ICF Canoe slalom meeting 2.-4. Feb London
Novinky, ktoré budú testované túto sezónu:
-Bude sa robiť záznam z video rozhodnutí v prípadoch kedy video rozhodca zmenil penalizáciu a
kompletný video súbor bude dostupný pre trénera. Zatiaľ možno len pre semi/finále uvidí sa ako
sa bude stíhať produkovať tieto súbory.
-Diskutovala sa možnosť, zobraziť na veľkoplošnej obrazovke konkrétnu bránku, ktorá sa aktuálne
rieši video rozhodcom.
-Neskôr počas sezóny budú testované statické bránkové kamery s vlastným wifi Mhz pripojením
spúšťané na diaľku cez smart push.
-Google doc bude integrovaný do siwidata softvéru, štartovky na pretekoch budú exportované na
lokálnom serveri v pdf/csv/xml súboroch.
-Namiesto Youtube sa bude používať platforma Meta Video, aby bolo možné mať stream a live
výsledky zobrazené na jednej stránke.
-V priebehu sezóny sa prejde postupne na “bezpapierové” rozhodovanie, bude sa rozhodovať len
elektronicky cez PDA zariadenia a video rozhodcu. Postupne sa prejde do jediného
elektronického spôsobu rozhodovania s video analýzou. OH Tokio bude už rozhodované výlučne
takto.
-V prípade že po dojazde do cieľa sa bude ešte riešiť video rozhodcom nejaká bránka, bude
pretekárovi blikať čas na tabuli v cieli, aby vedel, že výsledok nie je oficiálny.
-Vyskúša sa urobiť rôzne trate pre mužov a ženy pre semifinále/finále. Trať by sa menila medzi
kategóriami a počas tohto času by sa spravila flower ceremony skončenej kategórie pre TV.
=>dve predjazdy. Pre ženy bude jedna predjazda, potom sa posunie 4-5 brán (nie zásadne) pre
mužov a pôjde predjazda. Tým pádom sa príde o predjazdu po sekciách a budú len celé trate.
Najprv by sa to vyskúšalo na ICF rankingových pretekoch.
-Všetky SP budú mať live TV signál finálových kategórii produkovaný pre medzinárodné TV.
(spoločnosťou On the roof)
Udeje sa počas sezóny:
-Dátum konania Tokio test event-u sa bude rozhodovať v júly 2018, či bude v čase olympiády(júl
2019) alebo v októbri 2019. Japonci by to mali radšej v októbri a s počtom pretekárov zhodujúcim
sa s olympiádou.
-Na YOG-u bude pretekár pretekať v jeden deň od rána do poobedia aj s medailovou ceremóniou.
(uľahčí to striedanie lodí, každý deň jedny kompletné preteky)
-Nebude live prenos, iba highlighty z pretekov - nízko-rozpočtová olympiáda…
-Pre 2021 bude predstavená vízia využitia ICF rankingových pretekov a kontinentálnych pretekov,
ktoré budú mať vlastný ranking a budú slúžiť ako kvalifikačné preteky na SP. Začať s paralelnou
tvorbou rankingu by sa malo v 2019. Cieľom je mať zadefinovaný počet lodí štartujúcich na SP a
tak isto pretekárov s určitou úrovňou výkonnosti, aby sa následne mohlo pracovať s úpravou
formátu SP od 2021.
-pri vývoji elektronickej bránky sa došlo k dvom projektom. Jeden projekt je lepší pre divákov a
druhý projekt je lepší pre rozhodcov. Ani jeden nedokázal vyriešiť zlepšenie pri identifikácii 50
sekundovej penalizácie. Momentálne pracovná skupina bude riešiť v marci ktorým smerom sa
uberať.

