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Smernice	o	pretekaní	
Smernica	SZKDV	č.	1/2016	

	
Agenda:	 súťažná	komisia	
Schválené:	 Výkonným	výborom	SZKDV		
Účinnosť:	 od	14.	03.	2016	
	
SMERNICE	 O	 PRETEKANÍ	 VO	 VODNOM	 SLALOME,	 ZJAZDE	 A	ŠPRINTE	 PRE	 ROK	 2016,	
VYDANÉ	 PODĽA	 ČLÁNKU	 1.02,	 AKO	 VYKONÁVACIE	 USTANOVENIE	 K	PRAVIDLÁM	
KANOISTIKY	NA	DIVOKÝCH	VODÁCH.	
	
	
Čl.	1.	ADRESY	PRE	ZASIELANIE	VÝSLEDKOV	
	
Slovensky	zväz	kanoistiky	na	divokej	vode	
Junácka	6	
832	80	Bratislava	
office@canoeslalom.sk	
	
Predseda	Komisie	súťaží	a	počtár	rebríčkov:	
Igor	Ižo	
Dukelských	hrdinov	2040/13	
026	01	Dolný	Kubín	
izo@canoeslalom.sk	
	
	
Čl.	2.	PRAVIDLÁ	KANOISTIKY	NA	DIVOKÝCH	VODÁCH.	
	
V	roku	2016	sa	bude	pretekať	v	zmysle	Pravidiel	kanoistiky	na	divokej	vode	platných	pre	rok	
2016	a	Smerníc	platných	pre	rok	2016.	Aktuálne	znenie	Pravidiel	platných	pre	rok	2016	bude	
zverejnené	v	elektronickej	forme	(PDF)	na	webovej	stránke	SZKDV.	
	
	
Čl.	3.	SPOLOČNÉ	USTANOVENIA	PRE	M-SR	A	VYBRANÉ	PRETEKY	SLOVENSKÉHO	POHÁRA	
V	SLALOME,	ZJAZDE	A	ŠPRINTE.	
	
a)	Majstrovské	preteky	v	roku	2016	
13.	–	14.	08.	 Liptovský	Mikuláš,	M-SR	v	slalome	
02.	–	04.	09.		 Dolný	Kubín,	M-SR	žiakov	v	slalome,	zjazde	a	šprinte	
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16.	–	18.	09.		 Žilina,	M-SR	dorastu	v	slalome,	M-SR	dospelých	a	dorastu	v	zjazde	a	šprinte	
	
	
Upozornenie:	 Pri	 súťažiach	 M-SR	 dorastu	 a	 žiactva	 sú	 usporiadatelia	 povinní	 vydať	
i	samostatné	 výsledky	 dorastu	 alebo	 žiactva	 podľa	 vekových	 kategórií	 (DS,	 DM,	 ŽS,	 ŽM).	 Za	
nedodržanie	tejto	povinnosti	bude	udelená	pokuta	200,-	Eur.	
	
V	týchto	výsledkoch	sa	uvádzajú	iba	tieto	údaje:	
Poradie	 Priezvisko	a	meno	 Rok		 TJ		 Celkový	výsledok	
	
Príklad:	
Kategória	K1M	–	dorast	starší	–	slalom	
1.	 Mikulášsky	Erik		 86	 UVLKO	 226,54	
	
b)	Vybrané	preteky	Slovenského	pohára	v	slalome	v	roku	2016	
09.	–	10.	04.		 Dolný	Kubín,		 1.	a	2.	kolo	SLP	v	slalome	
23.	–	24.	04.		 Liptovský	Mikuláš,		 NP	v	slalome	pre	ME	2016		
20.	–	22.	05.		 Liptovský	Mikuláš,	 NP	v	slalome	
28.	–	29.	05.		 Bratislava	-	Čunovo,	 3.	a	4.	kolo	SLP	v	slalome,	NP	v	slalome	
13.	–	14.	08.		 Liptovský	Mikuláš,	 M-SR	v	slalome,	5.	a	6.	kolo	SLP	v	slalome	
16.	–	18.	09.	 Žilina,		 7.	a	8.	kolo	SLP	v	slalome	
	
Každé	 kolo	 SLP	 v	 slalome	 bude	 usporiadané	 ako	 samostatné	 preteky,	 bodovanie	 podľa	
Pravidiel,	 T-6	 stupnica	 A.	 Nominačné	 preteky	 v	 slalome	 a	 M-SR	 dospelých	 v	 slalome	 budú	
bodované	podľa	Pravidiel,	T-6	stupnica	A.	Verejné	preteky	budú	bodované	podľa	Pravidiel,	T-6	
stupnica	B.	Náborové	preteky	budú	bodované	podľa	Pravidiel,	T-6	stupnica	C.	Do	rebríčka	SLP	
v	slalome	sa	bude	započítavať	6	najlepších	výsledkov.	
	
