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Téma 4: Odporúčania pre výkon funkcie rozhodcu 
 
Predpoklady pre objektívne a spoľahlivé rozhodovanie pri slalomových pretekoch 
 - znalosť pravidiel kanoistiky a schopnosť ich adekvátne aplikovať na konkrétne sporné 
situácie, 

- sústredenie rozhodcov na prejazdy bránok, 
- správne umiestnenie stanovišťa rozhodcu (bránkového či úsekového), 
- dostatočný počet rozhodcov pre daný úsek, 
- slalomová trať postavená tak, aby nevytvárala zbytočné ťažkosti pri posudzovaní  
   prejazdov, 
- súčinnosť rozhodcov pri posudzovaní prejazdov a ich signalizácia, 
- presná deľba povinností rozhodcov tak, aby pokrývali všetky potenciálne sporné  
   situácie na danom úseku, 
- vykonávanie adekvátnych zápisov o všetkých prejazdoch lodí 
- výbava rozhodcu zabezpečujúca výkon funkcie za rôznych okolností  (extrémne vysoké 
   teploty, dlhotrvajúce intenzívne slnečné žiarenie, vietor, dážď, chlad, resp. ich  
   kombinácie) a tiež dostupné občerstvenie, 
- minimalizácia fyzického alebo psychického dyskomfortu pri rozhodovaní,  
- najmä pri dlhotrvajúcich súťažiach, reálna možnosť vystriedania rozhodcu, 
- disciplína rozhodcov pri plnení povinností, 
- aktívny prístup všetkých rozhodcov k plneniu svojich konkrétnych povinností. 

 
Váha jednotlivých predpokladov nie je vždy rovnaká. Mení sa podľa náročnosti vodného 

terénu, počtu a výkonnosti štartujúcich pretekárov, úrovňou pretekov, vekom a dĺžkou praxe 
rozhodcu a pod. 

Niektoré z týchto predpokladov sú podrobnejšie rozvedené v ďalšom texte 
 
Adekvátne sústredenie na prejazdy bránok 

- sledujte blížiacu sa loď a pretekára (jeho pádlo) a tesne pred okamihom prejazdu cez 
bránku preneste sústredený pohľad na tyčky, v žiadnom prípade nevnímajte tyčky len 
periférnym videním, 

- sledujte tyčky až kým loď úplne neopustí nielen spojnicu tyčiek, ale aj celkový priestor 
bránky, neuniknú vám dotyky zadnou špičkou lode, 

POZNÁMKA - práve v spôsobe sledovania prejazdu bránky dochádza k najväčším 
rozdielom medzi pohľadom rozhodcu a pohľadom trénera - tréner obvykle sleduje sústredene 
pohyb pretekára, jeho pádlo a tyčky vtedy vníma len periférne, navyše, obvykle sa sám 
pohybuje, 

- vykonávanie zápisu (napr. z predchádzajúcej bránky) nemôže slúžiť ako 
ospravedlnenie pre nedostatočné sledovanie prejazdu inej bránky, 

- pozornosť a koncentrácia rozhodcu musí byť na takej úrovni, že dokáže vykonať 
adekvátny zápis aj po prejazde aj 2-3 bránok, je to aj vec určitého nácviku, 

- v priebehu jednotlivých jázd nediskutujte s okoloidúcimi, znižuje to koncentráciu, 
- je mylný pomerne rozšírený predpoklad, že pri rotačnom pohybe tyčky došlo nutne k jej 

dotyku. Je to veľmi závislé od vlastností špagátu a závesného zariadenia na ktorom tyčka visí. 
 - je nesprávny názor, že pri rozhodovaní sa treba „viac sústrediť“ na lepších pretekárov. 
Všetci pretekári majú nárok na rovnaké posudzovanie. Treba si však byť stále vedomý toho, že 
nepozornosť a prípadné chyby z nej vyplývajúce majú oveľa väčšie a ďalekosiahlejšie následky 
pri pretekároch s vyššou výkonnosťou a lepšími výsledkami. 
 - nenechajte utlmiť svoju pozornosť relatívne bezproblémovým priebehom preteku. 
Drvivá väčšina prejazdov je bezproblémová. Problém s hodnotením prejazdu bránky môže prísť 
s každým ďalším prichádzajúcim pretekárom. 
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Umiestnenie rozhodcu na trati 
- umiestnenie (pozícia) rozhodcu na trati je jedným zo základov správneho rozhodovania 
- umiestnenie rozhodcov musí byť také, že vo vzájomnej súčinnosti, na každej bránke musia  
   posúdiť najmä:  

dotyk tyčky,  
celú hlavu alebo jej časť medzi tyčkami, 
preťatie spojnice tyčiek hlavou alebo jej časťou, 
súčasnú polohu lode a celej hlavy medzi tyčkami, 
smer pohybu hlavy v bránke, 
úmyselné odhodenie tyčky, 

  polohu lode a hlavy pretekára pri eskimáckom obrate. 
 

