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Subkomisia rozhodcov SZKDV – Školiaci materiál pre rozhodcov vodného slalomu a zjazdu - 2010 

SLOVENSKÝ ZVÄZ KANOISTIKY NA DIVOKEJ VODE 
Subkomisia rozhodcov 

 

T  E  S  T  Y 
 

z Pravidiel kanoistiky na divokých vodách platných od 01.03.2009 
(verzia 2010) 

 
1. Pravidlá kanoistiky na divokých vodách vydáva: 

a) subkomisia rozhodcov 
b) SZKDV 
c) Výkonný výbor SZKDV 
 

1.01.02 

2. Výklady, zmeny a doplnky pravidiel sa vykonávajú 
prostredníctvom:         
a) subkomisie rozhodcov 
b) komisie súťaží 
c) Výkonného výboru SZKDV 
 

1.01.03 

3. Smernice o pretekaní sa vydávajú:                       
a) pravidelne s vydaním pravidiel 
b) každý rok 
c) len vtedy, keď je to potrebné 
 

1.02.01 

4. Poradové číslo pretekov celoštátneho kalendára je potrebné 
uviesť: 
a) v záhlaví všetkých tlačív vydaných k pretekom 
b) len pri zostavení hlásenia o pretekoch 
c) nie je potrebné uvádzať 
 

1.03.01    

5. Termín pretekov je možné zmeniť:                          
a) len so súhlasom všetkých oddielov 
b) len so súhlasom komisie súťaží SZKDV 
c) stačí uviesť v rozpise, kto a kedy zmenu schválil 
 

1.04.01 

6. Kajak je: 
a) uzatvorená loď, v ktorej pretekár kľačí a do pohybu musí byť  
    uvádzaná dvojlistovým pádlom 
b) uzatvorená loď, v ktorej pretekár sedí a do pohybu musí   
    byť uvádzaná dvojlistovým pádlom 
c) uzatvorená loď, v ktorej pretekár sedí a do pohybu musí byť  
    uvádzaná jednolistovým pádlom  
 

1.05.01 

7. Kanoe je: 
a) uzatvorená loď, v ktorej pretekár kľačí a do pohybu musí byť  
    uvádzaná dvojlistovým pádlom 
b) uzatvorená loď, v ktorej pretekár sedí a do pohybu musí   
    byť uvádzaná dvojlistovým pádlom 
c) uzatvorená loď, v ktorej pretekár kľačí a do pohybu musí  
    byť uvádzaná jednolistovým pádlom 
  

1.05.02 
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8. Používanie plávacích viest a prilieb:                    
a) musí sa používať pri všetkých pretekoch, pokiaľ  
    organizátor nerozhodol inak 
b) musí sa používať pri všetkých pretekoch 
c) len, keď to predpíše organizátor 
 

1.06.02            

9. Plávacia vesta pretekára musí mať:                                           
a) nosnosť 1/10 hmotnosti pretekára 
b) nosnosť do 65 kg 
c) nosnosť najmenej 6 kg 
 

1.06.02 

10. Pretekár musí byť v lodi upevnený:                           
a) tak, aby sa bol schopný v každom prípade sám dostať z  
    prevrhnutej lode 
b) tak, aby ho záchranná čata mohla z lode vytiahnuť 
c) pravidlami nie sú stanovené podmienky 
 

1.06.03 

11. Loď musí byť proti potopeniu zaistená:                   
a) vzduchovými vakmi, komorami, nadľahčovacími  
   doskami a pod. a musí mať chytacie zariadenie na  
   oboch koncoch lode 
b) stačí, ak má len chytacie oká predpísaných rozmerov 
c) len, ak to predpíše organizátor 
 

1.06.04                

12. Chytacie oká:                                                            
a) môžu byť z drôtu, cez ktorý sa dá prestrčiť ruka 
b) musia byť prilepené odpredu a odzadu lode viac ako 30cm 
c) sú oká hrúbky min. 6 mm alebo profilu 2 x 10 mm 
 

1.06.04 

13. Za dodržanie bezpečnostných predpisov pretekármi 
zodpovedá:  
a) pretekár 
b) vedúci družstva 
c) usporiadateľ 
 

1.06.05 

14. Ochranná prilba:  
a) musí byť kúpená v špecializovanom obchode 
b) musí mať označenie výrobcu, ktorý zaručuje bezpečnosť 
c) môže byť vyrobená doma 
 

1.06.08 

15. V kanoistike na divokých vodách sa súťaží v týchto 
odvetviach: 
a) slalome, zjazde, šprinte a eskimáckom obrate 
b) slalome, zjazde a šprinte 
c) slalome, zjazde, šprinte, paralelnom slalome a maratóne 
 

2.01.01 

16. Organizátorom pretekov je: 
a) SZKDV 
b) TJ alebo klub (usporiadateľ) 
c) hocijaké občianske združenie 
 
 

2.01.03 
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17. Rebríček Slovenského pohára sa zostavuje z výsledkov:   
a) slalom, zjazd, šprint a maratón 
b) slalom, zjazd 
c) slalom, zjazd, paralelný slalom 
 

2.02.01   

18. Hodnotenie pretekov je nutné zrušiť a to celých, alebo len 
niektorých kategórií:                         
a) na preteky nepricestovala polovica prihlásených oddielov 
b) ak bola porušená regulárnosť pretekov, alebo ak boli  
     narušené prírodnými živlami alebo inak  
c) ak by sa preteky uskutočnili len v jednej jazde 
 

2.02.02 
2.35.01 e     

19. Právo štartu majú družstvá:                              
a) klubové a pri medzinárodných pretekoch reprezentačné 
b) len klubové 
c) klubové, mestské, krajské, regionálne a pri  
    medzinárodných pretekoch reprezentačné 
 

2.03.01     

20. Zostava družstva:                                    
a) nahlasuje sa na predpísanom tlačive až počas pretekov 
b) musí byť uvedená menovite v prihláške na preteky, ak túto  
    povinnosť určuje rozpis pretekov 
c) stačí oznámiť štartérovi pred odštartovaním 
 

