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UVOD 

Namen tega dokumenta je zagotovitev pravil, ki urejajo ICF tekmovanja v kajakaškem 

maratonu. 

 

JEZIK 

Pisna oblika angleščine je edini sprejemljiv jezik za vse uradno sporazumevanje. Angleščina 

je uradni jezik za vse vrste sporazumevanja, ki so povezane s temi tekmovalnimi pravili in 

vodenjem vseh tekmovanj v kajakaškem maratonu pod okriljem ICF.  

 

Vsa poimenovanja, zapisana v moškem spolu, veljajo za oba spola.  

 

AVTORSKE PRAVICE 

Ta tekmovalna pravila je mogoče fotokopirati. Izvirna pravila so na voljo na uradni spletni 

strani Mednarodne kajakaške zveze ICF www.canoeicf.com. 
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SEZNAM OKRAJŠAV 

TEKMOVALEC Tekmovalec ali tekmovalka 

ICF Mednarodna kajakaška zveza 

CAMC Tehnični odbor za kajakaški maraton 

[SP] Splošna pravila (spremeni jih lahko le 

kongres ICF) 

[TP] Tehnična pravila (spremeni jih lahko le 

upravni odbor ICF) 

TEKMOVANJA Vsa svetovna prvenstva, vsi svetovni pokali, 

vsa mednarodna tekmovanja. 

KATEGORIJE Kajak moški, kajak ženske, kanu moški, 

kanu ženske 

DISCIPLINE K1 moški, K2 moški, K4 moški, K1 ženske, 

K2 ženske, K4 ženske, C1 moški, C2 moški, 

C1 ženske, C2 ženske 

TEKME Vsaka disciplina v vsaki starostni kategoriji. 
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I. POGLAVJE – SPLOŠNA PRAVILA 

1 DEFINICIJA KAJAKAŠKEGA MARATONA [SP] 

V kajakaškem maratonu tekmovalec tekmuje na določeni dolžini proge na vodi, ki ni del 
predpisanih standardov. Vodno površino mora sprejeti takšno kot je in biti pripravljen, da svoj 
čoln prenese preko neplovnih ovir ali med dvema vodnima tokovoma, če je to potrebno.  
 

2 MEDNARODNA TEKMOVANJA [SP] 

2.1 Vsa tekmovanja, proglašena za mednarodna, morajo potekati po pravilih ICF.  
 
2.2 Tekmovanja, ki jih organizira nacionalna zveza ali vanjo vključena društva, se vedno 
štejejo za mednarodna, če so na ta tekmovanja vabljeni oziroma se jih udeležijo tudi tuji 
tekmovalci. Mednarodno tekmovanje mora nadzorovati vsaj en akreditiran sodnik, ki ima 
veljavno mednarodno sodniško izkaznico.  
 
2.3 Kajakaška tekmovanja na kontinentalnih in regijskih več panožnih športnih igrah ter 
prvenstvih morajo potekati v skladu s pravili ICF in posebnimi določbami za svetovna 
prvenstva v določeni disciplini.  
 
2.4 Organizacijo in program kajakaških tekmovanj na več panožnih športnih igrah mora na 
globalni ravni potrditi ICF, na kontinentalni ravni pa kontinentalna kajakaška zveza. 
 

3 TEKMOVALCI [SP] 

3.1 Mednarodnega tekmovanja se lahko udeležijo le člani klubov in združenj, ki so včlanjeni 
v nacionalno zvezo, članico ICF. 
 
3.2 Tekmovalec, ki ustreza pogojem iz prejšnje točke, lahko s posebnim dovoljenjem 
nacionalne zveze na mednarodnem tekmovanju nastopi tudi samostojno.  
 
