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Sodniška komisija Kajakaške zveze Slovenije 

Celovška 25 

1000 Ljubljana 

 

izdaja 

 

ZAPISNIK 

izredne redne seje Sodniške komisije dne 19.7.2021 

 

Seja je potekala na daljavo preko aplikacije Zoom s pričetkom ob 18.00 uri. 

 

Prisotni: Rosanda Klemen, Nada Zajec, Leopold Šmit, Matjaž Savšek, Peter Gale, Tomaž Pavšič, Tanja 

Porenta Hočevar 

 

Pri pregledu prisotnosti se ugotovi, da je prisotnih vseh 7 članov, s tem je SK sklepčna. 
__________________________________________________________________________________ 
Dnevni red: 
 
1. Analiza poteka tekmovanja za slovenski pokal v mirnih vodah na Muri 3.7.2021 ter 
preučitev dopisa KKK Žusterna Koper in dopisa KKK Adria Ankaran, oba vezana na to 
tekmovanje 

__________________________________________________________________________________ 
 
 
AD1. 
Izredna seja SK je bila sklicana zaradi prejetega dopisa KKK Žusterna in KKK Adria Ankaran glede 
nepravilnosti na tekmovanju za slovenski pokal mirnih vod na Muri v soboto 3.7.2021, organizator 
Benjamin Sakač, klub Rotoattivo MS. 
Sodniška komisija se je seznanila s poročilom glavnega sodnika g. Branka Vršiča na tem tekmovanju 
ter z obema dopisoma.  
G. Šmit, ki je bil na samem tekmovanju prisoten, je podal tudi svoje mnenje glede tekmovanja. 
Glavni sodnik g.Vršič v svojem poročilu ne navaja, da bi na tekmovanju prišlo do večjih nepravilnosti. 
Opozarja pa na prevelike skupine tekmovalcev na štartu ter na težave s štartnimi številkami. Na to 
opozarja tudi g. Šmit, ki je bil eden od štirih sodnikov na tekmovanju. KKK Žusterna opozarja tudi na 
težave s kamero in štoparico. 
Po pregledu in analizi dogajanja na tekmovanju ugotavljamo, da so bile pri organizaciji tekmovanja 
določene pomanjkljivosti ter da je zaradi tega prihajalo do zamude pri samem tekmovanju. 
Glede na vse predstavljene argumente sodniška komisija ugotavlja, da ni tehtnih razlogov za to, da bi 
bilo tekmovanje neustrezno in s tem rezultati tekmovanja neveljavni, zato sprejemamo  
 
Sklep 26: Tekmovanje za slovenski pokal MV za ml. kategorije na Muri dne 3.7.2021 je bilo v 
celoti izpeljano in doseženi rezultati na tem tekmovanju so veljavni uradni rezultati tega 
tekmovanja. 
 
V nadaljnji razpravi ugotavljamo, da na tekmovanjih pogosto prihaja do nesodelovanja organizatorja z 
glavnim sodnikom v tednih pred samim tekmovanjem. Tako sodelovanje je nujno potrebno, saj mora 
organizator pripraviti vse potrebno, da lahko tekmovanje nemoteno poteka.  
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!! Kot je bilo že večkrat poudarjeno na seminarjih, je zelo pomembno, da glavni sodnik in organizator 
navežeta stik vsaj dva do tri tedne pred samim tekmovanjem in pregledata check-listo vsega 
potrebnega za ustrezno pripravo tekmovanja. Če je to pravočasno urejeno, na samem tekmovanju ne 
bo prihajalo do nepotrebnih zapletov. Check-lista je objavljena na spletni strani KZS pod zavihkom 
sodniki. 
S strani organizatorja mora biti pripravljena ustrezna časomerilna služba z videom ter dovolj veliko 
število sodnikov, kar pomeni potreben minimum pogojev za izpeljavo tekmovanja. Ker se na 
tekmovanjih mirnih vod organizatorji le redko poslužujejo uradne časomerilne službe in uporabe 
videosistema za nadzor voženj tekmovalcev (vožnje izven določene proge, prihodi v cilj ipd), pogosto 
prihaja do težav pri analizi rezultatov na samem tekmovanju. V času sestanka je g. Savšek pridobil tudi 
informacijo s strani Timing Mojstrana, ki ima izkušnje s tovrstnimi tekmovanji, o okvirnih stroških oz. 
cenah najema časomerilne službe za tovrstno tekmovanje.  
V sodniški komisiji smo mnenja, da bi morali v sodelovanju s Komisijo za organizacijo tekmovanj pri 
KZS ter posameznimi klubi organizatorji postaviti minimalne standarde in protokole za organizacijo vseh 
MV tekmovanj, od tekmovanj za slovenski pokal do državnih prvenstev. 
 