c)	Organizácia	vybraných	pretekov	Slovenského	pohára	v	slalome	v	roku	2016	
V	 sezóne	 2016	 bude	 spôsob	 organizácie	 pretekov	 M-SR	 v	slalome,	 SLP	 a	NP	 v	 slalome	
nasledovný:	Každé	kolo	SLP	v	slalome	bude	usporiadané	ako	samostatné	preteky.	Usporiadateľ	
vydá	jednu	štartovú	listinu	pre	prvú	jazdu	v	obidvoch	súťažných	dňoch.	Pre	druhú	jazdu	bude	
pre	 finále	 A	zostavená	 nová	 štartová	 listina	 v	poradí	 od	 najhoršieho	 po	 najlepšieho	 podľa	
výsledkov	 prvej	 jazdy.	 Počet	 lodí	 postupujúcich	 do	 finále	 A	pre	 jednotlivé	 kategórie	 je	
nasledovný:	 K1M	 a	K1Ž	 –	 8.	 miesto	 vrátane,	 C1M	 –	 6.	 miesto	 vrátane,	 C2M	 a	C1Ž	 –	 4.	
miesto	 vrátane.	 Pre	 finále	 B	 bude	 použité	 rovnaké	 štartové	 poradie	 ako	 v	prvej	 jazde,	
vynechajú	sa	iba	pretekári	postupujúci	do	finále	A.	Štartové	poradie	pre	prvú	jazdubude	podľa	
aktuálneho	 poradia	 SLP	 od	 najslabších	 po	 najlepších.	 Na	 začiatku	 roka,	 vrátane	 NP,	 bude	
štartové	 poradie	 podľa	 konečného	 poradia	 SLP	 z	predchádzajúceho	 roka.	 Ak	 pretekár	
neštartoval	na	začiatku	roka,	bude	zaradený	za	posledného	pretekára	s	rovnakou	výkonnostnou	
triedou.	 Pri	 pretekoch	 M-SR,	 SLP	 a	vybraných	 pretekoch	 v	slalome	 sa	 bude	 štartovať	
spôsobom	 všetky	 kategórie	 (C1M,	 K1Ž,	 C2,	 K1M,	 C1Ž)	 1.	 jazda,	 po	 prestávke	 2.	 jazda	
v	poradí:	 Finále	 B	 (všetky	 kategórie)	 a	následne	 Finále	 A	 (všetky	 kategórie).	 Do	 finále	
A	postupujú	 lode	nasledovne:	K1M	a	K1Ž	 –	 8.	miesto	 vrátane,	 C1M	 –	 6.	miesto	 vrátane,	
C2M	 a	C1Ž	 –	 4.	 miesto	 vrátane	 s	najlepším	 výsledkom	 z	prvej	 jazdy.	 Pre	 stanovenie	
konečného	 poradia	 pretekov	 je	 rozhodujúca	 druhá	 jázda.	 Postup	 z	finále	 B	 do	 A	výsledkom	
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druhej	 jazdy	nie	je	možný.	Čas	štartu	Finále	A	stanový	organizátor	na	presnú	hodinu	a	minútu	
po	ukončení	prvej	jazdy.	Na	štart	Finále	A	sa	stanovia	pevné	časi	pre	každú	kategóriu.	
V	prípade	zhodného	výsledku	dvoch	a	viac	pretekárov	v	prvej	jazde	znamenajúceho	postup	do	
Finále	A:		
	-	ak	sa	umiestnia	na	poslednom	postupovom	mieste	–	postupujú	všetci	do	Finále	A.		
	-	ak	sa	umiestnia	na	lepšom	postupovom	mieste	–	postupujú	včetci	do	Finále	A,	pretekári,	ktorí	
sa	 umiestnili	 za	 nimi	 postupujú	 do	 Finále	 A	 len	 v	 prípade,	 ak	 je	 celkový	 počet	 postupujúcich	
pretekárov	menší	ako	maximálny	počet	postupujúcich	pre	konkrétnu	kategóriu.		
	V	prípade,	ak	pretekár	v	druhej	jazde	vo	Finále	A	nenastúpi	na	štart	DNS	alebo	jazdu	nedokončí	
(zvrhne	a	pod.)	DNF,	bude	v	konečnom	poradí	zaradený	na	posledné	miesto	vo	Finále	A.	Nebude	
mu	 pridelené	 poradie	 ani	 body	 do	 SLP,	 bodové	 hodnotenie	 za	 uvedené	 poradie	 nebude	
pridelené	(bude	vynechané).		
	V	prípade,	ak	pretekár	v	druhej	jazde	vo	Finále	B	nenastúpi	na	štart	DNS	alebo	jazdu	nedokončí	
(zvrhne	a	pod.)	DNF,	bude	v	konečnom	poradí	zaradený	na	posledné	miesto	vo	Finále	B.	Nebude	
mu	pridelené	poradie	ani	body	do	SLP.			
V	 prípade,	 ak	 bude	 pretekár	 v	 ktorejkoľvek	 jazde	 diskvalifikovaný	 z	 pretekov	 DSQ-C	 bude	 v	
konečnom	 poradí	 zaradený	 za	 posledné	miesto	 vo	 Finále	 B.	 Ak	 bude	 pretekár	 DSQ-C	 v	 prvej	
jazde,	nesmie	štartovať	ani	v	jazde	druhej.	Nebude	mu	pridelené	poradie	ani	body	do	SLP.		
	V	prípade,	ak	bude	pretekár	diskvalifikovaný	z	jazdy	DSQ-R:		
	-	v	prvej	 jazde	–	vo	výsledkoch	prvej	 jazdy	bude	zaradený	na	posledné	miesto,	pretekár	môže	
štartovať	v	druhej	jazde	podľa	platných	pravidiel	vo	finále	B.		
	-	v	druhej	jazde	–	v	konečnom	poradí	bude	zaradený	na	posledné	miesto	vo	Finále	A	prípadne	
Finále	 B.	 Nebude	mu	 pridelené	 poradie	 a	 ani	 body	 do	 SLP.	 V	 prípade	 Finále	 A	 bude	 bodové	
hodnotenie	vynechané	(nebude	pridelené).		
	V	prípade,	ak	pretekár	nenastúpi	na	štart	v	prvej	 jazde	(po	riadnom	ospravedlnení)	bude	mu	
umožnený	 štart	 v	 druhej	 jazdevo	 Finále	 B.	 Do	 výsledného	 poradia	 sa	 mu	 započíta	 výsledok	
druhej	jazdy	(nemôže	však	zasiahnuť	do	výsledného	poradia	vo	Finále	A).	
	