3.3.1 Tekmovalec lahko zastopa nacionalno zvezo tuje države, v kateri začasno živi, če 
pridobi soglasje matične nacionalne zveze. To soglasje mora poslati na sedež ICF in 
predsedniku tehničnega odbora za kajakaški maraton do 30. novembra predhodnega leta (leto 
dni pred predvidenim tekmovanjem). Enak postopek velja, ko se tekmovalec odloči za vrnitev 
v matično nacionalno zvezo. 
3.3.2 Če tekmovalec v tujini živi dve leti ali več, soglasje matične nacionalne zveze ni več 
potrebno.  
3.3.3 V enem koledarskem letu tekmovalec na kajakaških tekmovanjih ne sme zastopati več 
kot eno nacionalno zvezo.  
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3.4 Prvo leto, ko tekmovalec lahko nastopa na tekmah ICF in mednarodnih tekmovanjih, je 
leto, v katerem dopolni 15 let. Zadnje leto, ko lahko nastopi v mladinski kategoriji, je leto, v 
katerem dopolni 18 let. Prvo leto, ko tekmovalec lahko nastopa v kategoriji mlajših članov 
(U23), je leto, v katerem dopolni 15 let. Zadnje leto, ko tekmovalec lahko nastopa v kategoriji 
mlajših članov (U23), je leto, v katerem dopolni 23 let. 
 
3.5 Tekmovalec veteran (master) lahko nastopi na veteranskem tekmovanju v tistem letu, ko 
doseže spodnjo mejo starostnih kategorij. Npr. v starostni skupini 35–39 let lahko nastopi v 
letu, ko dopolni 35 let. V disciplinah K2, C2 ali K4 določa starostno kategorijo starost 
najmlajšega tekmovalca v čolnu. Starostne skupine se začnejo s skupino 35–39 let in si nato 
sledijo v petletnih obdobjih. 
 
3.6 Vsaka nacionalna zveza mora zagotoviti dobro zdravstveno stanje in telesno 
pripravljenost svojih tekmovalcev, ki jim omogoča nastopanje na primerni stopnji določenega 
tekmovanja. Poleg tega mora nacionalna zveza svojim tekmovalcem, trenerjem in članom 
zveze zagotoviti zdravstveno, nezgodno in premoženjsko zavarovanje, ki vključuje osebe, 
opremo in lastnino. 
 

4 DISCIPLINE [SP] 

 
Kajakaški maraton lahko poteka v naslednjih disciplinah: 
 
Moški: K1, K2, K4, C1, C2 
Ženske: K1, K2, K4, C1, C2 
Mešano: K2, C2 
 

5 KOLEDAR MEDNARODNIH TEKMOVANJ [SP] 

KOLEDAR MEDNARODNIH TEKMOVANJ se razlikuje od KOLEDARJA TEKMOVANJ 

ICF (samo tekme ICF) 

 
5.1 Samo nacionalna zveza, ki je članica ICF, lahko vloži predlog za vpis tekmovanja v 
koledar mednarodnih tekmovanj.  
 
5.1.1 Prijava tekmovanja se izvrši preko obrazca, ki ga izda ICF, in je objavljen na spletni 
strani ICF. 
 
5.1.2 Koledar tekmovanj ICF (svetovno prvenstvo in svetovni pokali) bo objavljen do 1. 
januarja v letu pred tekmovanji. Zadnji rok za prijavo mednarodnih tekmovanj je 1. marec (2 
meseca po objavi koledarja tekmovanj ICF) v letu pred tekmovanjem.   
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5.2 Tekmovalna komisija bo potrdila tekmovalni koledar. Ko bo koledar potrjen, bo 
dokončen. 
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II. POGLAVJE – DISCIPLINE IN ZNAČILNOSTI ČOLNOV  

6 OMEJITVE [TP]  

 

K1 K2 K4 C1 C2  

520cm 650cm 1100cm 520cm 650cm Maksimalna 
dolžina 

8kg 12kg 30kg 10kg 14kg Minimalna 
teža 

 

 

Blagovne znamke [SP] 

 

Vodila pri kakršnem koli oglaševalskem materialu, ki ga tekmovalci nosijo na oblačilih ali 
opremi, naj bodo naslednja: 

 

a. Oglaševanje tobačnih izdelkov in žganih alkoholnih pijač ni dovoljeno. 

b. ICF in nacionalna zveza, ki organizira ICF tekmovanje, ne smeta biti vključena v 
kakršno koli ekskluzivno sponzorsko oglaševanje. 

c. Nacionalne zveze, ki sodelujejo na svetovnih in kontinentalnih prvenstvih, morajo 
imeti enoten oglaševalski dizajn za identifikacijo sponzorjev.  

d.  Ves oglaševalski material mora biti umeščen tako, da ne ovira prepoznave 
tekmovalcev in ne vpliva na končni razplet tekmovanja. 

e. Ves oglaševalski material mora biti uporabljen v skladu s pravili tekmovalnega 
kodeksa MOK (IOC Athletes Code) in ICF pravilom primernosti (ICF Eligibility 
Rule). 