- umiestnenie rozhodcov sa vykonáva v súvislosti s ich konkrétnymi povinnosťami na stanovišti 
- niektorí bránkoví rozhodcovia vykonávajú len čiastkové posudzovanie (aj signalizáciu)  
   prejazdu bránky: 
- pod tým sa rozumie napr. to, že rozhodca sleduje len alebo prednostne dotyky alebo len  
   polohu hlavy medzi tyčkami a pod., 
- o tomto rozhoduje obvykle úsekový rozhodca, môže aj hlavný rozhodca, o čiastkovom  
   posudzovaní bránok, by mal byť informovaný aj hlavný rozhodca 
- za umiestnenie bránkových rozhodcov zodpovedajú príslušní úsekoví rozhodcovia 
- poloha stanovišťa by mala byť rovnaká v priebehu celého preteku, prípadne v priebehu celej  
   jazdy 
- podstatne zmeniť polohu stanovišťa je možné len so súhlasom úsekového alebo hlavného  
   rozhodcu 
- úsekoví rozhodcovia si určujú svoje umiestnenie pri trati obvykle sami alebo po porade  
   s hlavným rozhodcom,  
- v spornej situácii môže stanovište rozhodcu (úsekového i bránkového) hlavný rozhodca  
   nariadiť, 
- „na každom rozhodcovskom stanovišti musia byť jasne vyznačené čísla posudzovaných  
   bránok“ (článok 27.1 pravidiel ICF). 
 
Umiestnenie rozhodcov na protiprúdnych bránkach:  

pri rozmiestňovaní rozhodcov na protiprúdnych bránkach treba dbať na to, aby bolo 
zabezpečené rozhodovanie celej hlavy z dvoch smerov: zo smeru predĺženej spojnice tyčiek 
a zo smeru kolmého na túto spojnicu.  

najmä pozícia rozhodcu na predĺženej spojnici tyčiek je nevyhnutná. Z inej pozície nie je 
možné posúdiť celú hlavu za tyčkou pri hlbokom záklone pretekára (takmer až na palubu lode) 
pri takom spôsobe prejazdu bránky, kedy pretekár podchádza tyčku telom. Tento spôsob 
prejazdu závisí od výšky tyčky nad vodou a je pomerne častý najmä u pretekárov s vyššou 
výkonnosťou. Rozhodovanie takýchto prejazdov je mimoriadne náročné na pozornosť, pretože 
hlava pretekára sa ocitne za tyčkou len na krátky okamih. 
 
Dostatočný počet rozhodcov 
- počet rozhodcov na stanovišti (spolu s menovitým určením) určuje hlavný rozhodca  
   a oznamuje ho na porade rozhodcov, 
- je povinnosťou úsekového rozhodcu oznámiť hlavnému rozhodcovi podozrenie  
   z nedostatočného počtu rozhodcov pre objektívne posudzovanie prejazdov. 
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Slalomová trať  
- mala by byť postavená tak, aby nevytvárala zbytočné ťažkosti pri posudzovaní prejazdov 
- obvykle sa jedná o tyčky príliš vysoko zavesené nad vodou, 
- je povinnosťou hlavného rozhodcu nielen upozorniť na to pri schvaľovaní trate, ale aj trvať na   
  ich úprave, 
- pravidlá teoreticky umožňujú použiť právo veta (pravdepodobne sa ešte nikdy nepoužilo), 
- stáva sa tiež, že na konkrétnej trati (alebo jej  úseku) sa pomerne dobre rozhodujú kanoistické  
  kategórie, následne v kajakárskych kategóriách nastávajú ťažkosti pri posudzovaní celej hlavy  
  v bránke (súvisí to aj s nižšou polohou pretekára v kajaku), 
- rozhodcovia (bránkoví ani úsekoví) nemajú právo meniť akýmkoľvek spôsobom vyvesenú  
  a schválenú trať, 
- prípad samovoľnej zmeny polohy bránky alebo výšky tyčky v priebehu preteku musí príslušný  
  úsekový rozhodca okamžite hlásiť hlavnému rozhodcovi, ktorý zariadi potrebné. 
 
