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Čl. 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

Účelom tejto smernice je, podľa platných Pravidiel kanoistiky na divokých vodách 
(časť I. Čl. 1.02), stanoviť vykonávacie predpisy k Pravidlám kanoistiky na divokých 
vodách, upresniť technické podmienky pre domáce súťaže a ich priebeh, špecifikovať 
podmienky pre rozhodovanie na domácich súťažiach a stanoviť náhrady za stratu 
času dobrovoľníkov zabezpečujúcich súťaže usporadúvané alebo zabezpečované 
sekciou divokých vôd Slovenskej kanoistiky SK SDV. 

 
a) Adresy pre zasielanie výsledkov 

 

Slovenská kanoistika 
Sekcia divokých vôd 
Junácka 6 
831 04 Bratislava – Nové Mesto 
officeslalom@canoe.sk 

 
b) Predseda Komisie súťaží a počtár rebríčkov 

 

Ižo Igor 
Dukelských hrdinov 2040/13 
026 01 Dolný Kubín 
izo.igor@gmail.com 
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c) Výsledky MSR, SLP a ostatných pretekov 
 
Výsledky MSR, SLP a ostatných pretekov musia byť doručené v elektronickej podobe 
vo formáte Word, Excel alebo PDF e-mailom ihneď, najneskôr však do troch 
pracovných dní po ukončení pretekov na sekretariát Slovenskej Kanoistiky SDV, 
predsedovi Komisie súťaži a počtárovi rebríčkov. Predsedovi Komisie súťaží je 
potrebné zaslať aj štartovné listiny so všetkými opravami a zmenami. Ostatným 
podľa Pravidiel. 

 
 

Čl. 2. PRAVIDLÁ KANOISTIKY NA DIVOKÝCH VODÁCH 
 

V roku 2022 sa bude pretekať ̌ v zmysle Pravidiel kanoistiky na divokých vodách 
platných pre rok 2022 a Smerníc pre domáce súťaže platných pre rok 2022. Aktuálne 
znenie Pravidiel platných pre rok 2022 je zverejnené v elektronickej forme (PDF) na 
webovej stránke Slovenskej kanoistiky SDV. Aktuálne znenie a preklad 
medzinárodných pravidiel ICF do slovenského jazyka je zverejnený́ v elektronickej 
forme (PDF) na webovej stránke Slovenskej kanoistiky SDV.  

 
 
Čl. 3. SLALOM 
 
 3.1 Preteky dospelých a dorastu  
 

a) Majstrovské preteky v slalome v roku 2022 
 
24-25.9.2022 L. Mikuláš MSR dospelých a dorastu v slalome 
    

b) Majstrovské preteky družstiev v slalome v roku 2022 
 
24-25.9.2022  L. Mikuláš MSR družstiev dospelých a dorastu 

v slalome 
 
Upozornenie: Pri súťažiach MSR dorastu sú usporiadatelia povinní vydať 
aj samostatné výsledky dorastu podľa vekových kategórií (DS, DM). Za nedodržanie 
tejto povinnosti bude udelená pokuta 200,- Eur. 
Pri MSR v slalome (dorast) sa súťaž vyhlasuje osobitne pre mladších a starších. 
Postupnosť nižších vekových skupín je možná. Je možné udeliť jednému pretekárovi 
dve medaily z jedných pretekov. 
 
V týchto výsledkoch sa uvádzajú iba tieto údaje: 
Poradie Priezvisko a meno Rok  Klub  Celkový výsledok 
 
Príklad: 
Kategória K1M – dorast starší – slalom 
1. Mikulášsky Erik  05 UVLKO 226,54 
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c) Slovenský pohár a Nominačné preteky v slalome v roku 2022 
 
V sezóne 2022 budú na Slovensku usporiadané nasledovné preteky Slovenského 
pohára v slalome a Nominačné preteky do RD, RD U23 a RDJ v slalome: 
 
15. – 16. 04.  Dolný Kubín  1. a 2. SLP v slalome 
23. – 24. 04.  Liptovský Mikuláš  3. a 4. SLP v slalome 
07. – 08. 05.  Liptovský Mikuláš 1. a 2. NP v slalome 
14. – 15. 05.  Čunovo 5. a 6. SLP v slalome, 3. a 4. NP 

v slalome 
04. – 05. 06.  Žilina 7. a 8. SLP v slalome 
 
Každé kolo SLP v slalome bude usporiadané ako samostatné preteky, bodovanie 
podľa Pravidiel, T-6 stupnica A. Nominačné preteky v slalome a MSR dospelých v 
slalome budú bodované podľa Pravidiel, T-6 stupnica A. Verejné preteky v slalome 
budú bodované podľa Pravidiel, T-6 stupnica B. Náborové preteky budú bodované 
podľa Pravidiel, T-6 stupnica C. Do rebríčka SLP v slalome sa bude započítavať 6 
najlepších výsledkov. 
 

d) Upresnenie pre usporiadanie nominačných pretekov v slalome v 
roku 2022 
 
Pri NP v slalome sa bude štartovať po skupinách (K1Ž, C1M) 1. jazda, 2. jazda 
v poradí: K1Ž Finále B, Finále A, C1M Finále B, Finále A. Po prestávke (C1Ž, K1M) 1. 
jazda,  2. jazda v poradí: C1Ž Finále B, Finále, K1M Finále B, Finále A. Do finále 
A postupujú lode nasledovne: K1M – 6. miesto vrátane, K1Ž – 6. miesto vrátane, 
C1M – 6. miesto vrátane, C1Ž – 6. miesto vrátane s najlepším výsledkom z prvej 
jazdy. V prípade, že sa NP uskutočnia ako súčasť pretekov MSR, SLP alebo 
samostatných medzinárodných pretekov (v sezóne 2022 sa jedná o 73. MTS) je 
štartové poradie pre NP nadradené štartovému poradiu pre MSR, SLP a MP a je pre 
tieto preteky povinné. 
V prípade nepredvídaných okolností môže byť štart nasledovnej skupiny (alebo kola) 
posunutý a to vždy o 10 minút, táto skutočnosť musí byť ohlásená miestnym 
rozhlasom. 
V prípade, ak pretekár z akéhokoľvek dôvodu nenastúpi na 1. jazdu DNS môže 
pokračovať v pretekoch vo finále B, kde mu bude pridelené poradie podľa výsledku 
druhej jazdy (aj body do SLP). Nebude však zaradený do bodovacieho poradia NP 
(neberie nominačné body). 
V prípade, ak pretekár z akéhokoľvek dôvodu nenastúpi na 2. jazdu DNS bude 
zaradený na koniec celkového poradia bez bodovacieho poradia NP a SLP  (neberie 
nominačné ani SLP body). 
Tréneri, ktorí poberajú trénerskú odmenu môžu na NP štartovať ale nemôžu brať 
body do nominácie. V prípade, že postúpia do A finále, bude navýšený o tento počet 
postup ostatných pretekárov do A finále. 
Pri NP v slalome je usporiadateľ povinný zabezpečiť obsluhu terminálov v počte 7 
ľudí (naťukávačov), ktorých úlohou bude obsluha terminálov na odosielanie trestných 
bodov podľa pokynov hlásiaceho rozhodcu a v prípade potreby komunikovať s 
hlavným časomeračom prostredníctvom vysielačky. Náklady spojené s obsluhou 
terminálov (30,- € os/deň) budú hradené zväzom a budú zahrnuté v rozpočte a 
dotácii na uvedené preteky. 



 
Slovenská kanoistika, Sekcia divokých vôd 

Smernice pre domáce súťaže 2022 4 

 
e) Upresnenie pre usporiadanie Slovenského pohára v slalome v roku 

2022 
 
V sezóne 2022 bude spôsob usporiadania pretekov MSR v slalome, SLP a NP v 
slalome nasledovný:  
Každé kolo SLP v slalome bude usporiadané ako samostatné preteky. Usporiadateľ 
vydá jednu štartovú listinu pre prvú jazdu v obidvoch súťažných dňoch. Pre druhú 
jazdu bude pre finále A zostavená nová štartová listina v poradí od najhoršieho po 
najlepšieho podľa výsledkov prvej jazdy.  
Počet lodí postupujúcich do finále A pre jednotlivé kategórie je nasledujúci: K1M – 
6. miesto vrátane, K1Ž – 6. miesto vrátane, C1M – 6. miesto vrátane, C1Ž – 6. 
miesto vrátane. V prípade, že je v kategórii prihlásený rovnaký alebo menší počet 
štartujúcich lodí, ako je počet miest pre postup do finále A, potom v tejto 
kategórii všetky prihlásené lode automaticky postupujú do finále A, v prípade záujmu 
môžu pretekári odštartovať aj v 1. jazde (kvalifikačnej).  Pre finále B bude použité 
rovnaké štartové poradie ako v prvej jazde, vynechávajú sa iba pretekári postupujúci 
do finále A. Štartové poradie pre prvú jazdu bude podľa aktuálneho poradia SLP od 
najslabších po najlepších. Na začiatku roka, vrátane NP, bude štartové poradie podľa 
konečného poradia SLP z predchádzajúceho roka. Ak pretekár neštartoval na 
začiatku roka, bude zaradený za posledného pretekára s rovnakou výkonnostnou 
triedou.  
 