2.03.02 

21. V kategórii C 2 družstiev:                                    
a) môže štartovať aj jeden člen posádky jednej lode, ktorý  
    nespĺňa podmienku klubového, mestského alebo  
    krajského družstva, ale je stálym partnerom vo dvojici,  
    ktorý túto podmienku spĺňa 
b) nie sú stanovené žiadne podmienky 
c) vždy musia byť prihlásené vlastnými klubmi 
 

2.03.03         

22. Žena v kategórii družstva 3xK1 muži, 3xC1 muži a 3xC2 
muži:                     
a) nemôže štartovať 
b) môže štartovať len vtedy, pokiaľ v týchto pretekoch  
    neštartuje v družstve 3xK1 ženy, 3xC1 ženy a 3xC2 ženy 
c) môže štartovať len, ak sa jedná o kajakárku z vlastného klubu 
 

2.03.04      

23. Preteky družstiev sa konajú:                     
a) v jednej jazde 
b) v dvoch jazdách  
c) v dvoch jazdách, výnimočne v jednej jazde 
 

2.03.06 

24. Rozsah pretekov a právo účasti:                          
a) pri každých pretekoch musia byť vypísané všetky kategórie 
b) určuje usporiadateľ v rozpise pretekov 
c) účasť sa nesmie obmedzovať 
 
 
 
 

2.04.02 
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25. Slovenský pohár (SLP) a Slovenský pohár žiakov (SLPž):                                 
a) je dlhodobá súťaž pretekárov v SR, ktorý zahŕňa všetky  
    preteky v slalome, zjazde, šprinte a maratóne  
    s neobmedzenou účasťou pretekárov 
b) slúži na výber pretekárov a ich zaradenie do reprezentačných  
    družstiev 
c) je dlhodobá súťaž pretekárov v SR, ktorý zahŕňa všetky  
    preteky v slalome, zjazde a šprinte, ktoré sa konajú počas  
    jedného kalendárneho roku 
 

2.05.01     

26. Majstrovské tituly môžu byť udelené len v kategóriách a  
vekových skupinách: 
a) v ktorých odštartovali najmenej 3 lode alebo družstvá 
b) v ktorých odštartovali 3 lode, v pretekoch družstiev 2 družstvá 
c) v ktorých do cieľa došli 3 lode alebo 3 družstvá 
 

2.06.03     

27. Pri M-SR dorastu, ak pretekajú napr. v kategórii K1 ženy 2 
pretekárky DS a 3 pretekárky DM sa postupuje nasledovne: 
a) nevyhlási sa žiadna kategória 
b) vyhlási sa kategória DS, aj kategória DM 
c) vyhlási len kategória DM 
 

2.06.03 

28. Pri M-SR dorastu, ak pretekajú napr. v kategórii K1 ženy 3 
pretekárky DS a 2 pretekárky DM sa postupuje nasledovne: 
a) nevyhlási sa žiadna kategória  
b) vyhlási sa kategória DS, aj kategória DM 
c) vyhlási sa kategória DS 
 

2.06.03     

29. Pri M-SR dospelých, dorastu a žiakov v  
pretekoch jednotlivcov sa vypisuje program v: 
a) slalome, zjazde a šprinte 
b) slalome, zjazde, šprinte a maratóne 
c) slalome, zjazde, šprinte, paralelnom slalome a maratóne 
 

2.07 a 
 

30. Pri M-SR dospelých, dorastu a žiakov v  
pretekoch družstiev sa vypisuje program v: 
a) slalome, zjazde a šprinte 
b) slalome, zjazde, šprinte a maratóne 
c) slalome, zjazde, šprinte, paralelnom slalome a maratóne  
 

2.07 b 

31. Usporiadateľ požiada o zaradenie pretekov do kalendára: 
a) nemusí žiadať, sú zaradené automaticky 
b) najneskôr mesiac pred konaním pretekov 
c) písomne na VV SZKDV najneskôr do 15.11. 
    predchádzajúceho roku 
 

2.11.02 
1.03.02 

32. Porady činovníkov a vedúcich družstiev zvoláva: 
a) usporiadateľ pretekov 
b) hlavný rozhodca 
c) delegát zväzu 
 

2.11.03 
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33. Rýchle zverejnenie výsledkov v priebehu pretekov je 
povinnosťou : 
a) usporiadateľa pretekov 
b) vrchného počtára 
c) hlavného rozhodcu 
 

2.11.03       

34. Pri zjazdových pretekoch a maratóne vysiela za poslednou 
štartujúcou loďou záverečnú loď:  
a) hlavný rozhodca 
b) usporiadateľ pretekov 
c) vedúci záchrannej čaty 
 

2.11.03   

35. O vyhlásenie výsledkov a udelenie cien sa postará: 
a) usporiadateľ pretekov 
b) hlavný rozhodca 
c) delegát zväzu 
 

2.11.03 

36. Rozpis pretekov je:                                     
a) program pre zúčastnené oddiely  
b) pozvanie na preteky a súčasne predpis, podľa ktorého sa  
    budú preteky riadiť 
c) doklad pre správu o konaní pretekov 
 

2.12.01    

37. Ktoré z týchto ustanovení musí obsahovať rozpis pretekov: 
a) pretekári musia byť dobrými plavcami ... 
b) pretekárom sú predpísané plávacie vesty a ochranné prilby 
c) preteká sa podľa platných Pravidiel kanoistiky na  
    divokých vodách, Smerníc o pretekaní platných pre  
    príslušný rok a tohto rozpisu 
 

2.12.02.19 

38. Usporiadateľ zašle rozpis pretekov predsedovi Komisie 
súťaží v termíne do: 
a) 15.11. predchádzajúceho kalendárneho roku 
b) 01.01. príslušného roku 
c) mesiac pred konaním pretekov 
 

2.13.01 

39. Ak schvaľovateľ nevráti do 14 dní rozpis pretekov, ktorý mu 
bol zaslaný na schválenie: 
a) rozpis pretekov je schválený usporiadateľ ho môže vydať 
b) urguje usporiadateľ o jeho vrátenie 
c) čaká sa, pokiaľ bude rozpis schválený a vrátený 
 

