
 

 

Varianty zvýšenia atraktivity SLP 
 
Vzhľadom na úpadok úrovne SLP v posledných rokoch, navrhujem upraviť formát pretekov na 
sezónu 2017 v dvoch variantách.  
 
1.1. Nehať formát SLP ako doteraz a súbežne vytvoriť súťaž klubov (Slovenský pohár klubov)  
1.2. Slovenský pohár s finančnými odmenami 

 
1.1. Slovenský pohár klubov 

 
Jednotlivé kolá Slovenského pohára by boli zároveň slovenským pohárom klubov. Cieľom 
je motivovať pretekárov k štartu na pretekoch SLP aj na klubovej úrovni. Prvé tri kluby by 
okrem prestíže mohli získať aj finančnú odmenu na činnosť, čo by motivovalo vedenie 
klubu posielať vlastných pretekárov na preteky SLP. 
 
1.1.1 Variant spoločného bodovania prepočítavaného pomocou koeficientu. 
 
Body na jednotlivých kolách by zbierala len jedna najlepšia loď daného klubu v každej 
kategórii, avšak bodovanie by bolo spoločné pre všetky kategórie, prepočítavané 
koeficientom.  
 
Prepočítavanie výsledkov pomocou koeficientu by zabezpečilo, že by s najrýchlejším 
mužským kajakárom mohol rovnocenne súperiť aj napr. junior v C1M.  
 
Jednotlivé kluby by teda mohli plnohodnotne zasahovať do celkového poradia aj v prípade, 
že nemajú v klube dobrých Kajakárov, ale majú napr. dobrú C1Ž juniorku a lode v iných 
kategóriách.  
 
K1M         = 1,00 
K1M Jun. = 1,03 
C1M         = 1,05 
C1M Jun. = 1,08 
K1Ž          = 1,10 
K1Ž Jun.  = 1,13 
C2M         = 1,12 
C2M Jun. = 1,15 
C1Ž          = 1,20 
C1Ž Jun.  = 1,23 
 
Podľa výsledkov SLP Klubov z roku 2016, v slalome preteká 15 klubov. Bodovanie by bolo 
teda nasledovné.  
 
Najlepšia loď daného klubu v každej kategórii by bola prepočítaná koeficientom a 
následne zoradená do absolútneho poradia pretekov.  
 
1. loď by získala 75 bodov a po bode by sa klesalo až do 0.  
 
 
 



 

 

 
 
1.1.2 Variant bodovania najleších dvoch resp. jednej lode daného klubu. 
 
Body na jednotlivých kolách by zbierali najlepšie 3 lode daného klubu v kategórii K1 muži, 
najlepšie 2. lode v C1 muž a K1 ženy, v C1 ženy a C2 muži, by sa počítala jedna loď.  
 
Bodovanie by bolo počítané ako v roku 2016, počítali by sa však len najlepšie lode z 
jednotlivých klubov.  
 
 
Medzi tri najlepšie kluby by sa rozdelila dotácia od Zväzu 20tis.€  (10-7-3) 
 
  

1.2. Slovenský pohár 
 
Pre zatraktívnenie jednotlivých pretekov SLP a motivovanie najlepších pretekárov štartovať na 
SLP, navrhujem znížiť počet kôl SLP a finančne ohodnotiť  
 
1.2.1 prvé tri miesta v individuálnych kategóriách 
1.miesto 150€ 
2.miesto 100€ 
3.miesto 50€ 
 
Na 5 kategórii by to vychádzalo 1500€ na jedno kolo. Dohromady na 8. pretekov SLP by to bolo 12 
000€ 
Pretekár by tak bol schopný si čiastočne zafinancovať náklady na preteky SLP, resp. prilepšiť si 
ročný rozpočet o 1500€ 
 
1.2.2 finančne ohodnotiť prvé tri miesta v celkovom poradí SLP 
1.miesto 1500€ 
2.miesto 1000€ 
3.miesto 500€ 
 
Na 5 kategórii by to vychádzalo dohromady 15 000€ 
 
Otázka je, ako to vyriešiť so zdaňovaním jednotlivých finančných odmien. 
 
 


