SISTEM DELOVANJA IN KRITERIJI ZA IZBOR
KAJAKAS2 KIH REPREZENTANC V OBDOBJU
2017 – 2020
I. SISTEM VODENJA REPREZENTANČNIH PROGRAMOV
Sestava kajakaških reprezentanc
Člane reprezentanc se določi za pripravljalno obdobje in za tekmovalno sezono.
Reprezentanca za pripravljalno obdobje je razširjena in jo na predlog vodje programa
vrhunskega športa (v nadaljevanju vodja vrhunskega športa) določi strokovni svet.
Program vrhunskega športa vodi vodja vrhunskega športa in se izvaja v okviru
naslednjih reprezentanc:
Slalom člani
Slalom U23
Slalom mladinci
Slalom U16
Sprint člani
Sprint U23
Sprint mladinci
Sprint U16
Spust člani in U23
Spust mladinci
Maraton
Parakajakaštvo

vodja reprezentance: Jernej Abramič
vodja ekipe K1m/ž: Fedja Marušič
vodja ekipe C1m/ž:
vodja reprezentance: Aleš Kuder
vodja reprezentance: Matej Trampuž
vodja reprezentance: Dejan Stevanovič
vodja reprezentance: Stjepan Janić
vodja reprezentance: Fredi Apollonio
vodja reprezentance: Jernej Župančič Regent
vodja reprezentance: Jernej Župančič Regent
vodja reprezentance Srečko Masle
vodja reprezentance: Srečko Masle
vodja reprezentance: Miha Kordež
vodja reprezentance: Jernej Župančič Regent

Vodje posameznih reprezentanc za vsako disciplino strokovnemu svetu predlaga
vodja vrhunskega športa.
Status vodij reprezentanc opredeli vodja vrhunskega športa skupaj z direktorjem KZS
za vsako disciplino posebej. Glede na program predvidita naloge in obseg dela v
posamezni reprezentanci ter oblikujeta pravilnik za vrednotenje vseh nivojev trenerjev.
Z vsakim, v programu sodelujočim vodjo reprezentance in trenerjem, se podpiše
pogodba, ki opredeljuje pravice in dolžnosti med njim in KZS, v okviru sodelovanja v
programu reprezentance.
Reprezentančne programe vodi in koordinira vodja vrhunskega športa pri KZS. Slednji
je praviloma tudi vodja ekipe na velikih tekmovanjih. V primeru, da se programi
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reprezentanc terminsko prekrivajo, lahko za vodenje ekipe pooblasti vodjo posamezne
reprezentance, oziroma drugega trenerja ali funkcionarja KZS.
Za vsako reprezentanco se v letnem finančnem načrtu opredeli višina sredstev
reprezentančnega programa, ki je na voljo reprezentanci. V reprezentančne programe
so vključena sredstva, potrebna za:
- kritje stroškov nastopov na tekmovanjih (SP, EP, tekme ICF svetovnega pokala,
ICF in ECA mednarodna tekmovanja),
- kritje stroškov priprav, pokrivanje materialnih stroškov za zagotavljanje pogojev
treninga (stroški vzdrževanja proge, katamaranov, najemnine in vzdrževanje
kombijev ...),
- kritje stroškov statusnih pravic (štipendije, nadstandardna zavarovanja ...),
- kritje stroškov honorarjev in nadomestil za strokovni kader (vodij reprezentanc
in trenerjev, vključenih v reprezentančne programe).
Z vsakim tekmovalcem se podpiše pogodba, ki opredeljuje pravice in dolžnosti med
tekmovalcem in KZS. V njej se natančno opredeli status tekmovalcev, njihove
dolžnosti in posledice, če se tekmovalec ne drži dogovorjenega. Izvajanje pogodbe
nadzorujejo vodje reprezentanc in vodja vrhunskega športa pri KZS.
Program reprezentanc za posamezno sezono
Letni načrt za vsako ekipo pripravi vodja vrhunskega športa, skupaj z vodjo
reprezentance posamezne discipline. K usklajevanju skupnih akcij so povabljeni tudi
individualni (klubski) trenerji reprezentantov.
V načrtu so opredeljena finančna sredstva, definirane skupne akcije ekipe (datum, kraj
in vsebina akcije), cilji sezone in sestava reprezentance v pripravljalnem obdobju.
Opredeli se tudi pomoč zdravnikov in fizioterapevtov, psihologa, nutricionista itd.
Med skupne akcije se štejejo:
-

tedenski skupni treningi,
priprave,
tekmovanja,
testiranja,
sponzorske obveznosti.

