
ROZPIS PRETEKOV  č. 25 
 
Ročník, názov pretekov : Preteky Olympijských nádejí 2022 
    

Organizátor : Slovenská kanoistika -  sekcia divokých vôd 
Usporiadateľ : Slovenská kanoistika -  sekcia divokých vôd                          
Dátum pretekov : 8.-9.10.2022 
Miesto a popis trate : Čunovo, Bratislava, ľavá trať, WW 3-4 

      
 

Činovníci pretekov    
Riaditeľ pretekov : Stanovský Martin ml.  
Hlavný rozhodca : Daníková Renáta 
Zástupca HR :  
Staviteľ trate :  losovanie 
 
Prihlášky : Online, do 4.10.2022 
Na adresu  : https://www.canoe.sk/sk/divoka-voda/cunovo-canoe-slalom-olympic-

hopes 
 
Rozpis tréningov :  https://www.canoe.sk/sk/divoka-voda/cunovo-canoe-slalom-olympic-

hopes 
Zaradenie do rozpisu na : martinstanovsky@canoe.sk 
 
WhatsApp info skupina : https://chat.whatsapp.com/HQM3SiK0WjSJPXlMDnttmg 
 
Zostavenie štartovej listiny : 6.10.2022 
Vklady : Pre členov SK-SDV podľa SK-SDV Pravidiel a Smerníc 2022, úhrada  
  v Sobotu ráno v kancelárii pretekov 
Rozhodcovia : Podľa Pravidiel a Smerníc 2022 
Kategórie : U14, U16, U18, Open 

V prípade dostatočného počtu prihlásených pretekárov môžu byť 
otvorené kategórie U12 a U23 

Ubytovanie a stravovanie :  Organizátor nezabezpečuje 
Podmienka účasti : Podľa Pravidiel ICF – slalom a SK-SDV Pravidiel a Smerníc 2022 
Bezpečnostné predpisy : Podľa Pravidiel ICF – slalom a SK-SDV Pravidiel a Smerníc 2022 
Ceny :  1.-3. miesto U14, U16, U18    
Druh a bodovanie :  bez bodovania 
 
Informácie : Stanovský Martin ml., 0915 470 300, martinstanovsky@canoe.sk 
 
Formát pretekov :  rovnaký pre obidva súťažné dni: 

• 1. jazda – kvalifikácia 
• 2. jazda – finále  

 
Postupový kľúč do finále :  2/3 pretekárov z prvej jazdy (kvalifikácie) 

- v kategóriách C1Ž, C1M, K1Ž do počtu max. 20 pretekárov v každej 
 vekovej kategórii 
- v kategórii K1M do počtu max. 30 pretekárov v každej vekovej 
 kategórii 

 
 
 
 
   



Program pretekov 
   
Štvrtok 6.10.2022  07:00 – 18:00 tréningy podľa rozpisu 
 
Piatok 7.10.2022  07:00 – 15:00  tréningy podľa rozpisu 
  15:00 – 16:30 stavba trate 
  17:00  predjazda a schválenie trate 
  17:30  porada vedúcich družstiev 
   
Sobota 8.10.2022  7:30 – 9:00 výdaj štartovných čísiel a úhrada vkladov     
  08:45 porada rozhodcov  
  09:30  štart 1. jazdy – kvalifikácie v poradí C1Ž, C1M, K1Ž, K1M 
  13:30 štart 2. jazdy – finále v poradí C1Ž, C1M, K1Ž, K1M 
  17:00   predjazda a schválenie trate 
 
Nedeľa 9.10.2022  08:45 porada rozhodcov  
  09:30  štart 1. jazdy – kvalifikácie v poradí C1Ž, C1M, K1Ž, K1M 
  13:30 štart 2. jazdy – finále v poradí C1Ž, C1M, K1Ž, K1M 
   
  30 min. po skončení pretekov – vyhlásenie víťazov 
 
 
Odovzdávanie štartových čísiel:  v kancelárii pretekov do 15 min po ukončení preteku  
 
Vyhlásenie víťazov: 
Konečné poradie bude vypočítané súčtom „olympijských bodov“:  

• 7b 1. miesto,  
• 5b 2. miesto,  
• 4b 3. miesto,  
• 3b 4. miesto,  
• 2b 5. miesto,  
• 1b 6. miesto,  
• 0b 7.+ miesto.  

 
V prípade rovnosti bodov rozhoduje výsledok z Nedele. 

 
Poznámka:  
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu v závislosti od počtu prihlásených pretekárov. 
 
Záverečné ustanovenie: 
Preteká sa podľa platných Pravidiel ICF, SK-SDV Smerníc o pretekaní 2022 a tohto rozpisu. 
 
          
 
 

Martin Stanovský ml. v.r. 
               Riaditeľ pretekov  


