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Uvod 
 
Dokument Letni delovni načrt za sezono 2023 predstavlja usmeritve, na osnovi katerih se 
izvaja program Kajakaške zveze Slovenije v letu 2023. Sestavljen je na osnovi predlogov, ki so 
jih kot osnovo za program posredovali Iñaki Gomez in Simon Hočevar za slalom, Maks 
Frančeškin za spust in Stjepan Janić za sprint na mirnih vodah. Del programa razvoja je 
predlagan na osnovi predloga vodje programa mladih Dejana Testena. Predlog sistema 
strokovne podpore programa je predlagan s strani direktorja Andreja Jelenca. Dokument sta 
obravnavala Odbor za divje vode in Odbor za mirne vode ter  ga ocenila kot primernega. 

Programi vrhunskega športa in programi usmerjenih v vrhunski šport 
 
Programi slaloma na divjih vodah  
Program članskih slalomskih reprezentanc 
 
Skupni program - velika mednarodna tekmovanja 2023: 
 
Tekmovanje Kraj Termin 

Svetovni pokal 1 Augsburg 2. 6. - 4. 6. 2023 
Svetovni pokal 2 Praga 9. 6. - 11. 6. 2023 
Svetovni pokal 3 Tacen 16. 6. - 18. 6. 2023 
Evropske igre Krakov 29. 6. – 2. 7. 2023 
Svetovni pokal 4 La Seu d’Urgell 1. 9. - 3. 9. 2023 
Svetovno prvenstvo London 19. 9. - 24. 9. 2023 
Svetovni pokal 5 Pariz 6. 10. - 7. 10. 2023 
 
Skupni program – priprave na velika tekmovanja 2023: 
 
priprave Kraj Termin 

Priprave na EI Krakov 5. 5. - 14. 5. 2023 
Priprave na SP London 22. 5. - 26. 5. 2023 
Priprave na SP London 7. 8. - 13. 8. 2023 
Priprave Pariz julij 2023 
 
Druga tekmovanja 2023: 
 
Tekmovanje Kraj Termin 

Izbirni tekmi 1 in 2 Ljubljana, Tacen 22. 4. - 23. 4. 2023 
Izbirni tekmi 3 in 4 Krakov 29. 4. – 30. 4. 2023 
Državno prvenstvo Ljubljana, Tacen 26. 8. 2023 
 
Sestava strokovnega vodstva: 
 
Vodja programa vrhunskega športa in vodja ekipe: Iñaki Gómez 
Trenerji, vključeni v izvedbo programa A ekipe: Simon Hočevar, Borut Javornik, Peter Kauzer, 
Jože Vidmar, Jernej Abramič 
Trener B ekipe in izvajalec dodatnega programa razvoja: Aleš Kuder  
Pomočnik: Jure Lenarčič 
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Program priprav: 
 
Program priprav v pripravljalnem obdobju in v času med skupnimi akcijami reprezentance: 
 
Izvedba programa treninga in priprav poteka v okviru trening skupin oziroma individualno. 
Odgovorni vodje vsake od trening skupin so trenerji, ki načrtujejo in izvajajo program 
posamezne trening skupine. Tekmovalci prve kvalitetne skupine imajo lahko tudi individualne 
trenerje. Sredstva, ki so namenjena za sofinanciranje stroškov priprav posamezne trening 
skupine oziroma posameznega tekmovalca, so odvisna od tega, v katero od kvalitetnih 
rangov so uvrščeni tekmovalci. Pogoj za koriščenje sredstev za program v okviru trening 
skupin je posredovan najmanj okvirni terminski načrt oziroma program priprav v 
pripravljalnem obdobju. Program je potrebno v vednost posredovati vodji programa 
vrhunskega športa. 
 
Za sezono 2023 so kvalitetni rangi naslednji: 
 
Medalisti Pripravljeni 

za medalje 
Pripravljeni za 
finale 

Skupina 
članskega 
razvoja 1  

Skupina 
članskega 
razvoja 2 

Peter Kauzer Martin 
Srabotnik 

Ajda Novak Anže Berčič Vid Kuder 
Marušič  

Luka Božič  Alja Kozorog Lea Novak Žan Jakše 

Benjamin 
Savšek 

 Eva Alina Hočevar 
(K1Ž + C1Ž) 

Ulan Valant Nejc Polenčič 

Eva Terčelj    Niko Testen 
    Klemen Vidmar 
     
 
Perspektivni 

 Žiga Lin Hočevar 

 Juš Javornik 

 Marko Petek 

 

Sofinanciranje programa priprav tekmovalcev članske slalomske reprezentance v okviru 
trening skupin oziroma individualno: 
 
Sredstva za priprave se delijo na osnovi kvalitetnega ranga posameznega tekmovalca, 
vključenega v program. Določena višina pomeni maksimalno vsoto, ki jo tekmovalci lahko 
porabijo za individualne priprave in tekmovanja v pripravljalnem in tekmovalnem obdobju. 
 

rang število znesek  

Medalisti 4 8.000,00 € 
Pripravljeni za medalje 1 5.900,00 € 

Pripravljeni za finale 3 4.400,00 € 
Skupina članskega razvoja 1 3 3.200,00 € 
Skupina članskega razvoja 2 5 2.400,00 € 

Perspektivni 3 500,00 € 
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V primeru, da imajo tekmovalci odobren fond za individualne priprave v dveh ali več 
disciplinah, se jim kot osnovo prizna polno koriščenje fonda iz višje ovrednotene skupine. 
Če se tekmovalec uvršča v kvalitetno skupino v več slalomskih skupinah in kajakaškem krosu, 
se mu za vsako od naslednjih dveh (druga slalomska disciplina oziroma kajakaški kros) prizna 
20% od izračuna za vsako od dodatnih disciplin. 
Tekmovalcem, ki so v zadnjih 2 letih osvojili individualne kolajne na SP, EP, skupnem seštevku 
WC oziroma kolajno na zadnjih OI, se doda dodatek na kolajne v višini 20 % na izračunani 
osnovni fond discipline, v kateri je bila osvojena kolajna (za osnovo se jemlje osnovni fond, 
brez dodatkov).  
Vrednost dodatka na kolajne se za vsako osvojeno kolajno dodatno ovrednoti z dodatnimi 
10% za bronasto kolajno, 20% za srebrno kolajno in 30% za zlato kolajno, pri čemer se 
olimpijska kolajna multiplicira s faktorjem 2.  
 
Tekmovalci, ki sem jim sofinancira program priprav, so obvezani nastopati na tekmah ICF 
ranking serije v času tekmovalne sezone po izbirnih tekmah. 
V primeru neizpolnjevanj prej navedene obveze to vpliva na uvrstitev v nižjo skupino 
sofinanciranja programa priprav za naslednjo sezono. S tekmovalci in klubi tekmovalcev 
skupine članskega razvoja in skupine perspektivni se podpiše dogovor, da v primeru 
neizpolnjevanja prej navedenega pogoja, KZS vrnejo sredstva, ki so bila porabljena za 
priprave iz naslova sofinanciranja individualnih priprav za sezono 2023. 
 
Upravičeni stroški programa trening skupin oziroma individualnega programa: 
 
Tekmovalci in trenerji lahko koristijo sredstva za individualni program predvidoma za 
naslednje vsebine programa: 
- pokrivanje stroškov letalskih prevozov na priprave in tekmovanja, 
- pokrivanje stroškov najema avtomobila, potnih stroškov in transferjev na pripravah in   

tekmovanjih, 
-  povračilo stroškov prevoza na treninge 
- pokrivanje stroškov namestitve in prehrane, 
- pokrivanje stroškov masaž in fizioterapevtskih storitev, 
- pokrivanje stroškov prehranskih dopolnil (do 20% vrednosti programa), 
- pokrivanje stroškov najema opreme in uporabe objektov za potrebe izvedbe priprav, 
- dodatni stroški za strokovni kader, 
- izjemoma nakup specialne kajakaške opreme ob predhodni odobritvi vodje programa 
vrhunskega športa ali direktorja KZS. V tem primeru se sredstva nakažejo na klub, oprema pa 
je last kluba. 
 
Morebitni drugi stroški morajo biti vnaprej dogovorjeni z vodjo programa VŠ. V izjemnih 
primerih lahko vodja programa VŠ odobri dodatna sredstva za pokrivanje dodatnega 
strokovnega kadra (pomočniki trenerjev, maserji...). 
 
Za pokrivanje stroškov trenerjev, ki sodelujejo v izvedbi programa, se zagotovijo dodatna 
sredstva, če so priprave predvidene v okvirnem programu, posredovanem vodji programa 
vrhunskega športa na začetku pripravljalnega obdobja. 
Financira se vnaprej dogovorjene stroške za udeležbo trenerja na pripravah do višine, ki jo 
uskladijo vodja programa vrhunskega športa, trener in direktor KZS. 
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Namenjena sredstva se lahko koristijo za trenerje, predvidene kot izvajalce programa KZS v 
posamezni sezoni, ki jih potrdi vodja programa VŠ.  
 
Sredstva, predvidena za pokrivanje programa trening skupin oziroma individualnega 
programa, morajo biti izkoriščena do konca tekmovalne sezone 2023 oziroma ne kasneje kot 
31. 10. 2023. 
 
Stroški testov na COVID-19, ki so nujni za izvedbo programa ali jih bo predvideval morebitni 
COVID protokol KZS, se ob potrditvi zdravnika pokrivajo iz skupnega računa programa KZS in 
ne iz individualnega programa. 
 
 
Kriteriji za izbor članskih slalomskih reprezentanc: 
 
Način izbora reprezentance se vrši na osnovi ranga, kreiranega na osnovi procentualnih 
zaostankov za najboljšim v kategoriji. Organizirajo se 4 tekme, najboljši trije rezultati se 
upoštevajo za končni rang. 
Format izbirnih tekem je tekma z enim tekom. V primeru, ko so izbirne tekme del drugega 
tekmovanja (ICF ranking), ki ima drugačen format, se za izbor ekipe vsak dan šteje prvi tek 
(prvi dan prvi tek kvalifikacij in drugi dan polfinale). 
 
Tekmovanje Kraj Termin 

Izbirni tekmi 1 in 2 Ljubljana, Tacen 22. 4. - 23. 4. 2023 
Izbirni tekmi 3 in 4 Krakov 29. 4. – 30. 4. 2023 
 
 
Način rangiranja za sestavo ekip: 

 
- rang znotraj kategorije se določi na osnovi zaostankov v odstotkih za zmagovalcem v 

kategoriji, ob upoštevanju slovenskih tekmovalcev,  
- v izračunu ranga se tekmovalcem ne upošteva njihov najslabši rezultat, 
- za končni rang se torej upošteva en rezultat manj od skupnega števila dobljenih 

rezultatov do situacije, ko sta zaradi odpadlih tekem za seštevek dobljena samo dva 
rezultata. Za končni rang se tako upošteva, npr. 3 od 4 rezultatov, oziroma 2 od 3 
rezultatov,  

- v primeru, da sta izvedeni samo dve tekmi, se upoštevata obe tekmi. Vodja programa 
VŠ lahko v izjemnih primerih predlaga upoštevanje še dodatnih kriterijev, 

- v primeru, da je izvedena le ena tekma in tako dobljen le en rezultat, sestavo ekipe 
predlaga vodja programa VŠ v sodelovanju s trenerji, vključenimi v reprezentanco ob 
upoštevanju rezultatov edine tekme in sestave reprezentance iz prejšnje sezone, 

- če ni izvedena nobena tekma, je sestava reprezentance enaka reprezentanci iz 
pretekle sezone, 

- če imata dva tekmovalca enak končni rezultat v rankingu, se upošteva najmanjši 
zaostanek za zmagovalcem, 

- na tekmah se upoštevajo rezultati vseh slovenskih tekmovalcev, ki nastopajo na 
posameznem tekmovanju. Tudi tekmovalcev, ki so morebiti že prekvalificirani. 