Za vsako reprezentanco se opredeli obseg programa.
Slalom – člani:
-

uvedejo se skupni tedenski treningi razširjene članske ekipe (1–3 treningi
tedensko),
organizirajo se skupne priprave v pripravljalnem obdobju,
organizirajo se skupne priprave za evropsko prvenstvo in skupne priprave za
svetovno prvenstvo,
definira se obseg in termini za testiranja,
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-

določi se program reprezentančnih tekmovanj.

Slalom – U23:
- organizira se dvoje skupnih priprav ter nastopa na SP in EP.
Slalom – mladinci:
- organizira se dvoje skupnih priprav ter nastopa na SP in EP.
Slalom – U16:
- organizira se ena skupna akcija letno in možnost vključevanja posameznikov v
skupni program mladinske ekipe.
Sprint – člani:
- organizirajo se skupne priprave v pripravljalnem obdobju,
- organizirajo se skupne priprave za evropsko prvenstvo in skupne priprave za
svetovno prvenstvo,
- definira se obseg in termini za testiranja,.
- določi se program reprezentančnih tekmovanj.
Sprint – U23:
- organizira se dvoje skupnih priprav ter nastopa na SP in EP.
Sprint – mladinci:
- organizira se dvoje skupnih priprav ter nastopa na SP in EP.
Sprint – U16:
- organizira se ena skupna akcija letno in možnost vključevanja posameznikov v
skupni program mladinske ekipe.
Spust – člani in U23:
- uvedejo se tedenski skupni treningi (1–3 treningi na teden),
- organizirajo se skupne priprave v pripravljalnem obdobju,
- organizirajo se skupne priprave za evropsko prvenstvo oziroma za svetovno
prvenstvo,
- definira se obseg in termini za testiranja,
- določi se program reprezentančnih tekmovanj.
Spust – mladinci:
- organizirajo se skupne priprave v pripravljalnem obdobju,
- organizirajo se skupne priprave za evropsko prvenstvo ali za svetovno
prvenstvo,
- definira se obseg in termini za testiranja,.
- določi se program reprezentančnih tekmovanj.
Maraton – člani, U23 in mladinci:
- organizirajo se skupne priprave za evropsko prvenstvo ali za svetovno
prvenstvo,
- definira se obseg in termini za testiranja,
- določi se program reprezentančnih tekmovanj.
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Praviloma se v reprezentanco za pripravljalno obdobje uvrsti tiste tekmovalce, ki so bili
na izbirnih tekmah za preteklo sezono v posamezni kategoriji znotraj 6% zaostanka v
kategoriji. Če število tekmovalcev v posamezni kategoriji ni preveliko, se na
posamezne treninge ali priprave lahko vključi mlade perspektivne tekmovalce, tudi če
niso v predpisanem zaostanku.
K izvedbi skupnih akcij lahko vodja vrhunskega športa ali vodja reprezentance
povabita tudi druge trenerje – osebne (klubske) trenerje tekmovalcev, trenerje nižjih
kategorij ali zunanje sodelavce.
Za glavne skupne akcije (tekmovanja, priprave) se ekipo spremljevalcev določi v
letnem planu oz. po izbirnih tekmah.
Skupaj z vikend pripravami v jesenskem in zimskem obdobju se organizira
izobraževalne seminarje za trenerje, katerih vsebine in termini se definirajo vnaprej.
Nadstandardni program (Elite team)
Za vrhunske tekmovalce v olimpijskih disciplinah, ki so se v zadnjem štiriletnem
obdobju uvrščali do 6. mesta na OI, SP posamezno, EP posamezno ali do 4. mesta v
skupni razvrstitvi svetovnega pokala, ter za tekmovalce v neolimpiskih disciplinah, ki
so se v preteklih dveh sezonah uvrščali med prve tri na SP ali EP ali bili zmagovalci
svetovnega pokala, se izvede dodaten del reprezentančnega programa.
Obseg dodatnega dela reprezentančnega programa za vsako sezono posebej, na
predlog vodje programa vrhunskega športa, določi strokovni svet KZS in je del
programa dela KZS. Razmerje obsega (vrednotenja) programa med olimpijskimi
disciplinami (slalom, sprint na mirnih vodah) in neolimpijskimi disciplinami (spust na
divjih vodah) je 1 proti 0,65. Obseg programa neolimpijskih disciplin je torej 35
odstotkov manjši od obsega olimpijskih disciplin.
V ta reprezentančni program se lahko, po predhodnem dogovoru z vodjo vrhunskega
športa, vključi tudi nosilce kolajn v kategorijah U23 in U18 v olimpijskih disciplinah ter
na lastne oziroma klubske stroške tudi druge člane članske reprezentance, določene
za pripravljalno obdobje.

