
Zápisnica č. 2/17 
Zo zasadnutia ŠTK SHV SK 

Termín, miesto:      13. 3. 2017, Piešťany 
Prítomní:                  František Dosúdil, Juraj Záborský, Boris Bergendi, Rastislav Rus a Martin Bielik 
Ospravedlnený:      --- 

Program rokovania: 

1. Štatút ŠTK SHV SK 
2. Pripomienky k pravidlám 2017-2020 
3. Prístup do Baracudy - profil ŠTK 
4. Vypracovanie Smernice pre SP 
5. Schválenie propozícii pre majstrovské a kvalifikačné preteky 
6. Kontrola rozpisov pretekov na jednotlivé preteky 
7. Schválenie počtu rozhodcov na jednotlivé preteky 
8. Delegovanie členov ŠTK na majstrovské preteky 
9. Prestupy 
10. Rôzne 

Úvod: 

František Dosudil na úvod zasadnutia poďakoval novým členom ŠTK za prijatie ponuky práce v ŠTK. 
Tiež  vysoko vyzdvihol  prácu predošlých členov komisie Milanovi Oršulovi, Miroslavovi Haviarovi, 
Dušanovi Šinkovi, Jurajovi Záborskému a Borisovi Bergendimu. 

K bodu 1 

ŠTK prerokovala štatút ŠTK SHV SK vypracovaný Borisom Bergendim a prijala ho bez pripomienok. 

K bodu 2 

ŠTK prerokovala pravidlá RK a schválila nasledujúce úpravy: 

- Bod 1.6.2: 

lodná kategória (C1, C2, C4, K1, K2, K4, MK1, MC1, MC2  MK2), 

- Bod 1.12: 

Juniorky 17-18 ročné 
C1 K1 K2 K4    200 m 
C1 C2 K1 K2 K4    500 m 
K1 K2     1000 m 
C1 K1 K2    5000 m 
C1 C2 K1 K2 C1 - maratón 21,5 km   (5 okruhov po 4,3 km) 

- Bod 1.15: 



V jednotlivých disciplínach pretekov musia štartovať najmenej dve lode, na majstrovských 
pretekoch najmenej tri lode. Ak je prihlásených na nemajstrovských pretekoch menej lodí, je 
možné zlúčiť túto disciplínu s rovnakou disciplínou vyššej alebo nižšej vekovej skupiny. 
Vyhodnotenie vekovej skupiny, štartujúcej s inou vekovou skupinou sa nevykonáva 
samostatne. Podmienkou vyhodnotenia je odštartovanie minimálne dvoch lodí z vekovej 
skupiny. 

- Bod 1.16.5 (Pridať): 

Na jedných pretekoch športovec štartuje iba v jednej lodnej kategórií - K alebo C. 

 Zapracovať aj do Baracudy, aby sa nedalo na jedny preteky prihlásiť pretekára aj na K aj 
na C v kategóriách juniorov, kadetov, chlapcov a dievčat. 

- Bod 1.17.1: 

MK1 - Minikajak pre chlapcov a dievčatá 9 – 11 ročných 
max. dĺžka: 420 cm 
min hmotnosť: 8 kg 
min šírka: 42 cm 
MK1 - Minikajak pre chlapcov a dievčatá 12 ročných 
max. dĺžka: 420 cm 
min hmotnosť: 8 kg 
min šírka: bez obmedzenia 

MC1 - Kanoe pre jednotlivca chlapci 9-12 ročných 
max. dĺžka: 420cm 
min hmotnosť: 8kg 
min šírka: 49 cm 

- 1.18.3 Ak je rozpisom, alebo na porade vedúcich činovníkov rozhodnuté o povinnom 
vážení, resp. meraní lodí, musí usporiadateľ umožniť kontrolné váženie, resp. meranie lodí, 
a to najmenej 1 hodinu pred štartom jazdy, po ktorej bude nasledovať povinné váženie, 
resp. meranie. 
 

- Bod 1.20.3: 

Usporiadateľ je povinný zabezpečiť zdravotníka a záchrannú službu a taktiež ohlásiť podujatie 
na všetky orgány, kde je to potrebné, v súlade so zákonom 1/2014, Z.z. o organizovaní 

verejných športových podujatí. 

- Bod 1.23.2: 

Ak si to vyžaduje rozsah, alebo druh previnenia, je nutné priestupok postúpiť ŠTK SZRK 
Disciplinárnej komisií SK k disciplinárnemu konaniu. 

- Bod 2.4.5: 

Dodatočné prihlášky sa prijímajú so súhlasom riaditeľa pretekov, najneskôr v priebehu 
porady pretekov, pokiaľ sa koná pred ich jej začiatkom. V prípade elektronickej porady 
zaslaním odhlášok a dohlášok na mailovú adresu časomiery uvedenú v rozpise pretekov, deň 
pred prvým dňom pretekov do 20:00 

- Bod 2.5.4: 

Zmenu prihlášky lodných kategórií K1, C1, MK1, MC1, K2, C2, MK2 je možné oznámiť buď na 
porade vedúcich činovníkov, alebo písomne hlavnému rozhodcovi najneskôr 1 hodinu pred 
štartom prvej jazdy danej dĺžky trate. 