 

Kateri koli čoln, pripomoček ali del oblačil, ki ni v skladu z zgornjimi pogoji, bo neprimeren 
za uporabo v času tekmovanja. Ekipe so odgovorne za svojo opremo. 
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7 KONSTRUKCIJA [TP] 

 

a) Kajaki 

Za izdelavo so dovoljeni vsi materiali. Prečne in vzdolžne linije trupa ne smejo biti 
konkavne/vbočene (samo horizontalno in vertikalno). Krmila so dovoljena. 
Maksimalna debelina krmilnega rezila ne sme presegati 10mm v primeru K1 in K2, če 
krmilno rezilo predstavlja podaljšek dolžine kajaka.  

b) Kanuji 

Za izdelavo so dovoljeni vsi materiali. Prečne in vzdolžne linije trupa ne smejo biti 
konkavne/vbočene (samo horizontalno in vertikalno). Kanu mora biti izdelan 
simetrično glede na dolžinsko os.  

Krmila ali kateri koli dodatki, ki bi pomagali pri usmerjanju na progi, niso dovoljeni. 
Gredelj, če je nameščen, mora biti raven, mora se raztezati preko celotne dolžine čolna 
in ne sme segati več kot 30mm izpod trupa.  

C1 in C2 sta lahko v celoti odprta. Minimalna dolžina odprtine mora biti 280 cm, 
zunanji rob stranice čolna (gunwale) pa lahko sega maksimalno 5cm v plovilo ob 
celotni odprtini. Čoln ima lahko največ tri ojačevalne prečke z maksimalno širino 7cm 
(vsaka posebej). Krovnice, ki jih je mogoče odstraniti, so dovoljene. 

c) Črpalke 

Črpalke na ročni mehanizem so lahko nameščene tako v kanujih kot kajakih. Črpalke, 
ki ovirajo linijo trupa, niso dovoljene. Elektronske črpalke so lahko uporabljene le, če 
jih zaradi varnostnih pogojev zahtevajo organizatorji tekmovanja. Avtomatične ali 
ročne črpalke so lahko nameščene tako v kajakih kot v kanujih.  

d) Na čoln ne sme biti nameščena nikakršna sestavina, ki bi tekmovalcu omogočila 
nepošteno prednost. Uporaba mazil za trup ni dovoljena. 

 

8 MERITVE [TP] 

Dolžina kajaka ali kanuja bo izmerjena med skrajnima točkama na repu in kljunu. Trakovi ali 
druga zaščitna sredstva na kljunu in repu morajo biti vključeni. Krmila, ki predstavljajo 
podaljšek kajaka, niso vključena v meritve. Teža kajaka ali kanuja se meri, ko je iz čolna 
odstranjena odvečna voda, in lahko vključuje plovce, sedeže, nožne opore, krmila in pritrjene 
črpalke. Izvzeta so vesla, krovnice in rezervoarji za pijačo.  
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III. POGLAVJE – ORGANIZACIJA TEKMOVANJ 

 

9 FUNKCIONARJI [TP] 

9.1 Mednarodna tekmovanja potekajo pod nadzorom naslednjih funkcionarjev: 

– vodja tekmovanja, 

– vodja reševalcev iz vode, 

– glavni sodnik na progi, 

– menedžer tekmovanja, 

– sekretar tekmovanja, 

– starter(ji), 

– poravnalec, 

– sodniki na progi, 

– sodnik(i) na cilju, 

– časomerilna služba, 

– ciljna kontrola čolnov, 

– predstartna kontrola opreme, 

– napovedovalec, 

– odgovorni za predstavitev športa (sport presentation officer).  

 

9.2 Če okoliščine to dopuščajo, lahko ena oseba opravlja dve izmed zgoraj naštetih funkcij. 
Tekmovanje vodi tekmovalni odbor, ki ga sestavljajo: 

– vodja tekmovanja, 

– vodja reševalcev iz vode, 

– glavni sodnik na progi. 