Pri pretekoch MSR a SLP v slalome sa bude štartovať spôsobom všetky kategórie 
(C1M, K1Ž, K1M, C1Ž) 1. jazda, po prestávke 2. jazda v poradí: C1M Finále B, Finále 
A, K1Ž Finále B, Finále A, K1M Finále B, Finále A, C1Ž Finále B, Finále A. Do finále 
A postupujú lode nasledovne: K1M – 6. miesto vrátane, K1Ž – 6. miesto vrátane, 
C1M – 6. miesto vrátane, C1Ž – 6. miesto vrátane s najlepším výsledkom z prvej 
jazdy.  
Pri pretekoch MSR v doraste (pokiaľ sa konajú ako súčasť SLP alebo MSR seniorov) 
organizátor vydá zvlášť výsledkovú listinu pre MSR DS a MSR DM. Pre potreby MSR 
DS a DM je organizátor povinný vypracovať po prvej jazde pre každú vekovú 
kategóriu samostatnú výsledkovú listinu s vyznačením počtu postupujúcich lodí 
nasledovne: K1M – 6. miesto vrátane, K1Ž – 6. miesto vrátane, C1M – 6. miesto 
vrátane, C1Ž – 6. miesto vrátane.  
Pretekári v druhej jazde štartujú podľa štartovej listiny platnej pre MSR alebo SLP 
a organizátor vo výsledkoch vydá zvlášť výsledky MSR DS a DM v redukovanom 
poradí pre každú vekovú kategóriu (konečné poradie a počty podľa kľúča pre MSR 
a SLP).  
Príklad: MSR DS, finále A K1M 6 najlepších kajakárov vo vekovej kategórii DS (DS, 
DM a žiaci), finále B K1M všetci ostatní, MSR DM, finále A K1M 6 najlepších kajakárov 
vo vekovej kategórii DM (DM a žiaci), finále B K1M všetci ostatní.  
Pre stanovenie konečného poradia pretekov je rozhodujúca druhá jazda. Postup 
z finále B do A výsledkom druhej jazdy nie je možný. Čas štartu Finále A stanoví 
usporiadateľ na presnú hodinu a minútu po ukončení prvej jazdy. Na štart Finále A 
sa stanoví pevný čas pre každú kategóriu. 
 
V prípade zhodného výsledku dvoch a viac pretekárov v prvej jazde znamenajúceho 
postup do Finále A:  
- ak sa umiestnia na poslednom postupovom mieste – postupujú všetci do Finále A.  
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- ak sa umiestnia na lepšom postupovom mieste – postupujú do Finále A pretekári 
podľa počtov uvedených v čl. 3. 1. e týchto Smerníc. 

 
V prípade, ak pretekár vo Finále A nenastúpi na štart DNS alebo jazdu nedokončí 
(zvrhne a pod.) DNF, bude v konečnom poradí zaradený na posledné miesto vo Finále 
A. Nebude mu pridelené poradie ani body do SLP, bodové hodnotenie za uvedené 
poradie nebude pridelené (bude vynechané).  
V prípade, ak pretekár v druhej jazde vo Finále B nenastúpi na štart DNS alebo jazdu 
nedokončí (zvrhne a pod.) DNF, bude v konečnom poradí zaradený na posledné 
miesto vo Finále B. Nebude mu pridelené poradie ani body do SLP.   
 
V prípade, ak bude pretekár v ktorejkoľvek jazde diskvalifikovaný z pretekov DQB 
bude v konečnom poradí zaradený za posledné miesto vo Finále B. Ak bude pretekár 
DSQB v prvej jazde, nesmie štartovať ani v jazde druhej. Nebude mu pridelené 
poradie ani body do SLP.  
 
V prípade, ak bude pretekár diskvalifikovaný z jazdy DSQ-R:  
- v prvej jazde – vo výsledkoch prvej jazdy bude zaradený na posledné miesto, 

pretekár môže štartovať v druhej jazde podľa platných pravidiel vo finále B.  
- v druhej jazde – v konečnom poradí bude zaradený na posledné miesto vo Finále 

A prípadne Finále B. Nebude mu pridelené poradie a ani body do SLP. V prípade 
Finále A bude bodové hodnotenie vynechané (nebude pridelené).  

  
V prípade, ak pretekár nenastúpi na štart v prvej jazde (po riadnom ospravedlnení) 
bude mu umožnený štart v druhej jazde vo Finále B. Do výsledného poradia sa mu 
započíta výsledok druhej jazdy (nemôže však zasiahnuť do výsledného poradia vo 
Finále A). 
 

f) Protestný čas a zverejňovanie výsledkov v roku 2022 - upresnenie 
 
V sezóne 2022 bude protestný čas na nominačných pretekoch v slalome 10 minút 
po zverejnení detailných výsledkov (v prípade, že nebudú na pretekoch zverejňované 
detailné výsledky tak 10 min po zverejnení predbežných výsledkov). Detailné 
výsledky pretekárov sa budú vyvesovať (postovať) po piatich pretekároch.  
Na zverejnených celkových, predbežných, konečných výsledkoch, ako aj na 
detailných výsledkoch je vedúci počtár povinný zverejniť čas tlače, ako aj čas 
zverejnenia a čas pre podávanie protestov. Zároveň je vedúci počtár povinný 
zabezpečiť vedenie záznamu, kde budú preukázateľným spôsobom zaznamenané 
časy pre zverejnenie jednotlivých výsledkov (detailných, predbežných a celkových). 
Tento záznam odovzdá na konci dňa hlavnému rozhodcovi, ktorý ich uchová ako 
súčasť dokumentácie k pretekom. Z tohto dôvodu je potrebné, aby organizátor 
pretekov zabezpečil v počtárskom stane hodiny s možnosťou nastaviť tzv. kapitánsky 
čas (synchronizovaný s časomierou). Zároveň sa usporiadateľom doporučuje vybrať 
miesto na zverejnenie detailných, predbežných a konečných výsledkov tak, aby bolo 
na čo najdostupnejšom mieste pre pretekárov, trénerov a divákov (v prípade, že je 
to potrebné, zverejniť výsledky aj na viac ako jednom mieste). 
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g) Podávanie otázok v roku 2022 - upresnenie 
 
V sezóne 2022 bude na nominačných pretekoch v slalome podávanie otázok 
nasledovné: 
- 1 otázka na každého jedného vlastného pretekára v kategórii počas jedných 

pretekov (jeden súťažný deň) 
- 1 otázka na každého jedného cudzieho pretekára v kategórii počas jedných 

pretekov (jeden súťažný deň), avšak len za predpokladu, že klub podávajúci otázku 
má na štarte v uvedenej kategórii aspoň jedného svojho pretekára 

- v prípade, že bude otázka vybavená kladne, teda v prospech klubu, ktorý otázku 
podáva, má tento klub právo na ďalšiu otázku v danej kategórii. 

Pre podávanie otázok sa pod pojmom klub rozumie klub registrovaný v SK SDV. 
Pre zabezpečenie prehľadu o otázkach je organizátor povinný zverejniť na pretekoch, 
kde bude uplatnené toto pravidlo, miesto pre zverejnenie evidencie otázok. V tejto 
evidencii musí byť jasne uvedené, ktorý klub na ktorého pretekára podal otázku a čas 
podania otázky. Zároveň musí byť na zverejnenom prehľade uvedený čas, kedy bol 
prehľad aktualizovaný a zverejnený. 
 

h) Video - upresnenie 
 
V sezóne 2022 má HR právo použiť pri riešení protestu (otázky) videozáznam, ak je 
k dispozícii technické video, prípadne aj videozáznam vedúcich družstiev ak je vo 
vyhovujúcej kvalite a vysokom rozlíšení. To, či videozáznam využije je na rozhodnutí 
HR. 
 

i) Asistent HR pri NP - upresnenie 
 
Pri NP v slalome bude mať HR okrem ZHR k dispozícii aj asistenta, ktorého si vyberie 
HR na porade rozhodcov z prítomných rozhodcov. Ich úlohou bude pohybovať sa po 
trati na vzdialenejšom brehu (každému z asistentov pridelí úsek HR) ak HR 
nerozhodne inak a zabezpečovať komunikáciu medzi HR a rozhodcami na pridelenom 
úseku pri riešení technických otázok.  

