
Usmernenie pre organizátora pretekov o zabezpečení 

rozhodcov na pretekoch zaradených do kalendára 

Slovenskej kanoistiky - sekcie hladkých vôd v roku 2023 

Úlohy organizátora pretekov v rýchlostnej kanoistike pri spolupráci s rozhodcami. 

Splnením všetkých nižšie uvedených úloh získa organizátor príspevok v rámci Usmernenia pre 

príspevok na preteky. Kontrolu splnenia týchto úloh uvedie hlavný rozhodca v správe hlavného 

rozhodcu: 

a) Pri elektronickej porade zaradiť všetkých nominovaných rozhodcov na podujatie do 

elektronickej komunikácie. Zoznam nominovaných rozhodcov sa nachádza na stránke canoe.sk 

a kontaktné informácie sa nachádzajú v IS Baracuda v sekcií „Adresár SK SHV”. 

b) Minimálne 48 hod. pred pretekmi informuje organizátor všetkých nominovaných rozhodcov, 

ktorí majú záujem o ubytovanie, mailom o zabezpečení ubytovania pre rozhodcov (miesto, 

časový interval dokedy sa treba ubytovať a podobne). Usporiadateľ je povinný preveriť záujem 

rozhodcov o ubytovanie v predstihu. Rozhodca, ktorý prejaví záujem o ubytovanie, na preteky 

príde a na toto ubytovanie nenastúpi, je povinný ho uhradiť usporiadateľovi. 

c) Minimálne 48 hod. pred pretekmi informuje organizátor všetkých nominovaných rozhodcov 

mailom o zabezpečení stravy. V prípade, že má rozhodca záujem o vyplatenie diét namiesto 

zabezpečenia stravy, je povinný o tom informovať usporiadateľa minimálne 48 hod. pred 

pretekmi. 

d) Pri obede zabezpečiť prednostné vydanie stravy a vyhradené miesto na obedovanie počas 

prestávky. 

e) Zabezpečiť občerstvenie a nápoje pre rozhodcov. 

f) Zabezpečiť rozpis v tlačenej forme pre všetkých nominovaných rozhodcov v jednostrannej 

tlači. 

g) Zapojenie cieľovej kamery a pripojenie na MariTime podľa návodu. Nastavenie, spustenie 

a kontrolu funkčnosti zabezpečí rozhodca poverený obsluhou MariTime. 

h) Vytýčenie priestoru pre rozhodcov (štart, cieľ, obrátky, váha). Vyznačiť páskou (alebo 

obdobným spôsobom) priestor určený pre rozhodcov, kam nemajú vstupovať iné osoby. 

i) Zabezpečiť spojenie:  

● štart - cieľ prostredníctvom telefónu, 

● váha, trať, obrátka, hlavný rozhodca a cieľ prostredníctvom vysielačky. 

j) Nesústrediť komentátora/rozhlas v jednej miestnosti s rozhodcami. 

Za splnenie všetkých bodov zodpovedá výlučne organizátor pretekov. 

Schválené ŠTK dňa 28. 11. 2022 


