tuma, smo
pisno prejeli njihova stališča oz predloge
Na samem sestanku smo prisotni večino časa posvetili letnemu delovnemu
načrtu KZS za leto 2021.
Naši zaključki:
Izbirne tekme v slalomu v letu 2021
Najkasneje do 1.3. 2021 se mora na sami progi urediti rampa in to na tak
način, da ne bo nevarnosti za poškodbe. Do takrat se mora dokončno določiti
kje bo štart in kje cilj izbirnih tekem in kakšen je vodostaj na progi. K reševanju
te problematike se mora pristopiti takoj. V času trajanja izbirnih tekem mora
biti določeno kdo bo kontroliral vodostaj.
Potrebno je določiti kdo je odgovorna oseba glede pogojev za izvedbo izbirnih
tekem…možnosti so…
-organizator tekme
-vodja tekmovanja
-vodja vrhunskega športa
-direktor KZS
Sofinanciranje programov članske ekipe
Strinjamo se s napisanim gradivom s pripombo, da se pri Lei Novak in Evi Alini
Hočevar določi ali se pripravljata individualno, v kolikor gredo na skupne
priprave, pa se to financira iz njihovega individualnega fonda.

Eventuelni vpliv Kovida 19
Ne glede na nastalo situacijo pri nas in v svetu je potrebno izpeljati vse tri
sklope izbirnih tekem za OI Tokio 2021. SP Seo 2019 je že bilo, izbirne v Tacnu
in EP Ivrea pa bo prihodnje leto. Enotno mnenje članov ODV je da se na
današnji dan (1.12.2020) ne moremo izreči o različnih kombinacijah glede
Covida, ki bi lahko tako ali drugače vplivale na potek za izbiro naših štirih
olimpijskih potnikov. Cilj mora biti, da na OI 2021 nastopijo najbolje
pripravljeni tekmovalci, ter da se potniki za OI določijo na podlagi tekmovalnih
dosežkov in ne za zeleno mizo. Natančna navodila glede Covida in nastopanja
na največjih tekmah naj se oblikujejo do 1.3.2021, saj se razmere do takrat še
lahko spremenijo…(cepljenje, zmanjšanje ali povečanje pandemije, odpoved ali
prestavitev EP v Ivrei)
Priprave tekmovalcev
Vrhunski tekmovalci trenirajo v pripravljalnem obdobju tako kot to opredelijo s
vodjem programa in s svojimi trenerji. Sredstva , ki so jim odobrena so po
našem mnenju realna, pri tekmovalcih, ki delajo pod okriljem Boruta Javornika
pa se še enkrat preveri njim dodeljeni znesek.
Maj Oštrbenk ne bo sodeloval v programu slaloma (U23 C-1)
Naše mnenje je, da se pri mlajših tekmovalcih v kolikor je to možno čim več
dela timsko v skupinah, ki jih vodja programa skupaj s trenerji določi. Na te
priprave lahko pridejo po dogovoru tudi drugi tekmovalci, skupaj s trenerji.
Predlagamo, da tisti tekmovalci, ki so sofinancirani s strani KZS nekaj dni na
leto…od 3 do 5 posvetijo delu z mladimi, tako kot je že bila praksa v preteklosti.
Priprave in tekmovanja t.i. B ekipe v slalomu…v preteklosti je bilo na to temo
že dovolj napisanega, v praksi pa to ne zaživi….mislimo na tekmovalce, ki se
niso uvrstili v člansko reprezentanco. Na stroške KZS se pošlje en kombi teh
tekmovalcev skupaj s trenerjem na dve ali tri ICF tekme, saj lahko to dvigne
moralo teh tekmovalcev, zvezi pa prinese boljše ICF točke. Program in sestava
B ekipe (tudi trenerji) naj se podrobno zapiše v programu KZS. V drugem delu
sezone se lahko na predlog vodje vrhunskega športa eventuelno zamenja po
en tekmovalec v kategoriji, v kolikor tretjeuvrščeni ne dosega predvidenih
rezultatov.

Slovenski pokal 2020 v slalomu za člane
Predlagamo, da se čimprej razglasijo rezultati tega letošnjega tekmovanja.
Program razvoja za 4 leta
Tu moramo bolj dolgoročno postaviti usmeritve in namene delovanja s cilji in
termini za vsa navedena področja. Nalogo naj prevzamejo zaposleni na
panožnih športnih zvezah- za koordinatorja predlagamo Pavlija Kuralta.
ODV predlaga, da vsi tekmovalci tudi pri U 14 v spustu na vseh tekmovanjih pri
nas nastopijo v slalom čolnih.
Tekmovanja v slalomu in tudi spustu naj bodo na primernih delih naših rek.
Težavnostna stopnja naj bo po možnosti vsaj 2…Vse preveč tekem je na
popolnoma nezahtevnih rekah in to dolgoročno ne prinaša razvoja in
rezultatov v našem športu, ki pa je divjevodaški.
Koledar 2021
Predlagamo da se končni koledar za leto 2021 napiše in potrdi do konca
decembra 2020 in naj se upošteva sorazmernost pri dodelitvi tekmovanj vsem
klubom, s poudarkom na izvedbi državnih prvenstev. Pri sestavi koledarja
načeloma ni potrebno usklajevati divjih in mirnih vod.
Mnenje ODV glede cros slaloma
Glede na to, da je pred dnevi ICF uvrstil oz. kandidiral to disciplino kot uradno
olimpijsko disciplino že v Parizu 2024 se tudi mi strinjamo s tem, predvsem z
zavedanjem, da bomo potem divjevodaši imeli na OI 6 kompletov medalj, se
bolj učvrstili kot panoga na OI in s tem ohranili možnost in dolgoročni obstoj
samega slaloma na OI.
Zapisal Dušan Konda