 
V primeru izrednih primerov, kadar kateri od vrhunskih tekmovalcev, ki so v zadnjih dveh 
sezonah osvojili individualno kolajno na članskem SP, EP, skupni razvrstitvi svetovnega pokala 
ali na posamezni tekmi svetovnega pokala, zaradi bolezni ali poškodbe ne more nastopati na 
izbirnih tekmah za rangiranje in uvrstitev v reprezentanco, ima vodja programa VŠ v 



  

LJUBLJANA, MAREC 2023 6 

 

sodelovanju s trenerji, vključenimi v program članske slalomske reprezentance, možnost 
predlagati drugačno ekipo, kot določa rang za izbor reprezentance, z ustrezno obrazložitvijo 
in upoštevanjem zgoraj navedenih dejstev.  
 
Bonus za uvrstitev v ekipo: 
 
Tekmovalec/ka, ki v pretekli sezoni osvoji individualno kolajno na OI, SP, EP in skupni 
razvrstitvi svetovnega pokala, je v ekipo za naslednjo sezono prekvalificiran.  
 
Za vsa tekmovanja v sezoni 2023 so v ekipo preselekcionirani: 
Benjamin Savšek, Peter Kauzer, Luka Božič 
 
Tekmovalci/ke, ki so prekvalificirani v ekipo, niso dolžni nastopiti na izbirnih tekmah, je pa 
zaželeno. Če nastopajo na tekmi, se njihovi rezultati upoštevajo pri izračunih zaostankov. 
 
 
Način sestave reprezentance za EP, SP in serijo tekem ICF svetovnega pokala: 
 
Prvouvrščeni trije tekmovalci z ranga izbirnih tekem imajo zagotovljen nastop na prvih treh 
tekmah svetovnega pokala in na evropskih igrah v Krakovu, pri čemer so tekmovalci, ki so 
preselekcionirani, uvrščeni na vrh ranking lestvice v posamezni disciplini. 
 
Nastop na vseh tekmah v sezoni imajo zagotovljen samo tekmovalci, ki so preselekcionirani v 
ekipo na osnovi rezultatov v sezoni 2022. 
 
Tekmovalci, ki se na EI uvrstijo na mesta med prvih 15, ter tekmovalci, ki so po prvih treh 
tekmah svetovnega pokala v skupni razvrstitvi svetovnega pokala uvrščeni na mesta med 
prvih 20, si potrdijo mesto v reprezentanci za četrto tekmo svetovnega pokala. 
 
V primeru, da vsa mesta v ekipi za četrto tekmo svetovnega pokala niso zasedena, se pravi, da 
si vsi tekmovalci na osnovi prej zapisanih kriterijev niso potrdili mesta v ekipi za to tekmo, se v 
ekipo uvrsti druge tekmovalce na osnovi naslednjih kriterijev in v naslednjem vrstnem redu: 

1. Četrtouvrščeni oziroma petouvrščeni z izbirnih tekem, če nima prevelikega zaostanka 
za prvouvrščenim (glej spodaj). 

2. Individualna kolajna na SP v kategoriji U23 (ne glede na zaostanek na izbirnih 
tekmah). 

3. Individualna kolajna na SP v mladinski kategoriji (ne glede na zaostanek na izbirnih 
tekmah). 

Kriterij, ki se uporablja za oceno, da zaostanek ni prevelik, je povprečje zaostankov: 
K1M: 5 %  /     C1M: 5%    /    K1Ž:  6% /      C1Ž: 7%  

 
Dodaten kriterij za uvrstitev v ekipo za četrto tekmo svetovnega pokala je nastop na vsaj eni 
ICF ranking tekmi v obdobju med izbirnimi tekmami in četrto tekmo svetovnega pokala. 
 
Odločitev o tekmovalcih, ki bodo nastopili na svetovnem prvenstvu 2023 v Londonu in na 
finalni tekmi svetovnega pokala 2023 v Parizu ter po izbirnih tekmah niso uvrščeni v ekipo za 
celo sezono, se izvede po četrti tekmi svetovnega pokala na osnovi upoštevanja seštevka 
najboljših dveh rezultatov, vključenih v sistem ICF rankinga v obdobju med izbirnimi tekmami 
2023 in svetovnim prvenstvom v Londonu. Tekmovalci morajo imeti rezultate z vsaj dveh 
tekem ICF rankinga v prej omenjenem obdobju. 
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Vodja programa VŠ ima, v izjemnih primerih ob ustrezni obrazložitvi, pravico odboru za divje 
vode predlagati drugačno ekipo, kot jo določa rang končne razvrstitve svetovnega pokala. 
 
 
 
Način sestave slalomske B ekipe: 
Vodja programa vrhunskega športa po zaključenih izbirnih tekmah predlaga sestavo B ekipe. 
V ekipo se vključi tekmovalce, ki niso uvrščeni v nobeno od reprezentanc (člani, U23 ali 
mladinci). 
 
Tekmovanje Kraj Termin 

ICF ranking Epinal (FRA) 23. 6. - 25. 6. 2023 
ICF ranking Praga (ČEŠ) 29. 7 .- 30. 7. 2023 
ICF ranking Bratislava (SVK) 5. 8. - 6. 8. 2023 
 
 
Sistem prijavljanja na ICF slalom ranking tekme: 
 
Pravico do udeležbe na ICF slalom ranking tekmovanjih imajo tekmovalci po rangu zadnjih 
izbirnih tekem, do zapolnitve nacionalne kvote tekmovalcev, ki lahko nastopijo na ICF ranking 
tekmi. Kvote za nastop lahko omejijo organizatorji ICF slalom ranking tekmovanj, vendar ne 
na manj kot 6 tekmovalcev iz posamezne države v posamezni disciplini. 

 

 

Program ekipe za kajakaški kros 
 
Skupni program - velika mednarodna tekmovanja 2023: 
 
Tekmovanje Kraj Termin 

Svetovni pokal 1 Augsburg 2. 6. - 4. 6. 2023 
Svetovni pokal 2 Praga 9. 6. - 11. 6. 2023 
Svetovni pokal 3 Tacen 16. 6. - 18. 6. 2023 
Evropske igre Krakov 29. 6. – 2. 7. 2023 
Svetovni pokal 4 La Seu d’Urgell 1. 9. - 3. 9. 2023 
Svetovno prvenstvo London 19. 9. - 24. 9. 2023 
Svetovni pokal 5 Pariz 6. 10. - 7. 10. 2023 
 
Skupni program : 
 
priprave Kraj Termin 

Priprave na globalne 
kvalifikacije 2024 

Praga TBD 

 
Druga tekmovanja 2023: 
 
Tekmovanje Kraj Termin 

Izbirna tekma Ljubljana, Tacen 4. 5. 2023 
Državno prvenstvo Ljubljana, Tacen 27. 8. 2023 
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Za sezono 2023 so kvalitetni rangi naslednji: 
 
Medalisti Pripravljeni 

za medalje 
Pripravljeni za 
fazo na izpadanje 

Skupina 
članskega 
razvoja 1 

Perspektivni 

Ajda Novak Vid Kuder 
Marušič 

Tine Kancler Eva Alina Hočevar Naja Pinterič 

Eva Terčelj   Martin Srabotnik  

 
 

Sofinanciranje programa priprav tekmovalcev članske ekipe v kajakaškem krosu: 
 

rang število znesek  

Medalisti 2 5.900,00 € 
Pripravljeni za medalje 1 4.000,00 € 
Pripravljeni za fazo na 

izpadanje 1 2.600,00 € 
Skupina članskega razvoja 1 2 1.200,00 € 

Perspektivni 1 500,00 € 
 
 
Tekmovalci so upravičeni do celotnega fonda za individualne priprave, če nimajo odobrenega 
fonda v drugi disciplini. V primeru, da imajo odobren fond za individualne priprave v dveh 
disciplinah, se jim prizna polno koriščenje fonda iz višje ovrednotene skupine, v drugi disciplini 
pa se jim prizna 20% odobrenega fonda. 
 
Upravičeni stroški so enaki kot upravičeni stroški individualnega programa discipline slalom. 
 
Izhodišča kvalifikacijskega sistema: 
 
Trenutno imajo kvalifikacije (time trials – vožnje na čas) velik vpliv na nadaljnje prehajanje v 
naslednje kroge. Izbira startnega mesta se določa na osnovi rezultatov v kvalifikacijah, kakor 
tudi napredovanje iz ene faze tekmovanja v naslednjo fazo. 
Zaradi tega dejstva mora imeti kvalifikacijska tekma pomemben vpliv. 
 
Sistem kvalifikacij se izvede v dveh fazah, kvalifikacijske vožnje in skupinske tekme na 
izpadanje. 
 
Izvedeta se dve kvalifikacijski vožnji na čas na postavljeni progi z vključeno cono prevračanja. 
Za vsako uvrstitev tekmovalec prejme določeno število točk. Na osnovi ranga, dobljenega s 
seštevkom obeh voženj, se najboljših 8 tekmovalcev kvalificira v zaključno tekmo na 
izpadanje. V primeru izenačenega števila točk je višje uvrščen tekmovalec s hitrejšo 
posamezno vožnjo. 
 
Skupinsko fazo sestavljajo tekme v 4 krogih. Za vsak krog se sestava skupin spremeni. V vsaki 
tekmi tekmovalec dobi točke glede na uvrstitev.  
 
Končna razvrstitev (rang) se kreira na osnovi seštevka vseh točk, pridobljenih v skupinski fazi 
tekmovanja in kvalifikacijskih vožnjah (time trials – vožnjah na čas). V primeru neodločenega 
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rezultata po seštevku točk je višje uvrščen tekmovalec z boljšim časom v kvalifikacijah (time 
trials – vožnjah na čas). 
 
Točke v kvalifikacijah (time trials)           Točke v skupinski delu (na izpadanje) 
   
     

 
 
 
 

 

 
 

Sestava skupin v skupinskem delu 

 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Bonus za uvrstitev v ekipo: 
 
Tekmovalec/ka, ki v pretekli sezoni osvoji individualno kolajno na OI, SP, EP in skupni 
razvrstitvi svetovnega pokala, je v ekipo za naslednjo sezono prekvalificiran.  
 
Za vsa tekmovanja v sezoni 2023 sta v ekipo preselekcionirani: 
Ajda Novak, Eva Terčelj 
 
Tekmovalci/ke, ki so prekvalificirani v ekipo, niso dolžni nastopiti na izbirnih tekmah, je pa 
zaželeno. Če na tekmi nastopijo, se njihove uvrstitve upoštevajo v končni rang. 
Preselekcionirani tekmovalki sta uvrščeni na prva mesta v  rangu izbirnih tekem. 
 
Način sestave reprezentance za EP, SP in serijo tekem ICF svetovnega pokala: 
 

Uvrstitev Točke 

1 10 

2 8 

3 6 

4 5 

5 4 

6 3 

7 2 

8 1 

  

Uvrstitev Točke 

1 10 

2 3 

3 7 

4 0 

prvi krog 

A B 

D C 

E F 

H G 

drugi krog 

C H 

A B 

G D 

E F 

četrti krog 

D F 

C E 

B G 

A H 

tretji krog 

G E 

H D 

A F 

B C 
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V ekipo za tekme svetovnega pokala in za SP se uvrsti štiri tekmovalce v vsaki od kategorij. 
Uvrstita se dva najvišje rangirana tekmovalca iz ranga kajakaškega krosa izbirnih tekem ter 
dodatno najvišje dva rangirana tekmovalca, ki sta že uvrščena v slalomsko ekipo za tisto 
tekmo. 
 