II. KRITERIJI ZA IZBOR KAJAKAŠKIH REPREZENTANC
Strokovni svet predsedstvu KZS predlaga sistem izbora kajakaških reprezentanc za 4letno obdobje. Glede na specifičnost posamezne discipline je sistem izbora za vsako
disciplino definiran različno, pri vseh pa se uporabijo naslednja enotna načela:
-

noben tekmovalec ni vnaprej uvrščen v ekipo za evropsko ali svetovno
prvenstvo,
tekmovalci z osvojenimi kolajnami na SP, EP ali v skupni razvrstitvi svetovnega
pokala v pretekli sezoni imajo lahko na izbirnih tekmah določen bonus.

Praviloma se izbirne tekme izvedejo v Sloveniji. V izjemnih primerih se lahko za izbor
ekipe oziroma za oceno primernosti nastopa na velikih tekmovanjih uporabijo tudi
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mednarodna tekmovanja v tujini, ki so določena vnaprej. Datumi izbirnih tekem se
praviloma objavijo teden dni po objavi končne verzije tekmovalnega koledarja KZS.
Kriterije in način izbora olimpijske reprezentance se opredeli v posebnem pravilniku o
izboru reprezentance za OI, ki se pripravi po objavi mednarodnih kriterijev za
pridobitev kvot za nastop na OI v Tokiu.
SLALOM
Izbirne tekme se praviloma organizirajo v časovnem obdobju treh vikendov in so
končane 2–3 tedne pred prvim velikim tekmovanjem v sezoni. Vsako leto se termini
izbirnih tekem določijo v okviru programa za dotično sezono.
Za izbor reprezentance se uporabijo v letnem planu predvidene tekme. Organizirajo se
4 tekme za člane in U23 ter 4–5 tekem za mladince.
Format izbirnih tekem je tekma z enim tekom kvalifikacij + enim tekom finala. Šteje
finalni rezultat. V kolikor se v tem obdobju spremenijo ICF pravila glede formata tekem
svetovnega prvenstva oziroma tekem svetovnega pokala, se lahko spremeni tudi
format izbirnih tekem.
Število čolnov, ki se kvalificirajo v finale:
K1M: 10 absolutno / 10 U23 / 10 U18
C1M: 8 absolutno / 6 U23 / 6 U18
K1Ž: 6 absolutno / 6 U23 / 6 U18
C1Ž: 4 absolutno / 4 U23 / 4 U18
C2: vsi
C2 mix: vsi
Sistem izbora članske reprezentance v slalomu na divjih vodah
Način rangiranja za sestavo ekipe:
-

-

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. V primeru, da sta dobljena samo dva rezultata ali manj, se
rezultatov ne odšteva. Za končni rang se tako upošteva, npr. 3 od 4 rezultatov,
oziroma 2 od 3 rezultatov, oziroma dva rezultata ali samo en rezultat, če je iz
tekem dobljen le eden,
če imata dva tekmovalca enak končni rezultat v rankingu, se upošteva
najmanjši zaostanek za zmagovalcem.