d)	Vybrané	preteky	Slovenského	pohára	v	zjazde	a	šprinte	v	roku	2016	
02.	–	03.	04.		 Zvolen	-	Vlkanová,	 1.	 a	2.	 kolo	 SLP	 v	zjazde	 a	 šprinte,	 NP	

v	zjazde	a	šprinte	
09.	–	10.	04.		 Dolný	Kubín,	 3.	kolo	SLP	v	zjazde	a	šprinte,	NP	v	zjazde	a	

šprinte	
09.	–	10.	07.	 Žilina,	 4.	kolo	SLP	v	zjazde	a	šprinte	
16.	–	18.	09.		 Žilina,	 M-SR	v	zjazde	a	šprinte,	5.	kolo	SPL	v	zjazde	

a	šprinte	
	
Pre	vybrané	preteky	SLP	v	zjazde	a	šprinte	usporiadateľ	vydá	jednu	štartovnú	listinu	platnú	pre	
obidva	 súťažné	dni.	 Základom	štartovej	 listiny	 je	 aktuálny	priebežný	 rebríček	v	 zjazde.	Každé	
kolo	 SLP	 v	 zjazde	 pozostáva	 z	 jedného	 zjazdu.	 Povinné	 poradie	 kategórií:	 C2,	 K1M,	 K1Ž,	 C1.	
Štartový	interval	1	min.	
Vybrané	preteky	v	šprinte	pozostávajú	z	dvoch	 jázd.	Povinné	poradie	kategórií	ako	pri	zjazde.	
Štartový	interval	30s	alebo	1	min.	Výsledkom	je	lepšia	z	dvoch	jázd	prepočítaná	na	sekundy.	
	
Príklad:	
1.	jazda	 1:44,76	 tj.	104,76	s	
2.	jazda		 1:41,98		 tj.	101,98	s	
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Výsledok	 	 	 101,98	s	
	
Výsledky	 z	 vybraných	 pretekov	 SLP	 musia	 byť	 doručené	 v	 elektronickej	 podobe	 vo	 formáte	
Microsoft	 Word,	 Excel	 alebo	 PDF	 e-mailom	 ihneď,	 najneskôr	 do	 dvoch	 pracovných	 dní	 po	
pretekoch	 na	 sekretariát	 zväzu,	 predsedovi	 Komisie	 súťaží	 a	 počtárovi	 rebríčka.	 Predsedovi	
Komisie	súťaží	 je	 treba	zaslať	aj	štartovné	 listiny	so	všetkými	opravami	a	zmenami.	Ostatným	
podľa	Pravidiel.	
Každé	kolo	SLP	v	zjazde	a	šprinte	bude	usporiadané	ako	samostatné	preteky,	bodovanie	podľa	
Pravidiel,	T-6	 stupnica	A.	Verejné	preteky	budú	bodované	podľa	Pravidiel,	T-6	 stupnica	B.	Do	
rebríčka	SLP	sa	budú	započítavať	4	najlepšie	výsledky.	Rebríček	SLP	v	slalome,	zjazde	a	šprinte	
slúži	pre	pridelenie	VT	a	hodnotenie	oddielov	a	klubov.	Do	rebríčka	v	slalome,	zjazde	a	šprinte	
budú	 započítané	 výsledky	 SLP,	 vybraných	 pretekov	 a	 výsledky	 ostatných	 verejných	 pretekov.	
Kalendár	pretekov	a	rozpisy	pretekov	sú	súčasťou	Smerníc	2016.	
	
e)	Výsledky	M-SR	a	vybraných	pretekov	SLP	
Výsledky	 z	 vybraných	 pretekov	 SLP	 musia	 byť	 doručené	 v	 elektronickej	 podobe	 vo	 formáte	
Word,	Excel	alebo	PDF	e-mailom	ihneď,	najneskôr	však	do	dvoch	pracovných	dni	po	pretekoch	
na	 sekretariát	 SZKDV,	 predsedovi	 Komisie	 súťaži	 a	 počtárovi	 rebríčkov.	 Predsedovi	 Komisie	
súťaží	je	potrebné	zaslať	aj	štartovné	listiny	so	všetkými	opravami	a	zmenami.	Ostatným	podľa	
Pravidiel.	
	
f)	Rebríčky	SLP	
Rebríček	SLP	v	slalome,	zjazde	a	šprinte	slúži	pre	pridelenie	VT	a	hodnotenie	oddielov	a	klubov.	
Do	 rebríčka	 v	 slalome,	 zjazde	 a	 šprinte	 budú	 započítané	 výsledky	 SLP,	 vybraných	 pretekov	
a	výsledky	ostatných	verejných	pretekov.	Víťazi	 jednotlivých	kategórií	SLP	v	slalome,	zjazde	a	
šprinte	budú	odmenení	pri	zasadaní	Rady	predsedov	v	roku	2016.	
	
g)	Bezpečnostné	predpisy	
Pretekári	sú	povinní	štartovať	na	pretekoch	v	ochranných	prilbách	určených	na	kanoistiku	na	
divokej	vode	v	zmysle	EN	1385/A1	a	STN	83	2149	a	plávacích	vestách	s	nosnosťou	najmenej	
6,12	 kg,	 pokiaľ	 organizátor	 nerozhodol	 inak.	 Lode	 musia	 byť	 zabezpečené	 proti	 potopeniu	
v	zmysle	pravidiel.	Pri	pretekoch	v	zjazde	a	šprinte	je	povinná	obuv	s	pevnou	podrážkou.	
Usporiadatelia	všetkých	pretekov	sú	povinní	na	požiadanie	hlavného	rozhodcu	alebo	delegáta	
SZKDV	vykonať	kontrolu	nosnosti	plávacích	viest.	
Prihlášky	na	preteky	musia	obsahovať	prehlásenie	podľa	čl.	2.14.03	pravidiel,	odtlačok	pečiatky	
a	podpis	zodpovedného	funkcionára	oddielu	(klubu).		
	