Po razpravi sprejemamo  
 
Sklep 27: Sodniška komisija predlaga, da Komisija za organizacijo tekmovanj pri KZS v 
sodelovanju s klubi in sodniško stroko postavi minimalne standarde za izvedbo tekmovanj, ki 
bodo omogočali, da so tekmovanja ustrezno organizirana. Minimalni standardi bodo tako služili 
kot pomoč organizatorjem pri pripravi tekmovanj. 
 
Sklep 28: Organizatorji tekmovanj so dolžni v sodelovanju z glavnim sodnikom poskrbeti za 
dosego vsaj minimalnih standardov za izvedbo tekmovanja. V nasprotnem primeru je glavni 
sodnik dolžan odpovedati neustrezno organizirano tekmovanje. 
 
Nadalje je potekala razprava o težavah s štartnimi številkami. Predvsem pri kategoriji najmlajših 
tekmovalcev, ki uporabljajo mini kajake, je pogost problem neustrezna namestitev štartne številke, 
zaradi česar ali številka pri prihodu v cilj ni dobro vidna ali celo med vožnjo pade dol. Pravilna in 
ustrezna namestitev štartne številke je odgovornost vsakega posameznega tekmovalca, ki mora 
poskrbeti, da je njegov čoln, s katerim tekmuje, ustrezen in skladen z obstoječimi pravili. Pri mini kajakih 
je potrebno skupaj s trenerji poiskati primerno rešitev za namestitev številke, da je le-ta ves čas vožnje 
tekmovalca dobro vidna. 
!! Posledica neustrezne namestitve štartne številke je diskvalifikacija tekmovalca, zato je dolžnost in 
odgovornost vsakega tekmovalca, da poskrbi za svojo štartno številko. Apeliramo na vodje ekip in 
trenerje, da predvsem pri mlajših tekmovalcih poskrbijo za ustrezno namestitev štartnih številk v izogib 
nepotrebnim zapletom in diskvalifikaciji.  
 
     
Glede pobude, da se na tekme večkrat povabi mlajše sodnike, je ga.Zajec izpostavila, da se tudi mlajše 
sodnike vabi na tekme, vendar je pogosta težava to, da so nekateri mlajši sodniki tudi trenerji in zato na 
tekmovanjih kot sodniki ne morejo sodelovati. V prihodnje se bo še pogosteje na tekmovanja vabilo 
mlajše sodnike in upamo, da se bodo na vabila pogosteje odzvali kot dosedaj. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.00 uri.                                         

Zapisala: Tanja P. Hočevar 
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Priloga: 
1. Poročilo GS 
2. Dopis KKK Žusterna Koper 
3. Dopis KKK Adria Ankaran 
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KAJAK KANU KLUB ŽUSTERNA KOPER, Istrska cesta 70, 6000 KOPER                           tel. 041 363 152 

          e-mail: kkk_zusterna@hotmail.com 
 
 
 

KAJAKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 
 
Pozdravljeni, 
na pobudo spremljevalcev naše ekipe na tekmo Slovenskega pokala v soboto, 3.7.2021  
v Murski Soboti, ki so se s tekme vrnili zelo razočarani pošiljam pritožbo oziroma pobudo 
za izboljšanje stanja pri organizaciji in izvedbi tekem.  
Povzemam njihovo mnenje, da se tekem na tovrstnem nivoju ne bi smelo več izvajati. 
Dogodek je bil neprimeren za otroke in škodljiv za naš celoten kajakaški šport.  
Zmotila jih je predvsem organizacija tekme in odnos sodnikov na njej. Organizatorji so s prvo 
tekmo zamujali 30 minut, boje niso bile pravočasno pripravljene za ogled proge, štoparica in 
kamera nista delali, vladal je kaos z rezultati in podelitvijo. 
Delo sodnikov je bilo neustrezno, saj niso znali oceniti, kdo mora biti diskvalificiran, niso se  
znali organizirat s štoparico in kamero, saj ju organizator ni ustrezno pripravil in pri tem so 
pustili pri otrocih zelo slab vtis. Kot glavni sodnik, g. Šmit ni znal sprejemat odločitev, ki so  
bile pomembne za celotno tekmo. Že od samega začetka je opazoval, kako neustrezno se je 
tekmovanje začelo odvijati, pa ni nič ukrepal. Kljub temu, da je iz torbe izvlekel pravilnik, ni  
ukrepal po njem. Še vedno ne vemo, kako bo s kajaki na naslednjih tekmah in kdo lahko  
tekmuje v višjih kategorijah in v kakšnem kajaku. 
Najhujše pa se nam zdi to, da za tekmovalce, ki so dosegli dobre rezultate, zaradi  
slabe organizacije in nestrokovnosti organizatorjev ter sodnikov, po izjavi glavnega  
sodnika, rezultati te tekme za Slovenski pokal za njih ne bodo šteli. 
Zelo podobno dogajanje je bilo lani na državnem prvenstvu in nivo tekmovanja se ni 
poboljšal, ampak celo poslabšal. 
Že večkrat  je bila dana pobuda, da bi sodili mlajši sodniki, ki se spoznajo na novejšo  

mailto:kkk_zusterna@hotmail.com
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tehnologijo in bi znali ukrepati, če bi se izpraznile baterije ali pa bi nastala kakršenkoli druga  
težava. A to še zmeraj ni prišlo v prakso in nekaterim bi se zdelo čudno, da bi sodili mlajši, 
"neizkušeni" sodniki.  
 
Predlagamo, da Kajakaška zveza Slovenije opravi pogovor z organizatorji in tam  
prisotnimi sodniki, ki naj prekličejo sklep o razveljavi rezultatov, saj se napake odločevalcev  
ne smejo prevaliti na tekmovalce. 
Poleg tega predlagamo, da zadolženi za mirnovodaški del kajakaškega športa vsaj enkrat  
letno izvedejo zbor vseh klubskih trenerjev mlajših tekmovalcev, kjer se dogovorijo za potek 
tekem Slovenskega pokala in drugih domačih tekmah in s tem preprečijo zaplete.   
 
Športni pozdrav, 

 
Koper, 4.7.2021       Predsednica 
          Zdenka Ponomarenko 

  
 
               
                

 

 

From: Vladimir Jakomin [mailto:kajakadria@gmail.com]  

Sent: Friday, July 9, 2021 10:47 PM 

To: Tanja P. Hočevar, Kiama; Andrej Jelenc 

Cc: ANDRAŽ NAHTIGAL 

Subject: komentar na sojenje v Murski Soboti in predlog 

 

Pozdravljeni, 

 

pišemo vam, ker smo zelo razočarani nad sojenjem v soboto 03.07. na tekmi 

slovenskega pokala v kajaku in kanuju na mirnih vodah. 

 

Zaradi kopice nepravilnosti, zmede in neskladnosti s pravilnikom predlagamo, da se 

omenjena regata izloči in NE upošteva pri skupni razvrstitvi slovenskega pokala. 

 

 

Lep pozdrav 

 

--  

Kajak kanu klub ADRIA Ankaran 
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Jadranska c. 66 

6280 Ankaran Slovenija 

 

 

 