2.13.01    

40. Uzávierka prihlášky sa stanovuje pri vybraných pretekoch  
SLP a majstrovských pretekoch:       
a) 3 pracovné dni pred dátumom žrebovania 
b) odporúča sa 7 dní pred prvým dňom súťaže 
c) 3 týždne pred konaním pretekov 
 
 
 
 
 

2.14.01   
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41. Termín uzávierky prihlášok pri verejných pretekoch môže 
byť:  
a) najviac 14 dní pred konaním pretekov 
b) 1 mesiac pred dátumom žrebovania 
c) doba nie je obmedzená pravidlami 
 

2.14.01 

42. Prihláška môže byť poslaná: 
a) doporučeným listom 
b) doporučeným listom, faxom, e-mailom, telefonicky 
c) doporučeným listom, faxom, e-mailom 
 

2.14.02 

43. Prihláška musí obsahovať prehlásenie:                   
a) že všetci prihlásení pretekári sú dobrí plavci a štartujú na  
    vlastné nebezpečenstvo 
b) že všetci prihlásení pretekári sú dobrí plavci, pretekári  
     nad 18 rokov štartujú na vlastné nebezpečenstvo,  
     pretekári do 18 sa zúčastňujú so súhlasom rodičov   
c) že všetci prihlásení budú pretekať v zmysle Pravidiel  
    kanoistiky a Smerníc o pretekaní na príslušný rok 
 

2.14.03        

44. Dodatočné prihlášky pri pretekoch M-SR, SLP a SLPž: 
a) nebudú akceptované 
b) budú akceptované bez obmedzení 
c) budú akceptované a bude vybraté dvojnásobné štartovné 
 

2.14.06 

45. Môže v kategórii jednotlivcov štartovať na vyžrebované 
číslo iný pretekár ako ten, ktorý je uvedený v štartovacej 
listine? 
a) len pri M-SR a SLP, ak bol dodatočne prihlásený a boli  
    splnené podmienky pre jeho štart 
b) len pri verejných pretekoch, ak bol dodatočne prihlásený  
     a boli splnené podmienky pre jeho štart 
c) len v tom prípade, ak súhlasí vedúci oddielu 
 

2.15.01    

46. Zmenu vo dvojici hlási:                                 
a) len vedúci družstva prihlasujúceho oddielu na porade  
    činovníkov, najneskôr na štarte štartérovi a to vždy  
    písomne 
b) len oprávnený zástupca prihlasujúceho oddielu písomne pred  
    spracovaním výsledkov u organizátora 
c) nie je potrebné hlásiť ak nebudú pridelené tituly a ceny 
 

2.15.02      

47. Ktoré náležitosti musí obsahovať písomné hlásenie zmeny 
vo dvojici?                                           
a) meno pretekára, štartovacie číslo a rok narodenia 
b) všetky údaje predpísané pre prihlášku 
c) ak už je raz v štartovacej listine uvedený, stačí uviesť meno 
 
 
 
 
 

2.15.02 
2.14.03     



Testy z Pravidiel kanoistiky na divokých vodách platných od 01.03.2009 
 

 
Subkomisia rozhodcov SZKDV – Školiaci materiál pre rozhodcov vodného slalomu a zjazdu - 2009 

48. Ak štartuje pretekár pod cudzím menom: 
a) vedúci oddielu musí do skončenia pretekov požiadať o zmenu 
b) musí byť diskvalifikovaný a jemu a vedúcemu družstva sa  
    okamžite zastavuje činnosť a budú riešení disciplinárnou  
    komisiou 
c) vedúci oddielu zaplatí pokutu 100,- € 
 

2.15.03    

49. Aké je poradie kategórií vo vybraných pretekoch M-SR 
a SLP v slalome?     
a) C1, K1Ž 1.a 2.jazda a C2, K1M  1.a 2.jazda 
b) je určené organizátorom v rozpise pretekov 
c) C2, K1M, K1Ž, C1 1.a 2.jazda 
 

2.16.01 

50. Aké je poradie kategórií vo vybraných pretekoch M-SR 
a SLP v zjazde a šprinte?     
a) C2, K1M, K1Ž, C1 
b) je určené organizátorom v rozpise pretekov 
c) ničím sa neurčuje 
 

2.16.01 

51. Aké je poradie kategórií verejných pretekov?             
a) ničím sa neurčuje 
b) je určené organizátorom v rozpise pretekov 
c) K1M, C2, K1 Ž, C1 
 

2.16.03   

52. Vo dvojici má štartové číslo vždy::         
a) predný pretekár 
b) zadný pretekár 
c) predný aj zadný pretekár 
 

2.17.01   

53. Za stratu alebo poškodenie štartovacieho čísla:         
a) zaplatí príslušný klub pokutu 10,- € 
b) zaplatí príslušný klub pokutu 20,- € 
c) zaplatí príslušný klub pokutu 50,- € 
 

2.17.02   

54. Každý zúčastnený klub obdrží od usporiadateľa:         
a) minimálne dva kusy štartových listín 
b) jednu štartovú listinu na 5 prihlásených lodí  
c) jednu štartovú listinu na 10 prihlásených lodí 
 

2.18 

55. Štartovacia listina musí obsahovať:                      
a) údaje o predjazde, schválení trate a čas štartu prvej lode  
b) údaje o predjazde a schválení trate 
c) údaje o umiestnení kancelárie pretekov a činovníckom zbore 
 

2.18 

56. Peňažné ceny sa môžu udeľovať :                             
a) iba na verejných pretekoch a to len do výšky 50,- €  
b) bez obmedzení 
c) áno, ale nesmú byť z prostriedkov SZKDV 
 
 
 
 

2.19  
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57. Uvádzajú sa vo výsledkoch i pretekári, ktorí preteky 
nedokončili (DNF), boli diskvalifikovaní z jazdy (DSQ-R), boli 
diskvalifikovaní z celých pretekov (DSQ-C) a ktorí 
neštartovali (DNS)? 
a) neuvádzajú sa 
b) uvádzajú sa len na vybraných pretekoch M-SR a SLP  
c) uvádzajú sa  
 