V ekipo za evropske igre se uvrsti tri tekmovalce v vsaki od kategorij. Uvrstita se dva najvišje 
rangirana tekmovalca iz ranga kajakaškega krosa izbirnih tekem ter dodatno en najvišje 
rangirani tekmovalec, ki je že uvrščen v slalomsko ekipo za to tekmovanje. 
 
 
 
IZHODIŠČA ZA KREIRANJE SISTEMA KVALIFIKACIJ ZA OI PARIZ 2024 
 
SLALOM 
 
Glavni cilj udeležbe na OI Pariz 2024 je osvojitev olimpijske medalje. Da bo to mogoče, je 
potrebno na igre poslati najboljše tekmovalce. Če je tekmovalec dominanten preko 
olimpijskega cikla, mora to imeti težo v sistemu izbora, kakor tudi izredna pripravljenost v letu 
olimpijskih iger. 
Sistem izbora ima dve fazi. Prva faza omogoča pridobitev predolimpijskega statusa, če izpolni 
enega od rezultatskih kriterijev v sezoni 2023. 
 
Olimpijski kvalifikacijski sistem se deli v dve fazi: ena določa, kdo osvoji predolimpijski status, 
in druga določa, kdo osvoji olimpijski status. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*TBD - katera tekma bo upoštevana, je potrebno še določiti. 
 
Upošteva se eno od tekem ICF rankinga v letu 2024, ki je v koledarju v obdobju marec/maj 
2024, vendar pred evropskim prvenstvom 2024 v Tacnu. 
Smiselno je upoštevati tekmo na progi, ki bo čim bolj podobna progi na OI v Parizu. 

 
 

Faza 1: sezona 2023 
 
V tem obdobju je sedem tekmovanj, vsa največja mednarodna tekmovanja leta 2023. Štejejo 
vsa, vendar ni stalne ali prednostne liste po prvi fazi. Služi le za identifikacijo športnikov z 
vrhunskimi dosežki. 

 
Športnik bo pridobil predolimpijski status, če doseže enega izmed naslednjih ciljev: 

Faza 1 Faza 2 

1 EI Krakov 6 WCH London 

2 WC1 Augsburg 7 WC5 Pariz 

3 WC2 Praga 8 TBD* TBD* 

4 WC3 Tacen 9 EP Tacen 

5 WC4 La Seu 
d'Urgell 

   

6 WCH London    

7 WC5 Pariz    
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 1 olimpijska medalja Tokio 2020 (1/1), 

 1 top 6 na svetovnem ali evropskem prvenstvu (1/2), 

 1 top 6 v skupnem seštevku svetovnega pokala (1/1), 

 4 top 10 (4/7), 

 pridobitev kvote (če je tekmovalec uvrščen v prvih 10 v MK1, ŽK1, MC1 oziroma če je 
uvrščen v prvih 20 v ŽC1). 

 

Posebni primeri 
 

 Odpoved tekme. Če je mednarodno tekmovanje odpovedano, morajo biti zahtevani 
cilji modificirani, tako da se poskuša slediti izvirnemu razmerju. 

 

 Poškodba/bolezen športnika. Če športnik zamudi del prve faze in je kategoriziran kot 
pripravljen za finale (final ready) ali višje, se njegovo uvrstitev v predolimpijski status 
prouči posebej. 

 

Faza 2: sezona 2024 
 
Faza 2 sestoji iz štirih različnih podfaz. Sistem je razložen spodaj. 
 

 Kategorije brez športnikov s predolimpijskim statusom 
 
Če ni športnikov s predolimpijskim statusom, je faza 2 izbirnega procesa odprta za vse 
slovenske tekmovalce. 
 

 Kategorije z enim športnikom s predolimpijskim statusom 
 
Če je le en športnik s predolimpijskim statusom, bo neposredno kvalificiran na olimpijske igre. 
 

 Kategorije z več kot enim športnikom s predolimpijskim statusom 
 
Če imamo več kot enega športnika s predolimpijskim statusom, se bo v drugi fazi odločalo 
med njimi (preostali tekmovalci se lahko vmešajo v razpredelnici). 
 
Športniki s predolimpijskim statusom so že kvalificirani za evropsko prvenstvo 2024. Po 
opredelitvi olimpijskega športnika je le-ta prekvalificiran za preostanek sezone 2024. Rezervni 
olimpijski športnik bo tudi prekvalificiran za nekatere tekme, tiste, ki imajo progo podobno 
kot Pariz 2024. 
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Faza 2 sistem 
 
Na vsaki tekmi tekmovalci glede na rang slovenskih tekmovalcev prejmejo določeno število 
točk. Dodatne točke se dodajo glede na uvrstitev. 
 
Porazdelitev točk je: 

 
Točkovni sistem 

Uvrstitev Točke Dodatne točke 

1 10 Medalja 6 

2 8 Uvrstitev do  10 3 

3 6 Uvrstitev do 20 1 

4 5   

5 4 ni uvrstitve v polfinale -2 

6 3   

7 2   

8 1   

 
Upoštevajo se najboljše 3 tekme od 4. 

 

Posebni primeri 
 

 Izenačenje točk. Upošteva se boljši rezultat s tekme WC5 v Parizu. V primeru, da 
noben od izenačenih tekmovalcev ni nastopil na WC5 v Parizu, se na olimpijske igre 
uvrsti tisti, ki bo dosegel najboljši rezultat na EP 2024. 

 

 Poškodba/bolezen športnika. Če športnik zaradi bolezni ali poškodbe izpusti kakšno 
od tekem druge faze, in je kategoriziran kot final ready ali višje, se tak primer 
obravnava posebej . 

 

 Odpoved katere od tekem. Če je tekma odpovedana, se štejeta najboljši 2 tekmi od 3. 
 

 Odpoved več kot ene tekme. Štejejo vse preostale tekme.  
 

 Vračanje kvote- kontinentalne kvalifikacije.Če je potrebno vračati katero od osvojenih 
olimpijskih kvot s kontinentalnih olimpijskih kvalifikacij, se za odločitev, v kateri 
disciplini se kvoto vrača, upošteva točke slovenskih tekmovalcev na ICF rankingu. 
Zadrži se kvoto v disciplini, v kateri ima najvišje uvrščeni slovenski tekmovalec nižje 
število točk. 

 

 Nejasnosti glede pridobitve kvote (podvajanje disciplin). V primeru, da se pojavi 
situacija, da bomo kot država na listi čakanja za pridobitev kvote (virtualna kvota) po 
zaključku SP v Londonu, se razprava o različnih scenarijih prestavi na čas po tem.  
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Program mladinskih in U23 slalomskih reprezentanc  
 
Mednarodna tekmovanja 
 

Tekmovanje Kraj Termin  

Svetovno prvenstvo Krakov (POL) 9. 8.  - 20. 8. 2023  

Evropsko prvenstvo Bratislava (SVK) 14. 7. - 23. 7. 2023  

 
Domača tekmovanja 
 
Tekmovanje Kraj Termin 

Izbirna tekma za SP 1 /2 
Izbirna tekma za SP 3 / 4 

Tacen 
Krakov (POL) 

22. 4. - 23. 4. 2023  
29. 4  - 30. 4. 2023  

Izbirna kajakaški kros Tacen  4. 5. 2023 
 
Sestava strokovnega vodstva:  
 
Vodja mladinske ekipe in trener: Simon Hočevar 
Vodja ekipe U23 in trener: Aleš Kuder 
Trenerji: Matej Trampuž, Uroš Kodelja, Luka Žganjar, Jure Lenarčič, Aleš Vrabič 
 

Sestava slalomske skupine U23 razvoja  za pripravljalno obdobje 
 

MK1 WK1 MC1 WC1 

Ulan Valant Eva Alina Hočevar Nejc Polenčič Eva Alina Hočevar 

Lan Tominc Lea Novak Juš Javornik Lea Novak 

Marko Petek Sara Belingar Martin Gale Sara Belingar 

Jan Ločnikar    

Urban Gajšek    

 
Tekmovalcem, ki imajo odobrena sredstva v okviru skupine “perspektivni” v članskem 
programu v višini 500 eur, se ta sredstva priznajo kot dodatna sredstva poleg pokritega 
celotnega programa priprav skupine U23 razvoja. 
 
Tekmovalcem, ki so vključeni v člansko ekipo in se jim program priprav financira v okviru 
individualnega programa, se v primeru, da se v pripravljalnem obdobju udeležijo priprav 
skupine U23 razvoj te stroške pokriva iz njihovega individualnega programa.  
 

Program priprav 
Priprave Kraj termin 

Jesenske skupne priprave Bratislava (SVK) 29. 10. – 2./6. 11. 2022  
Zimske skupne priprave Krakov (POL) 27. 3. - 31. 3. 2023 

Bratislava – ekipa za EP Bratislava (SVK) 23. 6 - 29. 6. 2023 
Mednarodna tekma Praga (ČEŠ) 26 .7. -  31. 7. 2023 
 
Za skupne zimske priprave bo strokovna ekipa mladinskih in U23 slalomskih reprezentanc 
izbrala 20 tekmovalcev s spiska U23 in mladinske ekipe za pripravljalno obdobje. Ostali 
tekmovalci bodo priključeni k pogonu U16 reprezentanc, ki bodo imeli v istem obdobju 
organizirane ločene priprave. 
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Sestava slalomske skupine  mladinskega razvoja za pripravljalno obdobje 
 

MK1 WK1 MC1 WC1 

Žiga Lin Hočevar Ula Skok Žiga Lin Hočevar Asja Jug 

Atej Zobec Urbančič Naja Pinterič Matej Trojanšek Naja Pinterič 

Rene Jeklin  Sara Globokar Andrej Jeklin Ema Lampič 

Domen Bregar Ema Lampič   

Mark Jeklin    

  
Tekmovalcem, ki imajo odobrena sredstva v okviru skupine “perspektivni” v članskem 
programu v višini 500 eur, se ta sredstva priznajo kot dodatna sredstva poleg pokritega 
celotnega programa priprav skupine mladinskega razvoja.   
 

Program priprav 
 
Priprave Kraj termin 

Jesenske skupne priprave Bratislava (SVK) 29. 10. - 6. 11. 2022 
Zimske skupne priprave Krakov (POL) 27. 3. - 1. 4. 2023 
Bratislava – ekipa za EP Bratislava (SVK) 23. 6. -  29. 6. 2023 
Krakov – ekipa za SP Krakov (POL) 24. 7. - 31. 7. 2023 
 
Za skupne zimske priprave bo strokovna ekipa mladinskih in U23 slalomskih reprezentanc 
izbrala 20 tekmovalcev s spiska U23 in mladinske ekipe za pripravljalno obdobje. Ostali 
tekmovalci bodo priključeni k pogonu U16 reprezentanc, ki bodo imeli v istem obdobju 
organizirane ločene priprave. 

 

 

Program za slalomsko skupino U16 razvoja 

 
Sestava strokovnega vodstva:  
 
Vodja ekipe in trener: Aleš Vrabič  
Trenerji:  Luka Žganjar, Pavel Kuralt, Dejan Testen 
 
 
Mednarodna tekmovanja 
 

Tekmovanje Kraj Termin  

Olympic Hopes 2023  ?????? oktober 2023  

 

Program priprav 
 
Priprave Kraj termin 

Zimske  skupne priprave Tacen/Solkan  3. 3. - 7. 3  2023 
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Tekmovalci, ki so vključeni v program zimskih priprav, bodo vabljeni na skupne priprave in 
dnevne treninge. 

