Kajakaška zveza Slovenije
Predsedstvo

Ljubljana, 3. 4. 2021

ZAPISNIK
14. dopisne seje predsedstva Kajakaške zveze Slovenije, ki je potekala dne 31.3.2021 od 20.00 do

dne 2.4.2021 do 14.00.
DNEVNI RED:

1. potrditev predloga vodje programa vrhunskega športa glede izvedbe izbirnih tekem za slalom
Obrazložitev točke 1.

Vlada RS je v Odloku o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, ki ga je objavila dne
28.3.2021 in velja do 11.4.2021 določila, da proces športne vadbe in izvedba tekmovanj niso
dovoljeni, razen za določene izjeme, katerim je vadba vseeno dovoljena.
Med izjeme sodijo športniki z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in
perspektvnega razreda ter športniki v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, ki so člani
državnih reprezentanc. Proces vadbe je dovoljen v varnih vadbenih skupinah in v skladu z
navodili Ministrstva za zdravje in NIJZ (v “mehurčkih”).
Glede na omejitve, ki ne omogočajo izvedbe tekmovanj vodja programa vrhunskega športa
predsedstvu predlaga, da se sprejme sklep, da se v okviru treninga v istih terminih, kot so bile v
koledarju planirane izbirne tekme, izvede trening tekmovalne vožnje, ki štejejo kot kriterijske
izbirne tekme.
Trening vožnja mora biti organizirana z enakim standardom sojenja, računske službe in video
nadzora kot predvideno izbirno tekmovanje. Na treningu lahko sodelujejo samo tekmovalci, ki
jim je v skladu z odlokom dovoljeno trenirati. Sestavo kadetske in mladinske reprezentance za
te izbirne treninge sta določila vodja programa vrhunskega športa ter vodja mladinske ekipe.
Predlog sestave mladinske ekipe za ta trening je priloga vabila. Planirano je, da se trening izvede
v skladu s sprejetim COVID 19 zdravstvenim in varnostnim protokolom, ki ga je sprejelo
predsedstvo KZS na 14. seji dne 13.3.2021 ter navodili MIZŠ glede formiranja varnih vadbenih
skupin.
Na dopisni seji je o predlogu sklepov glasovalo vseh devet članov predsedstva in soglasno potrdilo
naslednje sklepe:

Sklep št. D 14/1
Predsedstvo Kajakaške zveze Slovenije potrjuje predlog vodje programa vrhunskega športa, da
se v terminih, ko so bila predvidena izbirna tekmovanja izvede trening na način ene tekmovalne
vožnje, ki se upošteva kot izbirna tekma.

To velja za termine tekem načrtovane za 10.4. in 11.4. (1. in 2. izbirna tekma) ter v primeru, da
ne bo dovoljena izvedba mednarodne ICF ranking tekme v terminu 17.4. in 18.4. velja tudi za
termine teh tekem (3. in 4. Izbirna tekma).
Sklep št. D 14/2
Predsedstvo Kajakaške zveze Slovenije potrjuje predlog, da morajo biti trening tekmovalne
vožnje organizirane z enakim standardom sojenja, računske službe in video nadzora kot
predvideno izbirno tekmovanje. Trening mora biti organiziran v skladu s sprejetim COVID 19
zdravstvenim in varnostnim protokolom, ki ga je sprejelo predsedstvo KZS na 14. seji dne
13.3.2021 ter navodili MIZŠ glede formiranja varnih vadbenih skupin.
Sklep št. D 14/3
Predsedstvo Kajakaške zveze Slovenije potrjuje predlog, da na treningu, ki šteje kot izbirno
tekmovanje lahko sodelujejo samo tekmovalci, ki jim je v skladu z odlokom dovoljeno trenirati.
Sestavo kadetske in mladinske reprezentance za te izbirne treninge določita vodja programa
vrhunskega športa ter vodja mladinske ekipe.
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