h)	Ustanovenia	pre	M-SR	a	nominačné	preteky	
Pri	 majstrovských	 a	 nominačných	 pretekoch	 musí	 byť	 zabezpečené	 zariadenie	 na	 meranie	
a	váženie	 lodí	 a	kontrolu	nosnosti	plávacích	viest.	Na	požiadanie	 riaditeľa	pretekov	zabezpečí	
generálny	sekretár	SZKDV.	
	
i)	Schválenie	rozpisov	
Všetky	rozpisy	uvedené	na	web	stránke	SZKDV	boli	schválené	Komisiou	súťaží	a	VV	SZKDV.	Pri	
dodatočne	usporiadaných	pretekoch	 sú	povinnosti	 usporiadateľa	 stanovené	pravidlami	podľa	
čl.2.13.	Pravidiel.	
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j)	Program	vybraných	pretekov	SLP	a	SLP	žiakov	v	slalome,	zjazde	a	šprinte	
Časový	 program	 všetkých	 pretekov	 v	 slalome	 s	 výnimkou	 medzinárodných	 je	 stanovený	
rovnako	a	to	nasledovne:	
	
	 08:15		 porada	činovníkov	
	 08:30		 porada	rozhodcov	
	 09:15		 predjazda	a	schválenie	trate	
	 10:00		 štart	pretekov	v	slalome	
	
	
Čl.	4.	SPOLOČNÉ	USTANOVENIA	PRE	SLP	ŽIAKOV	V	SLALOME,	ZJAZDE	A	ŠPRINTE	A	M-SR	
ŽIAKOV	V	SLALOME	ZJAZDE	A	ŠPRINTE.	
	
a)	Preteky	SLP	žiakov	a	M-SR	žiakov	v	slalome,	zjazde	a	šprinte	v	roku	2016	
04.	–	05.	06.		 Košice,		 1.	a	2.	kolo	SLP	žiakov	v	slalome,	1.	kolo	SLP	
	 	 žiakov	v	zjazde	
11.	–	12.	06.		 Zvolen,		 3.	a	4.	kolo	SLP	žiakov	v	slalome,	2.	kolo	SLP	
	 	 žiakov	v	zjazde	
09.	–	10.	07.		 Žilina,	 5.	a	6.	kolo	SLP	žiakov	v	slalome,	1.	kolo	SLP	
	 	 žiakov	v	šprinte	
20.	–	21.	08.		 Liptovský	Mikuláš,	 7.	a	8.	kolo	SLP	žiakov	v	slalome,	2.	koloSLP	
	 	 žiakov	v	šprinte	
02.	–	04.	09.		 Dolný	Kubín,	 MSR	 žiakov	 v	slalome,	 zjazde	 a	šprinte,	 9.	 a	

10.	 kolo	 SLP	 žiakov	 v	 slalome,	 3.	 koloSLP	
žiakov	v	zjazde	a	šprinte	

	
Pri	pretekoch	SLP	žiakov	a	M-SR	žiakov	je	organizátor	oprávnený	vybrať	štartovné	za	každého	
prihláseného	 pretekára	 iba	 raz	 a	 to	 aj	 v	 prípade,	 že	 je	 prihlásený	 vo	 viacerých	 kategóriách	
(v	kategórii	C2	za	každého	člena	posádky	zvlášť).	
Každé	kolo	SLP	žiakov	v	slalome	bude	usporiadané	ako	samostatné	preteky.	Usporiadateľ	vydá	
štartovú	listinu	rovnakú	pre	obidve	jazdy	v	obidvoch	súťažných	dňoch.	Štartové	poradie	podľa	
aktuálneho	poradia	SLP	žiakov	od	najhoršieho	po	najlepšieho.	Na	začiatku	roka	(1.	a	2.	kolo	SLP	
žiakov	 v	slalome	 a	1.	 kolo	 SLP	 žiakov	 v	zjazde	 a	 šprinte)	 podľa	 konečného	 poradia	 z	
predchádzajúceho	 roka.	 Ak	 pretekár	 neštartoval	 na	 začiatku	 roka	 zaradiť	 ho	 za	 posledného	
pretekára	s	rovnakou	VT.	
	
	
Pri	pretekoch	M-SR	žiakov	a	SLP	žiakov	v	slalome	sa	bude	štartovať	po	skupinách	(C1M,	
K1Ž,	 C2)	 1.	 a	2.	 jazda,	 po	 prestávke	 (C1Ž,K1M)	 1.	 a	2.	 jazda.	 Výsledné	 poradie	 bude	
stanovené	 podľa	 lepšieho	 výsledku	 z	 dvoch	 jázd,	 podľa	 tohto	 poradia	 budú	 pridelené	
body	do	SLP	žiakov.	
	
b)	Bodovanie	SLP	žiakov	
Bodovanie	 bude	 vykonané	 podľa	 Pravidiel,	 T-6	 stupnica	 B.	 Body	 verejných	 pretekov	 a	 SLP	
žiakov,	pokiaľ	sa	uskutočnia	v	jedných	spoločných	pretekoch,	musia	mať	vo	výsledkovej	listine	
osobitné	stĺpčeky.	
	