 

MK1 WK1 MC1 WC1 

Domen Bregar Sara Globokar Matej Trojanšek Ema Lampič 

Tjaš Velikonja Ema Lampič Andrej Jeklin Sara Globokar 

Tin Kos Lea Senica Aljaž Golob  

Vid Kancler    

Jan Jančar    

 
Sistem izbora U23  reprezentance v slalomu na divjih vodah: 
 
Izbirne tekme za ekipo U23 so iste kot za člane. Tekmovalci starostne kategorije U23, ki so na 
osnovi ranga članskih izbirnih tekem uvrščeni v člansko ekipo, so istočasno že uvrščeni v ekipo 
U23 za SP in EP. Preostala mesta zasedejo tekmovalci na osnovi ranga izbirnih tekem U23 ob 
predpogoju, da so na izbirnih tekmah uvrščeni v predpisanem % zaostanka (6% za 
prvouvrščenim v rangu znotraj kategorije).  
Ti tekmovalci imajo zagotovljeno mesto v ekipi za SP.  
 
O utemeljenosti uvrstitve v reprezentanco za tekmovalce, ki niso v predpisanem zaostanku, 
presodijo vodja programa VŠ in trenerji, vključeni v program mladinskih in U23 reprezentanc.  
 
V posameznih kategorijah, kjer bo po končanih izbirnih tekmah zelo majhna razlika – manj kot 
1% med 3. in 4. tekmovalcem, bodo vodja programa VŠ in trenerji, vključeni v program 
mladinskih in U23 reprezentanc, dali možnost tekmovalcu, ki bo boljši na izbirnih tekmah, da 
izbere, na katerem prvenstvu bo nastopil - MEP ali MSP. Tekmovalec se mora skupaj s 
posvetom trenerja odločiti najkasneje teden dni po izbirnih tekmah, kje bo tekmoval. 
 
Sistem izbora mladinske reprezentance v slalomu na divjih vodah: 
 
Izbirne tekme za ekipo mladincev so iste kot za člane. Tekmovalci mladinske starostne 
kategorije, ki so na osnovi ranga članskih izbirnih tekem uvrščeni v člansko ekipo, so istočasno 
že uvrščeni v mladinsko ekipo za SP in EP. Preostala mesta zasedejo tekmovalci na osnovi 
ranga izbirnih tekem za mladince ob predpogoju, da so na izbirnih tekmah uvrščeni v 
predpisanem % zaostanka (6% za prvouvrščenim v rangu znotraj kategorije).  
Ti tekmovalci imajo zagotovljeno mesto v ekipi za SP. O utemeljenosti uvrstitve v 
reprezentanco za tekmovalce, ki niso v predpisanem zaostanku, presodijo vodja programa VŠ 
in trenerji, vključeni v program mladinskih in U23 reprezentanc.  
 
V posameznih kategorijah, kjer bo po končanih izbirnih tekmah zelo majhna razlika – manj kot 
1% med 3. in 4. tekmovalcem, bodo vodja programa VŠ in trenerji, vključeni v program 
mladinskih in U 23 reprezentanc dali možnost tekmovalcu, ki bo boljši na izbirnih tekmah, da 
izbere, na katerem prvenstvu bo nastopil - MEP ali MSP. Tekmovalec se mora skupaj s 
posvetom trenerja odločiti najkasneje teden dni po izbirnih tekmah, kje bo tekmoval. 
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Bonus za uvrstitev v ekipo:  

Tekmovalec/ka, ki v pretekli sezoni osvoji individualno kolajno na MSP, MEP, je v ekipo za 
naslednjo sezono prekvalificiran.  Za vsa tekmovanja v sezoni 2023 je v ekipo preselekcioniran: 
Žiga Lin Hočevar v K -1 in C-1. 

Sistem izbora mlajše reprezentance (U16 ) v slalomu na divjih vodah: 
 
Ekipo za sodelovanje v programu mlajše reprezentance (U16) se določi na osnovi ranga, ki ga 
sestavljajo izbirne tekme za sestavo mladinske reprezentance za SP in dodatna tekmovanja, 
ki jih določi vodja programa VŠ in trenerji, vključeni v program mladinskih in U23 
reprezentanc. Tekmovanja bodo določeno naknadno, ko bo končan koledar tekmovanj. 
Upošteva se 10 tekem, šteje pa najboljših 6. 
O utemeljenosti uvrstitve v ekipo presodijo vodja programa VŠ in trenerji, vključeni v program 
mladinskih in U23 reprezentanc.  

 
Način sestave reprezentance za EP in SP v disciplini kajakaški kros: 
 
Za sestavo ekipe za SP in EP se uporabijo iste izbirne tekme kot za člane. Za uvrstitev se 
upošteva uvrstitev v absolutnem rankingu. V ekipo za SP se uvrsti štiri tekmovalce v vsaki od 
kategorij. Uvrstita se dva najvišje rangirana tekmovalca iz ranga kajakaškega krosa izbirnih 
tekem ter dodatno najvišje dva rangirana tekmovalca, ki sta že uvrščena v slalomsko ekipo za 
tisto tekmo. 
 
V ekipo za evropsko prvenstvo se uvrsti tri tekmovalce v vsaki od kategorij. Uvrstita se dva 
najvišje rangirana tekmovalca iz ranga kajakaškega krosa izbirnih tekem ter dodatno en, 
najvišje rangirani tekmovalec, ki je že uvrščen v slalomsko ekipo za to tekmovanje. 
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Programi spusta na divjih vodah 
 
Program članskih spustaških reprezentanc  
 
Skupni program – velika mednarodna tekmovanja: 
 
Tekmovanje Kraj Termin 

Evropsko prvenstvo Skopje (MKD) 15. 5. - 21. 5. 2023 
Svetovno prvenstvo Augsburg (NEM) 4. 6. - 10. 6. 2023 
Svetovni pokal  Mezzana (ITA) 16. 6.- 17. 6. 2023 
Svetovni pokal  Lipno (ČEŠ) 29. 8.- 30. 8. 2023 
Svetovni pokal  Češke Budjejovice (ČEŠ) 31. 8.- 1. 9. 2023 
 
Skupni program – priprave: 
 
Tekmovanje Kraj Termin 

Priprave na SP Augsburg (NEM) 10. 10. - 14. 10. 2022 
Priprave na snegu Planica 11. 1. - 15. 1. 2023 
Priprave na SP Augsburg (NEM) april  2023 (4 dni) 
 
 
Domača tekmovanja in izbirne tekme: 
 
Tekmovanje Kraj Termin 

Izbirna tekma 1 – klasika Osilnica / Kolpa 14. 4. 2023 
Izbirna tekma 2 - sprint Osilnica / Kolpa 15. 4. 2023 

Izbirna tekma 3 - sprint (DP) Osilnica / Kolpa 15. 4. 2023 

Izbirna tekma 4 - Klasika (DP) Bled / Dolinka 1. 5. 2023 
Izbirna tekma 5 - sprint Augsburg april 2023 
 
Sestava strokovnega vodstva: 
 
Vodja ekipe: Maks Frančeškin 
Trenerji: Jernej Abramič (individualni trener), Jakob Stanič (pomočnik trenerja) 
 
Program priprav: 
 
Program priprav v pripravljalnem obdobju in v času med skupnimi akcijami reprezentance: 
 
Izvedba programa treninga in priprav poteka individualno oziroma v okviru trening skupin. 
Sredstva, ki so namenjena za sofinanciranje stroškov priprav, so odvisna od tega, v katero od 
kvalitetnih rangov so uvrščeni tekmovalci.  
 
Za sezono 2023 so kvalitetni rangi naslednji: 
 
Medalisti Pripravljeni za 

medalje 
Skupina članskega 
razvoja 

Nejc Žnidarčič Ana Šteblaj Tjaš Til Kupsch 
Anže Urankar Simon Oven Lenart Stanovnik 
  Matija Preskar 
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  Živa Jančar 
  Nika Ozimc 
  Martin Gale 
  Nejc Gradišek 
  Blaž Cof 
 

Sofinanciranje programa priprav tekmovalcev članske spustaške reprezentance v okviru 
trening skupin: 
 
Sredstva za priprave se delijo na osnovi kvalitetnega ranga posameznega tekmovalca, 
vključenega v program. Razmerje sofinanciranja spust programa je, v odnosu na vrednost 
programa olimpijskih disciplin 1 proti 0,65. 
 

rang število znesek  

Medalisti 2 5.200,00 € 
Pripravljeni za medalje 2 3.835,00 € 

 
Določena višina pomeni maksimalno vsoto, ki jo tekmovalci lahko porabijo za individualne 
priprave in tekmovanja v pripravljalnem in tekmovalnem obdobju.  
 
Tekmovalcem, ki so v zadnjih 2 letih osvojili individualne kolajne na SP, EP oziroma skupnem 
seštevku WC, se doda dodatek na kolajne v višini 20 % na izračunani osnovni fond discipline, v 
kateri je bila osvojena kolajna.  
Vrednost dodatka na kolajne se za vsako osvojeno kolajno dodatno ovrednoti z dodatnimi 
10% za bronasto kolajno, 20% za srebrno kolajno in 30% za zlato kolajno. 
 
Skupini članskega razvoja se sofinancirajo stroški priprav, ki so v programu KZS. 
 
S sklepom predsedstva KZS se Blažu Cofu, ki je sicer uvrščen v skupino članskega razvoja, 
omogoči izvedba individualnih priprav. Maksimalna višina sredstev, ki je namenjena za 
izvedbo njegovega individualnega programa, je 2.000,00 €. Upravičeni stroški tega 
individualnega programa so enaki kot za tekmovalce, vključene v sofinanciranje rednega 
individualnega programa. 
 
Stroški priprav, ki so del reprezentančnega programa v pripravljalnem obdobju, se 
tekmovalcem, ki imajo priznan individualni fond za priprave ranga medalisti in pripravljeni za 
medalje, krijejo iz tega fonda. 
 
Upravičeni stroški individualnega programa: 
 
Tekmovalci in trenerji lahko koristijo sredstva za individualni program predvidoma za 
naslednje vsebine programa, ki mora biti vnaprej odobren s strani vodje programa VŠ: 
- pokrivanje stroškov letalskih prevozov na priprave in tekmovanja, 
- pokrivanje stroškov najema avtomobila, potnih stroškov in transferjev na pripravah in   

tekmovanjih, 
- pokrivanje stroškov namestitve in prehrane, 
- pokrivanje stroškov masaž in fizioterapevtskih storitev, 
- pokrivanje stroškov prehranskih dopolnil (do 20% vrednosti programa), 
- pokrivanje stroškov najema opreme in uporabe objektov za potrebe izvedbe priprav, 
- strošek dodatnega strokovnega kadra, 
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- izjemoma nakup specialne kajakaške opreme ob predhodni odobritvi vodje programa 
vrhunskega športa ali direktorja KZS. V tem primeru se sredstva nakažejo na klub, oprema pa 
je last kluba. 
 
Morebitni drugi stroški morajo biti vnaprej dogovorjeni z vodjo programa VŠ. V izjemnih 
primerih lahko vodja programa VŠ odobri dodatna sredstva za pokrivanje dodatnega 
strokovnega kadra (pomočniki trenerjev, maserji...). 
 
Za pokrivanje stroškov trenerjev, ki sodelujejo v izvedbi programa, se zagotovijo dodatna 
sredstva, če so priprave predvidene v okvirnem programu, posredovanem vodji programa 
vrhunskega športa na začetku pripravljalnega obdobja. 
Financira se vnaprej dogovorjene stroške za udeležbo trenerja na pripravah do višine, ki jo 
uskladijo vodja programa vrhunskega športa, trener in direktor KZS. 
Namenjena sredstva se lahko koristijo za trenerje, predvidene kot izvajalce programa KZS v 
posamezni sezoni, ki jih potrdi vodja programa VŠ.  
 
Sredstva, predvidena za pokrivanje programa trening skupin oziroma individualnega 
programa, morajo biti izkoriščena do konca tekmovalne sezone 2023 oziroma ne kasneje kot 
15. 10. 2023. 
 