Súčinnosť rozhodcov 
- súčinnosť rozhodcov znamená, že prejazd bránky posudzujú viacerí a v určitej postupnosti si  
  rozhodnutia signalizujú rukou, 
- za  súčinnosť rozhodcov v rámci úseku zodpovedá úsekový rozhodca, 
- pri definovaní súčinnosti musí úsekový rozhodca presne definovať bránkovému  

a) rozsah povinností 
b) dynamiku (postup) ich plnenia 

- súčinnosť rozhodcov sa preukazuje najmä pri priebehu signalizácie (štandardný spád-rytmus), 
- súčinnosť rozhodcov z rôznych úsekov musia dohodnúť úsekoví rozhodcovia a informujú o  
  tom hlavného rozhodcu. Hlavný rozhodca môže aj takúto súčinnosť nariadiť. 
 
Signalizácia rozhodcov 
- rozlišujeme nasledovné druhy signalizácie trestných bodov: 
  signalizácia bránkového rozhodcu úsekovému (predbežná signalizácia), 
  signalizácia (odpoveď) úsekového rozhodcu, 
  signalizácia výsledného rozhodnutia úsekového rozhodcu predpísaným terčom, 
- jednou z najdôležitejších vecí pri rozhodovaní (a následnej signalizácii) je vedomie istoty alebo  
  neistoty rozhodcu vo svojich rozhodnutiach, 
- všetci rozhodcovia (úsekoví aj bránkoví) pri všetkých typoch signalizácie signalizujú  
  len tie rozhodnutia o ktorých majú istotu, 
- neistota bránkového rozhodcu pri posudzovaní prejazdu (pri udeľovaní trestných bodov) sa  
  nesmie zamieňať s istotou, opačného hodnotenia (napr. neistota či bol dotyk tyčky nemôže   
  následne znamenať istotu, že bol čistý prejazd - tento prípad rozhodne úsekový rozhodca), 
- v prípade neistoty (absencie istoty) pri posúdení prejazdu bránky bránkovým rozhodcom,  
  bránkový rozhodca nesignalizuje nič, dáva tak najavo úsekovému rozhodcovi, že v tomto  
  konkrétnom prípade mu nemôže pri jeho rozhodovaní asistovať (nemalo by sa však stávať  
  často), 
- neistota jedného z bránkových rozhodcov na určitom úseku trate sa nemôže vydávať  
  automaticky za rozporné rozhodnutie bránkového a úsekového rozhodcu, 
- absencia istoty bránkového rozhodcu nemusí automaticky znamenať neistotu úsekového  
  rozhodcu, 
- neistota úsekového rozhodcu po zvážení všetkých okolností je v zmysle pravidiel v prospech  
  pretekára, 
- úsekový rozhodca prípade vlastnej neistoty, je povinný nadradiť istotu bránkového rozhodcu, 
- predbežnú signalizáciu bránkových rozhodcov určujú pravidlá kanoistiky, ale ju bližšie  
  nešpecifikujú, 
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- všeobecne sa odporúča používať medzinárodne zaužívanú signalizáciu:  
a) 2 trestné body - zdvihnutý ukazovák, 
b) 50 trestných bodov - otvorená dlaň s roztiahnutými prstami, 
c) čistý prejazd, bez trestných bodov  - prsty zakrývajúce dlaň alebo alternatívne 