Smernice	o	pretekaní	2016	 6	

c)	Rebríček	SLP	žiakov	v	slalome,	zjazde	a	šprinte	
Súťaž	 SLP	 žiakov	pozostáva	 z	10	pretekov	v	 slalome,	 3	 v	 zjazde	 a	3	 v	 šprinte.	Do	 rebríčka	 sa	
započíta	6	 v	 slalome,	 2	 v	 zjazde	 a	2	 v	 šprinte	najlepšie	dosiahnutých	 výsledkov.	 Prvé	 tri	 lode	
rebríčka	SLP	žiakov	v	slalome,	zjazde	a	šprinte	budú	ocenené	pri	M-SR	žiakov	v	Dolnom	Kubíne.	
	
d)	Rebríček	klubov	–	žiactvo	
Do	hodnotenia	 rebríčka	klubov	sa	započítajú	všetky	body	dosiahnuté	pretekármi	 jednotlivých	
klubov	 podľa	 individuálnych	 rebríčkov	 v	 slalome,	 zjazde	 a	 šprinte.	 Rebríček	 klubov	 bude	
vedený	 zvlášť	 v	 slalome,	 zjazde	 a	 šprinte.	 Následne	 súčtom	 získaných	 bodov	 z	 jednotlivých	
rebríčkov	 sa	 urči	 celkový	 rebríček	 klubov	 zvlášť	 v	 slalome	 a	 zvlášť	 v	 zjazde	 a	 šprinte.	 Víťazi	
pohára	klubov	v	slalome	a	v	zjazde	a	šprinte	obdržia	putovný	pohár	pre	víťaza,	ktorý	si	môžu	
ponechať	po	dobu	jedného	roka.	
	
e)	Počet	brán	pre	SLP	žiakov	
Pre	 preteky	 SLP	 žiakov	 a	 M-SR	 žiakov	 v	 slalome	 je	 stanovený	 počet	 brán	 18,	 z	 toho	
6	protiprúdnych.	
Zmena	 medzi	 kolami	 SLP	 žiakov	 musí	 byť	 vykonaná	 na	 minimálne	 9	 z	 nich.	 Výsledný	 čas	
najlepšieho	kajakára	v	žiackej	vekovej	kategórii	by	nemal	byť	horší	ako	100	sekúnd.	
	
f)	Štartovné	na	MSR	žiakov	
Pri	 organizovaní	 MSR	 žiakov	 ako	 samostatných	 pretekov	 s	 verejnými	 pretekmi	 je	
organizátorovi	 doporučené	 použiť	 minimálne	 40%	 z	 vybratých	 súťažných	 vkladov	 na	 nákup	
cien	pre	ocenenie	verejných	pretekov	
	
	
Čl.	5.	PRIHLASOVANIE	NA	PRETEKY.	
	
V	sezóne	2016	bude	prihlasovanie	na	preteky	prebiehať	nasledovne:	
a)	 Počas	 sezóny	 2016	 bude	 možné	 prihlasovať	 pretekárov	 na	 preteky	 formou	 elektronickej	
prihlášky	 prostredníctvom	 web	 stránky	 SZKDV.	 Každý	 z	oddielov	 prostredníctvom	
prístupového	mena	 a	hesla	 prihlási	 svojich	 pretekárov	 na	 vybrané	 preteky.	 Na	 preteky	 bude	
možné	 prihlásiť	 iba	 pretekárov,	 ktorí	 budú	 mať	 splnené	 náležitosti	 (zaplatené	 členské	
príspevky	na	príslušný	 rok,	 potvrdenú	VT	 a	platnú	 lekársku	prehliadku).	Na	 každé	preteky	 je	
nutné	 prihlásiť	 pretekárov	 zvlášť.	 Termín	 pre	 ukončenie	 prihlasovania	 na	 preteky	
elektronickou	 prihláškou	 je	 dva	 dni	 pred	 začatím	 pretekov	 (zvyčajne	 streda	 24:00).	 Za	
správnosť	 vyplnenie	 prihlášky	 zodpovedá	 zástupca	 oddielu,	 ktorý	 pretekárov	 na	 preteky	
prihlasuje.	
b)	Okrem	elektronickej	prihlášky	bude	možné	prihlásiť	pretekárov	v	sezóne	2016	aj	písomnou	
prihláškou	 podľa	 doteraz	 platných	 pravidiel.	 Akceptované	 budú	 iba	 originály	 prihlášky	 na	
predpísaných	 tlačivách,	 označených	 pečiatkou	 klubu	 a	podpisom	 vedúceho	 družstva	
predložených	 najneskôr	 na	 porade	 vedúcich	 družstiev,	 za	 predpokladu,	 že	 prihláška	 bola	
podaná	 v	 predpísanom	 termíne.	 Termín	 pre	 podanie	 písomnej	 prihlášky	 bude	 uvedený	
v	rozpise	pretekov.			
c)	Dodatočné	prihlasovanie	na	preteky	je	možné	najneskôr	na	porade	vedúcich	na	predpísanom	
tlačive	 za	 predpokladu,	 že	 klub	 bol	 riadne	 prihlásený	 na	 preteky	 podľa	 propozícií	 uvedenom	
v	rozpise	 pretekov.	 Dodatočné	 prihlásenie	 na	 preteky	 však	 nesmie	 narušiť	 harmonogram	
pretekov	(zdržanie	spôsobené	napr.	striedaním	lodí).	
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d)	 V	prípade	 nezrovnalosti	 medzi	 prihláškou	 elektronickou	 a	písomnou	 bude	 za	 prvoradú	
považovaná	elektronická.	
	