V primeru izrednih razmer, ko niso organizirane vse načrtovane tekme, se odpadlih
tekem ne nadomesti. V primeru, da ni možno realizirati nobene tekme za rang, o
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sestavi ekipe odloči strokovni svet na predlog vodje vrhunskega športa in na osnovi
rezultatov tekem v pretekli sezoni ter do tedaj izvedenih tekem v tekoči sezoni.
V primeru izrednih primerov, kadar kateri od vrhunskih tekmovalcev, ki so v zadnjih
dveh sezonah osvojili individualno kolajno na članskem SP, EP, OI, skupni razvrstitvi
svetovnega pokala ali na posamezni tekmi svetovnega pokala, zaradi bolezni ali
poškodbe ne more nastopati na tekmah za rangiranje in uvrstitev v reprezentanco, ima
strokovni svet na predlog vodje vrhunskega športa možnost predsedstvu predlagati
drugačno ekipo, kot določa rang za izbor reprezentance, z upoštevanjem zgoraj
navedenih dejstev.
Bonus za uvrstitev v ekipo:
Tekmovalec/ka, ki v pretekli sezoni osvoji olimpijsko kolajno, oziroma individualno
zlato kolajno na SP ali EP, ima v naslednji sezoni na izbirnih tekmah bonus dveh zmag
(2x 0%).
Individualna srebrna ali bronasta kolajna na SP ali EP ter zmaga v skupni razvrstitvi
svetovnega pokala prinašata v naslednji sezoni na izbirnih tekmah bonus ene zmage
(1x 0%).
Sestava ekip:
Tekmovalci, ki se uvrstijo na prva tri mesta in so na izbirnih tekmah uvrščeni v
predpisanem zaostanku 6% za prvouvrščenim na rangu znotraj kategorije, imajo
zagotovljen nastop na EP in v prvem delu svetovnega pokala.
V skladu s sklepom predsedstva KZS ima Peter Kauzer v sezoni 2017, na osnovi
osvojene kolajne na OI, v primeru uvrstitve v ekipo za evropsko prvenstvo zagotovljen
nastop tudi v ekipi za svetovno prvenstvo.
Upravičenost nastopa na prej omenjenih tekmovanjih v kategorijah C1Ž, C2M in
C2MIX določi strokovni svet na osnovi zaostankov v %, glede na povprečje prvih treh
slovenskih tekmovalcev v K1M na posamezni izbirni tekmi.
Okvirni zaostanki:
C1Ž: 50%
C2M: 25%
C2MIX: 25%
Tekmovalec, uvrščen na četrto mesto na izbirnih tekmah, je uvrščen v ekipo za prvi
del svetovnega pokala v primeru, da v določeni kategoriji glede na kvoto ICF obstaja
možnost nastopa na tekmah svetovnega pokala.
Pravica nastopa na svetovnem prvenstvu in v drugem delu svetovnega pokala:
-

tekmovalec potrdi mesto v ekipi na svetovnem prvenstvu in v drugem delu
svetovnega pokala z uvrstitvijo med prvih 10 na evropskem prvenstvu ali na eni od
prvih treh tekem svetovnega pokala,
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-

za svetovno prvenstvo si mesto v ekipi lahko na EP in v prvem delu svetovnega
pokala potrdita največ dva tekmovalca v kategoriji. Tretjega se določi po koncu
vseh tekem svetovnega pokala,

-

v primeru, da vsi tekmovalci dosežejo kriterij z uvrstitvijo med prvih 10 na EP ali na
prvih treh tekmah svetovnega pokala, vrstni red med njimi določa boljša uvrstitev
na posamezni tekmi. V primeru enakih uvrstitev šteje naslednja boljša uvrstitev
itd., do odločitve,

-

če vsa mesta za nastop v drugem delu svetovnega pokala še niso zasedena s
tekmovalci po prej navedenem kriteriju ali se tekmovalec, ki je že uvrščen v ekipo,
poškoduje oziroma odpove nastopu na tekmi svetovnega pokala, se naslednja
mesta dodelijo tekmovalcem, ki so po prvih treh tekmah svetovnega pokala
dosegli naslednje število točk:
K1M: 50 točk / C1M in K1Ž: 40 točk / C1Ž in C2M: 30 točk,