 
 3.2 Preteky žiakov  
 

a) Majstrovské preteky žiakov v slalome v roku 2022 
 
3-4.9.2022 D. Kubín  MSR žiakov v slalome 
 

b) Majstrovské preteky žiackych družstiev v slalome v roku 2022 
 
3-4.9.2022 D. Kubín  MSR družstiev žiakov v slalome 

 
Upozornenie: Pri súťažiach MSR žiakov sú usporiadatelia povinní vydať 
aj samostatné výsledky žiakov podľa vekových kategórií (ŽS, ŽM). Za nedodržanie 
tejto povinnosti bude udelená pokuta 200,- Eur. 
Pri MSR v slalome (žiactvo) sa súťaž vyhlasuje osobitne pre mladších a starších. 
Postupnosť nižších vekových skupín je možná. Je možné udeliť jednému pretekárovi 
dve medaily z jedných pretekov. 
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V týchto výsledkoch sa uvádzajú iba tieto údaje: 
Poradie Priezvisko a meno Rok  Klub  Celkový výsledok 
 
Príklad: 
Kategória K1M – dorast starší – slalom 
1. Mikulášsky Erik  08 UVLKO 226,54 

 

c) Preteky SLP žiakov v slalome v roku 2022 
 
25. – 26. 06.  Zvolen  1. a 2. SLP žiakov v slalome 
20. – 21. 08.   Liptovský Mikuláš 3. a 4. SLP žiakov v slalome 
27. – 28. 08. Žilina 5. a 6. SLP žiakov v slalome 
03. – 04. 09. Dolný Kubín 7. a 8. SLP žiakov v slalome 
17. – 18. 09. Košice 9. a 10. SLP žiakov v slalome 
 
Každé kolo SLP žiakov v slalome bude usporiadané ako samostatné preteky. 
Usporiadateľ vydá štartovú listinu rovnakú pre obidve jazdy v obidvoch súťažných 
dňoch. Štartové poradie podľa aktuálneho poradia SLP žiakov od najhoršieho po 
najlepšieho. Na začiatku roka (1. a 2. kolo SLP žiakov v slalome) podľa konečného 
poradia z predchádzajúceho roka. Ak pretekár neštartoval na začiatku roka zaradiť 
ho za posledného pretekára s rovnakou VT.  
 
Pri pretekoch MSR žiakov a SLP žiakov v slalome sa bude štartovať po skupinách 
(C1M, K1Ž) 1. a 2. jazda, po prestávke (K1M, C1Ž) 1. a 2. jazda. Výsledné poradie 
bude stanovené podľa lepšieho výsledku z dvoch jázd, podľa tohto poradia budú 
pridelené body do SLP žiakov. 

 
Pri pretekoch MSR žiakov je usporiadateľ oprávnený vybrať štartovné za každého 
prihláseného pretekára iba raz a to aj v prípade, že je prihlásený vo viacerých 
kategóriách (v kategórii C2 za každého člena posádky zvlášť). 
Pri usporiadaní MSR žiakov ako samostatných pretekov s verejnými pretekmi je 
usporiadateľovi doporučené použiť minimálne 40% z vybratých súťažných vkladov 
na nákup cien pre oceňovanie verejných pretekov. 

 
d) Počet brán pre MSR žiakov a SLP žiakov v slalome 

 

Pre preteky SLP žiakov a MSR žiakov v slalome je stanovený počet brán 18, z toho 
6 protiprúdnych. 
Zmena medzi kolami SLP žiakov musí byť vykonaná na minimálne 9 z nich. Výsledný 
čas najlepšieho kajakára v žiackej vekovej kategórii by nemal byť horší ako 100 
sekúnd. 
 

e) Bodovanie SLP žiakov v slalome 
 
Bodovanie bude vykonané podľa Pravidiel, T-6 stupnica B. Body verejných pretekov 
a SLP žiakov, pokiaľ sa uskutočnia v jedných spoločných pretekoch, musia mať vo 
výsledkovej listine v osobitných stĺpcoch. 
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f) Rebríček SLP žiakov v slalome 
 
Súťaž SLP žiakov v slalome pozostáva z 10 pretekov v slalome. Do rebríčka sa 
započíta 6 najlepšie dosiahnutých výsledkov. Prvé tri lode rebríčka SLP žiakov v 
slalome budú ocenené pri SLP žiakov v Košiciach. 

 
 
Čl. 4. ZJAZD A ŠPRINT 
 
 4.1 Preteky dospelých a dorastu  
 

a) Majstrovské preteky v zjazde a šprinte v roku 2022 
 
30.4.-1.5.2022 L. Mikuláš MSR dospelých a dorastu v šprinte 
27.-28.8. 2022 Žilina MSR dospelých a dorastu v zjazde  
 

b) Majstrovské preteky družstiev v zjazde a šprinte v roku 2022 
 
30.4.-1.5.2022 L. Mikuláš MSR družstiev dospelých a dorastu 

v šprinte 
27.8. 2022  Žilina MSR družstiev dospelých a dorastu 

v zjazde 
 

Upozornenie: Pri súťažiach MSR dorastu sú usporiadatelia povinní vydať 
aj samostatné výsledky dorastu podľa vekových kategórií (DS, DM). Za nedodržanie 
tejto povinnosti bude udelená pokuta 200,- €. 
Pri MSR v zjazde a šprinte (dorast) sa súťaž vyhlasuje osobitne pre mladších a 
starších. Postupnosť nižších vekových skupín je možná. Je možné udeliť jednému 
pretekárovi dve medaily z jedných pretekov. 

 

c) Preteky Slovenského pohára v zjazde a šprinte v roku 2022 
 

02. – 03. 04.  Zvolen - Vlkanová 1. a 2. SLP v zjazde, 1. a 2. NP v zjazde 
14. 04.  Dolný Kubín 3. SLP v zjazde 
30. 04. – 01. 05. Liptovský Mikuláš 1. a 2. SLP a 1. a 2. NP v šprinte 
04. 06.  Žilina 3. SLP v šprinte 
 
Každé kolo SLP v zjazde a šprinte bude usporiadané ako samostatné preteky, 
bodovanie podľa Pravidiel, T-6 stupnica A. Verejné preteky budú bodované podľa 
Pravidiel, T-6 stupnica B. Do rebríčka SLP v zjazde a SLP v šprinte sa budú 
započítavať 3 najlepšie výsledky v zjazde a 3 najlepšie výsledky v šprinte. 
Pre vybrané preteky SLP v zjazde a šprinte usporiadateľ vydá jednu štartovnú listinu 
platnú pre obidva súťažné dni. Základom štartovej listiny je aktuálny priebežný 
rebríček v zjazde. Každé kolo SLP v zjazde pozostáva z jedného zjazdu. Povinné 
poradie kategórií: C2, K1M, K1Ž, C1Ž, C1M. Štartový interval 1 min. 
Vybrané preteky v šprinte pozostávajú z dvoch jázd. Povinné poradie kategórií ako 
pri zjazde. Štartový interval 30s alebo 1 min.  
 
Pri nominačných pretekoch v šprinte je pre stanovenie konečného poradia 
rozhodujúci výsledok druhej jazdy prepočítaný na sekundy.  



 
Slovenská kanoistika, Sekcia divokých vôd 

Smernice pre domáce súťaže 2022 9 

Pre ostatné preteky v šprinte je výsledkom lepšia z dvoch jázd prepočítaná 
na sekundy. 
 
Príklad: 
1. jazda 1:44,76 tj. 104,76 s 
2. jazda  1:41,98  tj. 101,98 s 
Výsledok       101,98 s 

 
 4.2 Preteky žiakov 
 

a) Majstrovské preteky žiakov v zjazde a šprinte v roku 2022 
 
2.9.2022 D. Kubín  MSR žiakov v zjazde a šprinte 
 

b) Majstrovské preteky žiackych družstiev v zjazde a šprinte v roku 
2022 
 
Majstrovské preteky žiackych družstiev sa v roku 2022 konať nebudú. 

 
Upozornenie: Pri súťažiach MSR žiakov sú usporiadatelia povinní vydať 
aj samostatné výsledky žiakov podľa vekových kategórií (ŽS, ŽM). Za nedodržanie 
tejto povinnosti bude udelená pokuta 200,- €. 
Pri MSR v zjazde a šprinte (žiactvo) sa súťaž vyhlasuje osobitne pre mladších a 
starších. Postupnosť nižších vekových skupín je možná. Je možné udeliť jednému 
pretekárovi dve medaily z jedných pretekov. 
 

c) Preteky SLP žiakov v zjazde a šprinte v roku 2022 
 
25. 06.  Zvolen  1. SLP žiakov v zjazde 
20. 08.  Liptovský Mikuláš 1. SLP žiakov v šprinte 
27. 08.  Žilina 2. SLP žiakov v zjazde 
02. 09. Dolný Kubín 3. SLP žiakov v zjazde a 2. SLP žiakov 

v šprinte 
17. 09. Košice 3. SLP žiakov v šprinte 

 
Každé kolo SLP žiakov v zjazde alebo šprinte bude usporiadané ako samostatné 
preteky. Usporiadateľ vydá samostatnú štartovú listinu pre zjazd aj pre šprint (pre 
šprint rovnakú pre obidve jazdy). Štartové poradie podľa aktuálneho poradia SLP 
žiakov od najhoršieho po najlepšieho. Na začiatku roka (1. kolo SLP žiakov v zjazde 
a šprinte) podľa konečného poradia z predchádzajúceho roka. Ak pretekár 
neštartoval na začiatku roka bude zaradený za posledného pretekára s rovnakou VT. 

 
d) Bodovanie SLP žiakov v zjazde a šprinte 

 
Bodovanie bude vykonané podľa Pravidiel, T-6 stupnica B. Body verejných pretekov 
a SLP žiakov, pokiaľ sa uskutočnia v jedných spoločných pretekoch, musia mať vo 
výsledkovej listine v osobitných stĺpcoch. 
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e) Rebríček SLP žiakov v zjazde a šprinte 
 
Súťaž SLP žiakov v slalome pozostáva z 3 pretekov v zjazde a 3 v šprinte. Do rebríčka 
sa započítajú 2 v zjazde a 2 v šprinte najlepšie dosiahnuté výsledky. Prvé tri lode 
rebríčka SLP žiakov v zjazde a šprinte budú ocenené pri M-SR žiakov, prípadne na 
pretekoch SLP žiakov v Košiciach.. 