	
Čl.	6.	DELEGOVANIE	ROZHODCOV.	
	
a)	V	roku	2016	budú	 	na	nominačné	preteky	dospelých	a	dorastu	v	slalome	a	M-SR	dospelých	
a	dorastu	 v	slalome	 rozhodcovia	 delegovaní	 menovite	 generálnym	 sekretárom	 SZKDV	 a	to	
v	celkovom	počte	25	a	5	náhradníkov.	
b)	Na	ostatné		vybrané	preteky	SZKDV	(SLP,	SLP	žiakov	a	M-SR	žiakov)	sú	kluby	povinné	dodať	
rozhodcov,	ktorí	budú	hradení	z	prostriedkov	SZKDV	podľa	rozpočtu	jednotlivých	pretekov:	
	
Klub	 SLP	žiakov	 M-SR	žiakov	 SLP		
DUŽA	 1	 1	 2	
KTKLM	 4	 4	 5	
KVSKV	 1	 1	 1	
SOKŽA	 -	 -	 -	
ŠKPBA	 2	 2	 3	
ŠKPDK	 2	 2	 2	
TUZV	 2	 2	 3	
UKBA	 1	 1	 2	
UVLKO	 1	 1	 1	
ŽKVŽA	 2	 2	 3	
Spolu	 16	 16	 22	
	
K	 týmto	 rozhodcom	 ďalej	 patria:	 HR,	 ZHR,	 RP,	 dozor	 SZKDV	 pokiaľ	 je	 určený	 a	 dvaja	
časomerači,	 pokiaľ	 je	 na	 pretekoch	 použité	 el.	meranie	 zo	 SZKDV.	 V	 prípade,	 že	 usporiadateľ	
požiada	 o	 elektronické	 spracovanie	 výsledkov	 bude	 časomeračský	 tím	 doplnený	 o	 jedného	
člena.	Títo	rozhodcovia	dostanú	náhrady	–	cestovné	a	stravné	podľa	Zákona	o	cest.	náhradách	
a	odmeny	podľa	tabuľky	Smerníc	pre	rozhodcov	SZKDV	na	rok	2016.	Toto	ustanovenie	platí	aj	
pre	verejné	preteky,	ktoré	sú	súčasťou	SLP	žiakov	alebo	majstrovských	pretekov.	
c)	V	prípade	nedodania	rozhodcov	je	klub	povinný	zaplatiť	SZKDV	pokutu	vo	výške	50,-	Eur	za	
každý	deň	a	každého	nedodaného	rozhodcu.	
d)	Klub,	ktorý	nemôže	na	preteky	dodať	rozhodcu,	môže	požiadať	iný	klub	o	dodanie	rozhodcu	
a	musí	o	tom	informovať	organizátora	najneskôr	do	porady	vedúcich	družstiev.	
Všetky	 kluby	 sú	 povinné	 v	 prihláške	 na	 preteky	 uviesť,	 koľko	 rozhodcov	 na	 preteky	
dodajú.	 Ak	 organizátor	 zistí,	 že	 počet	 rozhodcov	 bude	 nedostatočný,	 je	 povinný	 ich	
zabezpečiť.	Minimálny	počet	rozhodcov:	
	

• pre	vybrané	preteky	SLP		 slalom	22,	zjazd	6,	šprint	6	
• pre	preteky	SLP	žiakov		 slalom	16,	zjazd	5,	šprint	5	
• pre	preteky	M-SR	žiakov		 slalom	16	
• pre	ostatné	preteky	 slalom	12,	zjazd	4,	šprint	4	

	
Pri	 samostatných	 pretekoch	 SLP	 v	 zjazde	 a	 šprinte	 (Zvolen)	 budú	 rozhodcovia	 delegovaní	
nasledovne:	HR,	ZHR,	6	z	oddielov:	UKBA	–	2,	TUZV	–	2,	DUŽA	–	1,	 ŠKPBA	–	1,	v	prípade	el.	
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merania	SZKDV	–	2	časomerači.	Títo	rozhodcovia	dostanú	náhrady	–	cestovné	a	stravné	podľa	
Zákona	o	cest.	náhradách	a	odmeny	podľa	tabuľky	Smerníc	pre	rozhodcov	SZKDV	na	rok	2016.	
	
	
Čl.	7.	POVINNOSTI	ORGANIZÁTOROV.	
	