Stroški testov na COVID-19, ki so nujni za izvedbo programa ali jih bo predvideval morebitni 
COVID protokol KZS, se ob potrditvi zdravnika pokrivajo iz skupnega računa programa KZS in 
ne iz individualnega programa. 
 
 
Sistem izbora članske reprezentance v spustu na divjih vodah: 
 
Za izbor reprezentance za EP in tekme svetovnega pokala se organizirajo 4 tekme v Sloveniji 
(dva klasična spusta in dva sprinta), izmed katerih se za končni rang upoštevajo najboljše tri 
uvrstitve. Za dokončen izbor reprezentance za SP v sprintu v Augsburgu se upošteva še 
dodatna izbirna tekma v sprintu v Augsburgu. 
 
Format domačih izbirnih tekem v sprintu je tekma z eno vožnjo kvalifikacij + eno vožnjo finala. 
V finale se iz kvalifikacij uvrsti naslednje število čolnov: 
K1m        15 
C1m    7 
K1ž    7 
C2m    vsi  
Za končni rang se upoštevajo rezultati finalne vožnje. Za tiste, ki se ne uvrstijo v finale, pa 
uvrstitev določa boljši čas, dosežen v kvalifikacijah. Finalisti so, ne glede na dosežen čas v 
finalu, uvrščeni pred nefinaliste v rangu točkovanja, ki velja za izbor reprezentance. 
 
Za rangiranje izbirnih tekem v spustu se uporablja točkovni sistem, in sicer: 
1. mesto 100 točk 
2. mesto 95 točk 
3. mesto 92 točk 
4. mesto 90 točk 
5. mesto  89 točk 
vsako naslednje mesto po eno točko manj. 
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Če imata dva tekmovalca enako število točk, se za določitev boljšega v rangu upošteva manjši 
% zaostanek za zmagovalcem na najboljši tekmi. Zaostanki v % znotraj kategorije in med 
kategorijami se uporabljajo kot pomoč za ocenjevanje nivoja kvalitete posameznega 
tekmovalca, z razlogom, da ne bi na največja tekmovanja pošiljali slabo pripravljenih 
tekmovalcev. 
 
Nastop na SP v sprintu na divjih vodahv Augsburgu si zagotovijo tekmovalci z uvrstitvijo v 
finale na tekmi v sprintu na EP v Skopju. Ostala mesta se zapolnijo s tekmovalci glede na rang 
izbirnih tekem v sprintu, pri čemer se upoštevajo točke najboljših dveh izbirnih tekem od  treh 
izvedenih (2x Kolpa + Augsburg). 
 
Bonus za dosežke v preteklih sezonah: 
 
Tekmovalcu, ki je v pretekli sezoni osvojil naslov svetovnega prvaka ali evropskega prvaka v 
individualni kategoriji, se za naslednjo sezono prizna dve zmagi (2x 100 točk) v disciplini, kjer 
je osvojil medaljo.   
Tekmovalcu, ki je v pretekli sezoni osvojil medaljo na svetovnem prvenstvu ali medaljo na 
evropskem prvenstvu v individualni kategoriji, se za naslednjo sezono prizna ena zmaga (1x 
100 točk) v disciplini, kjer je osvojil medaljo.   
 
 
Za sezono 2023 se priznajo naslednji bonusi: 
 
Nejc Žnidarčič  2x 100 točk / sprint 
 
Sistem izbora ekipe za moštvene vožnje: 
 
Določitev ekipe za moštvene vožnje je v pristojnosti vodje ekipe, ki pri odločitvi upošteva 
rezultate izbirnih tekem, rezultatov individualne tekme, če je ta v programu pred moštveno 
tekmo, oceno kvalitete posameznih članov ekipe na dotični tekmovalni progi ter 
kompatibilnost ekipe. Sestava ekipe mora zasledovati cilj najboljšega rezultata na 
tekmovanju. 
 
 
Program mladinskih in U23 spustaških reprezentanc: 
 
 
Mednarodna tekmovanja: 
 

Tekmovanje Kraj Termin  

Svetovno prvenstvo Roudnice (ČEŠ) 5. 7. - 8. 7. 2023  

 
 
Domača tekmovanja: 
 
Tekmovanje Kraj Termin 

Izbirna tekma 1 – klasika Osilnica / Kolpa 14. 4. 2023 
Izbirna tekma 2 - sprint Osilnica / Kolpa 15. 4. 2023 

Izbirna tekma 3 - sprint (DP) Osilnica / Kolpa 15. 4. 2023 

Izbirna tekma 4 - Klasika (DP) Bled / Dolinka 1. 5. 2023 
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Skupni program – priprave: 
 
Priprave Kraj Termin 

Priprave na divji vodi Ardeche (FRA) 11. 11. - 19. 11. 2022 
Priprave na morju Rovinj (HRV) 6. 2. - 12. 2. 2023 
Priprave na divji vodi Valtellina (ITA) april  2023 
Priprave za SP Roudnice (CZE) maj/ junij 2023 
 
Sestava strokovnega vodstva:  
Vodja ekipe in trener: Maks Frančeškin 
Trenerji: Jakob Stanič, Andrej Breznik, Tim Novak, Anže Urankar 

 

 

Sestava U23 in mladinske spustaške ekipe za pripravljalno obdobje: 
 

MK1 WK1 MC1 MC2 

Lenart Stanovnik Ana Šteblaj * Nejc Gradišek  

Matija Preskar Živa Jančar Martin Gale   

Tjaš Til Kupsch Nika Ozimc   

Jon Šenk    

Simon Škof Ojeda    

Klemen Breznik     

Blaž Mihelič    

*Tekmovalcem, ki so vključeni v člansko ekipo in se jim program priprav financira v okviru 
individualnega programa, se v primeru, da se v pripravljalnem obdobju udeležijo priprav 
skupine U23 razvoj te stroške pokriva iz njihovega individualnega programa.  
 
 
Sistem izbora mladinske in U23 reprezentance v spustu na divjih vodah: 
 
Za izbor ekipe U23 in mladince se organizirajo 4 tekme (dva klasična spusta in dva sprinta), 
izmed katerih se za končni rang upošteva najboljše tri rezultate. Rangiranje se izvede po 
točkah, kot sledi. 
 
Za rangiranje izbirnih tekem v spustu se uporablja točkovni sistem, in sicer: 
1. mesto 100 točk 
2. mesto 95 točk 
3. mesto 92 točk 
4. mesto 90 točk 
5. mesto  89 točk 
vsako naslednje mesto po eno točko manj. 
 
Če imata dva tekmovalca enako število točk, se za določitev boljšega v rangu upošteva manjši 
% zaostanek za zmagovalcem na najboljši tekmi. Zaostanki v % znotraj kategorije in med 
kategorijami se uporabljajo kot pomoč za ocenjevanje nivoja kvalitete posameznega 
tekmovalca, z razlogom, da ne bi na največja tekmovanja pošiljali slabo pripravljenih 
tekmovalcev. 
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Upravičenost nastopa na velikih tekmovanjih po posameznih kategorijah oceni vodja 
programa VŠ v sodelovanju s trenerji ekipe, na osnovi strokovne ocene o možnosti uvrstitve v 
½ uvrščenih na tekmovanju. 
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Programi sprinta na mirnih vodah 
 
Program članskih sprinterskih reprezentanc  
 
Mednarodna tekmovanja: 
 
Tekmovanje Kraj Termin 

Mednarodna tekma Milano (ITA) 15. 4. - 16. 4. 2023 
Svetovni pokal 1 Szeged (MAD) 11. 5. - 14. 5. 2023 
Svetovni pokal 2 Poznanj (POL) 26. 5. - 28. 5. 2023 
Evropske igre Krakov (POL) * 21. 6. - 24 .6. 2023 
Svetovno prvenstvo Duisburg (NEM) 23. 8. - 27. 8. 2023 
 
 * Na evropskih igrah je program tekmovanja reduciran. V programu so samo tekme na 200 m 
in 500 m. 
 
Domača tekmovanja: 
 
Tekmovanje Kraj Termin 

Izbirna tekma in DP 5000m Brežice 1. 4. 2023 
Izbirna tekma sprint in DP 
člani/U23 -  enojci 

Bled 27. 4. 2023 

Državno prvenstvo sprint - 
člani dvojci + vsi ostali 

Bled 2. 9.- 3. 9. 2023 

 
Sestava strokovnega vodstva: 
 
Vodja programa: Stjepan Janić 
Trenerji: Jan Šmit, Jernej Župančič Regent, Pablo Saavedra, Peter Liker 
 
 
Program priprav 
 
Program priprav v pripravljalnem obdobju  
 
Članska ekipa se deli po trening skupinah. Tekmovalci so glede na svoj kvalitetni nivo 
razdeljeni v kvalitativne range. Na osnovi teh rangov se določi višina sofinanciranja programa. 
Odgovorni vodje vsake od trening skupin so trenerji, ki načrtujejo in izvajajo program 
posamezne trening skupine 
 
Za sezono 2023 so kvalitetni rangi naslednji: 
 
Medalisti Pripravljeni za 

medalje 
Pripravljeni za 
finale 

Skupina članskega 
razvoja 

Anja Osterman  Jošt Zakrajšek Rok Šmit 
Špela Ponomarenko 
Janić 

  Mia Medved 
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Sofinanciranje programa priprav tekmovalcev članske sprinterske reprezentance v okviru 
trening skupin: 
 
Sredstva za priprave se delijo na osnovi kvalitetnega ranga posameznega tekmovalca, 
vključenega v program.  
 
 

rang število znesek  

Medalisti 2 8.000,00 € 
Pripravljeni za medalje 0 0 

Pripravljeni za finale 1 4.400,00 € 
Skupina članskega razvoja 2 3.200,00 € 

 
Določena višina pomeni maksimalno vsoto, ki jo tekmovalci lahko porabijo za individualne 
priprave in tekmovanja v pripravljalnem in tekmovalnem obdobju.  
 
Tekmovalcem, ki so v zadnjih 2 letih osvojili kolajne na SP oziroma EP, se doda dodatek na 
kolajne v višini 20 % na izračunani osnovni fond.  
Vrednost dodatka na kolajne se za vsako osvojeno kolajno dodatno ovrednoti z dodatnimi 
10% za bronasto kolajno, 20% za srebrno kolajno in 30% za zlato kolajno. 
 
Upravičeni stroški individualnega programa: 
 
Tekmovalci in trenerji lahko koristijo sredstva za individualni program predvidoma za 
naslednje vsebine programa, ki mora biti vnaprej odobren s strani vodje programa VŠ: 
- pokrivanje stroškov letalskih prevozov na priprave in tekmovanja, 
- pokrivanje stroškov najema avtomobila, potnih stroškov in transferjev na pripravah in   

tekmovanjih, 
- pokrivanje stroškov namestitve in prehrane, 
- pokrivanje stroškov masaž in fizioterapevtskih storitev, 
- pokrivanje stroškov prehranskih dopolnil (do 20% vrednosti programa), 
- pokrivanje stroškov najema opreme in uporabe objekta za potrebe izvedbe priprav, 
- strošek dodatnega strokovnega kadra, 
- izjemoma nakup specialne kajakaške opreme ob predhodni odobritvi vodje programa 
vrhunskega športa ali direktorja KZS. V tem primeru se sredstva nakažejo na klub, oprema pa 
je last kluba. 
 
Morebitni drugi stroški morajo biti vnaprej dogovorjeni z vodjo programa VŠ. V izjemnih 
primerih lahko vodja programa VŠ v dogovoru z direktorjem KZS odobri dodatna sredstva za 
pokrivanje dodatnega strokovnega kadra (pomočniki trenerjev, maserji...). 
 