vodorovne dolu otvorená dlaň so spojenými prstami bočne smerom k prijímateľovi správy 
- smer signalizácie je významný, napr. pri čistom prejazde rozhodca ukazuje partnerovi prsty  
  zakrývajúce dlaň  (nezamieňať si to s pohrozením päsťou), 
- treba si byť vedomý, že nejasná alebo rozdielna signalizácia môže byť dôvodom na  
  prešetrenie alebo prípadne aj protest, 
- spôsob signalizácie by mal presne špecifikovať hlavný rozhodca na porade rozhodcov, 
- sled signalizácie je obvykle taký, že bránkoví rozhodcovia okamžite signalizujú úsekovému  
  rozhodcovi prejazd bránky a ten im na ich signalizáciu postupne odpovedá (odsúhlasuje alebo  
  v opodstatnenom prípade mení ich rozhodnutie), 
- v prípade, kedy sú bránky tesne za sebou, je možné po vzájomnej dohode signalizovať, až po  
  absolvovaní tejto kombinácie bránok, 
- ak je to vhodné a možné, môže úsekový rozhodca priamo odpovedať terčom, 
- hlavný rozhodca (alebo ním poverený zástupca) by mal v priebehu jázd prvých pretekárov  
  prejsť trať a zoznámiť sa s podrobnosťami signalizácie prejazdov, 
- v prípade hodnotenia prejazdu bránky udelením 50 trestných bodov, (v prípade istoty tohto  
  rozhodnutia) toto signalizuje rukou bránkový rozhodca úsekovému okamžite , nečaká, kým  
  pretekár začne prípadný opakovaný prejazd alebo začne absolvovať nasledujúcu bránku  
  (ukončenie prejazdu posudzovanej bránky), celkové hodnotenie náleží úsekovému  
  rozhodcovi, 
- signalizáciu pre súťaž hliadok určí hlavný rozhodca na porade rozhodcov, obvykle sa prejazdy  
  nesignalizujú. 
 
Udeľovanie trestných bodov 
- pravidlá určujú, že za udeľovanie trestných bodov je zodpovedný úsekový rozhodca, 
- na túto signalizáciu mu slúžia signalizačné terče, ktoré dvíha sám, alebo rozhodca v jeho  
  blízkosti. 
 
Zápis o prejazde pretekárov 
- zápis o prejazde bránky je dôkazom, že rozhodca prejazd videl a vyhodnotil ho (trestnými  
  sekundami), 
- detaily zápisu určí hlavný rozhodca na porade, 
- úsekový rozhodca je povinný zaujímať sa o štartovné poradie, najmä ak pretekári neštartujú  
  podľa poradia štartovných čísel, usporiadateľ by mal zabezpečiť dostatočný počet štartovných  
  listín, 
- bránkový rozhodca vykonáva zápis o každom prejazde pretekára cez bránky, ktoré mu určí  
  úsekový alebo hlavný rozhodca, 
- úsekový rozhodca je povinný viesť záznam o všetkých prejazdoch bránok svojho úseku 
- zápis musí byť vedený tak, aby obsahoval všetky skutočnosti významné pri prejednávaní  
  prípadného protestu, 
- rozdielne zápisy toho istého prejazdu môžu byť pokladom pre prípadné zrušenie trestných  
  bodov, 
- zápisy v prípade protestu posudzuje hlavný rozhodca alebo ním poverený zástupca, 
- pravidlá nezakazujú výslovne ukázanie zápisu vedúcemu družstva alebo trénerovi, prikazujú  
  však rozhodcovi komunikovať s vedúcim výpravy len cez hlavného rozhodcu, iní účastníci  
  pretekov nemajú právo komunikovať s rozhodcami, 
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- zápisy by sa teda nemali ukazovať okoloidúcim, v praxi je možné ojedinelo poskytnúť krátku   
  informáciu o zápise prejazdu trénerovi alebo vedúcemu družstva (úsekový rozhodca), nikto  
  však nemá právo túto informáciu vyžadovať, 
- spôsob zápisu pre súťaž hliadok určí na porade hlavný rozhodca. 
 
Rozdielne rozhodnutia bránkového a úsekového rozhodcu 
- jedná sa o ojedinelé situácie (presnejšie malo by sa jednať), kedy bránkový i úsekový  
  rozhodca trvajú na svojom (vzájomne rozpornom) posúdení prejazdu bránky (a v týchto  
  rozhodnutiach sú istí), 
- v tomto prípade úsekový rozhodcu a všetci bránkoví rozhodcovia, ktorí príslušnú situáciu  
  videli, zaznamenajú vlastné hodnotenie prejazdu, 
- záznamy sú nutné pre účely následného prešetrenia hlavným rozhodcom v prípade protestu, 
- viacnásobné rozdielne hodnotenia prejazdov, napriek dostatočnej koncentrácii rozhodcov na  
  svoju činnosť, môžu svedčiť o zlej polohe niektorého stanovišťa rozhodcu pre posudzovanie  
  danej spornej situácie (nevhodný uhol pre posudzovanie celej hlavy v bránke, príliš veľká  
  vzdialenosť pre posúdenie dotykov a pod.) 
 