- Bod 2.10: 



4. traja vedúci družstiev, zvolení vybraní na začiatku porady na jednotlivých pretekoch 
hlavným rozhodcom. 

- Bod 2.14.1: 

c) Schvaľuje spôsobilosť trate najneskôr 1 hodinu pred začiatkom pretekov prvým štartom. 
d) Hlavný rozhodca a zástupca hlavného rozhodcu nesmie byť členom usporadujúceho 
oddielu. 

- Bod 3.6.1: 

a) Hromadný štart. Lode stoja na štarte v poradí podľa štartových čísel vždy od ľavej strany v 
smere jazdy doprava tak, že ich predné špičky sú vyrovnané v priamke kolmej na os 
pretekárskej dráhy. Kvôli televíznemu prenosu z pretekov môže byť číslovanie dráh otočené - 
z pravej strany v smere jazdy doľava. 

- Bod 3.10: 

O nesprávnom prejazde obrátky v prípade zrážky rozhodne hlavný rozhodca na základe 
správy rozhodcu na obrátke. 

- Bod 3.14.5: 

Každá loď musí byť označená iba jedným platným štartovným číslom, pripevneným podľa 
pokynov usporiadateľa. 
 
 Hlavne v prípade nálepiek na lodi, treba pridať aj do pokynov usporiadateľa. 

- Registračný poriadok - Bod 1.1.4: 

Účastník pretekov v kategórii dospelých a vo veteránskej kategórii sa môže zúčastniť štartu 
bez lekárskej prehliadky, po predložení čestného prehlásenia o štarte na vlastné 
nebezpečenstvo. Prehlásenie musí obsahovať aj meno pretekára, názov pretekov a dátum. 
Toto prehlásenie musí byť predložené na každých pretekoch hlavnému rozhodcovi najneskôr 
hodinu pred štartom danej disciplíny. Účasť na pretekoch je však podmienená registráciou v 
ESZ podľa bodu 1.2.2. 

K bodu 3 

Všetci členovia ŠTK majú aktívny profil ŠTK, jediný problém má Rastislav Rus, ktorému bolo 
odporučené vyskúšať iný internetový prehliadač. 

K bodu 4 

ŠTK prerokovala smernicu pre Slovenský pohár a dohodla sa na nasledujúcich pohárových pretekoch: 

   kolo  dátum  preteky    trate 

1.   10. 6.  Pohár Interu, Bratislava  200m, 2000m (Ch/D 13-14r.) 
2.   17. - 18. 6. VC Komárna   5000m 
3.   24. - 25. 6. Trenčianska regata  DT 
4.   1. - 2. 7.  Novácka 500-vka  200m, 500m 
5.   8. - 9. 7.  Samaria Cup   200m 
6.   19. - 20. 8. Pohár SNP, Piešťany  500m, 1000m 

K bodu 5 

ŠTK prerokovala propozície pre majstrovské a kvalifikačné preteky a prijala ich bez pripomienok. 

 



K bodu 6 

ŠTK prerokovala rozpisy pretekov na jednotlivé preteky a z dôvodu neúplnosti niektorých rozpisov 
v systéme Baracuda odložila tento bod na nasledujúce rokovanie. 

K bodu 7 

ŠTK prerokovala počty rozhodcov na jednotlivé preteky a dohodla sa na pridaní jedného rozhodcu na 
prvú obrátku na každé preteky, kde sa pôjde dlhá trať a takisto na pridaní jedného rozhodcu na 
meranie lodí na pohárové preteky. 

K bodu 8 

ŠTK delegovala nasledujúcich členov na majstrovské preteky: 

- M-SR dlhé trate, Nováky -> Boris Bergendi 
- M-SR žiaci 11-12r., v rámci Nováckej 500vky -> doplní sa neskôr 
- M-SR krátke trate, Zemník -> doplní sa neskôr 
- M-SR maratón, Piešťany -> doplní sa neskôr 

K bodu 9 

ŠTK vzala na vedomie zamietnutie prestupu 5 pretekárov z klubu Športový klub Kajak Moravany do 
klubu Kajak & Kanoe Piešťany klubom z Moravian. Táto záležitosť bude riešená podľa platných 
pravidiel rýchlostnej kanoistiky. 

K bodu 10 

ŠTK prerokovala možnosť registrácie pretekára žijúceho a trénujúceho na Slovensku s Maďarským 

rodným číslom do SHV SK a schválila túto registráciu. 

Zapísal:  Martin Bielik 

Overil: Boris Bergendi 