Návrh zmeny pravidiel: (podlieha ešte schváleniu ICF boardom)
-Jedna krajina môže organizovať maximálne dva ICF rankingové preteky a organizátor má právo
limitovať počet účastníkov za jednotlivú krajinu. Minimum 6 lodi za krajinu v kategórii. Organizátor
musí dostatočne dopredu oznámiť prípadný limit inak budú preteky bez obmedzenia počtu
štartujúcich.
- povolená dĺžka kanála sa mení z 200 na 150m s tým, že sa odporúča dodržať dĺžku trate okolo
95 sek. pre K1M
- počet protivodiek sa mení zo 6. na 6-8 protivodiek
- extreme slalom cross sa bude po novom volať len slalom cross
C2
-Na základe súhrnu výsledkov dotazníka ktorý bol distribuovaný na MS v Pau, bol zistený malý
záujem federácií o vysielanie C2 na preteky. Toto zistenie vedie k návrhu zo strany slalomovej
komisie na nezaradenie C2 do programu pre sezónu 2018. Tento návrh podlieha schváleniu ICF
boardom a bude prezentovaný na ICF boarde , ktorý sa koná koncom marca.
-slalomová komisia má záujem podporiť C2mix s víziou možného štartu na OH v prípade
dablovania už nominovaných účastníkov na OH.
- Coaches meeting bude rozdelený na dve časti. Technický meeting počas sezóny a strategický
meeting po skončení sezóny.
-Coaches technical meeting v Krakove 26.jun a Seo 5. sept.
- Coaches symposium v prvej polovici Novembra.
-Athletes meeting v Augsburgu 4. jul a v Seu 4.sept.
23.-25.11. - Kongres ICF v Budapešti
Kalendár:
-Návrh posunutia MS na skorší termín, aspoň na začiatok septembra. Problém je v tom, že niet
organizátora, ktorý by chcel organizovať SP začiatkom augusta, tým pádom sa nemajú MS moc
kam posunúť. Je tu ešte eventuálna možnosť, že ak sa v athletes commitee dohodneme so
štrekármi, že by sme vymenili ich MS za naše. Ak to navrhne čisto slalomová komisia, tak to nemá
šancu na úspech.
2019
ME PAU 30.5-2.6.
1 WC London 14.-16.6
2 WC Bratislava 21.-23.6
3 WC Tacen
28.-30.6
20.-28.7 tréning a Test event Tokio - Stále nie je potvrdené (rozhodne sa v júly 2018), ak bude v
októbri, možno sa bude meniť kalendár pretekov, resp. by sa prehodili MS juniorov na Júl ak by s
tým organizátor MSJ súhlasil)
4WC Markkleeberg 30.8.-1.9
Finále SP Praha
6.-8.9
24.-29.9. MS La Seu (oficial training Seo 10.-14.9 alebo 12.-16.9, záleží na organizátorovi, bude
potvrdené v marci)
V Seu nechcú organizovať MS v slalom crosse, uvažuje sa o presunutí MS v crosse na finále SP
do Prahy.
2020 návrh
ME London 14.-17.5
1 WC
29.- 31.5
2 WC
5. - 7.6
3 WC
12.-14.6

Tréningový camp Tokio 17.-23.6, 24.-30.6
MS Juniorov Krakow 14.-19.7
OH 26.-31.7
4 WC 28.-30.8
5 WC 4.-6.9
WC Final 11.-13.9

Kvalifikácia na OH:
-kvalifikačný proces bol schvaľovaný IOC v Pjongčangu 3.2.2018 (schválili 31disciplín), zatiaľ nie
je potvrdené, či schválili kvalifikačný proces pre slalom alebo presunuli rozhodnutie na ďalšie
zasadnutie, ktoré bude v júni.
-Návrh, ktorý sa schvaľuje kopíruje nominačné použité pre Rio2016 - primárna kvalifikácia na OH
bude na MS 2019 a na kontinentálnych šampionátoch do nominácia v roku 2020
Kvóty pre OH sa mierne zmenili:
18 C1M
23 KW
23 KM
18 C1W
-Bude umožnené štartovanie vo viacerých kategóriách. Napr. k sa niekto nominuje v K1m a
federácia nemá zastúpenie v C1m, môže pretekár vyštartovať v tej kategórii. Ak má federácia
zastúpenie v oboch kategóriách, nemôže pretekár štartovať vo viacerých disciplínach.
-prišlo doporučenie od Olympijskej TV produkcie o 6 dňový program na OH
2 kvalifikačné dni a 4 finálové dni
-rozhodnutie je na nás, či radšej spraviť dve skupiny kategórií aby nebola taká diera medzi
kvalifikáciou a finále. (zistiť u športovcov)