-

če si tekmovalec, ki je bil uvrščen v ekipo za evropsko prvenstvo in prvi del
svetovnega pokala, ne potrdi mesta v ekipi z uvrstitvijo med prvih 10 ali s
predpisanim številom točk, ga v drugem delu svetovnega pokala zamenja
tekmovalec, ki se na SP U23 uvrsti med prvih šest (ali mladinec, ki bi se ob
primerjavi rezultatov mladinske konkurence na mladinskem SP uvrstil med prvih 6
v konkurenci U23),

-

zamenja se lahko samo enega tekmovalca v kategoriji – zadnjega po uvrstitvah na
EP in prvih treh tekmah svetovnega pokala,

-

če noben tekmovalec kategorije U23 (ali mladinec po prej omenjeni primerjavi
rezultatov) ne izpolni kriterija uvrstitve med prvih šest na SP U23, v drugem delu
svetovnega pokala nastopa naslednji tekmovalec z izbirnih tekem, ki ni nastopil v
prvem delu svetovnega pokala, če izpolnjuje naslednje pogoje:
•
•

je bil na izbirnih tekmah znotraj 6% zaostanka znotraj kategorije,
se udeleži ICF slalom ranking tekmovanj v okviru programa B reprezentance, ki
je v koledarju med izbirnimi tekmami in drugim delom svetovnega pokala,

-

če še vedno ni tekmovalca, ki bi si po prej določenih kriterijih priboril pravico
nastopa v drugem delu svetovnega pokala, lahko naprej nastopa tisti tekmovalec,
ki je že nastopal na EP in v prvem delu svetovnega pokala,

-

če po prvem delu svetovnega pokala niso zasedena vsa mesta v reprezentanci za
svetovno prvenstvo, si tekmovalci, ki še niso določeni v ekipo, lahko priborijo
mesto v ekipi za svetovno prvenstvo z uvrstitvijo med prvih 10 na tekmah
svetovnega pokala v drugem delu sezone, oziroma z uvrstitvijo na naslednja
mesta v skupni razvrstitvi svetovnega pokala:
K1M med prvih 40, C1M in K1Ž med prvih 30, C1Ž in C2M med prvih 20,

-

v primeru, ko je več tekmovalcev z izpolnjenim kriterijem uvrstitve med prvih 10 na
EP ali tekmah svetovnega pokala ali K1M med prvih 40, C1M in K1Ž med prvih
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30, C1Ž in C2M med prvih 20 v skupnem seštevku svetovnega pokala, se kot
kriterij uporabi boljša uvrstitev na EP in tekmah svetovnega pokala. V primeru
enakih uvrstitev šteje naslednja boljša uvrstitev do odločitve,
-

strokovni svet KZS ima, z ustrezno obrazložitvijo, možnost v ekipo predlagati tudi
tekmovalce, ki nimajo vseh prej izpolnjenih kriterijev. Kot kriterij uporabi uvrstitve
na končni lestvici svetovnega pokala,

-

v primeru poškodbe ali nezmožnosti nastopanja v reprezentanci nadomestnega
člana na izredni seji določi strokovni svet. Pri tem se upoštevajo zgoraj navedeni
kriteriji.

Sistem prijavljanja na ICF slalom ranking tekme
Pravico do udeležbe na ICF slalom ranking tekmovanjih imajo tekmovalci po rangu
zadnjih izbirnih tekem, do zapolnitve kvote tekmovalcev, ki so vključeni v točkovanje
za ICF ranking. V primeru, da je ICF ranking tekmovanje tudi tekma, s programom
določena kot trening ali pripravljalna tekma, imajo prednost s programom določeni
tekmovalci ne glede na ranking izbirnih tekmovanj.
Sistem izbora U23 reprezentance v slalomu na divjih vodah
Tekmovalci, ki se uvrstijo na prva tri mesta in so na izbirnih tekmah uvrščeni v
predpisanem % zaostanka (6% za prvouvrščenim v rangu znotraj kategorije), imajo
zagotovljeno mesto v ekipi za SP in EP. O utemeljenosti nastopa na SP ali EP na
osnovi zaostankov v % glede na povprečje prvih treh slovenskih tekmovalcev v K1M
absolutno na posamezni izbirni tekmi odloča strokovni svet in poda strokovno
argumentiran predlog sestave reprezentance v potrditev predsedstvu KZS.
Okvirni zaostanki:
K1M:
K1Ž:
C1M:
C1Ž:
C2M:

8%
24%
17%
50 %
24%

Sistem izbora mladinske reprezentance v slalomu na divjih vodah
Tekmovalci, ki se uvrstijo na prva tri mesta, imajo zagotovljeno mesto v ekipi za SP in
EP. O utemeljenosti nastopa na SP ali EP na osnovi zaostankov v % glede na
povprečje prvih treh slovenskih tekmovalcev v K1M absolutno na posamezni izbirni
tekmi odloča strokovni svet in poda strokovno argumentiran predlog sestave
reprezentance v potrditev predsedstvu KZS.
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Okvirni zaostanki:
K1M:
K1Ž:
C1M:
C1Ž:
C2M:

15%
35%
30%
60 %
35%

SPUST
Sistem izbora članske reprezentance v spustu na divjih vodah
Za izbor reprezentance se organizirajo 4 tekme (dva klasična spusta in dva sprinta),
izmed katerih se za končni rang upoštevajo najboljše tri uvrstitve.
Format domačih izbirnih tekem v sprintu je tekma z dvema tekoma kvalifikacij + enim
tekom finala. V finale se iz prvega teka kvalifikacij uvrsti ½ čolnov, ki nastopajo v
finalu, in iz drugega teka preostali, vse do zapolnitve za finale predvidenih mest.
Odločilna je finalna uvrstitev. V primeru tekme v tujini se finalistom šteje finalna
uvrstitev. 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.
Število čolnov, ki se uvrstijo v finale:
K1M: 10 absolutno / 8 U23 / 8 U18
C1M: 5 absolutno / 4 U23 / 4 U18
K1Ž: 5 absolutno / 4 U23 / 4 U18
Ostale kategorije: vsi
V primeru lihega števila čolnov v kvalifikacijah, se za napredovanje v finale po prvem
teku kvalifikacij definira prva polovica tako, da se zaokrožuje navzgor (npr. 5 čolnov v
kvalifikacijah, v finale se uvrstijo trije čolni).
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 mest 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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Tekmovalec, ki osvoji dve zmagi v posamezni disciplini (dve zmagi v sprintu oziroma
dve zmagi v klasičnem spustu), je uvrščen v ekipo za EP in tekme svetovnega pokala.
Ostala mesta se zapolni s tekmovalci na osnovi skupnega ranga obeh discpilin.
Tekmovalci, ki se na EP v sprintu v finalu uvrstijo med prvih 10 v K1M, 8 v C1M, 7 v
C2M, 8 v K1Ž in med prve 4 v ostalih kategorijah, si s tem potrdijo mesto v ekipi za
SP. V primeru neizpolnitve tega kriterija za določitev preostalih mest štejeta oba
sprinta na tekmah svetovnega pokala. V ekipo se uvrstijo tekmovalci z višjim številom
točk v svetovnem pokalu, upoštevaje samo tekme v sprintu.
Bonus za dosežke v pretekli sezoni:
Tekmovalcu, ki je v pretekli sezoni osvojil naslov svetovnega prvaka v individualni
kategoriji, se za naslednjo sezono prizna ena zmaga (100 točk).

