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SLOVENSKÁ KANOISTIKA 
SEKCIA DIVOKÝCH VÔD 

 
Smernice pre rozhodcov 2017 

Smernica Slovenskej Kanoistiky, SDV č. 2/2017 

 

Agenda: súťažná komisia 
Schválené: Výkonným výborom Slovenskej Kanoistiky SDV  
Účinnosť: od 17.03.2017 

 

1.REBRÍČEK AKTIVITY ROZHODCOV 

 

Rebríček aktivity rozhodcov za rok 2016 je dostupný na webe Slovenskej Kanoistiky 

SDV. 

 

2. REBRÍČEK AKTIVITY ROZHODCOV 2017 – SPÔSOB HODNOTENIA 

 

a) Do hodnotenia sa započítavajú body rozhodcom za absolvované preteky. Body 

sa udeľujú za činnosť v jednom dni podľa súčtu všetkých odštartovaných lodí bez 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 za 3 individuálne lode v slalome, zjazd. Za správnosť udelenia bodov 

zodpovedá hlavný rozhodca, ktorý ich uvedie v Správe HR. 

HR je povinný ihneď po pretekoch zaslať Správu HR na sekretariát Slovenskej 

Kanoistiky SDV, sekretárovi Slovenskej Kanoistiky SDV a organizátorovi pretekov a jedno 

vyhotovenie si ponechá pre seba. Sekretárovi Slovenskej Kanoistiky SDV posiela Správu 

HR výlučne v elektronickej forme e-mailom (na aktuálnom tlačive Správa HR uvedené na 

internetovej stránke Slovenskej Kanoistiky 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 Slovenskej Kanoistiky 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 
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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. 

 

b) Rozhodcom, ktorí na pretekoch vykonávajú iba funkciu v organizačnom výbore 

a nevykonávajú inú rozhodcovskú funkciu, bude započítaná polovičná bodová hodnota za 

dané preteky. 

c) Všestrannosť rozhodcov sa vyznačuje v rebríčku aktivity rozhodcov v 

samostatnom stĺpci číslom, ktoré vyjadruje počet funkcií, ktoré daný rozhodca v sezóne 

vykonával. 

 

 3. POSKYTOVANIE CESTOVNÝCH NÁHRAD 

 

Cestovné náhrady delegovaným rozhodcom poskytuje usporiadateľ v zmysle 

platných Smerníc Slovenskej Kanoistiky SDV a Zákona o cestovných náhradách. V zmysle 

týchto predpisov majú rozhodcovia na pretekoch v kanoistike usporiadaných Slovenskou 

Kanoistikou SDV nárok na preplatenie cestovného a stravného. 

 

4. MEDZINÁRODNÉ PRETEKY NA SLOVENSKU – DELEGOVANIE ROZHODCOV 

 

Na medzinárodné preteky so štátnou dotáciou na Slovensku v roku 2017 budú 

rozhodcovia menovite delegovaní VV Slovenskej Kanoistiky SDV na základe návrhu 

Súťažnej komisie Slovenskej Kanoistiky SDV. 

V prípade, že sa menovite schválený delegovaný rozhodca nemôže zúčastniť 

pretekov, na ktoré bol delegovaný, je povinný toto v najkratšom možnom čase, najneskôr 
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dva dni pred konaním pretekov, oznámiť (najlepšie e-mailom) organizátorovi, HR a 

sekretárovi Slovenskej Kanoistiky SDV, aby mohol byť pozvaný schválený náhradník. V 

prípade, že rozhodca oznámi neúčasť v termíne kratšom, ako dva dni, môže HR alebo 

organizátor pretekov pozvať rozhodcu podľa vlastného výberu. Ak sa delegovaný rozhodca 

nezúčastní pretekov a neospravedlní sa, nebude v nasledujúcom roku delegovaný. Na 

samostatných medzinárodných pretekoch je organizátor povinný uhradiť minimálne 10 

rozhodcov z iných regiónov. 

 

5. NOMINAČNÉ A MAJSTROVSKÉ PRETEKY V SLALOME – DELEGOVANIE 

ROZHODCOV 

 

Na nominačné preteky organizované Slovenskou Kanoistikou SDV na Slovensku v 

roku 2017 budú rozhodcovia menovite delegovaní VV Slovenskej Kanoistiky SDV na 

základe návrhu Komisie súťaží Slovenskej Kanoistiky SDV. 

V roku 2017 je to 5. a 6. SLP v Čunove (1. a 2. nominačné preteky), MTS v L. 

Mikuláši (3. a 4. nominačné preteky) a M-SR v slalome v Čunove. 