Protesty 
- protesty sú normálnou súčasťou pretekov, nestavajte sa k nim negatívne, 
- na prípadné okamžité podráždené slovné reakcie trénerov, pretekárov alebo aj divákov  
  reagujte pokojným upozornením, že sporné veci rieši vedúci družstva s hlavným rozhodcom, 
- v žiadnom prípade nediskutujte s jednotlivcami stojacimi okolo vás pri trati, 
- uvedomte si, že protestujúci vedúci výpravy podaním protestu nenapáda Vašu osobu, chce  
  len vylepšiť výsledok svojho pretekára, 
- pri prejednávaní protestu dobre počúvajte otázky hlavného rozhodcu a snažte sa stručne  
  a vecne odpovedať, svoje vyjadrenia dokladujte príslušným zápisom v protokole. 
 
 
Minimalizácia fyzického alebo psychického dyskomfortu pri rozhodovaní 
- súvisí to s fyzickou a psychickou kondíciou rozhodcu, 
- dôležité je dodržiavanie vhodného pohybového režimu (myslené mimo pretekov), 
- v prípade fyzickej indispozície v priebehu pretekov, musí rozhodca vždy jednať tak, aby ho  
  bolo možné čo najskôr vystriedať bez zníženia spoľahlivosti rozhodovania, pre výkon funkcie  
  rozhodcu je nutná určitá minimálna psychologická príprava, 
  
 
Striedanie rozhodcov 
- striedanie rozhodcov nie je možné chápať ako prejav slabosti pretože  zachovať si dostatočnú  
  koncentráciu počas pretekov trvajúcich 5-7 hodín (najmä pri kvalifikáciách medzinárodných  
  pretekov) nie je možné pokladať za fyziologicky štandardné, 
- striedanie rozhodcov by mal organizovať hlavný rozhodca (pri rozdelení funkcií a stanovíšť), 
- striedanie rozhodcov treba organizovať cielene, vyčleniť na túto činnosť dostatočný počet  
  jednotlivcov a poučiť ich, 
- jeden striedajúci rozhodca by mal byť na 2-3 úseky (cca 8-10 rozhodcov), pri tomto počte sa  
  pri šesťhodinovom preteku ktorýkoľvek rozhodca môže vzdialiť od trate na asi 30 minút, 
- striedajúci rozhodca by sa mal pohybovať pri trati v rámci pridelených úsekov, komunikovať so  
  všetkými rozhodcami, 
- striedajúci rozhodca by si mal „odsedieť“ skoro toľko pri trati ako rozhodcovia, ktorých strieda, 
- striedajúci sa musí podrobne zoznámiť s povinnosťami striedaného, 
- je povinnosťou hlavného rozhodcu dohodnúť na porade vedúcich prípadné reálne potrebné  
  prestávky (napr. prestávky pri ručnom spracovaní výsledkov, občerstvenie rozhodcov a pod.) 
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Disciplína rozhodcov pri plnení povinností 
- znamená to, že rozhodca po prevzatí príslušnej zodpovednosti a povinností, ich po celý  
  priebeh pretekov aj dôsledne dodržiava. 
 
Aktívny prístup všetkých rozhodcov 
- znamená to len toľko, že každý rozhodca nielen počúva pokyny funkčne nadriadených  
  rozhodcov (úsekový, hlavný), ale sám včas a vhodným spôsobom upozorní na prípadné  
  nedostatky, nedôslednosti alebo iné okolnosti týkajúce sa nielen vlastného úseku, ale aj iných,  
  vždy v duchu pozitívnej kooperácie a pochopenia iných, 
- pod vhodným spôsobom sa rozumie taký spôsob, ktorý je akceptovateľný pre ostatných a ak  
  už preteky prebiehajú tento nesmie sa znížiť spoľahlivosť vlastného rozhodovania (napr.  
  odchodom z trate). 
 