a)	Organizátor	pretekov	je	povinný	zabezpečiť	pri	pretekoch	v	slalome	a	šprinte	WC	(prípadne	
mobilné	WC),	 náklady	na	 jeho	 zabezpečenie	by	mali	 byť	 zahrnuté	do	 zúčtovania	nákladov	na	
organizáciu	pretekov.	
b)	 Organizátor	 pretekov	 je	 povinný	 zabezpečiť	 pri	 pretekoch	 občerstvenie	 pretekárov	 v	cieli	
(teplý	 čaj,	malinovka)	 pri	 dodržaní	 zásad	 hygieny	 (varnica	 s	 kohútikom,	 jednorázové	 poháre,	
nádoba	 na	 použité	 poháre,	 jedno	 rázové	 fľašky	 s	malinovkou,	minerálkou,	 odporúča	 sa	 určiť	
člena	zodpovedného	za	podávanie	občerstvenia).	Ďalej	sa	odporúča	zabezpečiť	občerstvenie	pre	
účastníkov	formou	predajného	stánku	–	bufetu.	
c)	Prihlášky	na	preteky	a	dodatočné	prihlášky	na	preteky	budú	organizátorom	akceptované	iba	
ak	budú	podané	na	predpísaných	tlačivách.	
d)	 Vedúci	 družstva	 je	 povinný	 zúčastniť	 sa	 na	 úvodnej	 porade	 vedúcich.	 Tam	 by	 mala	 byť	
podaná	 informácia	 o	 prípadných	 mimoriadnych	 poradách.	 Ak	 po	 tejto	 informácii	 sa	
mimoriadnej	 porady	 vedúci	 nezúčastní,	 považuje	 sa,	 že	 so	 všetkými	 závermi	 z	 týchto	 porád	
súhlasí.	
e)	Organizátorovi	pretekov	sa	doporučuje	prideliť	na	každých	10	pretekárov	1	štartovú	listinu	
pre	jeden	oddiel,	klub.	
f)	 Zvolanie	 porady	 na	 schválenie	 trate	 po	 predjazde	 vykoná	 riaditeľ	 pretekov,	 ktorý	 toto	
schvaľovanie	aj	riadi.	
g)	 Organizátor	 je	 povinný	 do	 20	 minút	 po	 ukončení	 jazdy	 kategórie	 zverejniť	 predbežné	
výsledky	tejto	kategórie.	
h)	Riaditeľ	pretekov	je	povinný	zaslať	správu	o	priebehu	pretekov	na	sekretariát	SZKDV	spolu	
s	vyúčtovaním	finančných	prostriedkov.	
i)	 Štartovú	 a	 cieľovú	 líniu	 je	 organizátor	 povinný	 viditeľne	 označiť	 žltými	 tyčkami	 prípadne	
transparentom	umiestneným	nad	líniou	štartu	a	cieľa	(fotobunky	el.	merania).	
j)	Pri	odovzdávaní	cien	 je	organizátor	povinný	vhodným	výberom	miesta	zabezpečiť	dôstojný	
priebeh	odovzdávania	cien,	doporučuje	sa	zabezpečiť	minimálne	stupne	víťazov.	
	
	
Čl.	8.	REGISTRAČNÉ	PREUKAZY.	
	
Každý	pretekár	musí	mať	svoj	platný	registračný	preukaz	a	preukaz	športovca	(potvrdená	VT	
a	lekárska	 prehliadka,	 nie	 staršia	 ako	 jeden	 rok)	 a	 je	 povinný	 odovzdať	 ho	 prostredníctvom	
vedúceho	 družstva	 pri	 preberaní	 štartových	 čísiel.	 Každý	 vedúci	 družstva,	 činovník	 pretekov	
a	rozhodca	 je	 povinný	 mať	 pri	 sebe	 platný	 registračný	 preukaz,	 rozhodca	 aj	 rozhodcovský	
preukaz.	 Chýbajúci	 registračný	 preukaz	 alebo	 preukaz	 športovca	 znamená	 u	 pretekára	 zákaz	
štartu	alebo	diskvalifikáciu.	Chýbajúci	registračný	preukaz	u	činovníkov	znamená	zákaz	činnosti	
pri	 pretekoch.	 Chýbajúci	 registračný	 preukaz	 alebo	 rozhodcovský	 preukaz	 u	 rozhodcov	
znamená	zákaz	činnosti	pri	pretekoch.	Každý	organizátor	pretekov	je	povinný	vrátiť	preukazy	
vedúcim	 družstiev	 až	 po	 vyhlásení	 celkových	 výsledkov	 a	 odovzdaní	 cien.	 Všetci	 vedúci	
družstiev	 sú	 povinní	 zabezpečiť	 účasť	 svojich	 pretekárov	 na	 vyhlasovaní	 výsledkov.	 Proti	
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vedúcim	družstiev	a	športovcom,	ktorí	nedodržia	ustanovenia	Pravidiel	a	Smerníc	2016,	budú	
v	zmysle	Pravidiel	a	uznesení	VV	SZKDV	vyvodené	patričné	dôsledky.		
Upozornenie:	 termín	 pre	 úhradu	 členských	 príspevkov	 pre	 členov	 SZKDV	 je	 do	 31.	 marca	
príslušného	roku,	táto	úhrada	musí	byť	sekretariátom	SZKDV	vyznačená	v	reg.	preukaze.	
	
	
Čl.	9.	MAJSTROVSKÉ	SÚŤAŽE	(UPRESNENIE	PRAVIDIEL).	
	
a)	Súťaže	družstiev	sa	pri	majstrovských	pretekoch	v	roku	2016	uskutočnia	nasledovne:	
Dospelí:		 M-SR	v	slalome,	zjazde	a	šprinte	
Dorast:		 M-SR	v	slalome,	zjazde	a	šprinte	
Žiactvo:		 M-SR	v	slalome	
b)	 Pri	 M-SR	 v	 slalome,	 zjazde	 a	 šprinte	 (dorast	 a	 žiactvo)	 sa	 súťaž	 vyhlasuje	 osobitne	 pre	
mladších	 a	 starších.	 Postupnosť	 nižších	 vekových	 skupín	 je	možná.	 Je	možné	 udeliť	 jednému	
pretekárovi	dve	medaile	z	jedných	pretekov.	
	
	
ČL.	10.	VETERÁNI	–	PRÁV	O	ŠTARTU.	
	
Na	 pretekoch	 veteránov	 majú	 možnosť	 štartovať	 aj	 športovci	 neregistrovaní	 v	 SZKDV,	 za	
splnenia	 podmienky	 platnej	 lekárskej	 prehliadky	 nie	 staršej	 ako	 1	 rok	 a	 dodržania	
bezpečnostných	predpisov.	Lode	nemusia	spĺňať	miery	a	váhy	predpísané	Pravidlami.	
	
	
ČL.	11.	NÁBOROVÉ	PRETEKY	–	PRÁVO	ŠTARTU.	
	