 

9.3 Dolžnosti tekmovalnega odbora: 

a) organizacija in nadzorovanje poteka tekmovanja, 
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b) v primeru neugodnih vremenskih razmer ali ostalih nepredvidenih situacij, ki onemogočijo 
izvedbo ali zaključek tekmovanja, prestavijo tekmovanje na kasnejši čas in določijo drug 
termin tekmovanja, odpovejo tekmovanje ali v primeru, da se je tekmovanje že začelo, 
odpovejo ali prestavijo tekmovanje, 

c) prisluhniti vsem vloženim protestom in rešiti vse nesporazume, ki se pojavijo, 

d) odločiti v primeru diskvalifikacij, ko so omejitve kršene med tekmovanjem. Odločitev 
odbora bo temeljila na pravilih ICF za kajakaški maraton. Izreče lahko tudi kazni v skladu s 
statutom ICF (npr. izključitev za daljše časovno obdobje kot za čas tekmovanja), 

e) pred sprejemom vsake odločitve glede domnevne kršitve pravil mora tekmovalni odbor 
prisluhniti mnenju sodnikov, ki so nadzorovali tekmo, če menijo, da bo to dodatno pojasnilo 
domnevno kršitev. 

9.3.1 Tekmovalni odbor lahko diskvalificira katerega koli tekmovalca, ki se vede neprimerno 
ali pa s svojim vedenjem in govorom izkazuje zaničevanje funkcionarjev, sodnikov, ostalih 
tekmovalcev ali gledalcev. 

9.3.2 Član tekmovalnega odbora ne sme sodelovati pri sprejemanju sodbe, povezane z 
diskvalifikacijo tekmovalca, ki prihaja iz iste nacionalne zveze. 

 

10 DOLŽNOSTI FUNKCIONARJEV [TP] 

10.1 Vodja tekmovanja, ki je tudi predsednik tekmovalnega odbora, odloča o vseh zadevah, ki 
se pojavijo v času tekmovanja, vendar jih ne urejajo ta pravila. 

10.2 Menedžer tekmovanja je odgovoren za pripravo in potek tekmovanja. 

10.3 Sekretar tekmovanja je odgovoren za beleženje rezultatov in pripravo seznamov 
dobitnikov nagrad. Prav tako mora v zapisnik beležiti postopke sestankov o protestih. Vodjo 
za stike z mediji mora oskrbovati z vsemi potrebnimi informacijami glede poteka tekmovanja 
ali rezultati. 

10.4 Starter odloča o vseh vprašanjih, povezanih s startom tekem in je edini odgovoren za 
odločitve glede napačnega starta. Poskrbeti mora, da je startna oprema v dobrem stanju. 
Tekmovalce usmeri na startno mesto in izvede start po tekmovalnih pravilih za kajakaški 
maraton. V uporabi je angleški jezik. Odločitev starterja je dokončna.  

10.5 Poravnalec je odgovoren za pravočasno namestitev čolnov na startno linijo. V uporabi je 
angleški jezik. 

10.6 Glavni sodnik na progi skrbi za to, da se tekma izvaja v skladu s pravili. Če pride do 
kršitve pravil, sodnik na progi to nemudoma javi vodji tekmovanja, ki informacijo posreduje 
tekmovalnemu odboru. Tekmovalni odbor odloči, ali bodo tekmovalci, ki naj bi kršili pravila, 
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diskvalificirani. Glavni sodnik na progi imenuje sodnike, ki nadzorujejo kontrolne točke ob 
progi. 

10.7 Sodniki na cilju odločajo o vrstnem redu, po katerem so tekmovalci prečkali ciljno linijo. 
Nameščeni so ob ciljni liniji. Če se sodniki ne strinjajo pri razvrstitvi dveh ali več 
tekmovalcev, v primeru spora odloči navadna večina. V primeru neodločenega glasovanja, 
odloči glas glavnega sodnika. Odločitev sodnikov je končna.  

10.8 Časomerilna služba je odgovorna za beleženje časov. Pred vsakim tekmovanjem mora 
glavni časomerilec zagotoviti, da ure ali druga časomerilna oprema delujejo brezhibno.  

10.9 Ciljna kontrola čolnov: 

Pred svetovnim prvenstvom, svetovnimi pokali, svetovnimi igrami in kontinentalnimi 
prvenstvi organizator tekmovanja na primernem mestu zagotovi tehtnico, ki bo ekipam 
omogočala preverjanje teže njihovih čolnov. Odgovornost ekip je, da po želji izrabijo to 
možnost ali ne. Po tekmi bo pregledovalec preveril dimenzije, opremo in težo čolnov, da bi se 
prepričal, ali so v skladu s pravili ICF za kajakaški maraton. Če kateri od njih ne bo v skladu s 
pravili, bo tekmovalnemu odboru predlagan za diskvalifikacijo.  