Sistem izbora mladinske reprezentance v spustu na divjih vodah
Za U23 in mladince se načeloma upošteva iste izbirne tekme kot za člane.
Organizirajo se 4 tekme (dva klasična spusta in dva sprinta), izmed katerih se za
končni rang upošteva najboljše tri rezultate. Rangiranje se izvede po točkah na enak
način kot pri članih.
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.
Upravičenost nastopa na velikih tekmovanjih po posameznih kategorijah oceni
strokovni svet na osnovi strokovne ocene o možnosti uvrstitve v ½ uvrščenih na
tekmovanju.
SPRINT
Sistem izbora članske reprezentance v sprintu na mirnih vodah
Za kreiranje prvega ranga za izbor reprezentance se organizirajo izbirne tekme v
naslednjih disciplinah:
Olimpijske discipline:
200m
500m
1000m

K1Ž, K1M, C1Ž
K1Ž
K1M, C1M

Neolimpijske discipline:
200m
500m
1000m

C1M
K1M, C1M
K1Ž
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Izbirne tekme se praviloma organizirajo v dveh dneh, tri tedne pred prvo tekmo
svetovnega pokala. Pravico nastopa na izbirnih tekmah imajo tekmovalci članske, U23
in mladinske kategorije.
Tekmovalci si priborijo pravico nastopa na tekmah svetovnega pokala glede na rang
prve izbirne tekme in dovoljene kvote za ta nastop. Za tekmovalce, ki se na rangu
uvrstijo na mesta, ki jim glede na kvote omogočajo nastop na tekmah svetovnega
pokala, strokovni svet opravi še oceno mednarodnega nivoja. Ocena mednarodnega
nivoja se izvede na osnovi primerjave časov in uvrstitev na eni od mednarodnih tekem,
ki so v programu pred tekmami svetovnega pokala in se jih določi za vsako sezono
posebej.
Kriterij, ki zagotavlja nastop na tekmah svetovnega pokala, je ocena, da ima
tekmovalec oziroma posadka možnost uvrstitve v B finale. Na osnovi rezultatov
tekmovanj in usklajevanja s trenerji se sestavi ekipne čolne.
Sestava reprezentance za svetovni pokal
Na tekmah svetovnega pokala nastopa ekipa, ki jo sestavljajo tekmovalci oziroma
posadke na osnovi ranga izbirnih tekem. Na posamezni tekmi praviloma nastopa en
čoln v disciplini. Drug čoln je uvrščen v ekipo v primeru, da za prvim ne zaostaja več
kot 3%.
V disciplini 5000m lahko nastopa tekmovalec, ki je že uvrščen v ekipo v eni od drugih
disciplin.
Na predlog vodje vrhunskega športa in s predhodno potrditvijo strokovnega sveta
lahko na tekmah svetovnega pokala nastopijo – poleg tekmovalcev, ki so uvrščeni v
ekipo – tudi tekmovalci, ki imajo glede na svoj rang z izbirnih tekem možnost nastopa
v disciplinah, kjer vse nacionalne kvote niso zasedene. V tem primeru si vse stroške in
logistiko na tekmovanju krijejo sami. V primeru uvrstitve do 16. mesta na tekmi
svetovnega pokala, jim stroške nastopa povrne KZS.
Sestava reprezentance za evropsko in svetovno prvenstvo
Tekmovalec pridobi pravico nastopa na evropskem in svetovnem prvenstvu z
uvrstitvijo do 16. mesta na vnaprej določenih tekmah svetovnega pokala.
V disciplinah, kjer je več kandidatov z izpolnjeno normo, sta kriterij za uvrstitev v
reprezentanco za nastop na evropskem in svetovnem prvenstvu, dve boljši uvrstitvi na
dveh vnaprej določenih tekmah svetovnega pokala. Če sta tekmovalca izenačena po
medsebojnih zmagah, se upošteva boljša uvrstitev na tekmi, na kateri je posameznik
dosegel medsebojno zmago. V primeru, da sta še vedno izenačena, se upošteva
boljša uvrstitev na drugi tekmi.
V primeru, da so po zaključeni seriji tekem svetovnega pokala še vedno nejasnosti
glede sestave ekipe, se v tednu po zadnji tekmi svetovnega pokala izvede dodatna
izbirna tekma.
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Neposredna uvrstitev v ekipo
Tekmovalci, ki v pretekli sezoni osvojijo individualno kolajno na svetovnem ali
evropskem članskem prvenstvu oziroma so uvrščeni med prve tri v skupni razvrstitvi
svetovnega pokala, so v ekipo za svetovni pokal v svoji disciplini uvrščeni neposredno.
Pogoj za neposredno uvrstitev je nastop na izbirnih tekmah.
Kriterije in način izbora ekipe za mediteranske igre se natančno opredeli v letnem
programu vrhunskega športa za sezono 2018.
Sistem izbora U23 reprezentance v sprintu na mirnih vodah
Za kreiranje ranga za izbor se organizirajo iste izbirne tekme kot za člansko
reprezentanco. Prvouvrščeni na rangu U23 izbirnih tekem v enojcih v olimpijskih
disciplinah imajo pravico nastopa na EP U23 in SP U23 zagotovljeno, če za
absolutnim zmagovalcem na izbirnih tekmah ne zaostajajo več kot 5%.
O nastopu posadke na EP U23 ali SP U23 na predlog vodje vrhunskega športa odloči
strokovni svet na osnovi:
- uvrstitve v enojcih na izbirnih tekmah (zaostanek pod 5% za absolutnim
zmagovalcem),
- mednarodno primerljivega rezultata na vsaj enem od vnaprej določenih mednarodnih
tekmovanj, ki so v programu pred rokom za prijave na EP U23.
V primeru, da je potencialnih posadk za nastop več, se izvede dodatna medsebojna
izbirna tekma v tednu po zadnji tekmi svetovnega pokala.
Čolni, ki se na EP U23 uvrstijo v A finale, si potrdijo mesto v ekipi za SP U23.
Sistem izbora mladinske reprezentance v sprintu na mirnih vodah
Za določitev ranga za izbor se organizirajo iste izbirne tekme kot za člansko
reprezentanco. Rang se določi na osnovi seštevka procentualnih zaostankov
posameznika na obeh tekmah v enojcih v olimpijskih disciplinah.
Na osnovi uvrstitev v rangu se določi ekipo, ki nastopa na eni od mednarodnih regat v
času med izbirnimi tekmami in rokom za prijavo na MEP. Število enojcev in posadk, ki
nastopajo na tej regati v okviru financiranja KZS oziroma samoplačništva, določi
strokovni svet za vsako sezono posebej.
Čolni, ki se na tej regati uvrstijo v A finale, so uvrščeni na MEP. Čolni, ki se na MEP
kvalificirajo v B finale, so uvrščeni v ekipo za MSP.
Če se v A finale uvrsti več čolnov, je v ekipo za MSP uvrščen čoln z boljšo uvrstitvijo v
A finalu.