 
 
ČL. 5. EXTREM SLALOM 

 
V roku 2022 sa súťaže v extrem slalome nebudú organizovať ako súčasť  
Slovenského pohára. Pretekať sa bude v zmysle Pravidiel kanoistiky na divokých 
vodách platných pre rok 2022 a pravidiel ICF pre rok 2022. Aktuálne znenie je 
zverejnený v elektronickej forme (PDF) na webovej stránke SK SDV. Pre rok 2022 je 
možnosť organizovať súťaže v extrem slalome formou časovky, prípadne časovky 
s vyraďovacími fázami. 
 

a) Nominačné preteky v extrem slalome v roku 2022 
 
21. 05. 2022 Liptovský Mikuláš  NP v extrem slalome 
 
 

Čl. 6. ŠTARTOVNÉ PRE ROK 2022 
 

veková skupina 
SLP a MSR 

1 slalom 1 zjazd 1 šprint 

dospelí 10 € 5€ 6€ 

mládež 7€ 3€ 4€ 

 

veková skupina 
SLP žiakov a MSR žiakov 

1 slalom 1 zjazd 1 šprint 

dospelí 8€ 3€ 4€ 

mládež 5€ 2€ 3€ 

 
V prípade dodatočného prihlásenia na preteky vyberie organizátor pretekov 
dvojnásobné štartovné za takto prihlásených pretekárov. 

 
 
Čl. 7. DELEGOVANIE ROZHODCOV 
 

a) Nominačné a majstrovské preteky 
 
V roku 2022 budú  na nominačné preteky dospelých a dorastu v slalome a MSR 
dospelých a dorastu v slalome rozhodcovia delegovaní menovite Subkomisiou 
rozhodcov a schválení VV Slovenskej Kanoistiky SDV a to v celkovom počte 25 
rozhodcov a 5 náhradníkov. 
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b) Vybrané preteky 
 
Na ostatné  vybrané preteky Slovenskej Kanoistiky SDV (SLP, SLP žiakov a MSR 
žiakov) sú kluby povinné dodať rozhodcov, ktorí budú hradení z prostriedkov 
Slovenskej Kanoistiky SDV podľa rozpočtu jednotlivých pretekov: 

 
Klub SLP žiakov M-SR žiakov SLP  
DUŽA 1 1 2 
KTKLM 4 4 5 
KVSKV 1 1 1 
SOKŽA 1 1 1 
ŠKPBA 2 2 3 
ŠKPDK 2 2 2 
TUZV 1 1 1 
UKBA 1 1 3 
UVLKO 1 1 1 
ŽKVŽA 2 2 3 
Spolu 16 16 22 

 
K týmto rozhodcom ďalej patria: HR, ZHR, RP, delegát Slovenskej Kanoistiky SDV 
pokiaľ je určený (hradený z rozpočtu SK SDV až po predložení správy predsedovi 
súťažnej komisie a na sekretariát SK SDV), hlavný časomerač a časomerač, pokiaľ 
je na pretekoch použité el. meranie Slovenskej Kanoistiky SDV. V prípade, že 
usporiadateľ požiada o elektronické spracovanie výsledkov bude časomeračský tím 
doplnený o jedného člena. Títo rozhodcovia dostanú náhrady – cestovné a stravné 
podľa Zákona o cestovných náhradách a odmeny pre dobrovoľníkov. Toto 
ustanovenie platí aj pre verejné preteky, ktoré sú súčasťou SLP žiakov alebo 
majstrovských pretekov. Pri nominačných pretekoch v slalome a MSR v slalome 
organizátor zabezpečí ubytovanie pre delegovaných rozhodcov. V prípade nesplnenia 
povinnosti je organizátor povinný zo schválenej dotácie SK SDV na ubytovanie 
rozhodcov preplatiť náklady na ubytovanie do výšky 20,- € osoba/noc na základe 
predloženého dokladu o úhrade za ubytovanie. 

 
c) Nedodanie rozhodcov 
 
V prípade nedodania rozhodcov je klub povinný zaplatiť Slovenskej Kanoistike SDV 
pokutu vo výške 75,- € za každý deň a každého nedodaného rozhodcu. 
 
d) Dodatočné dodanie rozhodcov 
 
Klub, ktorý nemôže na preteky dodať rozhodcu, môže požiadať iný klub o dodanie 
rozhodcu a musí o tom informovať e-mailom usporiadateľa najneskôr 24 hodín pred 
poradou vedúcich družstiev. 
Všetky kluby sú povinné v prihláške na preteky uviesť, koľko rozhodcov na 
preteky dodajú. Ak usporiadateľ zistí, že počet rozhodcov bude 
nedostatočný, je povinný ich zabezpečiť.  
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Minimálny počet rozhodcov: 
 
pre preteky MSR, MSR dorastu a SLP  slalom 16, zjazd 5, šprint 5 
pre preteky SLP žiakov  slalom 14, zjazd 5, šprint 5 
pre preteky M-SR žiakov  slalom 14 
pre ostatné preteky slalom 12, zjazd 4, šprint 4 
 
Pri samostatných pretekoch SLP v zjazde a šprinte budú rozhodcovia delegovaní 
nasledovne: HR, ZHR, 6 z klubov: UKBA – 2, TUZV – 1, DUŽA – 1, ŠKPBA – 1, 
SOKŽA - 1, v prípade el. merania Slovenskej Kanoistiky SDV – 2 časomerači. Títo 
rozhodcovia dostanú náhrady – cestovné a stravné podľa Zákona o cestovných 
náhradách a odmeny pre dobrovoľníkov. 
 
e) Účasť medzinárodných rozhodcov na pretekoch v zahraničí 
 
Medzinárodní rozhodcovia sú povinní zúčastniť sa aspoň štyroch (4) slovenských 
pretekov v roku 2022. Pokiaľ sa nezúčastnia, na nasledujúcu sezónu nebudú 
nominovaní na ICF na žiadne zahraničné preteky. 
Výnimkou je dlhodobá choroba, prípadne tehotenstvo.  

 
 
Čl. 8. STANOVENIE NÁHRAD ZA STRATU ČASU DOBROVOĽNÍKOM 
 

8.1 Náhrady za stratu času 
 

- V súlade so zákonom č. 406/2011 Zz. O dobrovoľníctve sa môžu vyplácať náhrady 
za stratu času dobrovoľníkom zabezpečujúcim podujatia a súťaže usporiadané SK 
SDV. 

- Dobrovoľníci musia byť registrovaní v Registri fyzických osôb v športe podľa § 80, 
ods. 7. Zákona o športe. 

- Náhrada za stratu času sa vypláca vo výške maximálne 3,713 Eura za hodinu. 
- Činnosť dobrovoľníkov na podujatí riadi riaditeľ podujatia, resp. hlavný 

usporiadateľ alebo hlavný rozhodca. 
- Za dobrovoľníkov sa považujú aj časomerači, členovia rozhodcovského zboru 

a delegát SK SDV. 
- Náhrada za stratu času dobrovoľníka je závislá od počtu odpracovaných hodín, 

maximálne však do výšky uvedenej v tabuľke 1. 
- Čas pre poskytovanie náhrad za stratu času rozhodcovského zboru sa počíta 

minimálne od začiatku porady rozhodcov do skončenia protestného času 
poslednej jazdy pretekov. Doba porady vedúcich a rozhodcov pre zjazd musí byť 
uvedená v rozpise pretekov. Ak pred zjazdom nie je samostatná porada vedúcich 
družstiev, do doby pretekov sa ráta čas 1 hod. pred štartom prvej lode a koniec 
pretekov do príjazdu záverečnej lode usporiadateľa. Ak táto nie je vyslaná, doba 
pretekov sa ráta 1 hod. po príjazde poslednej pretekárskej lode. Doba účasti na 
zjazde sa pri kombinovaných pretekoch (slalom + zjazd, šprint + zjazd) pripočíta 
k dobe konania sa pretekov v slalome, resp. šprinte. 