Náborovými	 pretekmi	 sa	 rozumejú	 preteky	 začiatočníkov	 na	 ľahkej	 vode	 usporiadaných	
samostatne,	 mimo	 pretekov	 SLP	 a	 SLP	 žiakov	 (trať	 náborových	 pretekov	 sa	 môže	 čiastočne	
alebo	 úplne	 zhodovať	 s	 traťou	 regulárnych	 pretekov).	 Na	 náborových	 pretekoch	 sa	 môžu	
zúčastniť	pretekári,	ktorí	neboli	v	predchádzajúcom	kalendárnom	roku	zaradení	v	rebríčku	SLP	
alebo	 SLP	 žiakov.	 Pretekárov	 na	 náborové	 preteky	 je	 možne	 prihlásiť	 iba	 na	 predpísaných	
tlačivách.	Pretekára	prihlasuje	oddiel,	klub	alebo	zákonný	zástupca.	Na	náborových	pretekoch	
majú	možnosť	 štartovať	 aj	 športovci	 neregistrovaní	 v	 SZKDV,	 za	 splnenia	 podmienky	 platnej	
lekárskej	prehliadky	nie	staršej	ako	1	rok	a	dodržania	bezpečnostných	predpisov.	Lode	nemusia	
spĺňať	miery	a	váhy	predpísane	Pravidlami.	 	 	 	 	 	
	
ČL.	12.	ZMENY	PRAVIDIEL	SZKDV.	
	
V	roku	2016	budú	Pravidlá	kanoistiky	na	divokých	vodách	upravené	o	nasledovné	znenie:	
	
a)	Miery	lodí	slalom:	 K1	 minimálna	dĺžka	3,50	m	 minimálna	šírka	0,60	m	
	 C1	 minimálna	dĺžka	3,50	m	 minimálna	šírka	0,60	m	
	 C2	 minimálna	dĺžka	4,10	m	 minimálna	šírka	0,75	m	
b)	Minimálne	hmotnosti	lodí	slalom:	 K1	a	C1		 8	kg	
	 	 	 	 	 C2	 	 13	kg	
c)	Štartovacie	čísla	musia	byť	na	tele	pretekára	a	musia	byť	jasne	viditeĺné.	
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d)	 Trať	 schvaľujú:	 riaditeľ	 pretekov,	 hlavný	 rozhodca	 a	staviteľ	 trate,	 tvoria	 Výbor	 na	
schvaľovanie	trate.	
e)	Bránka	pozostáva	z	dvoch	tyčiek.	Každá	tyčka	je	na	spodnom	konci	ukončená	čiernou	páskou	
širokou	minimálne	2,0	cm	a	maximálne	2,5	cm.	 	
f)	Penalizácia	50	trestných	bodov	je	v	prípade	ak:	
-	hlava	 (v	C2	 jedného,	alebo	obidvoch	pretekárov)	preťala	 spojnicu	 tyčiek	v	okamihu,	keď	bol	
pretekár	vo	zvrhnutej	polohe,	pokiaľ	sa	pretekár	nevrátil	a	správne	neprešiel	bránu	pred	tým,	
než	začal	prejazd	akejkoľvek	nasledujúcej	bránky	
-	 časť	 hlavy	 pretne	 spojnicu	 tyčiek	 v	správnom	 smere	 súčastne	 s	časťou	 lode	 alebo	 bez	 nej,	
pokiaľ	 sa	pretekár	nevrátil	 a	správne	neprešiel	 bránu	pred	 tým,	než	 začal	 prejazd	 akejkoľvek	
nasledujúcej	bránky	
-	 opakované	 prejazdy	 bránky	 bez	 dotyku	 tyčiek	 sa	 netrestajú,	 pokiaľ	 časť	 hlavy	 pretekára	
(pretekárov)	nepreťala	spojnicu	tyčiek	v	nesprávnom	smere.	
Pretekár	 môže	 opraviť	 akýchkoľvek	 50	 trestných	 bodov,	 pokiaľ	 už	 nebola	 preťatá	
spojnica	tyčiek	nesprávnym	smerom	a	nezačal	prejazd	niektorej	z	nasledujúcich	bránok.	
g)	Platné	skratky:	
	 	 	 DNS	 -	neštartoval	
	 	 	 DNF	 -	nedokončil	jazdu	
	 	 	 DSQ-R	 -	diskvalifikovaný	z	jazdy	
	 	 	 DQB	 -	diskvalifikovaný	z	pretekov	
h)	Pri	pretekoch	v	šprinte	sa	za	výsledný	čas	berie	lepší	výsledok	z	dvoch	jázd,	ktorý	sa	použije	
na	zostavenie	konečného	poradia.	
	
ČL.	13.	LODE	PRE	VEKOVÚ	KATEGÓRIU	DO	12	ROKOV	-	UPRESNENIE. 
 
Veková	kategória	do	12	rokov (žiaci mladší)	môže	štartovať	na	všetkých	slovenských	pretekoch	
na	ľubovoľných	lodiach.	Musí	naplniť	iba	základne	pravidlá:	
Kajak	-	je	uzavretá	loď,	v	ktorej	musí	pretekár	sedieť	a	mať	dva	listy	pádla.	
Kanoe	-	je	uzavretá	loď,	v	ktorej	musí	pretekár	kľačať	mať	jeden	list	pádla.	
Rozhodnutie	 kopíruje	 pravidlá	 ICF,	 podľa	 ktorých	 môžu	 na	 pretekoch	 pre	 development	
program	pretekári	štartovať	na	ľubovoľných	lodiach,	ak	splnia	hore	uvedené	základné	pravidlá.		
	