12

MARATON
Sistem izbora članske, U23 in U18 reprezentance v kajakaškem maratonu
Za rang se upoštevajo uvrstitve na izbirnem tekmovanju. Na EP in SP nastopa po en
čoln v kategoriji. Drugi čoln je uvrščen v ekipo, če za prvim na izbirnih tekmah ne
zaostaja več kot 3%.
PARAKAJAKAŠTVO
Sistem izbora reprezentance v parakajakaštvu
Izbor reprezentance v parakajakaštvu se izvede po enakem sistemu kot velja za
člansko reprezentanco v sprintu na mirnih vodah, uporabi se tudi iste izbirne tekme za
rangiranje.
O utemeljenosti nastopa na SP ali EP odloča strokovni svet in poda strokovno
argumentiran predlog sestave reprezentance v potrditev predsedstvu.

EKSTREMNI SLALOM
Sistem izbora reprezentance v ekstremnem slalomu
Izbor ekipe za nastop na svetovnem prvenstvu se izvede na državnem prvenstvu, ki je
obenem tudi izbirna tekma. V ekipo za svetovno prvenstvo se uvrsti najbolje uvrščeni v
kategoriji K1M in K1Ž.
Upravičenost nastopa na velikih tekmovanjih po posameznih kategorijah oceni
strokovni svet na osnovi strokovne ocene o možnosti uvrstitve v ½ uvrščenih na
tekmovanju.

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, je
strokovni svet zadolžen za strokovno interpretacijo v skladu z zastavljenimi
usmeritvami in za posredovanje končnega predloga v potrditev predsedstvu.

13