10.10 Predstartna kontrola opreme: 

a) potrdi, da čoln, oprema in oblačila tekmovalca/ev ustrezajo zahtevam tekmovalnih 
predpisov, ki so bili potrjeni na sestanku vodij ekip,  

b) ko ugotovi skladnost s predpisi, napoti čolne na startno mesto, kot je to predvideno v 
tekmovalnih predpisih in potrjeno na sestanku vodij ekip. 

10.11 Vodja reševalcev iz vode je odgovoren za svetovanje tekmovalnemu odboru glede 
potrebnih varnostnih zahtev in za zagotavljanje, da se te varnostne zahteve dejansko izvajajo. 

10.12 Napovedovalec po navodilih organizatorja tekmovanja naznani start vsake tekme, 
startni vrstni red in vrstni red tekmovalcev med potekom tekmovanja. Po koncu tekmovanja 
naznani končne rezultate.  

10.13 Odgovorni za predstavitev športa (sports presentation officer) je odgovoren za pripravo 
sledečega (ko je to primerno): 

a) komentar, 

b) zvočne pripomočke, 

c) TV in prenos v živo, 

d) spletne storitve, 

e) javni razglas rezultatov v sodelovanju z ekipo, ki pripravlja rezultate, 

f) prostore za gledalce, 
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g) marketing dogodka, 

h) prostore za medije. 

10.14 Na svetovnem prvenstvu morajo biti vsi funkcionarji priznani mednarodni funkcionarji 
za kajakaški maraton z veljavnimi certifikati. 

 

11 FUNKCIONARJI NA MEDNARODNIH TEMOVANJIH V 
KAJAKAŠKEM MARATONU [SP] 

11.1 Izpit: 

11.1.1 Izpitna organizacija 

Izpit za sodnike je organiziran na vsakem svetovnem prvenstvu, če je za to dovolj zanimanja.  

V primeru, da se izpit organizira na tekmi, ki ni svetovno prvenstvo, se lahko kot 
organizatorke izpita prijavijo le kontinentalne ali nacionalne zveze. To storijo hkrati s prijavo 
tekmovanj z izpolnjenim obrazcem, ki ga izda ICF in je objavljen na spletni strani ICF. 

Zadnji rok za prijave je enak kot za koledar mednarodnih tekmovanj. Koledar izpitov je 
objavljen sočasno s koledarjem mednarodnih tekmovanj. 

11.1.2 Kandidati za izpit 

Le nacionalne zveze imajo pravico imenovanja kandidatov za sodniški izpit, in sicer vsaj 30 
dni pred izpitom.  

Prijave morajo biti poslane na sedež ICF na posebnem obrazcu, ki ga izda in na svoji spletni 
strani objavi ICF. Sedež ICF sestavi in posreduje seznam kandidatov predsedniku 
odgovornega odbora.    

3. Izpitni postopek 

Izpit izvaja dvočlanska podkomisija, ki jo določi predsednik tehničnega odbora ICF. 

Izpit poteka v angleškem jeziku za vse funkcionarje, ki želijo sodelovati na tekmovanjih ICF, 
in temelji na poznavanju statuta ICF, pravil ICF ter praktičnega testa. 

Če kandidati izpit opravljajo v katerem koli drugem uradnem jeziku, morda ne bodo izbrani 
za sodelovanje na tekmovanjih ICF. 

11.1.4 Sodniška izkaznica 

Po opravljenem izpitu predsednik odgovornega tehničnega odbora sestavi uradno izpitno 
poročilo ICF in ga posreduje sedežu ICF, kjer izdajo izkaznice sodnikom, ki so uspešno 
opravili izpit, ter te izkaznice posredujejo nacionalnim zvezam. 
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11.1.5 Veljavnost in obnavljanje 

Veljavnost in obnavljanje sta predmet kriterija tehničnega odbora. V primeru, da sodniška 
izkaznica preneha veljati, se izgubi ali uniči, izdaja nove izkaznice stane 20 evrov.  

11.2 Finančna odgovornost 

Nacionalne zveze so finančno odgovorne za svoje funkcionarje (pred in po izpitu). Za 
vsakega kandidata mora zveza plačati 20 evrov. Skupni račun bo poslan nacionalni zvezi med 
30. oktobrom in 30. novembrom tekočega leta. 