Problém vietor 
- vietor sa berie ako objektívna ťažkosť alebo prekážka pri prejazde bránok, existujúca  
  nezávisle od vôle organizátorov alebo účastníkov pretekov, 
- v prípade nevýhody pretekára v dôsledku vetrom rozkývaných tyčiek, nevie usporiadateľ ani  
  hlavný rozhodca zabezpečiť, že pri prípadnej opravnej jazde sa okolnosti nezopakujú, 
- všetky dotyky a porušenia pravidiel pri prejazde bránok v dôsledku vetra idú na ťarchu  
  pretekára, 
- okolnosť, že pretekár bol penalizovaný v dôsledku vetra, treba uviesť v zázname, uviesť aj  
  smer vetra, 
- je povinnosťou hlavného rozhodcu posúdiť regulárnosť pretekov pri zhoršenom počasí 
 
Rozkývanie bránky vodou 
- pre spravodlivé posúdenie tejto okolnosti musí byť rozhodca dostatočne blízko bránky,  
  najlepšie je vidieť bránku v smere kolmom na spojnicu tyčiek alebo v ostrom uhle k tomuto  
  smeru. 
 
Celá hlava v bránke a smer jej pohybu 
- treba si uvedomiť, že pre správny prejazd bránky musí spojnicou tyčiek prejsť celá hlava,  
- ak prejde len časť hlavy spojnicou tyčiek znamená to penalizáciu päťdesiatimi trestnými  
  sekundami, 
- pri nesprávnom smere pohybu hlavy však stačí len časť hlavy na spojnici tyčiek na penalizáciu  
  prejazdu päťdesiatimi trestnými bodmi, 
- za nesprávny smer sa pokladá akýkoľvek iný ako správny smer, správny smer je určený  
  tabuľkou s číslom bránky (článok 28.2 pravidiel ICF). Nesprávny smer je aj pohyb zboku do  
  bránky, teda v smere predĺženej spojnice tyčiek. 
 
Opakované prejazdy v kategórii C2 muži: 
- počas prejazdu minimálne celej hlavy pretekárov nesmie loď opustiť spojnicu tyčiek, t.j.   
  nemôže prejsť len jeden pretekár a pri následnom manévri po opustení spojnice tyčiek potom  
  druhý, 
- za opustenie spojnice sa však nepokladá prípad, keď prvý pretekár rozkýva tyčku tak, že  
  medzi prejazdom celej hlavy prvého a druhého pretekára cez spojnicu, sa v dôsledku  
  rozkývania tyčiek ocitne loď na okamih de facto mimo spojnice, t.j. tyčka prejde až na druhú  
  stranu lode. Posúdenie úmyselného odhodenia tyčky je inou kapitolou, 
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- prejazd len trupu (bez celej hlavy alebo jej časti) niektorého z pretekárov cez spojnicu tyčiek  
  neznamená nič z hľadiska začiatku prejazdu tejto bránky alebo ukončenia prejazdu  
  predchádzajúcej bránky. 
 
Úmyselné odhodenie tyčky 
- pre posúdenie úmyselného odhodenia tyčky nie je možné dať jednoznačné a jednoduché  
  rady, 
- pri posudzovaní úmyselného odhodenia tyčky musí rozhodca posúdiť: 
- či loď a telo pretekára boli alebo neboli v takej pozícii, ktorá bola ideálna pre absolvovanie  
  bránky, 
- či pretekár vykonal samostatný pohyb rukou alebo pádlom, vďaka ktorému sa dostal medzi  
  tyčky, teda či došlo k „pádlovaniu“ vo vzduchu,  
- či pádlo alebo presnejšie list pádla smeroval priamo do vody alebo mal iný smer. 
- pri posúdení úmyselného odhodenia tyčky musí rozhodca v prvom rade posúdiť, či loď a telo  
  pretekára boli v takej pozícii, ktorá bola ideálna pre absolvovanie bránky. Ak takáto situácia  
  nastala nie je možné počínanie pretekára hodnotiť ako úmyselné odhodenie tyčky pretože  
  „telo a loď pretekára už boli v pozícii, ktorá by bola ideálna na prejazd bránky“ (citát z  
  odstavca 29.4.2. pravidiel ICF). Loď však nesmie z tejto pozície odísť a vykonať opakovaný  
  nájazd. 
- v zmysle vyššie uvedeného nie je úmyselné odhodenie tyčky, keď pretekár v priebehu inak  
  riadneho prejazdu, si sám rozkýva tyčky tak, že celú hlavu dostane medzi ne len vďaka  
  podozrivým pohybom pádla vo vzduchu, 
 