2.20.01                    

58. Ako sa určí celkové poradie z viacerých pretekov?        
a) lepšie sa umiestni ten pretekár, ktorý zvíťazí v nedeľu  
b) urobí sa jednoduché sčítanie výsledkov jednotlivých  
    pretekov 
c) urobí sa jednoduché sčítanie umiestnení v jednotlivých  
    pretekoch 
 

2.20.02    

59. Členovia činovníckeho zboru pretekov?        
a) nemusia byť členmi SZKDV  
b) všetci musia byť členmi SZKDV (s výnimkou  
    zahraničných rozhodcov pri medzinárodných pretekoch) 
c) iba rozhodcovia musia byť členmi SZKDV (s výnimkou  
    zahraničných rozhodcov pri medzinárodných pretekoch) 
 

2.31.01    

60. Poradu činovníkov pred pretekmi zvoláva:                                 
a) riaditeľ pretekov 
b) hlavný rozhodca 
c) predseda organizačného výboru pretekov 
 

2.32.01 

61. Za správnosť výsledkov zodpovedá:                                 
a) vrchný počtár 
b) hlavný rozhodca 
c) riaditeľ pretekov  
 

2.32.01 

62. Riaditeľ pretekov:                                 
a) nemusí mať kvalifikáciu trénera alebo rozhodcu 
b) musí mať kvalifikáciu trénera alebo rozhodcu 
c) musí mať kvalifikáciu trénera alebo rozhodcu, ale len pri  
    vybraných pretekoch M-SR a SLP 
 

2.32.01 

63. Staviteľ trate musí dbať:                                 
a) aby pri pretekoch bola poskytnutá starostlivosť o pretekára  
b) aby štart, cieľ a všetky bránky boli umiestnené tak, aby  
    rozhodcovia mohli riadne plniť svoje úlohy 
c) aby boli splnené požiadavky zo strany vedúcich oddielov 
 

2.33 

64. Delegát zväzu je povinný podať správu na VV SZKDV:                       
a) do 7 dní po prijatí výsledkov pretekov 
b) do 7 dní po ukončení pretekov 
c) len, ak to uzná za vhodné 
 
 
 
 

2.34 
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65. Delegát zväzu musí mať kvalifikáciu:                        
a) tréner alebo rozhodca minimálne 3.triedy 
b) tréner alebo rozhodca minimálne 2.triedy 
c) tréner alebo rozhodca minimálne 1.triedy 
 

2.34 

66. Členovia zboru rozhodcov podliehajú:                       
a) hlavnému rozhodcovi (HR) a riaditeľovi pretekov (RP) 
b) hlavnému rozhodcovi (HR) a jeho zástupcovi (ZHR) 
c) hlavnému rozhodcovi (HR) a delegátovi zväzu (DZ) 
 

2.35 

67. Všetci rozhodcovia sú povinní mať na pretekoch:                      
a) preukaz rozhodcu 
b) registračný preukaz 
c) potvrdenie o zaplatení členských príspevkov 
 

2.35 

68. Hlavný rozhodca nepripustí na poradách diskusiu, alebo 
hlasovanie: 
a) ktoré by smerovalo k porušeniu Pravidiel 
b) o zjazdnosti trate 
c) o porušení rozpisu na preteky 
 

2.35.01.a    

69. Kto dáva pokyn k začatiu, k prerušeniu, k opätovnému 
pokračovaniu a k ukončeniu pretekov, vrátane predjazdy? 
a) riaditeľ pretekov 
b) hlavný rozhodca 
c) štartér 
 

2.35.01.c    

70. Ak nie je možné správne podľa Pravidiel posudzovať 
bránku, pri schvaľovaní trate hlavný rozhodca: 
a) má právo veta voči bránke, ak je o tom presvedčený 
b) dá o takejto bránke hlasovať a navrhne opatrenie 
c) prípad nechá na rozhodnutie delegátovi zväzu 
 

2.35.01.d    

71. O regulárnosti a tým aj o hodnotení pretekov rozhoduje: 
a) riaditeľ pretekov s hlavným rozhodcom  
b) hlavný rozhodca po porade s delegátom zväzu  
c) riaditeľ pretekov spolu s vedúcimi družstiev 
 

2.35.01.e   

72. Kto oznámi vedúcim klubov na úvodnej porade činovníkov 
spôsob vykonania štartu (po prúde – proti prúdu)? 
a) riaditeľ pretekov 
b) hlavný rozhodca 
c) štartér 
 

2.35.01.k    

73. Zástupca hlavného rozhodcu:                            
a) vykonáva len úlohy, ktorými bol poverený hlavným rozhodcom 
b) plní úlohy, ktorými ho poverí HR a v prípade  
     neprítomnosti alebo zaneprázdnenosti zastupuje HR v  
     plnom rozsahu 
c) svojej funkcie sa ujíma vtedy, keď sa hlavný rozhodca  
    nedostaví 
 

2.35.02 
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74. Štartér vedie štartovací protokol:                     
a) zaznamenávaním štartovacích čísel a počtu jázd 
b) len pri zmenách a opravných jazdách 
c) záznam štartovacieho čísla, štartovacieho času  
    pretekárov a všetky zmeny v posádkach C2 i v družstvách 
  

2.35.04 

75. Štartér odovzdáva počtárom okamžite:                    
a) písomné hlásenia zmien posádok, prípadné  
    ospravedlnenia a výpis štartovacieho protokolu 
b) zmeny, ktoré mu boli oznámené 
c) zmeny, ktoré sám zistil 
 

2.35.04   

76. Kto môže povoliť štart pretekárovi, ktorý zmešká štart? 
a) riaditeľ pretekov 
b) hlavný rozhodca 
c) štartér 
 

2.35.04    

77. Kto oznamuje terčom rozhodnutie, či boli udelené trestné 
sekundy? 
a) bránkový rozhodca 
b) úsekový rozhodca 
c) neoznamuje sa 
 