Če se zveza za opravljanje izpita prijavi izven termina svetovnega prvenstva, mora le-ta kriti 
vse stroške opravljanja izpita, vključno s stroški bivanja in prevoza članov podkomisije, ki 
izvaja izpit. 

11.3 Nominiranje in imenovanje sodnikov za tekmovanja ICF 

11.3.1 Samo nacionalne zveze lahko imenujejo sodnike za tekmovanja ICF.  

11.3.2 Zadnji rok za oddajo predlogov je 1. januar v letu tekmovanja. 

11.3.3 Nominacije se posreduje predsedniku tehničnega odbora (kopijo pa na sedež ICF). 
Predsednik tehničnega odbora bo seznam izbranih sodnikov v potrditev predložil 
tekmovalnemu odboru, ki jih bo potrdil do 1. marca. 

 

12 RAZPISI [SP] 

Razpis za mednarodno tekmovanje mora vsebovati naslednje informacije: 

a) datum in kraj tekmovanja, 

b) položaj in načrt proge, 

c) discipline in razdalje tekem, 

d)  zaporedje in startni čas tekem, 

e) lastnosti proge, vodne pogoje in stopnjo težavnosti, 

f) višino takse, 

g) naslov, na katerega je potrebno poslati prijave, 

h) zadnji rok za sprejem prijav; ta datum ne sme biti prej kot 14 dni pred prvim tekmovalnim 
dnem. 

Razpisi za svetovne pokale morajo biti poslani vsem članicam ICF vsaj tri (3) mesece pred 
začetkom tekmovanja. 
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13 PRIJAVE [SP] 

13.1 Na mednarodna tekmovanja se lahko prijavijo le nacionalne zveze, in to v skladu z 
navodili, navedenimi v razpisu. Prijava mora vselej vsebovati: 

a) ime nacionalne zveze ali kluba, kateri/kateremu tekmovalci pripadajo, 

b) tekme, v katerih želijo sodelovati ekipe, 

c) ime in priimek vsakega tekmovalca, skupaj z njegovim rojstnim datumom in 
državljanstvom,  

d) za ICF prvenstva veljajo enaki pogoji tudi za prijavo morebitnih nadomestnih tekmovalcev. 
Za ostala tekmovanja v ICF koledarju na pisni prijavi ni potrebno navesti imen nadomestnih 
tekmovalcev.  

13.1.1 Zraven nominirane ekipe lahko sodelujoče zveze prijavijo neomejeno število 
nadomestnih tekmovalcev v vsaki tekmi. 

13.2 Vse prijave morajo biti podane v pisni obliki (pismo, faks, elektronska pošta ipd.). Kjer 
je uporabljena verbalna komunikacija, mora biti ta potrjena v pisni obliki do določenega 
končnega roka (do polnoči zadnjega dne za prijavo). V primeru nasprotujočih si informacij, 
bodo upoštevane informacije na uradnih pismih zvez ali podpisane informacije. 

13.3 Ob prijavi morajo nacionalne zveze podati informacijo o barvi opreme svojih 
tekmovalcev. Te barve se v času tekmovanja ne smejo spreminjati. 

 

14 SPREJEM PRIJAV IN PROGRAM [TP] 

a) Prejem prijav mora biti potrjen najkasneje 48 ur po prejemu. 

b) Na tekmovanjih, ki niso prvenstva, se mora sestanek vodij ekip začeti najmanj tri (3) 
ure pred prvo tekmo in največ 30 ur pred prvo tekmo. Na tem sestanku se med drugim 
določi končne podrobnosti prijav.  

c) Po sestanku je program dokončen in na voljo na tekmovališču. Vsebovati mora imena 
in državljanstva tekmovalcev ter rezultate žreba, če je bil ta potreben. 

d) Na prvenstvih se mora sestanek vodij ekip začeti najmanj 24 ur pred začetkom prve 
tekme in največ 36 ur pred prvo tekmo. 

e) Po sestanku vodij ekip bo na tekmovališču na voljo dokončen program. Vseboval bo 
imena in državljanstva tekmovalcev ter preverjeno startno listo. 

f) Vodja ekipe 

Vodja ekipe bo predstavljal ekipo ter bil v času tekmovanja glavni kontakt z vodjo 
tekmovanja in organizatorji. 
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15 SPREMEMBA IN UMIK PRIJAV [TP] 

Na tekmovanjih, označenih kot ICF prvenstva, lahko nominirane tekmovalce zamenjajo le 
tisti tekmovalci, ki so ob prijavi navedeni kot zamenjave. Informacijo o tovrstnih zamenjavah 
je treba podati na sestanku vodij ekip. 