- Ak sa preteky z akýchkoľvek dôvodov neuskutočnia a rozhodcovia sú už na mieste 
konania pretekov, patria im náhrady cestovných výdavkov, nie však odmena. 
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Tabuľka 1. Náhrada za stratu času dobrovoľníka. 
 

preteky 
časomiera hlavní ostatní 

I. tr II. tr III. tr I. tr II. tr III. tr I. tr II. tr III. tr 

Medzinárodné, MSR 64,- 69,- 74,- 36,- 40,- 44,- 24,- 29,- 34,- 

SLP, MSR ž, SLP ž 59,- 64,- 69,- 31,- 35,- 39,- 19,- 24,- 29,- 

verejné 54,- 59,- 64,- 24,- 29,- 34,- 14,- 19,- 24,- 

 
- Dobrovoľníci uvedení v Tab. 1. majú nárok na vyplatenie cestovného do výšky 

vlaku II. triedy a to z miesta bydliska. Pri pretekoch v Čunove hradí organizátor 
cestovné náklady až do Čunova. Hlavný časomerač má nárok na náhradu straty 
času do výšky 300,-€ úhrnom za všetky odpracované hodiny vrátane hodín pred 
a po pretekoch (príprava štartových listín, príprava programu pre Canoe 123, 
vyhodnotenie a spracovanie výsledkov a pod.). V prípade, že člen časomeracieho 
tímu preváža väčšie množstvo technického materiálu, ktorý je potrebný 
k zabezpečeniu merania času a súvisiacich činností má nárok na uhradenie 
nákladov na dopravu v plnej výške v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. 
o cestovných náhradách (PHM a amortizácia). 

- Dobrovoľníci uvedení v Tab. 1. majú nárok na vyplatenie stravného v zmysle 
zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. 

 
8.2 Podmienky vyplatenia náhrady 

 
- Podmienkou pre vyplatenie náhrady dobrovoľníkovi je: 

 a) nominovanie – požiadanie dobrovoľníka na výkon dobrovoľníckej činnosti 
príslušným orgánom SK alebo SK SDV 

b) uzavretie Zmluvy o výkone dobrovoľníckej činnosti, s povinnými náležitosťami 
podľa z. 406/2011 Zz. Vyplnením zaradenia pozície na akcii a uvedením 
odpracovaných hodín 

c) v prípade dobrovoľníckej činnosti osôb mladších ako 18 rokov, podpis 
zákonného zástupcu takéhoto dobrovoľníka. 

 - Náhrady sa vyplácajú po skončení akcie, podujatia či súťaže. 
 - Splatnosť náhrad, za predpokladu splnenia všetkých podmienok uvedených 

v bode 7.1 je do 20. dňa po ukončení príslušnej akcie, podujatia alebo súťaže. 
 
 
Čl. 9. REGISTRÁCIA V IS SDV 
 

Každý pretekár musí byť registrovaný v informačnom systéme Sekcie divokých vôd 
(IS SDV) v ktorom je evidovaný poplatok o zaplatení členského príspevku do SK SDV 
na príslušný rok, potvrdenie VT a záznam o kontrole lekárskej prehliadky, ktorá 
nesmie byť staršia  ako jeden rok. Každý vedúci družstva, činovník pretekov 
a rozhodca je povinný byť registrovaný v IS SDV.  
 
-  chýbajúca registrácia, neuhradenie členského príspevku alebo neplatná lekárska 

prehliadka u pretekára znamená zákaz štartu na pretekoch, prípadne 
diskvalifikácia z pretekov a to až do odstránenia zisteného nedostatku 

- chýbajúca registrácia u činovníkov znamená zákaz činnosti pri pretekoch  
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- chýbajúca registrácia u rozhodcov znamená zákaz činnosti pri pretekoch.  
 
Všetci vedúci družstiev sú povinní zabezpečiť účasť svojich pretekárov na vyhlasovaní 
výsledkov. Proti vedúcim družstiev a športovcom, ktorí nedodržia ustanovenia 
Pravidiel a Smerníc 2022, budú v zmysle Pravidiel a uznesení VV Slovenskej 
Kanoistiky SDV vyvodené patričné dôsledky.  
Upozornenie: termín pre úhradu členských príspevkov pre členov Slovenskej 
Kanoistiky SDV je do 31. marca príslušného roku, táto úhrada musí byť evidovaná 
v IS SDV. 
 
 

ČL. 10. PRIHLASOVANIE NA PRETEKY 
 
Na preteky bude možné prihlásiť iba pretekára, ktorý splní tieto uvedené náležitosti: 
 
- zaplatený členský príspevok na príslušný rok 
- potvrdenú VT 
- potvrdenú lekársku prehliadku nie staršiu ako jeden rok 
- platnú registráciu v IS SDV. 
 
V prípade, že pretekár nebude mať v čase tvorby (zostavenia) štartovej listiny 
splnené hore uvedené náležitosti, nebude zaradený do štartovej listiny. 
 
V sezóne 2022 bude prihlasovanie na preteky prebiehať nasledovne: 

 
a) Prihlásenie e-mailom 
 
Elektronicky  bude možné prihlásiť pretekárov v sezóne 2022 aj prihláškou zaslanou 
e-mailom. Usporiadateľ je povinný prijatie prihlášky e-mailom potvrdiť 
odosielateľovi. Úplné akceptovanie takejto prihlášky je podmienené predložením 
originálu na predpísanom tlačive s podpisom vedúceho družstva a pečiatkou 
prihlasujúceho klubu a to najneskôr pred prvou poradou vedúcich družstiev. Termín 
pre podanie prihlášky bude uvedený v rozpise pretekov.   

 
b) Dodatočné prihlasovanie 
 
Dodatočné prihlasovanie na preteky je možné najneskôr na porade vedúcich na 
predpísanom tlačive za predpokladu, že klub bol riadne prihlásený na preteky podľa 
podmienok uvedených v rozpise pretekov. Dodatočné prihlásenie na preteky však 
nesmie narušiť harmonogram pretekov (zdržanie spôsobené napr. striedaním lodí). 
V prípade dodatočného prihlásenia na preteky vyberie usporiadateľ pretekov 
dvojnásobné štartovné za takto prihlásených pretekárov. 
 
c) Prihlasovanie rozhodcov 
 
Na zaslanej prihláške na preteky je povinnosť pre prihlasujúci klub uviesť aj počet 
rozhodcov (pokiaľ je to možné aj menný zoznam), ktorých klub dodá na preteky 
(podľa povinnosti na dodanie rozhodcov).  
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Ak klub nemôže dodať stanovený počet rozhodcov, prípadne nedodá žiadneho 
rozhodcu je jeho povinnosťou toto jasne uviesť na prihláške a môže požiadať iný klub 
o záväzné dodanie rozhodcov. Toto dopredu oznámi usporiadateľovi.  
Ak na prihláške nie je uvedený počet dodaných rozhodcov usporiadateľ pretekov nie 
je povinný akceptovať rozhodcov na pretekoch a má právo ich nahradiť inými 
rozhodcami, prípadne ich neakceptovať (ak to pravidlá pre minimálny počet 
rozhodcov na pretekoch dovoľujú).  
Ak klub dodá rozhodcov nad rámec povinnosti, bez predchádzajúcej konzultácie 
s usporiadateľom, títo nebudú hradení usporiadateľom, ale vysielajúcim klubom, 
prípadne na vlastné náklady rozhodcu. V takomto prípade budú prednostne 
akceptovaní rozhodcovia menovite uvedení na prihláške klubu. 
 

 
ČL. 11. LEKÁRSKE PREHLIADKY – UPRESNENIE 
 

11.1 Definícia športovca 
 

a) Vrcholový športovec 
 
Vrcholový športovec je pretekár, ktorý súperí o reprezentáciu, reprezentant alebo 
člen vrcholového strediska. 
 
b) Talentovaný športovec 
 
Talentovaný športovec je mládežnícky pretekár do 23 rokov, ktorý súperí 
o reprezentáciu, reprezentant, člen vrcholového strediska alebo je uvedený v 
zozname talentovaných športovcov pre príslušný rok uverejnenom na stránke zväzu. 
 
c) Amatérsky športovec 
 
Amatérsky športovec je pretekár, ktorý nie je vrcholový ani talentovaný športovec 
a šport vykonáva na vlastnú zodpovednosť. 
 
 

11.2 Definícia lekárskej prehliadky 
 
a) Vrcholový športovec 
 
Zdravotnú spôsobilosť vrcholového športovca posudzuje lekár so špecializáciou 
v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo na základe lekárskej prehliadky, 
ktorú vykonal. 
 
b) Talentovaný športovec 
 
Zdravotnú spôsobilosť talentovaného športovca posudzuje lekár so špecializáciou 
v špecializovanom odbore telovýchovné lekárstvo na základe lekárskej prehliadky, 
ktorú vykonal a následne lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria. 
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c) Športovec do 23 rokov 
 
Zdravotnú spôsobilosť športovca do 23 rokov, ktorý nebol zaradený do skupiny 
Talentovaný športovec posudzuje lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore 
pediatria na základe prehliadky, ktorú vykonal. 
d) Amatérsky športovec 
 
Zdravotnú spôsobilosť amatérskeho športovca posudzuje jeho obvodný lekár na 
základe prehliadky, ktorú vykonal. 

