
ROZPIS PRETEKOV č. 20  
 
 
Ročník, názov pretekov : 17.ročník Košického pohára v kanoistike, verejné preteky 

v slalome a šprinte                                                 
 
Organizátor : Slovenská kanoistika, Sekcia divokých vôd 
Usporiadateľ : Kanoistický oddiel TJ Slávia UVLF 
 
Dátum pretekov : 17-18.9.2022 
Miesto a popis trate : Košice ul. Pri hati pred lodenicou TJ Slávia UVLF 
 
Činovníci pretekov  
Riaditeľ pretekov : Čižmárik Anton 
Hlavný rozhodca : Halčinová Mariana  
Zástupca HR : Ižová Lenka 
Staviteľ trate : Čižmárik Anton 
 
Organizačné pokyny 
Prihlášky : Na predpísaných tlačivách do 13.9.2022. 
Na adresu : anton,cizmarik@uvlf.sk 
Zostavenie štartovej listiny : 15.9.2022 v lodenici  TJ Slávia UVLF. 
Vklady : žiaci ako pre SLP žiakov, ostatní 5,-€ za štart v každých pretekoch  
Rozhodcovia : Podľa Pravidiel a Smerníc 2022, povinnosť klubov dodať podľa počtu 

prihlásených lodí, usporiadateľ nehradí náklady na rozhodcov. 
Kategórie : Všetky individuálne. 
Ubytovanie a stravovanie : Možnosť v telocvični UVLF zo soboty na nedeľu a stanovanie 

v mieste pretekov. 
Podmienka účasti : Podľa Pravidiel a Smerníc 2022. 
Bezpečnostné predpisy : Podľa Pravidiel a Smerníc 2022. 
Informácie : Anton Čižmárik   0905929902, anton,cizmarik@uvlf.sk,                                                  
Ceny : 1-3.miesto trojkombinácia 2 x slalom 1 x šprint ( OH body), v prípade  
  rovnosti rozhoduje súčet časov. 
Druh a bodovanie : Pravidlá T-6, stupnica B. 
 
Program pretekov 
Sobota 17.9.2022 13:00 – 16:00 tréning 
  
Nedeľa  18.9.2022 08:15 porada činovníkov, výdaj štart. čísel 
 08:30 porada rozhodcov 
 09:15 predjazda a schválenie trate 
 10:00 štart 1. slalomu v poradí C1M, K1Ž, K1M, C1Ž 1. a 2. jazda 
 12:00 štart 2. slalomu v poradí C1M, K1Ž, K1M, C1Ž 1. a 2. jazda 
 14:00  štart šprintu v poradí C1M, K1Ž, K1M, C1Ž 1. a 2. jazda 
 
Upozornenie : Program pretekov môže byť upravený po zostavení štartovej listiny  
  (podľa počtu prihlásených pretekárov), prípadne na porade vedúcich 
  družstiev.  
 
Odovzdávanie št. čísiel  : 30 min po skončení pretekov v lodenici  
Vyhlásenie výsledkov  : 60 min po skončení pretekov v priestoroch lodenice  
 
Záverečné ustanovenie : Preteká sa podľa platných Pravidiel kanoistiky na divokých vodách, 

Smerníc 2022 a tohto rozpisu. 
 
Tento rozpis bol na návrh Súťažnej komisie schválený VV SDV SK dňa 9.9.2022. 
 
 Čižmárik Anton, v. r. 
     riaditeľ pretekov  