2.35.06    

78. Rozhodca zaznamená čistý prejazd bránkou v bránkovom 
zázname:  
a) nechá stĺpec voľný, neurobí žiadny zápis 
b) stĺpec prečiarkne šikmo, alebo urobí krížik, alebo uvedie "0" 
c) označí vodorovnou čiarkou 
 

2.35.06 

79. Ak došlo k dostihnutiu pretekárov a je potrebné uvoľniť 
trať:                                              
a) úsekový rozhodca je povinný vyzvať dostihnutého  
    pretekára aby uvoľnil trať 
b) môže bránkový rozhodca upozorniť pretekára  
c) dostihnutý pretekár nemusí uvoľniť trať 
 

2.35.06  
3.09.01 

  

80. Bránkoví rozhodcovia oznamujú svoje rozhodnutie:        
a) terčom bez meškania hneď, ako pretekár prešiel bránku 
b) neoznamujú, stačí ak si prejazd poznačí  
c) bez meškania viditeľne dohodnutou signalizáciou  
    úsekovému rozhodcovi 
 

2.35.07   

81. Dotyk rozkývanej tyčky:                                   
a) bránkový rozhodca veľmi citlivo posudzuje a ohodnotí ako by  
    pretekár išiel za ideálnych podmienok 
b) je vždy na ťarchu pretekára alebo družstva a rozhodca  
    toto uvedie vo svojom zázname  
c) vždy sa posudzuje v prospech pretekára alebo družstva 
 
 
 
 

2.35.07 
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82. Za to, aby tyčky viseli v správnej vzdialenosti nad hladinou 
pokiaľ možno po celý čas pretekov: 
a) dbajú bránkoví rozhodcovia 
b) dbá staviteľ trate 
c) dbá hlavný rozhodca a jeho zástupca 
 

2.35.07 

83. Vrchný počtár:                                
a) sleduje prácu časomerača 
b) kontroluje výsledky spracované na PC pred ich  
     zverejnením a  vyznačí na nich začiatok a koniec  
    protestného času 
c) sleduje poradie príchodu lodí do cieľa 
 

2.35.08 

84. V slalome za správne zostavenie poradia po prvej jazde i za 
konečné poradie zodpovedá: 
a) organizátor 
b) hlavný rozhodca 
c) vrchný počtár 
 

2.35.08 

85. Vedúci družstva:                                        
a) môže byť určený pretekár zo zúčastňujúcich sa pretekárov  
    klubu 
b) musí byť plnoletý a musí poznať Pravidlá, Smernice  
    a rozpis pretekov 
c) v pravidlách nie sú stanovené preňho podmienky 
 

2.36.01    

86. Za riadne správanie sa pretekárov v priestore pretekov 
a v blízkom okolí zodpovedá:                
a) rodič pretekára 
b) tréner pretekára 
c) vedúci družstva 
 

2.36.02    

87. Za to, že na žiadne číslo nebude štartovať iný pretekár ako 
ten, ktorý je uvedený v štartovej listine, zodpovedá: 
a) štartér 
b) vedúci družstva 
c) tréner 
 

2.36.03 

88. Spôsob štartu:                                                          
a) je vždy intervalový               
b) je vždy hromadný 
c) je vždy intervalový s výnimkou maratónu 
 

2.37.01 
3.41.01 

89. Spôsob štartu:                                           
a) musí byť vždy proti prúdu                           
b) môže byť po prúde alebo proti prúdu 
c) môže byť bočne do prúdu 
 
 
 
 
 

2.37.01 
2.35.01.k 
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90. Najkratší prípustný štartovací interval v slalome v 
individuálnych pretekoch je: 
a) 40 sekúnd (medzinárodné 45 sekúnd) 
b) 30 sekúnd (medzinárodné 40 sekúnd) 
c) 50 sekúnd (medzinárodné 60 sekúnd) 
 

2.37.02 

91. Štartovací povel znie:                                 
a) Pripraviť sa! - Pozor! - Štart! 
b) Tri - Dva - Jeden - Vpred ! 
c) Pozor! - Teraz! 
 

2.37.03   

92. Ak sa pretekár nedostaví na štart slalomu podľa svojho 
štartovacieho čísla: 
a) je diskvalifikovaný z jazdy bez ďalšieho upozornenia 
b) je odštartovaný na konci kategórie 
c) počíta sa mu čas, odkedy mal byť odštartovaný 
 

2.37.04 

93. Ak sa pretekár nedostaví na štart zjazdu podľa svojho 
štartovacieho čísla: 
a) môže odštartovať najneskôr do štartu poslednej lode  
    svojej kategórie, ale čas sa mu meria od času, kedy mal  
    štartovať 
b) môže byť odštartovaný, ale len do konca pretekov a čas sa  
    mu ráta od doby, kedy mal byť odštartovaný podľa štartovacej  
    listiny 
c) je diskvalifikovaný bez ďalšieho upozornenia 
 

2.37.04 

94. Cieľová línia:                                         
a) sú to dve fotobunky umiestnené na obidvoch brehoch  
b) sú to dve žlté tyče visiace nad vodou, pomedzi ktoré musí  
    prichádzajúca loď prejsť 
c) musí byť na oboch brehoch riadne označená dvoma  
    žltými tyčkami alebo transparentom tak, aby bola dobre  
    viditeľná z lodí, prichádzajúcich do cieľa 
 

2.37.05 
2.18 

95. Návrat cez cieľovú líniu do trate:                            
a) je dovolený len u družstiev do preťatia treťou loďou 
b) znamená diskvalifikáciu pretekára alebo družstva 
c) čas strávený na trati sa pripočíta k výslednému času 
 

2.37.05 

96. Presnosť merania času pri mechanickom meraní:           
a) používa sa s presnosťou jednej sekundy (1,00 s) 
b) používa sa s presnosťou jednej desatiny sekundy (0,10 s) 
c) používa sa s presnosťou jednej stotiny sekundy (0,01 s) 
 