Posúdenie úmyselného odhodenia tyčky, keď loď nebola v spomínanej ideálnej pozícii: 
- pre posúdenie je podstatný smer pohybu pádla (u kajakárov príslušného listu) - ak list pádla  
  smeruje do vody bez zbytočných okľúk vo vzduchu, tak takéto počínanie nie je možné  
  kvalifikovať ako úmyselné odhodenie tyčky, 
- smer pohybu pádla je veľmi dôležitý aj v situácii, keď loď vchádza do bránky opačným smerom  
  (obvykle pri protiprúdnych bránkach) a pretekár tesne pred preťatím spojnice (opačným  
  smerom) tyčku odhodí tak, aby nedostal hlavu medzi tyčky, poloha lode je tiež dôležitá (ak je  
  loď v bránke priťažuje to pretekárovi), 
- vysunutý prst hornej ruky kanoistu, ktorým odhadzuje tyčku nie je možné hodnotiť ako súčasť  
  záberu, inak často pohyb pádla spĺňa všetky podmienky záberu, 
- týmto posúdením konkrétnych okolností musí rozhodca odpovedať na najčastejší argument  
  pretekárov a trénerov, že k odhodeniu tyčky došlo neúmyselne pri zábere, 
- ak loď a telo pretekára nie je v pozícii, ktorá je ideálna pre absolvovanie bránky, nasledovné  
  situácie je nutné posúdiť ako úmyselné odhodenie tyčky: 
- keď pretekár pustí rukou pádlo a rukou priamo odhodí tyčku alebo ju chytí, 
- keď pretekár „pádluje“ vo vzduchu (samostatný pohyb pádlom) a po takomto „zábere“  
  nasleduje normálny záber vo vode. 
- pri posudzovaní úmyselného odhodenia si treba vždy pripomenúť, že neistota rozhodcu je  
  v prospech pretekára 
 
Loď hore dnom, zvrhnutie, eskimácky obrat 
Pri posudzovaní týchto situácii pri prejazde bránky sú relevantné najmä tieto články pravidiel 
ICF: 
- „za zvrhnutie sa považuje stav, keď je loď hore dnom a pretekár (alebo jeden z pretekárov v  
  C2) loď úplne opustil“ (článok 33.1), 
- „eskimácky obrat sa nepovažuje za zvrhnutie. V pretekoch družstiev si môžu členovia družstva  
  navzájom pomáhať v eskimáckom obrate“ (článok 33.1.1). 
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- penalizácia 50 trestných bodov je keď: ... „telo (u C2 jedného z dvoch pretekárov) preťalo  
  spojnicu žŕdok hore dnom“ (odstavec 29.4.3). 
- „prejazd cieľovej línie s loďou hore dnom je dôvod na diskvalifikáciu z jazdy. Loď je hore dnom  
  vtedy, keď je celé telo pretekára pod vodou (článok 40.6). „posudzovanie preťatia spojnice  
  žŕdok bránky loďou (alebo jej časťou) sa vykonáva v  tom okamihu, keď telo pretekára pretína  
  túto spojnicu“ (článok 28.6.1). 
- „v posudzovaní prejazdu telom pretekára cez spojnicu žŕdok sa vyžaduje, aby prinajmenšom  
  celá hlava pretekára prešla medzi žŕdkami v správnom smere (čl.28.6.3).. 
- kombináciou príslušných odstavcov pravidiel dostaneme, že pretekár v okamihu preťatia  
  spojnice musí mať celú hlavu nad vodou t.j. nemôže dvíhať hlavou nad vodu na spojnici tyčiek, 
- pre posúdenie či pretekár prešiel bránku hore dnom, či urobil eskimácky obrat v bránke je  
  rozhodujúca poloha hlavy nad vodou v okamihu, keď pretína spojnicu tyčiek (nie až,  
  v priebehu prechodu hlavy cez spojnicu tyčiek).  
- poloha lode nie je rozhodujúca (či je viac-menej hore dnom), len v okamihu preťatia spojnice  
  hlavou musí byť jej časť medzi tyčkami, 
- najlepšia pozícia rozhodcu pre posúdenie takýchto situácií je na predĺžení spojnice tyčiek. 
 
Zhodný výsledok 

- v prípade, že dvaja alebo viacerí pretekári alebo družstvá dosiahnu rovnaký výsledok,  
  vyhráva pretekár, ktorý dosiahol v jednej jazde absolútne najlepší výsledok. Ak ani tu nie je    
  rozdiel, pretekári obsadia rovnaké miesto (odstavec 36.1 pravidiel) 

 