 
 
ČL. 12. SPOLOČNÉ USTANOVENIA 
 

12.1 Program pretekov SLP a SLP žiakov 
 
Časový program všetkých pretekov s výnimkou nominačných a medzinárodných je 
stanovený rovnako nasledovne: 
 

 08:15  porada činovníkov 
 08:30  porada rozhodcov 
 09:15  predjazda a schválenie trate 
 10:00  štart pretekov v slalome 

 
Program nemusí byť dodržaný aj v prípade veľkého počtu prihlásených pretekárov 
(cca 250 a viac), kedy by nebolo možné dodržať časový rozpis z bezpečnostného 
hľadiska. 

 
12.2 Rebríčky SLP 

 
Rebríček SLP v slalome, zjazde a šprinte slúži pre pridelenie VT a hodnotenie klubov. 
Do rebríčka v slalome, zjazde a šprinte budú započítané výsledky SLP, vybraných 
pretekov a výsledky ostatných verejných pretekov. 

 
12.3 Bezpečnostné predpisy 

 
a) Loď 
 
- Každá loď musí byť nepotopiteľná tak, aby naplnená vodou plávala na hladine  a 

musí byť chytacie zariadenie na oboch koncoch, nie ďalej ako 30 cm od konca. 
- Ako chytacie zariadenia sú uznané: oko z lana, lano s držadlom alebo držadlo, 

ktoré je integrálnou časťou konštrukcie lode. 
- Držadlo musí po celý čas umožniť ľahké vloženie ruky,  až po koreň palca tak, aby 

bolo možné loď udržať. 
- Použitý materiál musí byť v priereze najmenej kruh s priemerom 6 mm alebo 

obdĺžnik 2 x 10 mm.  
- Pripevnenie držadla k trupu lode lepiacou páskou nie je prípustné. 
- Pretekár musí byť upevnený v lodi tak, aby sa bol schopný v každom prípade sám 

dostať z prevrhnutej lode. 
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- Všetky lode v zjazde a šprinte musia byť zabezpečené proti potopeniu 
vzduchovými vakmi, tak aby naplnené vodou plávali na hladine a musia mať 
chytacie zariadenie na oboch koncoch lode.  

- Vzduchové vaky pre preteky v zjazde: 
  
                                 Predný  Zadný  

 K1  30 litrov   50 litrov 

 C1  40 litrov  50 litrov 

 C2  60 litrov  60 litrov 

b) Pretekár 
 
- Každý pretekár musí byť dobrým plavcom. Za to zodpovedá prihlasujúci klub. 

Pretekár nad 18 rokov štartuje na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť, 
pretekár do 18 rokov sa zúčastňuje pretekov so súhlasom rodičov alebo 
zákonného zástupcu. Písomnú agendu vedie prihlasujúci klub. Ani usporiadateľa, 
ani inú zložku nemožno brať na zodpovednosť za nehody a hmotné škody, ktoré 
vznikli v rámci pretekov. 

- Vedúci družstva zodpovedá za to, že prilby, vesty a lode všetkých pretekárov jeho 
družstva zodpovedajú pravidlám a pretekári budú dodržovať bezpečnostné 
predpisy. 

- Každý pretekár musí mať nasadenú prilbu, ktorá je popruhom upevnená pod 
bradou a plávaciu vestu. Vesta aj prilba musia byť v dobrom užívateľskom stave. 

- Štruktúra, tvar a strih plávacej vesty a prilby nesmú byť žiadnym spôsobom 
pozmeňované. 

- Vesta, resp. prilba musia byť od uznaného a osvedčeného výrobcu, ktorý 
garantuje kvalitu materiálu a plnenie priemyselných noriem. 

- Usporiadateľ pretekov je povinný mať zariadenie na kontrolu nosnosti plávacích 
viest, aby na požiadanie hlavného rozhodcu, alebo delegáta SK SDV mohla byť 
vykonaná kontrola nosnosti plávacích viest. 

- Pri medzinárodných pretekoch musia byť dodržané bezpečnostné pravidlá ICF.  
- Pretekár v zjazde musí mať obutú zodpovedajúcu obuv s pevnou podrážkou. 
- Ak nie je po ruke iná pomoc, predovšetkým pri zjazdových pretekoch, je pretekár 

povinný prerušiť preteky a pomôcť pretekárovi, ktorý sa ocitol v nebezpečenstve. 
Pretekár, ktorý tak neurobí, musí byť hlavným rozhodcom z pretekov 
diskvalifikovaný. Ten bezodkladne oznámi prípad predsedovi Komisie súťaží a 
písomne do troch dní aj VV SK SDV, ktorý musí prípad prerokovať do 14 dní. 
Každý priamy účastník pretekov je povinný poskytnúť pomoc podľa svojich 
možností a schopností. 

 
c) Plávacia vesta 
 
- Plávacia vesta je odev alebo zariadenie obopínajúce hornú časť trupu pretekára 

ako vesta, ktorá pri správnom nosení a používaní vo vode poskytne užívateľovi 
špecifické množstvo vztlaku, ktoré zvýši pravdepodobnosť prežitia. 

- Plávacia vesta musí spĺňať súčasnú priemyselnú normu, tj ISO 12402-5 (úroveň 
50) alebo akúkoľvek národnú normu, ktorá spĺňa rovnaké požiadavky.  

- Používateľ plávacej vesty je vždy zodpovedný za dodržiavanie pokynov a 
odporúčaní uvedených vo vysvetľujúcom letáku pri kúpe.  
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- Plávacia vesta sa musí pri nadnášaní spoliehať iba na materiál, ktorý je vo svojej 
podstate nadnášajúci (plávajúca pena). Nafukovacie zariadenia nie sú prijateľné.  

- Plávacia vesta musí mať na prednej a zadnej časti trupu nad pásom plávaciu penu, 
ktorá sa nedá odstrániť. Minimálna hrúbka 20 mm a minimálna plocha 400 cm² 
vpredu a 400 cm2 vzadu pre všetky veľkosti.  

- Plávacia vesta môže mať vpredu pod pásom dodatočnú plávaciu penu, ktorá sa 
nedá odstrániť. Táto dodatočná pena nesmie predstavovať viac ako 50 percent 
celkovej plávacej peny, musí byť súčasťou plávacej vesty a nesmie byť 
odnímateľná, môže byť spojená so šprickou.  

- Plávacia vesta musí mať na každej strane ramenné popruhy, aby vydržala 
zaťaženie pri zdvíhaní počas záchranných činností.  

- Aby sa zabránilo vykĺznutiu pretekára počas záchranných činností, musí byť 
plávacia vesta navrhnutá s bočnými popruhmi na oboch stranách alebo popruhmi 
v rozkroku.  

- Plávacia nosnosť vesty je na pretekoch overovaná použitím kalibrovaného závažia 
z ocele s hmotnosťou 6,12 kg alebo z iného kovu s ekvivalentnou hmotnosťou.  

- Plávacia vesta musí plávať s kalibrovaným závažím z nehrdzavejúcej   ocele s 
hmotnosťou 6,12 kg. 

- Výrobca plávacej vesty vyznačí jej identifikáciu a táto musí byť v zhode s ISO 
normou (alebo ekvivalentnou národnou technickou normou) tak, aby bola možná 
kontrola vybavenia činovníkmi usporiadateľa.  

- Pravidlá obsiahnuté v článku 1.06.03 Pravidiel platia pre všetky veľkosti plávacej 
vesty bez ohľadu na telesnú hmotnosť.  

- Plávacia vesta musí byť komerčne dostupná širokej verejnosti so zverejnenou 
maloobchodnou cenou do 1. apríla v roku pridania registra do ICF alebo riskuje, 
že bude vymazaná z registra.  

- Plávacia vesta nesmie byť výlučne k dispozícii niektorému klubu alebo 
jednotlivcovi. 

- Plávacia vesta nesmie byť poškodená. 
 
d) Prilba 
 
- Prilba musí byť v zhode (vyhovovať) s technickou normou EN 1385 a musí byť 

registrovaná v ICF k 1. januáru daného roka. 
- Každá prilba musí byť označená takým spôsobom, aby informácie podľa bodu 

1.06.04.6 Pravidiel boli zreteľné a čitateľné pre používateľa aj pre oprávnených 
funkcionárov SK SDV, a to počas celej doby používania.  

- Prilba musí byť v registri výstroje ICF.  
- Prilba nesmie byť žiadnym spôsobom pozmeňovaná. 
- Domácky vyrobené prilby  nie sú prípustné. 
- V prilbe musí byť jasne viditeľné/čitateľné:  
 ·         číslo Európskej technickej normy 
 ·         meno alebo označenie výrobcu  
 ·         dátum výroby   
 ·         označenie určenia „Prilba pre kanoistiku a športy na divokej vode“. 