2.37.06   

97. Presnosť merania času pri elektrickom meraní:          
a) používa sa s presnosťou jednej desatiny sekundy (0,10 s)   
b) s používa sa s presnosťou jednej stotiny sekundy (0,01 s)  
c) používa sa s presnosťou jednej stotiny sekundy (0,01 s),  
    ale len v prípade, že aj štart a cieľ sú snímané fotobunkou 
 
 

2.37.06 
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98. Meranie časov na štarte sa začína:                   
a) od štartérovho povelu "Vpred!", alebo od zvukového  
    alebo optického znamenia štartovacieho zariadenia 
b) od času, kedy loď opustila štartovacie miesto 
c) od času, kedy pretekár vykoná prvý záber 
 

2.37.07.A   

99. Meranie časov sa na štarte s fotobunkou meria:       
a) od štartérovho povelu "Vpred!", alebo od zvukového alebo  
    optického znamenia štartovacieho zariadenia 
b) od okamihu preťatia štartovej línie medzi fotobunkami  
    telom pretekára 
c) od času, keď loď opustí štartovacie miesto 
 

2.37.07.A   

100. Meranie času v cieli sa zastaví v okamihu:                      
a) keď akákoľvek časť lode alebo výstroje pretekára pretne  
    cieľovú líniu 
b) keď pretekárovo telo (pri C2 pretekára, ktorý prejde  
     cieľom skôr) pretne cieľovú líniu 
c) keď pretne cieľovú líniu vyznačené miesto na lodi pretekára 
 

2.37.07.B 

101. Ak cieľovú líniu prechádza pretekár vo zvrhnutej polohe 
alebo pri eskimáckom obrate: 
a) čas sa meria od okamihu, kedy telo pretne cieľovú líniu 
b) čas sa meria od okamihu, kedy akákoľvek časť lode alebo  
   výstroja pretne cieľovú líniu 
c) je diskvalifikovaný z jazdy (v zjazde z pretekov) 
 

2.37.07.B 

102. Ak neprejde v slalome celé družstvo cieľovú líniu v rozpätí  
15 sekúnd: 
a) znamená to, že získalo navyše 50 trestných sekúnd 
b) znamená to diskvalifikáciu družstva z tejto jazdy 
c) znamená to diskvalifikáciu družstva z celých pretekov 
 

2.37.08 

103. Ak neprejde v zjazde celé družstvo cieľovú líniu v rozpätí  
10 sekúnd: 
a) pripočíta sa k výslednému času 50 sekúnd 
b) pripočíta sa k výslednému času týchto 10 sekúnd 
c) znamená to diskvalifikáciu družstva 
 

2.37.08 

104. Všetky protesty podáva písomne vedúci družstva:          
a) písomne organizátorovi po zaplatení príslušného vkladu 
b) písomne hlavnému rozhodcovi na predpísanom tlačive a  
    musí ich doložiť predpísaným vkladom 
c) delegátovi zväzu na príslušnom tlačive po zaplatení  
    príslušného vkladu 
 

2.38.01 

105. Ak je protest zamietnutý:          
a) vklad sa vráti protestujúcemu 
b) vklad prepadá v prospech organizátora 
c) protestujúcemu sa vráti polovica vkladu 
 
 

2.38.01 
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106. Protest je potrebné na slovenských pretekoch podať  
najneskôr: 
a) do 5 minút od zverejnenia výsledkov 
b) do 5 minút avizovať podanie protestu a tento potom podať do  
    20 minút 
c) do 20 minút po zverejnení podkladov k protestu 
 

2.38.03 

107. Pri riešení protestu hlavný rozhodca:          
a) má možnosť použiť videozáznam 
b) musí vždy použiť videozáznam 
c) nesmie použiť videozáznam 
 

2.39.02 

108. Potvrdená lekárska prehliadka v preukaze športovca musí 
byť: 
a) nie staršia ako jeden rok 
b) nie staršia ako dva roky 
c) nie staršia ako tri roky 
 

2.41.01 
2.46.01 

109. Do vyššej vekovej skupiny je pretekár preradený: 
a) keď o to písomne požiada predseda jeho klubu 
b) v deň jeho narodenín 
c) vždy 1.januára 
 

2.42.01. 

110. V prípade, že sa pretekár vopred neospravedlnil  
z vyhlásenia výsledkov:             
a) jemu určená cena prepadá v prospech usporiadateľa 
b) jemu určenú cenu môže prevziať vedúci družstva 
c) cenu mu pošle usporiadateľ domov poštou 
 

2.46.05 

111. Štart vo viacerých kategóriách:                        
a) pri M-SR a SLP nie je dovolený 
b) pretekár môže štartovať vo viacerých kategóriách 
c) najviac vo dvoch kategóriách 
 

2.47.02 

112. Štart žien medzi mužmi:             
a) je možný, ak to usporiadateľ pretekov a uviedol v rozpise 
b) nie je prípustný 
c) je možný, ak sa neuskutoční individuálna súťaž žien  
    alebo družstiev 
 

2.47.03 

113. Ak pretekár prijal cudziu pomoc:                                                                      
a) úsekový rozhodca odvolá takéhoto pretekára z trate  
b) hlavný rozhodca môže diskvalifikovať pretekára, ak bol  
    oficiálne informovaný  
c) bránkový rozhodca takéhoto pretekár okamžite diskvalifikuje 
 

2.48.01 

114. Za cudziu pomoc sa hodnotí:                                
a) poskytnutie nafukovacích vakov do lode pred odštartovaním 
b) dávanie  pokynov prostredníctvom elektroakustického  
     prístroja  medzi pretekárom a inou osobou 
c) poskytnutie lepšej lode alebo kvalitnejšieho pádla 
 

2.48.01 
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115. Ak pretekár štartoval pod cudzím menom:                                
a) vo výsledkoch sa opraví správne meno a priezvisko 
b) vedúcemu družstva je udelená pokuta 100,- € 
c) je z pretekov diskvalifikovaný 
 