Za pokrivanje stroškov trenerjev, ki sodelujejo v izvedbi programa, se zagotovijo dodatna 
sredstva, če so priprave predvidene v okvirnem programu, posredovanem vodji programa 
vrhunskega športa na začetku pripravljalnega obdobja. 
Financira se vnaprej dogovorjene stroške za udeležbo trenerja na pripravah do višine, ki jo 
uskladijo vodja programa vrhunskega športa, trener in direktor KZS. 
Namenjena sredstva se lahko koristijo za trenerje, predvidene kot izvajalce programa KZS v 
posamezni sezoni, ki jih potrdi vodja programa VŠ.  
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Sredstva, predvidena za pokrivanje programa trening skupin oziroma individualnega 
programa, morajo biti izkoriščena do konca tekmovalne sezone 2023 oziroma ne kasneje kot 
15. 10. 2023. 
 
Stroški testov na COVID-19, ki so nujni za izvedbo programa ali jih bo predvideval morebitni 
COVID protokol KZS, se ob potrditvi zdravnika pokrivajo iz skupnega računa programa KZS in 
ne iz individualnega programa. 
 
 
Program priprav sprinterske reprezentance 
 
Točne termine in trajanje priprav se določi po zaključenih izbirnih tekmah glede na sestavo 
ekip. Sofinanciranje obsega programa tekmovalnega dela sezone se okvirno prilagodi obsegu 
programa sofinanciranja slalomskega programa. 
 
Priprave Kraj termin 

Priprave pred evropskimi 
igrami 

Bohinj bo določen naknadno 

Priprave pred svetovnim 
prvenstvom 

Bohinj bo določen naknadno 

 
 
Kriteriji za izbor članskih sprint reprezentanc: 
 
Za kreiranje ranga za izbor reprezentance se organizirajo izbirne tekme v naslednjih terminih: 
 
Tekmovanje Kraj Termin 

Izbirna tekma 5000m Brežice 1. 4. 2023 
Izbirna tekma sprint - 
individualne discipline 

Bled 27. 4. 2023 

Izbirna tekma sprint - ekipni 
čolni 

Zagreb (HRV) 29. 4. 2023 

 
 
Tekme se organizirajo v naslednjih disciplinah: 
 
razdalja izbirna ocena kvalitete ali 

dodatna izbirna 

200 m K1Ž, K1M K2Ž, K2M, XK2 
500 m K1Ž, K1M  K2M, 
1000 m K1Ž, K1M K2M, K4M 
5000 m K1M, K1Ž  
 
Pravico nastopa na izbirnih tekmah imajo tekmovalci članske, U23 in mladinske kategorije. 
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Sestava reprezentance za  svetovni pokal: 
 
Tekmovalci si priborijo pravico nastopa na svetovnem pokalu glede na rang, kreiran na osnovi 
rezultatov izbirne tekme in dovoljene kvote za nastop.  
 
Kriterij, ki zagotavlja nastop na svetovnem pokalu, je ocena, da ima tekmovalec oziroma 
posadka v ekipnem čolnu možnost uvrstitve v finale B v olimpijskih disciplinah in uvrstitev v 
finale A v neolimpijskih disciplinah. 
Na osnovi rezultatov izbirnih tekem in usklajevanja s trenerji se sestavi ekipne čolne. Namero 
veslanja v ekipnem čolnu morajo trenerji za svoje tekmovalce napovedati najmanj mesec dni 
pred izbirnimi tekmovanji.  
V primeru negotovosti pri odločitvi, ali posameznik ali posadka zadostuje prej omenjenemu 
kriteriju, vodja programa VŠ sprinta na mirnih vodah določi izvedbo dodatne kriterijske 
tekme, na osnovi katere se odloči, ali tekmovalca ali posadko predlaga za uvrstitev v ekipo za 
svetovni pokal. 
 
Tekmovalec si pridobi pravico nastopa na svetovnem prvenstvu in evropskih  igrah s primerno 
uvrstitvijo na tekmah svetovnega pokala. Kvalitetni kriterij, ki zagotavlja nastop, je uvrstitev v 
finale B v olimpijskih disciplinah in v finale A v neolimpijskih disciplinah. 
 
V disciplinah, kjer sta dva kandidata z izpolnjenim kvalitetnim kriterijem iz prejšnjega 
odstavka, je način določitve tekmovalca, ki je predlagan za nastop na EI in SP naslednji: 
- prvi kriterij za uvrstitev v reprezentanco za nastop na svetovnem prvenstvu in evropskih 
igrah je nastop  na obeh svetovnih pokalih,  
- z dvema medsebojnima zmagama na tekmah svetovnega pokala je tekmovalec kvalificiran 
za EP in SP,  
- v primeru, da sta tekmovalca po drugi tekmi svetovnega pokala izenačena po medsebojnih 
zmagah, se v tednu po zadnji tekmi svetovnega pokala izvede dodatna izbirna tekma. 
 
Neposredna uvrstitev v ekipo: 
 
Tekmovalci, ki v pretekli sezoni osvojijo individualno kolajno na svetovnem ali 
evropskem članskem prvenstvu, so v ekipo za svetovni pokal v svoji disciplini uvrščeni 
neposredno. 
Za sezono 2023 so neposredno v ekipo za svetovni pokal uvrščeni:  
Anja Osterman v K1Ž 200 m in K1Ž 500 m 
 
Pogoj za potrditev neposredne uvrstitve v ekipo je obvezen nastop na izbirnih tekmah na 
Bledu. 
 
Bonus na izbirnih tekmah: 
 
Tekmovalci, ki so v pretekli sezoni uvrščeni med prve tri v končni skupni razvrstitvi svetovnega 
rankinga, imajo bonus za uvrstitev v ekipo za svetovni pokal. 
Z zmago na izbirni tekmi si potrdijo mesto v ekipi za svetovni pokal. V primeru, da zmaga drug 
tekmovalec, je ta izzivalec in se tekmovalec z bonusom in izzivalec med seboj pomerita na 
dodatni mednarodni tekmi oziroma če to ni mogoče na dodatni interni medsebojni tekmi v 
dneh po izbirnih tekmah. 

 
Tekmovalca z bonusom: 
Špela Ponomarenko Janić v K1ž 200 m 
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Jošt Zakrajšek v K1m 5000 m 
 
 
Vodja programa VŠ lahko izjemoma, v sodelovanju s strokovno ekipo članske in 
mladinske/U23 ekipe, za nastop v ekipi predlaga tudi tekmovalce/ke, ki ne dosegajo 
predpisanih zaostankov, kadar je skupna ocena, da bi tekmovalcem tak nastop pomenil 
pozitiven impulz v športnem razvoju. 
 
 
 
KRITERIJI ZA IZBOR KANDIDATOV ZA NASTOP NA OLIMPIJSKIH IGRAH - PARIZ 2024 
 
SPRINT 
 
Sistem izbora tekmovalcev, ki bodo OKS-ZŠZ predlagani kot kandidati za potnike na OI 2024,  
upošteva več faz, ki so sestavni del kvalifikacijskega sistema. Prva faza je svetovno prvenstvo v 
Duisburgu v sezoni 2023, kjer bo možno osvojiti kvoto za nastop na OI, druga faza so izbirne 
tekme za sestavo reprezentance in tekme svetovnega pokala v sezoni 2024, tretja faza so 
kontinentalne kvalifikacije za osvojitev olimpijske kvote v sezoni 2024.  
V tekstu je  termin tekmovalec uporabljen za ženski in moški spol in posadko, v primeru, da je 
kvota osvojena v ekipnem čolnu (posadka v K2).  
 
Prva faza - svetovno prvenstvo 2023 - Duisburg  
 
Če tekmovalec osvoji olimpijsko kvoto za Slovenijo za nastop na OI 2024 z doseženo kolajno na 
SP 2023 v Duisburgu, je uvrščen v ekipo za olimpijske igre. 
 
Termin: 
Svetovno prvenstvo v sprintu, Duisburg (NEM)  23. - 27. 8. 2023 
 
 
Druga faza – izbirne tekme za sestavo ekipe za svetovni pokal 2024  
 
Če tekmovalec na SP 2023 osvoji olimpijsko kvoto za Slovenijo, je ta tekmovalec že uvrščen v 
ekipo za tekme svetovnega pokala v sezoni 2024 v disciplini, v kateri je osvojil olimpijsko kvoto. 
 
Za sestavo ekipe za nastop na evropskih olimpijskih kvalifikacijah in na tekmah svetovnega 
pokala v letu 2024 se organizirajo izbirne tekme na Bledu ali na Jarunu. Na osnovi rezultatov se 
določi ekipa za prej omenjena tekmovanja. Tekme se organizirajo za individualne čolne, po 
potrebi pa tudi za določitev posadk v ekipnih čolnih. 
 
Tekmovalca, ki se ga predlaga za potnika na OI, se izbere na osnovi uvrstitev na tekmah 
svetovnega pokala v sezoni 2024 na naslednji način: 
 
a) v primeru, da je tekmovalec, ki je pridobil olimpijsko kvoto za nastop na OI na SP 2023, bolje 
uvrščen na prvi tekmi svetovnega pokala v Szegedu od drugega tekmovalca, ki se je na tekmo 
svetovnega pokala uvrstil na izbirnih tekmah, se za potnika na OI predlaga tekmovalca, ki je 
pridobil olimpijsko kvoto, 
b) v primeru, da je tekmovalec, ki se je na tekmo svetovnega pokala uvrstil na izbirnih tekmah, 
na prvi tekmi svetovnega pokala v Szegedu bolje uvrščen od tekmovalca, ki je pridobil kvoto za 
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nastop na OI, se odločitev o tem, katerega tekmovalca se predlaga za potnika na OI, prenese 
na drugo tekmo svetovnega pokala v Poznanju, 
 
c) v primeru, da po prvi tekmi svetovnega pokala še ni določen tekmovalec, ki se ga predlaga za 
potnika na OI, se OKS -u predlaga tekmovalca, ki je bolje uvrščen na drugi tekmi svetovnega 
pokala v Poznanju. 
 
Sistem se uporablja za vsako disciplino posebej (npr. K1m 1000 m, K1ž  500 m in ekipne čolne).  
 
Termin izbirnih tekem v sezoni 2024:    20. 4. - 21. 4. 2024 
Svetovni pokal 1, Szeged (MAD):   10. 5. - 12. 5. 2024 
Svetovni pokal 2, Poznanj (POL):    24. 5. - 26. 5. 2024 
 
 
Tretja faza – kontinentalne olimpijske kvalifikacije 2024 - Szeged 
 
V primeru, da na svetovnem prvenstvu v Duisburgu leta 2024 ni pridobljena olimpijska kvota, si 
pravico do nastopa na evropskih olimpijskih kvalifikacijah v Szegedu pridobi najboljši 
tekmovalec z izbirnih tekem. Za nastop se prijavi tekmovalce, ki imajo možnost pridobitve 
kvote. Tekmovalec, ki na evropskih olimpijskih kvalifikacijah osvoji olimpijsko kvoto, je 
predlagan za potnika za OI.  
 