 
Usporiadatelia všetkých pretekov sú povinní na požiadanie hlavného rozhodcu alebo 
delegáta Slovenskej Kanoistiky SDV vykonať kontrolu nosnosti plávacích viest. 
Prihlášky na preteky musia obsahovať prehlásenie podľa čl. 2.14.03 pravidiel, 
odtlačok pečiatky a podpis zodpovedného funkcionára klubu.  
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12.4 Ustanovenia pre MSR a nominačné preteky 
 
Pri majstrovských a nominačných pretekoch musí byť zabezpečené zariadenie na 
meranie a váženie lodí a kontrolu nosnosti plávacích viest (pri M-SR žiakov sa toto 
nariadenie vzťahuje iba na M-SR žiakov starších a to len na váženie lodí). Na 
požiadanie riaditeľa pretekov zabezpečí  sekretariát Slovenskej Kanoistiky SDV. 
 

12.5 Lode pre vekovú kategóriu do 12 rokov - upresnenie 
 
Veková kategória do 12 rokov (žiaci mladší) môže štartovať na všetkých slovenských 
pretekoch na ľubovoľných lodiach.  
Musí naplniť iba základne pravidlá: 

 kajak - je uzavretá loď, v ktorej musí pretekár sedieť a do pohybu sa uvádza 
 dvojlistovým pádlom. 
 kanoe - je uzavretá loď, v ktorej musí pretekár kľačať a do pohybu sa uvádza 
 jednolistovým pádlom. 

Toto rozhodnutie kopíruje pravidlá ICF, podľa ktorých môžu na pretekoch pre 
development program pretekári štartovať na ľubovoľných lodiach, ak splnia hore 
uvedené základné pravidlá.  

 
 
ČL. 13. VETERÁNI – PRÁVO ŠTARTU 
 

Na pretekoch veteránov majú možnosť štartovať aj športovci neregistrovaní 
v Slovenskej Kanoistike SDV, za splnenia podmienky platnej lekárskej prehliadky nie 
staršej ako 1 rok a dodržania bezpečnostných predpisov. Lode nemusia spĺňať miery 
a váhy predpísané Pravidlami. 
 

 
ČL. 14. NÁBOROVÉ PRETEKY – PRÁVO ŠTARTU 
 

Náborovými pretekmi sa rozumejú preteky začiatočníkov na ľahkej vode 
usporiadaných samostatne, mimo pretekov SLP a SLP žiakov (trať náborových 
pretekov sa môže čiastočne alebo úplne zhodovať s traťou regulárnych pretekov). 
Na náborových pretekoch sa môžu zúčastniť pretekári, ktorí neboli v 
predchádzajúcom kalendárnom roku zaradení v rebríčku SLP alebo SLP žiakov. 
Pretekárov na náborové preteky je možne prihlásiť iba na predpísaných tlačivách. 
Pretekára prihlasuje klub alebo zákonný zástupca. Na náborových pretekoch majú 
možnosť štartovať aj športovci neregistrovaní v Slovenskej Kanoistike SDV, za 
splnenia podmienky platnej lekárskej prehliadky nie staršej ako 1 rok a dodržania 
bezpečnostných predpisov. Lode nemusia spĺňať miery a váhy predpísane 
Pravidlami.      

 
 
Čl. 15. UPRESNENIE PRE ROZHODCOV 
 

15.1 Rebríček aktivity rozhodcov – spôsob hodnotenia 
 

- Do hodnotenia sa započítavajú body rozhodcom za absolvované preteky. Body sa 
udeľujú za činnosť v jednom dni podľa súčtu všetkých odštartovaných lodí bez 
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ohľadu na počet kategórií či pretekov. Bodovú hodnotu pretekov tvorí súčet 
všetkých odštartovaných lodí vo všetkých kategóriách, jazdách a disciplínach 
(slalom 1.jazda + slalom 2.jazda + zjazd + šprint 1.jazda + šprint 2.jazda + 
družstvá (slalom a šprint) 1. + 2.jazda + družstvá zjazd) vynásobený 
koeficientom 0,01. Odštartované družstvo jednej jazdy sa počíta v slalome za 3 
individuálne lode a v zjazde a šprinte za 3 individuálne lode. Za správnosť udelenia 
bodov zodpovedá hlavný rozhodca, ktorý ich uvedie v Správe HR. 

- HR je povinný najneskôr do dvoch pracovných dní po pretekoch zaslať Správu HR 
na sekretariát SK SDV, predsedovi Súťažnej komisie, predsedovi Subkomisie 
rozhodcov a usporiadateľovi pretekov a jedno vyhotovenie si ponechá pre seba. 
Na sekretariát SK SDV a predsedovi Subkomisie rozhodcov posiela Správu HR 
výlučne v elektronickej forme e-mailom (na aktuálnom tlačive Správa HR uvedené 
na internetovej stránke SK SDV v sekcii Subkomisia rozhodcov - tlačivá). V 
prípade, že Správu HR nedodá, preteky nebudú zarátané do rebríčka aktivity 
rozhodcov a HR nebude v nasledujúcej sezóne nominovaný do funkcie HR a ZHR 
a nebude nominovaný na preteky, kde navrhuje nomináciu rozhodcov SK SDV. 

 
Príklad: 
Na pretekoch odštartuje v prvom dni (napr. sobota):  
v slalome vo všetkých kategóriách v 1.jazde  123 lodí 
v slalome vo všetkých kategóriách v 2.jazde  121 lodí 
v šprinte vo všetkých kategóriách v 1.jazde    99 lodí 
v šprinte vo všetkých kategóriách v 2.jazde    89 lodí 
v zjazde vo všetkých kategóriách v zjazde    61 lodí 
v pretekoch družstiev 16 x 3 spolu    48 lodí 
v prvom dni odštartovalo 541 lodí 
 
Na pretekoch odštartuje v druhom dni (napr. nedeľa):  
v slalome vo všetkých kategóriách v 1.jazde  123 lodí 
v slalome vo všetkých kategóriách v 2.jazde (finále)    40 lodí 
v slalome v pretekoch družstiev 1.jazda 42 dr. x 3  126 lodí 
v slalome v pretekoch družstiev 2.jazda 42 dr. x 3 126 lodí 
spolu v druhom dni odštartovalo 415 lodí 

 
Výpočet: 541 + 415 = 956 x 0,01 = 9,56 bodov  
Hlavný rozhodca zapíše do Správy HR bodovú hodnotu pretekov 9,56 b. 
 
- Rozhodcom, ktorí na pretekoch vykonávajú funkciu v organizačnom výbore budú 

pridelené body v polovičnej hodnote za dané preteky. 
- Do organizačného výboru sa započítajú iba rozhodcovia s platným preukazom 

rozhodcu, vykonávajúci funkcie priamo súvisiace s fungovaním rozhodcovskeho 
zboru a priebehom pretekov (napr. pomocný štartér, hospodár a pod.), ostatné 
pomocné funkcie tam nebudú započítané (napr. práce spojené s COVID-19, 
zberači lístkov, technická čata a pod.). 

- Všestrannosť rozhodcov sa vyznačuje v rebríčku aktivity rozhodcov v 
samostatnom stĺpci číslom, ktoré vyjadruje počet funkcií, ktoré daný rozhodca v 
sezóne vykonával. 

 
 



 
Slovenská kanoistika, Sekcia divokých vôd 

Smernice pre domáce súťaže 2022 21

15.2 Medzinárodné preteky na Slovensku – delegovanie rozhodcov 
 

Na medzinárodné preteky so štátnou dotáciou na Slovensku v roku 2022 budú 
rozhodcovia menovite delegovaní VV SK SDV na základe návrhu Subkomisie 
rozhodcov SK SDV. 
V prípade, že sa menovite schválený delegovaný rozhodca nemôže zúčastniť 
pretekov, na ktoré bol delegovaný, je povinný toto v najkratšom možnom čase, 
najneskôr dva dni pred konaním pretekov, oznámiť (najlepšie e-mailom) 
usporiadateľovi, HR a predsedovi Subkomisie rozhodcov SK SDV, aby mohol byť 
pozvaný schválený náhradník. V prípade, že rozhodca oznámi neúčasť v termíne 
kratšom, ako dva dni, môže HR alebo predseda Subkomisie rozhodcov po konzultácii 
s usporiadateľom pozvať rozhodcu podľa vlastného výberu. Ak sa delegovaný 
rozhodca nezúčastní pretekov a neospravedlní sa, nebude v nasledujúcom roku 
delegovaný.  
Na samostatných medzinárodných pretekoch je usporiadateľ povinný uhradiť 
minimálne 10 rozhodcov z iných regiónov. 
 