2.48.02 

116. Trať slalomu má dĺžku:       
a) 250 m 
b) 400 m 
c) 250 – 400 m 
 

3.01.02   

117. Trať slalomu obsahuje:       
a) minimálne 5 a maximálne 7 protiprúdnych bránok 
b) minimálne 6 a maximálne 8 protiprúdnych bránok 
c) minimálne 7 a maximálne 9 protiprúdnych bránok 
 

3.01.02   

118. Posledná bránka:                                       
a) nesmie byť umiestnená menej ako 15 m a viac ako 25 m  
    pred cieľovou líniou 
b) nesmie byť umiestnená menej ako 10 m viac ako 15 m pred  
    cieľovou líniou 
c) pravidlá túto vzdialenosť neurčujú 
 

3.01.02   

119. Bránku tvorí:                                         
a) vždy dve tyčky 
b) jedna alebo dve tyčky   
c) vždy jedna tyčka 
 

3.02.01   

120. Tyčka nad úrovňou vody:                               
a) nesmie byť zavesená menej ako 20 cm nad úrovňou vody 
b) je zavesená približne 20 cm nad úroveň vody, tak aby  
    vlny nemohli tyčkami pohybovať  
c) na tichej vode môže byť zavesená tesne nad úroveň vody 
 

3.02.01                                            

121. Tabuľky na očíslovanie bránok sú:                               
a) jedine žltej farby rozmerov 30 x 30 cm 
b) žltej alebo bielej farby rozmerov 25 x 25 cm 
c) žltej alebo bielej farby rozmerov 30 x 30 cm 
 

3.02.02                                            

122. Predjazda:                                              
a) sa koná na všetkých troch typoch lodí 
b) stačí ak je vykonaná v C1 a C2 
c) idú vždy pretekári bez VT 
 

3.03.01                                            

123. Trať slalomu schvaľujú:                          
a) riaditeľ pretekov, delegát SZKDV, hlavný rozhodca  
    a staviteľ trate 
b) riaditeľ pretekov, vedúci družstiev, hlavný rozhodca a staviteľ  
    trate 
c) vedúci družstiev, hlavný rozhodca a staviteľ trate 
 
 
 

3.03.02 
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124. Výsledok v slalome tvorí:                          
a) súčet obidvoch jázd 
b) lepšia jazda z oboch jázd 
c) usporiadateľ uvedie v rozpise pretekov 
 

3.05 

125. Všetky bránky sa môžu prechádzať:                               
a) povodné predom alebo zadom zo správnej strany bránky 
b) protivodné len predom zo správnej strany bránky 
c) ľubovoľným spôsobom zo správnej strany bránky   
 

3.06.03                    

126. Prejazd bránky nezačína keď:                               
a) loď, telo, alebo pádlo sa dotkne tyčky bránky 
b) hlava pretekára, alebo len časť hlavy (u C2 jedného  
    z pretekárov) pretne spojnicu medzi tyčkami 
c) loď, telo, alebo pádlo pretekára podplaví jednu, alebo  
    obidve tyčky   
 

3.06.04                    

127. Prejazd bránky je ukončený keď:                               
a) pretekár začal prejazd ktorejkoľvek nasledujúcej bránky,  
    alebo keď preťal cieľovú líniu 
b) celá hlava pretekára (alebo pretekárov u C2) a súčasne  
     loď, alebo jej časť, preťali spojnicu medzi tyčkami v správnom  
     smere a v súlade s plánom trate 
c) loď, telo, alebo pádlo pretekára podplaví jednu, alebo  
    obidve tyčky   
 

3.06.05                   

128. Aby sa prejazd cez bránku považoval za bezchybný, musia 
byť dodržané nasledujúce podmienky:                               
a) celá hlava pretekára (alebo pretekárov u C2) musí preťať  
     spojnicu medzi tyčkami 
b) celá hlava pretekára (alebo pretekárov u C2) a súčasne  
     loď, alebo jej časť, musia preťať spojnicu medzi tyčkami  
     v správnom smere a v súlade s plánom trate 
c) celá hlava pretekára (alebo pretekárov u C2) a súčasne loď,  
    alebo jej časť musia preťať spojnicu medzi tyčkami  
    v ľubovoľnom smere, ale v súlade s plánom trate  
 

3.06.06                    

129. V slalome sa udeľujú tieto trestné sekundy: 
a) 0, 2, 5, 50 
b) 0, 2, 50, 100 
c) 0, 2, 50 
 

3.07. 

130. Prejazd bránky opačným smerom znamená: 
a) telo, alebo jeho časť preťalo spojnicu tyčiek bránky  
    z nesprávnej strany, bez ohľadu či došlo, alebo nedošlo  
    k dotyku tyčiek 
b) hlava, alebo jej časť preťala spojnicu tyčiek bránky  
    z nesprávnej strany, bez ohľadu či došlo, alebo nedošlo  
    k dotyku tyčiek 
c) loď, alebo jej časť preťala spojnicu tyčiek bránky  
    z nesprávnej strany, bez ohľadu či došlo, alebo nedošlo  
    k dotyku tyčiek 

3.07.03 
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131. Hlava mimo spojnice tyčiek:                                                                                 
a) pokiaľ aspoň časť hlavy bola mimo spojnicu tyčiek je možné  
    prejazd opakovať a 50 trestných sekúnd znížiť alebo zrušiť  
b) iba časť hlavy preťala spojnicu tyčiek bránky bez ohľadu  
    na smer jazdy 
c) pokiaľ u C2 neprešiel bránkou druhý z pretekárov je možné  
    absolvovanie bránky opakovať a 50 trestných sekúnd znížiť  
    alebo zrušiť 
 

3.07.03 

132. Ako úmyselné odhodenie tyčky nie je hodnotené vtedy:                                   
a) ak sa opakovaným prejazdom bránky vykonal správny prejazd 
b) ak odhodenie vykonal pretekár inej lode v jazde družstiev ako  
    tá ktorá bránkou prechádzala 
c) keď hlava a loď pretekára už boli v pozícii, ktorá by bola   
    ideálna na prejazd bránky 
 