 

6. ŠKOLENIA A PREŠKOLENIA ROZHODCOV 

 

Na základe 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. Slovenská 

Kanoistika 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, tzn. 

rozhodca/kandidát môže najskôr absolvovať špeciálnu rozhodcovskú časť, alebo všeobecnú 

teoretickú časť teoretická časť bude organizovaná odborníkmi z FTVŠ UK Bratislava. 

Špeciálna rozhodcovská časť bude organizovaná sekretariátom Slovenskej Kanoistiky SDV 
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formou celodenného školenia, ktoré je zakončené skúškou. Skúška pozostáva z testu z 

teórie kanoistiky na divokých vodách a praktického testu riešenia obrázkov prejazdu 

bránkami a testu z výpočtu časov špeciálnych rozhodcovských školení: 14.04.2017 Dolný 

Kubín a 28.10.2017 Žilina. Oddiely, ktoré majú záujem o vyškolenie nových rozhodcov a 

zvýšenie rozhodcovských kvalifikácií vodného slalomu musia týchto kandidátov písomne 

prihlásiť na sekretariát Slovenskej Kanoistiky SDV do 08.04.2017 a do 23.10.2017. 

 

Kandidáti na rozhodcov najnižšieho 1.stupňa musia splniť nasledujúce kritériá: 

musia mať registračný preukaz SK SDV s potvrdením o zaplatení členského 

príspevku na príslušný rok  

musia sa pred centrálnym školením a skúškou aktívne zúčastniť najmenej troch 

pretekov 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 mať registračný preukaz Slovenskej Kanoistiky SDV s potvrdením o zaplatení 

členského príspevku na príslušný rok  

musia sa aktívne zúčastňovať pretekov v slalome, zjazde a šprinte na rôznych 

rozhodcovských pozíciách a to najmenej po dobu určenú Pravidlami.  

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 sekretár Slovenskej Kanoistiky SDV.  

 

b) Preškolenie rozhodcov v regiónoch pred sezónou 2017 musí byť zabezpečené do 

10.04.2017. V jednotlivých regiónoch bude organizované zástupcami rozhodcov, ktorých 

poverí sekretariát Slovenskej Kanoistiky SDV. 

 

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

nahlásia písomne, výlučne e-mailom, svoj záujem na sekretariát Slovenskej Kanoistiky 

SDV. Sekretár Slovenskej Kanoistiky SDV môže osloviť vhodných kandidátov na 

medzinárodných rozhodcov. Definitívnu kandidatúru všetkých záujemcov odporúča 

sekretár Slovenskej Kanoistiky SDV a schvaľuje VV Slovenskej Kanoistiky SDV. 

 

7. ZMENY HLAVNÝCH ROZHODCOV A ZÁSTUPCOV HLAVNÝCH ROZHODCOV 
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Hlavných rozhodcov a zástupcov hlavných rozhodcov na jednotlivých pretekoch 

schvaľuje na návrh Komisie súťaží Výkonný výbor Slovenskej Kanoistiky SDV. Akékoľvek 

návrhy na zmeny v schválených nomináciách musia byť dopredu nahlásené písomne a 

poslané výlučné e-mailom sekretárovi na potvrdenie. 

 

8. REGISTRAČNÉ A ROZHODCOVSKÉ PREUKAZY 

 

Rozhodcovia pri výkone činnosti sú povinní mať platný registračný preukaz, 

rozhodcovský preukaz s vyznačením absolvovania preškolenia z platných pravidiel nie 

starším ako dva roky. HR je povinný skontrolovať registračné a rozhodcovské preukazy 

rozhodcov zúčastňujúcich sa na pretekoch. Akékoľvek nedostatky v registračných 

preukazoch rozhodcov a rozhodcovských preukazoch je nevyhnutné uviesť do Správy 

hlavného rozhodcu. 

 

9. OSTATNÝ ROZHODCOVSKÝ MATERIÁL 

 

Rozhodcovia sú pri zohľadnení aktuálneho počasia pri výkone činnosti povinní 

rozhodcovské tričká (klasické a polokošeľu) a rozhodcovskú vestu, pokiaľ im tieto 

prostriedky boli pridelené prípade rozhodcovských tričiek sa odporúča: klasické 

rozhodcovské tričko má rozhodca oblečené v prvý deň pretekov (prípadne aj nasledujúci 

deň v prípade trojdňových pretekov) – piatok, sobota. V nedeľu, prípadne posledný deň 

pretekov, má rozhodca oblečenú rozhodcovskú polokošeľu. Ak bolo rozhodcovi pridelené 

len klasické rozhodcovské tričko, používa ho pri výkone rozhodcovskej činnosti počas 

celých pretekov. Spôsob a pravidlá rozhodcovského ustrojenia pri výkone 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 pripustení na preteky, 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. 

 