Termin izbirnih tekem v sezoni 2024:    20. 4. - 21. 4. 2024 
Evropske olimpijske kvalifikacije, Szeged (MAD):  8. 5. - 9. 5. 2024 
 
 
Program mladinskih in U23 sprinterskih reprezentanc: 
 
Mednarodna tekmovanja: 
 

Tekmovanje Kraj Termin  

Mednarodna tekma Milano (ITA) 15. 4. - 16. 4. 2023  

Mednarodna tekma Zagreb (HRV) 29. 4. - 30. 4. 2023  

Mednarodna tekma Bratislava (SVK) 26. 5. - 28. 5. 2023  

Svetovno prvenstvo Auronzo (ITA) 6. 7. - 9. 7. 2023  

Evropsko prvenstvo Montemor (POR) 27. 7. - 30. 7. 2023  

Olympic hopes Poznanj (POL) 7. 9. - 10. 9. 2023  

 
Domača tekmovanja: 
 
Tekmovanje Kraj Termin 

Državno prvenstvo 5000m Brežice 1. 4. 2023 
Izbirna tekma  sprint - 
individualne discipline 

Bled 27. 4. 2023 

Izbirna tekma  sprint - ekipni 
čolni 

Zagreb (HRV) 29. 4. 2023 

MT Regata Capris Koper 12. 8. 2023 
Državno prvenstvo sprint Bled 2 .9.- 3. 9. 2023 
MT Adria Ankaran Ankaran 9. 9. 2023 
 



  

LJUBLJANA, MAREC 2023 29 

 

Program skupnih priprav: 
 
Priprave Kraj Termin 

Zimske priprave - sneg Planica 9. 1. -  15. 1. 2023 
Bazične priprave Sabaudia (ITA) februar 2023 
Specialne priprave Sardinija (ITA) marec 2023 
Zaključne priprave za SP Bohinj junij 2023 

Zaključne priprave za SP Bohinj julij 2023 
 
 
Sestava strokovnega vodstva:  
 
Vodja ekipe in trener: Jernej Župančič Regent 
Trenerji: Jan Šmit, Maks Frančeškin, Andraž Nahtigal, Melanie Schembri  
 

Sestava U23 sprinterske ekipe za pripravljalno obdobje: 
 

MK1 ŽK1 

Jakob Stojanovič Ana Šteblaj* 

Tit Faletič  

Matevž Manfreda  

Anže Pikon   

 
* vnaprej dogovorjen obseg vključevanja v program priprav glede na to, da sodeluje tudi v 
spustaškem programu. 
 

Sestava mladinske sprinterske ekipe za pripravljalno obdobje: 
 

MK1 ŽK1 

Santiago Leban Parada  

Tjaš Til Kupsch  

Andrej Korošec  

Jure Kragelj  

 

Sestava sprinterske ekipe U17 za pripravljalno obdobje: 
 
V program priprav mladinske ekipe se jih vključi glede na udeležbo in rezultate na testiranjih. 
 
 
Sistem izbora mladinske in U23 reprezentance v sprintu na mirnih vodah za nastop na 
mladinskem evropskem in svetovnem prvenstvu: 
 
Izbirne tekme za uvrstitev na rang za izbor so iste kot za člansko reprezentanco.  
Tekmovalci si priborijo pravico nastopa na mladinskem in U23 evropskem in svetovnem 
prvenstvu glede na rang izbirnih tekem, dovoljene kvote za nastop ter strokovne ocene o 
možnosti uvrstitve v finale A v neolimpijskih disciplinah in finale B v olimpijskih disciplinah. 
Strokovno oceno poda strokovna ekipa članske in mladinske /U23 ekipe, ki jo sestavljajo vodja 
programa VŠ in trenerji, vključeni v program. Kriteriji za oceno so rezultati izbirne tekme na 
Bledu, mednarodnih tekem v Bratislavi in Zagrebu ter drugi rezultati na tekmovanjih v sezoni 
2023. 
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Na osnovi rezultatov tekmovanj in usklajevanja s trenerji se sestavi ekipne čolne. Namero 
veslanja v ekipnem čolnu morajo trenerji za svoje tekmovalce napovedati najmanj en mesec 
pred izbirnimi tekmovanji. Pri pripravi predloga vodja programa VŠ in strokovna ekipa članske 
in mladinske/U23 ekipe uporabi naslednje kriterije: 
- uvrstitve in zaostanki za absolutnim zmagovalcem v enojcih na izbirnih tekmah, 
- ocene o možnosti uvrstitve v finale A ali B na mladinskem in U23 evropskem in svetovnem 
prvenstvu, 
- ocene kvalitete ekipnega čolna na osnovi odveslane testne tekme. 
 
V primeru, da je potencialnih posadk za nastop več, se izvede dodatna medsebojna testna 
tekma. Termin določi vodja programa v sodelovanju s strokovno ekipo članske in 
mladinske/U23 ekipe.Vodja programa VŠ ima v sodelovanju s strokovno ekipo članske in 
mladinske/U23 ekipe, z ustrezno obrazložitvijo, možnost v ekipo za EP ali SP predlagati tudi 
tekmovalce, ki nimajo izpolnjenih vseh prej navedenih kriterijev. 
 
Tekmovalci mladinske in U23 starostne kategorije, ki so na osnovi ranga članskih izbirnih 
tekem uvrščeni v člansko ekipo, so istočasno že uvrščeni v mladinsko ali U23 ekipo za SP in EP. 
Preostala mesta zasedejo tekmovalci na osnovi ranga izbirnih tekem za mladince. 
 

 

Program sprinterskih reprezentanc U17/U16/U15:  
 
Sestava strokovnega vodstva:  
 
Vodja ekipe in trener: Andraž Nahtigal 
Trenerji: Jan Šmit, Dejan Testen 
 
Mednarodna tekmovanja: 
 

Tekmovanje Kraj Termin 

MT Bratislava Bratislava (SVK) 26. 5. - 28. 5. 2023 

MT Auronzo Auronzo (ITA) ??? 

Olympic hopes Poznanj (POL) 7. 9. - 10. 9. 2023 

 
Program skupnih priprav: 
 

Priprave Kraj Termin 

Spomladanski kamp Bled/Most na Soči 19. 5. - 21. 5. 2023 

Poletni trening kamp 1 Bohinj 16. 7. - 18. 7. 2023 

Poletni trening kamp 2 Brežice 21. 8. - 23. 8. 2023 

 
Domača tekmovanja: 
 

Tekmovanje Kraj Termin 

Državno prvenstvo 5000 m Brežice 1. 4. 2023 

Izbirna tekma  sprint Bled 27. 4. 2023 

MT Regata Capris Koper 12. 8. 2023 

Državno prvenstvo sprint Bled 2. 9.- 3. 9. 2023 

MT Adria Ankaran Ankaran 9. 9. 2023 
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Sistem izbora mlajše reprezentance (U15 - U17) v sprintu na mirnih vodah: 
 
Predlog sestave ekipe za nastop na mednarodnih tekmovanjih in tekmovanju Olympic Hopes 
na osnovi rezultatov izbirnih tekem, rezultatov mednarodnih tekmovanj, domačih tekmovanj 
ter udeležbe in rezultatov na testih, pripravi vodja programa VŠ v sodelovanju s  strokovno 
ekipo članske in mladinske /U23 ekipe.  
 
Program sprinterskih reprezentanc U14:  
 
Sestava strokovnega vodstva:  
 
Vodja ekipe in trener: Dejan Testen 
 
Mednarodna tekmovanja: 
 

Tekmovanje Kraj Termin 

MT Memorial Matija Ljubek Zagreb 29.  4. -  30. 4. 2023 

 
Program skupnih priprav: 
 

Priprave Kraj Termin 

Poletni trening kamp  Brežice 21. 8. - 23. 8. 2023 

 
 
Domača tekmovanja: 
 

Tekmovanje Kraj Termin 

Državno prvenstvo 5000 m Brežice 1. 4. 2023 

MT Regata Capris Koper 12. 8. 2023 

Državno prvenstvo sprint Bled 2. 9 .- 3. 9. 2023 

MT Adria Ankaran Ankaran 9. 9. 2023 

 
Predlog sestave ekipe za udeležbo na poletnem trening kampu, mednarodnih tekmovanjih, 
na osnovi rezultatov mednarodnih tekmovanj, domačih tekmovanj ter udeležbe in rezultatov 
na testih, pripravi vodja programa VŠ v sodelovanju s strokovno ekipo članske, mladinske/U23 
in U17 ekipe. 
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Program maratona 
 
Mednarodna tekmovanja: 
 

Tekmovanje Kraj Termin  

Evropsko prvenstvo Slavonski Brod (HRV) 13. 7. -  16. 7. 2023  

Svetovno prvenstvo  Vejen Kolding (DEN) 31. 8. - 3. 9. 2023  

 
Domača tekmovanja: 
 
Tekmovanje Kraj Termin 

Državno prvenstvo v kratkem maratonu in 
izbirna tekma  za EP 

Ljubljana 3. 6. 2023 

Državno prvenstvo v klasičnem maratonu 
in izbirna za SP 

Bohinj 15. 8. 2023 

Ljubljanski maraton Ljubljana 21. 10. 2023 
 
 
Sistem izbora članske, U23 in U18 reprezentance v kajakaškem maratonu: 
 
Za rang se upoštevajo uvrstitve na izbirnem tekmovanju. Na EP in SP nastopa predvidoma po 
en čoln v kategoriji. Drugi čoln je uvrščen v ekipo, če za prvim na izbirnih tekmah ne zaostaja 
več kot 3%. 
O smiselnosti nastopa glede na oceno možnosti za dosego mednarodno primerljivega 
rezultata  odloči odbor za mirne vode. 
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Velja za vse discipline - tolmačenje pravil 
 
V primeru višje sile, konflikta interesov ali situacije, ki bi povzročila nejasnost v tolmačenju 
določil, pogojev in kriterijev v programu dela reprezentanc in izbire ekip, sta odbor za divje 
vode in odbor za mirne vode, vsak za svoje discipline, zadolžena za strokovno interpretacijo v 
skladu z zastavljenimi usmeritvami in za posredovanje končnega predloga v potrditev 
predsedstvu. 
 

 
Dodatna podpora programu vrhunskega športa 
 
Sofinanciranje zdravstvenega varstva 
 
Vsi tekmovalci, ki imajo status športnika perspektivnega, mednarodnega, svetovnega ali 
olimpijskega razreda, imajo možnost sklenitve zavarovanja paketa »športnik«, ki ga skupaj z 
OKS-ZŠZ ponuja zavarovalnica Triglav Zdravje. Del zavarovalne premije, ki bi jo sicer moral 
plačati športnik sam, bo pokrila KZS. 
 
Sofinanciranje stroškov meritev (testiranj), psihološke priprave in svetovanja treninga: 
 
Kajakaška zveza Slovenije ima preko Inštituta za šport možnost koriščenja določene kvote za 
sofinanciranje stroškov meritev (testiranj), psihološke priprave in svetovanja treninga. V 
okviru kvote se določi maksimalna višina sredstev, ki jih glede na uvrstitev v skupino 
sofinanciranja, lahko za prej omenjene storitve individualno koristijo posamezni športniki. 
Razmerja za koriščenje so naslednja: 
Medalisti     100   
Pripravljeni za medalje    80   
Pripravljeni za finale    60   
 
Pogoj za individualno koriščenje teh sredstev je na začetku sezone predstavljen program, za 
kaj naj bi se ta sredstva koristila. 
Za tekmovalce, ki niso vključeni v skupine za individualno sofinanciranje priprav na osnovi 
rangiranja rezultatov in so vključeni v enega od programov KZS, se testiranja organizirajo v 
okviru skupnega programa reprezentanc. 
V primeru, da se sredstva, za ta namen dostopna na Inštitutu za šport, ne izkoristijo za 
individualni program, lahko vodja programa VŠ tako ostala sredstva prerazporedi za 
pokrivanje skupnega programa. 
Okvirna višina sredstev, namenjenih za ta namen v okviru programa članskih reprezentanc za 
sezono 2023, je 20.000 €. Natančna višina se določi, ko se pridobi informacija s strani Inštituta 
za šport, ki je koordinator izvedbe programa meritev in svetovanja. 
 
Štipendije nadarjenim tekmovalcem: 
 
Tekmovalcem, ki na velikih mednarodnih tekmovanjih dosežejo vrhunske rezultate, se v 
skladu s pravilnikom o štipendiranju zagotovi štipendije KZS. V ta namen se objavi razpis, v 
katerem se predvidi rok in način prijave za pridobitev štipendije. 
 