3.07.03 

133. Za prejazd hore dnom sa považuje stav:       
a) keď je telo a celá hlava (pri C2 jedného z pretekárov) pod  
    vodou v momente, keď prechádza pod spojnicou tyčiek 
b) keď je celé telo pretekára (pri C2 jedného z pretekárov) pod  
    vodou v momente, keď prechádza pod spojnicou tyčiek 
c) keď loď je hore dnom a pretekár opustil loď 
 

3.07.03   

134. V prípade akýchkoľvek pochybností:       
a) vždy musí byť rozhodnuté v neprospech pretekára 
b) vždy musí byť rozhodnuté v prospech pretekára 
c) úsekový rozhodca citlivo posúdi situáciu a rozhodne podľa  
    svojho uváženia 
 

3.07.08   

135. Úsekoví rozhodcovia pretekárom a divákom signalizujú 
rozhodnutie o udelených trestných sekundách:                         
a) zreteľným vztýčením jedného, alebo piatich prstov na ruke 
b) zreteľným vztýčením príslušného terča alebo tabuľky 
c) nie sú povinní signalizovať 
 

3.08.02 

136. Aké terče používa úsekový rozhodca? 
a) žltý terč s čiernou číslicou 2, žltý terč s čiernou číslicou 50 
b) žltý terč s čiernou číslicou 2, žltý terč s čiernou číslicou 50,  
    červený terč bez číslic 
c) žltý terč s čiernou číslicou 2, červený terč s čiernou  
    číslicou 50 
 

3.08.03 

137. Použitie samotnej píšťalky úsekovým rozhodcom znamená:                                                                                             
a) uvoľnenie trate pre rýchlejšieho pretekára alebo  
    stiahnutie pretekára z pokračovania jazdy 
b) signál pre bránkových rozhodcov o ukončení pretekov 
c) už sa nepoužíva 
 
 
 
 
 

3.08.03 
3.09.01 



Testy z Pravidiel kanoistiky na divokých vodách platných od 01.03.2009 
 

 
Subkomisia rozhodcov SZKDV – Školiaci materiál pre rozhodcov vodného slalomu a zjazdu - 2009 

138. Pretekár má nárok na opravnú jazdu:                                                        
a) ak mu prekážal iný pretekár pri jazde a hlavný rozhodca  
    ju schváli 
b) ak počas jazdy zlomil pádlo alebo prederavil loď 
c) ak s ňou súhlasí pretekár, s ktorým bola kolízia 
 

3.09.01 

139. Za zvrhnutie sa považuje stav, keď: 
a) pretekár robí eskimácky obrat 
b) pretekár (alebo jeden z pretekárov C2) vystúpil z lode 
c) je loď hore dnom a pretekár (alebo jeden z pretekárov C2)  
    loď úplne opustil 
 

3.09.04 

140. V prípade, že dvaja alebo viacerí pretekári alebo družstvá 
dosiahnu v slalome rovnaký výsledok:                                                                
a) vyhráva pretekár alebo družstvo, ktoré dosiahlo v jednej jazde   
    absolútne najlepší výsledok 
b) vyhráva pretekár alebo družstvo, ktoré dosiahlo v horšej  
    jazde najlepší výsledok 
c) obsadia rovnaké miesto 
 

3.10.02 

141. Minimálna dĺžka zjazdovej trate je:                          
a) 1 km a trvá menej ako 15 minút 
b) 2 km a trvá menej ako 30 minút 
c) 3 km a trvá menej ako 45 minút 
 

3.21 

142. Jazda na vlne a v „srku“ pri pretekoch v zjazde:                                          
a) je dovolená bez obmedzení 
b) je dovolená iba za loďou, ktorá sa nezúčastňuje pretekov 
c) nie je dovolená 
 

3.23.02                                            

143. Dĺžka trate pre šprint môže byť:                                           
a) menej ako 300 m 
b) od 300 m do 600m 
c) viac ako 600 m 
 

3.31.01                                            

144. V prípade, že dvaja alebo viacerí pretekári dosiahnu 
v šprinte rovnaký výsledok:                                                                
a) vyhráva pretekár, ktorý dosiahol v jednej jazde absolútne  
    najlepší výsledok 
b) vyhráva pretekár, ktorý dosiahol v horšej jazde najlepší  
    výsledok 
c) obsadia rovnaké miesto 
 

3.31.03 

145. Minimálny štartovací interval pri pretekoch v šprinte je:                                       
a) 60 sekúnd 
b) 45 sekúnd 
c) 30 sekúnd 
 

3.31.04 

146. Minimálna šírka slalomových lodí je:                                                                
a) K1 - 55 cm, C1 - 60 cm, C2 – 70 cm 
b) K1 - 60 cm, C1 - 65 cm, C2 – 75 cm 
c) K1 - 60 cm, C1 - 70 cm, C2 – 80 cm 

T 1 
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147. Minimálna hmotnosť zjazdových a šprintových lodí je:                                                                
a) K1 – 9 kg, C1 – 10 kg, C2 – 15 kg 
b) K1 – 10 kg, C1 – 11 kg, C2 – 15 kg 
c) K1 – 11 kg, C1 – 12 kg, C2 – 18 kg 
 

T 1 

148. Rozhodcovi, ktorý dva po sebe idúce roky nevykonáva  
rozhodcovskú činnosť:                                                                                       
a) sa zníži rozhodcovská kvalifikácia o 2 stupne 
b) sa zníži rozhodcovská kvalifikácia o 1 stupeň 
c) sa nezníži rozhodcovská kvalifikácia 
 

P 3.04 

149. Rozhodcovi, ktorý sa dva po sebe idúce roky nezúčastní  
žiadneho preškolenia alebo seminára rozhodcov:                                                              
a) sa zníži rozhodcovská kvalifikácia o 2 stupne 
b) sa zníži rozhodcovská kvalifikácia o 1 stupeň 
c) sa nezníži rozhodcovská kvalifikácia 
 

P 3.05 

150. Divoké vody sa zaraďujú podľa obtiažnosti do týchto  
stupňov (WW):                                                                                       
a) WW 1 až WW 5 
b) WW 1 až WW 6 
c) WW 1 až WW 8 
 

P 4 

 


