Slovenská kanoistika, Sekcia divokých vôd, Junácka 6, 831 04 Bratislava
KOMISIA MLÁDEŽE
Vnútorná smernica číslo 01 / SDV SK – 25/09/2017

Smernica pre súťaže mládeže v projekte
„Hľadáme olympijských víťazov“
Vnútorná smernica číslo 01 / Sekcie DV SK 25/09/2017
Agenda : Komisia mládeže
Schválil : VV Sekcie divokých vôd, dňa 25.9.2017
Účinnosť : pre olympijské obdobie 2017-2020
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.
Všeobecné ustanovenia
Článok 1
Slovenská kanoistika Sekcia divokých vôd (ďalej len SK.SDV) v súlade so schválenou
koncepciou rozvoja kanoistiky na divokých vodách organizuje projekt HĽADÁME
OLYMPIJSKÝCH VÍŤAZOV (ďalej len HOV) so snahou spopularizovať kanoistiku na
divokých vodách a aktívneho športovania detí v športových kluboch v ich regióne.
Článok 2
Pre súťaž HOV platia upravené pravidlá súťažného poriadku SK SDV určené pre náborové
preteky, pokiaľ nie je v predpise pre súťaže stanovené inak.
Článok 3
Súťaže v projekte HOV sa nebodujú do oficiálneho rebríčka SK SDV, ale je pre tento účel
vytvorený samostatný rebríček zúčastnených športovcov. Súťaže v kanoistike na divokých
vodách v projekte HOV sú organizované pre mládež do 23 rokov.
Článok 4
Ak športový klub SK SDV súčasne usporiada verejné preteky a preteky v projekte HOV,
môže športovec štartovať iba v jednom z nich.
Súťaže HOV sa môžu zúčastniť iba registrované deti. Registrácia sa uskutočňuje formou
uvedenou v Registračnom poriadku SK SDV. Registračný poplatok na 1 sezónu (t.j. do 30.
11. príslušného roka) je 2,- EUR.
Článok 5
Riadiacim orgánom súťaží v projekte HOV s celoslovenskou pôsobnosťou je Slovenská
Kanoistika Sekcia Divokých vôd.
Riadiaci orgán určuje a schvaľuje termíny pretekov.
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II.
Súťaž
Článok 6
Usporiadateľ je povinný zaslať rozpis súťaže v projekte HOV najneskôr do
3 dní pred začiatkom pretekov na Súťažnú komisiu Sekcie DV, ktorá zverejní termín
v kalendári podujatí HOV na webovom sídle SK
Zasielanie dokumentácie z pretekov v projekte HOV (prihláška športovca, štartovná listina,
výsledková listina) je do 3 dní od ukončenia pretekov.
Každý účastník absolvuje minimálne 3 štarty v pretekoch HOV. Športovci súťažia
v kategóriách kajak a kanoe. Odporúčajú sa disciplíny slalom, zjazd a šprint.
Článok 7
Súťaže sa uskutočňujú na trati s obtiažnosťou WW1, maximálne WW2.
Súťaž sa odporúča na skrátených slalomových tratiach so 6 až 10 slalomovými bránkami.
Súťaže v šprinte a zjazde sa odporúčajú na 200 až 500 metrových úsekoch.
Článok 8
Športovci sa prihlasujú na súťaže cez vybraný športový klub.
Je v kompetencii usporiadateľa odporučiť športovcom kategóriu a disciplínu v ktorej budú
súťažiť. Ak je prihlásených málo súťažiacich môže usporiadateľ súťaž zrušiť.
Článok 9
Vklady prihlásených športovcov na preteky sú maximálne 2,- EUR.
Usporiadateľom sa odporúča rozdeliť 1/3 vybraných vkladov na ocenenie športovcov.
Stavbu trate v disciplíne slalom, zabezpečuje usporiadateľ na vlastné náklady.
Článok 10
Súťaž v projekte HOV sa organizuje za prítomnosti riaditeľa pretekov, minimálne hlavného
rozhodcu a záchranára.
Koordinátori projektu
HĽADÁME OLYMPIJSKÝCH VÍŤAZOV 2017-2020
Mgr. Peter MURCKO
T.Č.: 0903 965 038, mail: murcko@canoeslalom.sk
Ing. Peter ŠOŠKA
T.Č.: 0918 432 081, mail: petersoska@psbau.eu
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