15.3 Školenia a preškolenia rozhodcov 
 

Na základe nových akreditačných podmienok MŠ SR sa od roku 2010 zmenilo 
označenie nových rozhodcovských kvalifikácií: najnižšia rozhodcovská kvalifikácia je 
rozhodca 1. stupňa, nasleduje rozhodca 2. stupňa a najvyššia rozhodcovská 
kvalifikácia je rozhodca 3. stupňa. Naďalej ostávajú platné dosiahnuté stupne 
kvalifikácie na základe starého označenia ako rozhodca 3. triedy, 2. triedy a 1. triedy. 
Prevod starých tried na nové kvalifikačné stupne nerieši žiadna vyhláška ani iný 
právny predpis, t.j. SK SDV a ani iná inštitúcia nemá právomoc „preklápať“ staré 
triedy na nové stupne. V praxi zatiaľ budú vedľa seba existovať dva uznávané 
systémy kvalifikácií, starý – triedy a nový – kvalifikačné stupne. Tí, čo už majú 
vzdelanie podľa starého systému tried, nemusia školenia absolvovať odznova, 
dosiahnuté vzdelanie im naďalej platí. Ak chcú pokračovať v štúdiu, napr. 
rozhodcovia, ktorí majú 3. triedu na vyššom stupni, tak pokračujú na 2. 
kvalifikačnom stupni, nezačínajú odznova na 1. kvalifikačnom stupni.  
 
a) Školenia rozhodcov, v zmysle akreditačných podmienok, sa delia na dve časti: 

všeobecnú teoretickú časť a špeciálnu rozhodcovskú časť, ktorá pozostáva z 
teoretickej a praktickej prípravy. Poradie absolvovania jednotlivých častí školenia 
nie je určené, rozhodca/kandidát môže najskôr absolvovať špeciálnu 
rozhodcovskú časť, alebo všeobecnú teoretickú časť bude organizovaná 
odborníkmi z FTVŠ UK Bratislava.  Špeciálna rozhodcovská časť bude 
organizovaná sekretariátom SK SDV formou celodenného školenia, ktoré je 
zakončené skúškou. Skúška pozostáva z testu z pravidiel, z teórie kanoistiky na 
divokých vodách a praktického testu riešenia obrázkov prejazdu bránkami a testu 
z výpočtu časov. Termíny špeciálnych rozhodcovských školení budú 
priebežné oznamované na stránke SK SDV podľa aktuálne platnej 
pandemickej situácie v SR. Cieľom je, aby aspoň jedno celoslovenské 
rozhodcovské školenie v roku 2022 bolo uskutočnené. Kluby, ktoré majú 
záujem o vyškolenie nových rozhodcov a zvýšenie rozhodcovských kvalifikácií 
vodného slalomu musia týchto kandidátov písomne prihlásiť na SK SDV. Kópiu 
pošlú predsedovi Subkomisie rozhodcov SK SDV. 
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Kandidáti na rozhodcov najnižšieho 1. stupňa musia splniť nasledujúce kritériá: 
- musia byť registrovaní v IS SDV a  mať zaplatený členský príspevok na  príslušný 

rok  
- musia sa pred centrálnym školením a skúškou aktívne zúčastniť najmenej troch 

pretekov (dva výkendy) v slalome na pozícii kandidáta.  
Pokiaľ nebudú súčasne splnené obidve tieto podmienky, kandidát nebude pripustený 
ku  skúške.  
  
Rozhodcovia, ktorí si chcú zvýšiť kvalifikáciu na 2. a 3. rozhodcovský stupeň musia 
splniť nasledujúce kritériá:  
- musia byť registrovaní v IS SDV a  mať zaplatený členský príspevok na  príslušný 

rok 
- musia absolvovať minimálne 12 pretekov v slalome, zjazde alebo šprinte (6 

víkendov) na rôznych rozhodcovských pozíciách a to najmenej po dobu 2 roky.  
Pokiaľ nebudú súčasne splnené obidve tieto podmienky, rozhodcovia nebudú 
pripustení  ku skúške na zvýšenie rozhodcovskej triedy.  
 
Definitívnu kandidatúru všetkých záujemcov o zvýšenie rozhodcovskej kvalifikácie 
na 2. a 3. stupeň schvaľuje Subkomisia rozhodcov SK SDV.   
 
b) Preškolenie rozhodcov v regiónoch pred sezónou 2022 musí byť zabezpečené do 

konania prvých pretekov v SR v roku 2022. V jednotlivých regiónoch bude 
organizované zástupcami rozhodcov, ktorých poverí Subkomisia rozhodcov SK 
SDV. Jednotné tézy, príp. materiály na preškolenie vypracuje a poskytne 
Subkomisia rozhodcov SK SDV.  

 
c) Rozhodcovia, ktorí majú záujem vykonať skúšky pre medzinárodných rozhodcov, 

nahlásia písomne, výlučne e-mailom, svoj záujem predsedovi Subkomisie 
rozhodcov SK SDV a na sekretariát SK SDV. Subkomisia rozhodcov SK SDV môže 
osloviť vhodných kandidátov na medzinárodných rozhodcov. Definitívnu 
kandidatúru všetkých záujemcov odporúča Subkomisia rozhodcov SK SDV a 
schvaľuje VV SK SDV. 

 
15.4 Zmeny hlavných rozhodcov a zástupcov hlavných rozhodcov 

 
Hlavných rozhodcov a zástupcov hlavných rozhodcov na jednotlivých pretekoch 
schvaľuje na návrh Subkomisie rozhodcov SK SDV Výkonný výbor SK SDV. 
Akékoľvek návrhy na zmeny v schválených nomináciách musia byť vopred nahlásené 
písomne a poslané výlučné e-mailom predsedovi Subkomisie rozhodcov SK SDV na 
potvrdenie. 
 
 

15.5 Ostatný rozhodcovský materiál 
 

Rozhodcovia sú povinní na porade rozhodcov predložiť hlavnému rozhodcovi (alebo 
delegátovi SK SDV) rozhodcovské preukazy na kontrolu. 
Rozhodcovia sú pri zohľadnení aktuálneho počasia pri výkone činnosti povinní mať  
rozhodcovské tričká. Spôsob a pravidlá rozhodcovského ustrojenia pri výkone 
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rozhodcovskej činnosti sú zverejnené na www.canoeslalom.sk v sekcii Subkomisia 
rozhodcov.  Pre rozhodcov pri výkone činnosti nie je prípustné iné, ako rozhodcovské 

oblečenie. V prípade, že rozhodcovia nebudú počas rozhodcovskej činnosti v 
jednotnom rozhodcovskom oblečení, nebudú môcť na pretekoch rozhodovať, resp. 
budú z pretekov stiahnutí a HR toto uvedie v Správe HR. Výnimka v jednotnom 
rozhodcovskom oblečení je v prípade sponzorského oblečenia, ktoré na konkrétne 
preteky dodá organizátor. 

 
 
Čl. 16. POVINNOSTI USPORIADATEĽOV 
 

- Usporiadateľ pretekov je povinný zabezpečiť pri pretekoch v slalome a šprinte WC 
(prípadne mobilné WC), náklady na jeho zabezpečenie by mali byť zahrnuté do 
zúčtovania nákladov na organizáciu pretekov. 

- Usporiadateľ pretekov je povinný zabezpečiť pri pretekoch občerstvenie 
pretekárov v cieli (teplý čaj, malinovka) pri dodržaní zásad hygieny (varnica s 
kohútikom, jednorazové poháre, nádoba na použité poháre, jednorazové fľaše s 
malinovkou, minerálkou, odporúča sa určiť člena zodpovedného za podávanie 
občerstvenia). Ďalej sa odporúča zabezpečiť občerstvenie pre účastníkov formou 
predajného stánku – bufetu. 

- Usporiadateľ pretekov je povinný zabezpečiť pri pretekoch občerstvenie pre 
rozhodcov pri dodržaní zásad hygieny. V prípade pretekov trvajúcich dlhšie ako 6 
hodín podá rozhodcom aj ďalšie jedno ľahké občerstvenie.   

- Prihlášky na preteky a dodatočné prihlášky na preteky budú usporiadateľom 
akceptované iba ak budú podané na predpísaných tlačivách. 

- Vedúci družstva je povinný zúčastniť sa na úvodnej porade vedúcich. Tam by mala 
byť podaná informácia o prípadných mimoriadnych poradách. Ak po tejto 
informácii sa mimoriadnej porady vedúci nezúčastní, považuje sa, že so všetkými 
závermi z týchto porád súhlasí. 

- Usporiadateľovi pretekov sa doporučuje prideliť na každých 10 pretekárov 1 
štartovú listinu pre jeden klub. 

- Zvolanie porady na schválenie trate po predjazde vykoná riaditeľ pretekov, ktorý 
toto schvaľovanie aj riadi. 

- Usporiadateľ je povinný do 10 minút po ukončení jazdy kategórie zverejniť 
predbežné výsledky tejto kategórie. 

- Riaditeľ pretekov je povinný zaslať správu o priebehu pretekov na sekretariát 
Slovenskej Kanoistiky SDV spolu s vyúčtovaním finančných prostriedkov. 

- Štartovú a cieľovú líniu je usporiadateľ povinný viditeľne označiť žltými tyčkami 
prípadne transparentom umiestneným nad líniou štartu a cieľa (fotobunky el. 
merania). 

- Pri odovzdávaní cien je usporiadateľ povinný vhodným výberom miesta zabezpečiť 
dôstojný priebeh odovzdávania cien a zabezpečiť stupne víťazov. 

 


