KAJAKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE
ODBOR ZA MIRNE VODE
ZAPISNIK
druge seje Odbora za mirne vode, ki je potekal dne 29.7.2021 ob 20. uri on-line.
Prisotni: Jernej Župančič Regent, Andraž Nahtigal, Benjamin Sakač, Maks Frančeškin in
Ljubiša Stojanović.
DNEVNI RED seje:
1. Razprava za popularizacijo in povečanje števila tekmovalcev v mirnih vodah.
Določitev tima, znotraj članov OMV, za izvedbo predlogov.
2. Določitev tima, znotraj članov OMV, za pripravo letnega koledarja 2022 - tekem in
aktivnostih za mirne vode.
3. Razprava o zadnjem Slovenskem pokalu v Murski Soboti. Kratko poročilo pripravil
Andraž Nahtigal.
4. Predstavitev osnutka dokumenta za načrtno delo z mladimi od nižjih kategorij do
članov. Pripravi Jernej Župančič.
5. Razno
Ugotovitve po točkah dnevnega reda:
1. Razprava za popularizacijo in povečanje števila tekmovalcev v mirnih vodah
Izglasovan tim: Benjamin Sakač, Ljubiša Stojanović, pomoč Andraž Nahtigal.
Predlogi:
 Stimulirati klube z nagradami, k čim večji udeležbi na slovenskih pokalih,
državnih prvenstvih in izbirnih tekmah. Opazen je upad tekmovalk. Določiti
sistem točkovanja na državnih prvenstvih (udeležba + uspeh).
 Benjamin Sakač izpostavil problematiko pri trenerskem kadru. Predlaga
morebitno štipendiranje mlajšega trenerskega kadra.
 Predlagano je bilo, da KZS pripravi atraktivne »bianco« plakate za šole
kajaka, ki se jih razdeli med klube.
 Omogočiti več izobraževanj za trenerje.
2. Določitev tima, znotraj članov OMV, za pripravo letnega koledarja 2022
Izglasovan tim: Jernej Župančič in Maks Frančeškin , pomoč Andraž Nahtigal
 Poleg rednega koledarja, se pripravi koledar zanimivih tekem za ostale, ki niso
v reprezentanci.
 Koledar za mirne vode se uskladi s »spustaškim« koledarjem.
3. Razprava o zadnjem Slovenskem pokalu v Murski Soboti
Po podanem poročilu s strani Andraža Nahtigala je bil odbor za mirne vode sklepčen,
da se tekma razglasi za neregularno iz naslednjih razlogov:
 Rezultati pri nekaterih tekmah, so dejansko neveljavni saj pri večini
tekmovalcih ni ne časov, ne mest oziroma uvrstitev.
 Ker se je merjenje časa izvajalo ročno, se zato poraja dvom, vezano na
prejšnjo točko, o verodostojnosti ostalih rezultatov.

Odbor za mirne vode bo poslal odločitev na vse klube in sodniški odbor.
4. Predstavitev osnutka dokumenta za načrtno delo z mladimi od nižjih kategorij do
članov. Pripravil Jernej Župančič
Jernej Župančič je samo navedel nekaj smernic dokumenta, ki bo na naslednji seji
predstavljen v celoti in podan v obravnavo.
5. Razno
Pod točko razno nismo razpravljali

Brežice, 09.08.2021

Zapisal: Ljubiša Stojanović