Financiranje dela strokovnega kadra: 
 
Direktor KZS, vodja programa VŠ za discipline na divjih vodah in vodja programa VŠ za 
discipline na mirnih vodah so zadolženi za postavitev trenerske strukture, ki bo omogočala 
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optimalno izvedbo programa. Trenerjem, ki so vključeni v izvedbo programa reprezentanc, se 
financira honorar za  sodelovanje v programu na osnovi pravilnika o nagrajevanju dela 
trenerjev za sezono 2023. S trenerji se sklenejo pogodbe, v katerih se definirajo obveznosti, ki 
izhajajo iz naslova sodelovanja v programu KZS.  
 
Organizacija velikih mednarodnih tekmovanj:  
 
V letu 2023 se v Sloveniji organizira tekma ICF nivoja 2. 
ICF svetovni pokal v slalomu na divjih vodah, Ljubljana, Tacen 15. 6.- 18. 6. 2023 
 
Nosilec organizacije ICF svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah je Kajakaška zveza 
Slovenije v sodelovanju z vsemi svojimi članicami. 
Za vodenje tekmovanja se formira organizacijski odbor, ki je odgovoren za kvalitetno izvedbo 
tekmovanja. 
 
Poleg svetovnega pokala se organizirajo še naslednja večja mednarodna tekmovanja: 
MT Solkan 2023 (KK SE) - ICF nivo 3    24. 3. - 25. 3. 2023 
ECA Open Slalom Cup, Tacen (KKK Tacen) - ICF nivo 3  22. 4. - 23. 4. 2023 
ECA Junior Slalom Cup, Solkan (KK SE)    15. 7. - 16. 7. 2023 
 
Za kvalitetno izvedbo teh tekmovanj so odgovorni klubi, organizatorji tekmovanj. 
Sofinanciranje posameznih mednarodnih tekmovanj s strani KZS se določi s sklepom 
predsedstva KZS. 
 
 
 
PROGRAMI RAZVOJA  
 
Kajakaški tabori: 
 
Kajakaški tabor za divje vode se izvede v Tacnu.   4. 7. - 8. 7. 2023 
Kajakaški tabor za mirne vode se izvede v Murski Soboti. 24. 7. - 28. 7. 2023  
 
Za izvedbo taborov so zadolženi trenerji, zaposleni v programu NPŠŠ. 
 
Tekmovalni sistem: 
 
V tekmovalni sistem so vključena mednarodna tekmovanja, državna prvenstva ter serije 
tekmovanj za slovenski pokal v mlajših kategorijah v vseh disciplinah, ki jih v okviru pravilnika 
o registraciji in kategorizaciji priznava OKS. Poleg teh se organizirajo še promocijska 
tekmovanja, ki niso del uradnega tekmovalnega sistema.  
 
Slovenski pokal mlajših kategorij - divje vode in mirne vode 
 
Slovenski pokal divje vode: 
 
Za skupni seštevek slovenskega pokala se v kategoriji starejših dečkov/deklic šteje pet tekem 
od sedmih (nastopajo na šestih), v kategoriji mlajših dečkov/deklic pet tekem od sedmih in v 
kategoriji cicibanov/cicibank tri tekme od štirih. V razpisu posameznega tekmovanja se 
navede, za katero kategorijo šteje določeno tekmovanje. 
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Sistem točkovanja se izvede v skladu s pravilnikom slovenskega pokala in sklepi odbora za 
divje vode. 
Za skupni seštevek se pokali podelijo, če tekmovalci v starostnih kategorijah nastopijo na 
zadostnem številu tekmovanj (tri oziroma pet).  
 
 

Datum Disciplina Rang tekmovanja Kraj 

6. 5. 2023 Slalom Slo. pokal Celje 

27. 5. 2023 Spust Slo. pokal in DP Krško 

10. 6. 2023 Slalom Slo. pokal Most na Soči 

2. 7. 2023 Spust Slo. pokal in DP Hrastnik 

30. 7. 2023 Spust Slo. pokal Mura Krog 

9. 9. 2023 Slalom Slo. pokal in DP Tacen 

16. 9. 2023 Slalom Slo. pokal Ljubljana 

 
 
Slovenski pokal mirne vode: 
 
Za slovenski pokal na mirnih ovdah je v programu 7 tekmovanj. Za skupni seštevek  se v K1 
šteje 5 od 7 tekem, za skupni seštevek v K2 in v K2mix pa se upošteva 3 od 4 tekem.  
Sistem točkovanja se izvede v skladu s pravilnikom slovenskega pokala in sklepi Odbora za 
mirne vode. 
 

Datum Disciplina Rang 
tekmovanja 

Kraj 

13. 5. 2023 1500 m / K1 
500 m  / K2; K2mix 

Slo. pokal Žusterna 

28. 5. 2023 1000 m/ K1, K2, K2mix - dečki 
500 m/ K1, K2, K2mix - cicibani 

Slo. pokal Brestanica 

3. 6. 2023 500 m/ K1, K2, K2mix - dečki 
200 m/ K1, K2, K2mix - cicibani 

Slo. pokal Ankaran  

10. 6. 2023 1600 m/ K1 - dečki 
200 m/ K1 - cicibani 

Slo. pokal Most na Soči 

29. 7. 2023 K1, K2, K2 mix Slo. pokal Murska 
Sobota 

19. 8. 2023 2 km/ K1 - cicibani 
5 km / K1 ml. dečki 
10 km / K1 dečki 

Slo. pokal + DP Bohinj 

2. - 3. 9. 2023 200 m /K1, K2, K2mix 
500 m/ K1, K2, K2mix 
1000 m/ K1, K2 

DP Bled 

16.9. 2023 1000 m/ K1 Slo. pokal Ljubljana 

 
 
Rekreativne prireditve: 
 
V letu 2023 se organizirata dve seriji rekreativnih prireditev. Serija prireditev Voda za vedno, ki 
vsebuje prireditve netekmovalnega značaja, in serijo Kajakaška maratonska serija, v katero so 
vključeni kajakaški maratoni, ki so tekmovalnega značaja. 
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Prireditve Voda za vedno  
 

1. 5. 2023  Kolpa  Fara - Redenci 

28. 5. 2023  Krka  Krka - Šmihel 

2. - 3. 6. 2023  Ljubljanica 24 ur veslanja za dober namen 

10. 6. 2023  Drava  Starše - Ptuj 

2. 7. 2023  Krka  Soteska  - Zalog 

16. 7. 2023  Sava  Sava - Hrastnik / 90 let prvega prvenstva na  

     slovenskem 

3.9.2023  Soča  Soška regata 
 
Kajakaška maratonska serija 
 

1. 4. 2023  Brežice - DP 5000 m 

2. - 3. 6. 2023  Ljubljanica  - 24 ur veslanja 

19. 8. 2023  Bohinjski maraton 

23. 9. 2023  Brežice - Zagreb 

21. 10. 2023  Ljubljanski maraton 

28. 10. 2023  Kostanjeviški maraton 

5. 11. 2023  Slovenska obala / Žusterna  
 
 
 
Državno prvenstvo v kajakaškem polu: 
 
V letu 2023 se organizira turnir za državno prvenstvo v kajakaškem polu. 
Glede na število prijav se po potrebi organizirata kvalifikacijski turnir in pa finalni turnir. Da bo 
državno prvenstvo veljavno, mora sodelovati vsaj 6 ekip. Opremo bo zagotovila KZS. 
Termin se določi naknadno. 
 
Državno prvenstvo v zmajskih čolnih: 
 
Državno prvenstvo bo v Ljubljani, predvidoma 24. 6. 2023 v okviru Festivala zmajskih čolnov.  
 
 
Državno prvenstvo osnovnih šol v velikih kanujih: 
 
Državno prvenstvo bo v Brestanici v sodelovanju z Zavodom za šport Planica. 
Termin: 25. 5. 2023 
Pri izvedbi/organizaciji tekmovanja bodo sodelovali trenerji, zaposleni v NPŠŠ ter naknadno 
določeni zunanji sodelavci. 
 
 
Promocija in animacija kajaka na velikih tekmovanjih: 
 
V okviru organizacije tekme svetovnega pokala v Ljubljani  se organizira otroški kotiček, 
katerega del je tudi večji napihljiv bazen, ki omogoča veslanje v kajaku. K obisku se povabi 
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vrtce, osnovne šole ter različne organizatorje počitniških varstev. Za postavitev in organizacijo 
programa so zadolženi trenerji NPŠŠ.  
 
Olimpijski festival in Festival športa mladih: 
 
Za Festival športa mladih in Olimpijski festival 2023 je potrebno priskrbeti promocijski 
material. Vsako leto ga obiščejo družine in otroci iz cele Slovenije. Za promocijo se posname 
kratek promocijski video o kajaku in številnih kajakaških disciplinah.  Za izvedbo so zadolženi 
trenerji NPŠŠ. 
 
 
Kajakaške vsebine v CŠOD: 
 
Vzpostavi se kontakt z vodji programov v CŠOD-jih in se jim predstavi kajakaštvo kot možen 
program CŠOD-jev. Kajakaška zveza bo ponudila celoten komplet opreme za izvedbo 
programa kajaka v CŠOD-ju. Možna CŠOD za tovrstno sodelovanje sta Bohinj in Murska 
Sobota. Nadaljuje se sodelovanje s centrom RKS na Debelem Rtiču.  
 
 
Spremljanje razvoja talentiranih tekmovalcev: 
 
Razvoj talentiranih mladih tekmovalcev je potrebno spremljati preko analize rezultatov na 
tekmovanjih v odnosu na rezultate vrhunskih tekmovalcev, testiranj motoričnih in specialnih 
sposobnosti ter ocene specialnih kajakaških znanj.  
Za pripravo modela spremljanja razvoja se ustanovi delovna skupina trenerjev NPŠŠ, ki 
pripravi izhodišča. Na osnovi izhodišč se pripravi posvet na to temo in na osnovi zaključkov 
pristopi h kreiranju modela.  
 
Izboljšanje kompetenc strokovnega kadra: 
 
Na področju programov usposabljanja je cilj izboljšanje kompetenc strokovnega kadra, ki je 
trenutno vključen v programe v klubih in na KZS ter usposabljanje novega kadra. Cilj je 
organizirati več seminarjev, na katerih morajo aktivno sodelovati vsi trenerji, ki sodelujejo v 
programu reprezentance.  
Trenerji, ki so vključeni v program NPŠŠ, so za trenerski seminar dolžni pripraviti svoj 
strokovni prispevek. Kot predavatelje se povabi nekdanje vrhunske športnike, pa tudi 
strokovnjake z drugih področij športa. 
Trenerski seminarji se organizirajo v mesecu januarju in februarju. Termini se določijo glede na 
razpoložljivost zunanjih predavateljev. 
 
Zagotovitev strokovne literature:  
 
V sodelovanju s trenerji in tekmovalci slalomske reprezentanc se zbere gradivo, ki se ga vključi 
v prevod knjige Jana Buste s sodelavci z naslovom Za uspeh v valovih - vrhunski trening 
slalomistov na divjih vodah. Prevod knjige z dodatki slovenskih trenerjev in tekmovalcev se 
izda v knjižni obliki ter objavi na spletu. 
 
Vključevanje vrhunskih tekmovalcev v program razvoja - mentorstvo talentom: 
 
Vrhunski tekmovalci lahko pomagajo mladim tekmovalcem pri njihovem razvoju kot 
demonstratorji ali predavatelji.  
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Z vrhunskimi tekmovalci se dogovori terminski program in vsebine, s katerimi se vključijo v 
program mladih. Določi se nabor mladih, talentiranih tekmovalcev, ki se jih vključi v “Talent 
program”, v katerem sodelujejo tudi vrhunski tekmovalci kot “mentorji”. 
 
 

 