Vodja tekmovanja lahko v izrednih okoliščinah sprejme pisno zamenjavo nominiranih 
tekmovalcev z imenovanimi zamenjavami do ene ure pred začetkom prve tekme.  

Odločitev vodje tekmovanja, kaj je izredna okoliščina, je dokončna in se nanjo ni mogoče 
pritožiti. Umik prijav je dokončen in ponovna prijava iste ekipe ni mogoča. Prijavne takse 
niso povrnjene. 

 

16 SPREMEMBE V ZAPOREDJU TEKMOVANJ [TP] 

Organizatorji morajo slediti vrstnemu redu tekem, kakor je navedeno v razpisu, in intervalu 
med posameznimi tekmami, kakor je navedeno v tekmovalnem programu. Spremembe so 
možne le, če se z njimi strinjajo vodje ekip ali nacionalni predstavniki. 

 

17 OZNAČEVALNI ZNAKI [TP] 

Zastave, ki označujejo meje za prenos čolnov, morajo biti razdeljene po diagonali na rdečo in 
rumeno polovico. Tako startna kot ciljna linija morata biti na mestih, ki se stikajo z zunanjimi 
linijami proge, označeni z rdečimi zastavami ali bojami.  

Za označbo proge na obratih in ob ostalih spremembah smeri morajo biti uporabljene rdeče ali 
rumene boje. Rdeče boje je potrebno obveslati z leve strani čolna, rumene boje pa morajo biti 
na desni strani čolna. 

 

18 PROGE [TP] 

a) Rečne proge brez ovir ali prekinitev. 

b) Rečne proge z ovirami, kot so jezovi, skale ali plitvine, ki vključujejo obvezne ali 
morebitne prenose. 

c) Odprte proge na jezerih, širokih rečnih ustjih ali na odprtem morju. 

d) Kombinacije zgoraj naštetega. 
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Dolžina proge: 

Člani – moški Min. 20km, brez zgornje meje. 

Članice – ženske Min. 15km, brez zgornje meje. 

Mladinci Min. 15km, brez zgornje meje. 

 

Tekme lahko potekajo v eni ali več etapah, v enem ali več dneh, kjer končni rezultat določa 
seštevek tekmovalnega časa. Obračališča je potrebno preveslati, kot je to zapovedano. 

Tekme v kratkem kajakaškem maratonu se lahko izvede z ali brez prenosov.  

 

19 ŠTEVILKE ČOLNOV IN TEKMOVALCEV [TP] 

Vsi kajaki in kanuji morajo biti opremljeni s številko, ki je pritrjena na kajake ali kanuje, kot 
to predvidi organizator.  

Osebna številka tekmovalca, ki jo tekmovalec dobi od organizatorja tekmovanja, se nosi na 
hrbtu tekmovalca oziroma na prsih tekmovalca, če tako zahteva zveza, organizatorka 
tekmovanja. Na sprednji strani je lahko poleg osebne številke tudi naziv ali ime glavnega 
pokrovitelja prireditve. 

 

20 NAVODILA TEKMOVALCEM [TP] 

Na mednarodnih tekmovanjih, drugih kot so svetovna prvenstva, svetovni pokali, svetovne 
igre ali kontinentalna prvenstva, mora vsak vodja ekipe vsaj pet (5) ur pred tekmovanjem 
dobiti pisna navodila, ki vsebujejo naslednje točke:  

a) natančne informacije o progi in njenih oznakah, 

b) čas starta in startne postopke, 

c) startno linijo, 

d) ciljno linijo, 

e) okvirno startno listo, 

f) nujne zahteve glede varnostne opreme.  

 

Na svetovnih prvenstvih, svetovnih pokalih, svetovnih igrah in kontinentalnih prvenstvih 
morajo biti dokončne informacije, ki vsebujejo vse naštete točke od a) do f), poslane vsem 
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prijavljenim nacionalnim zvezam in objavljene na spletni strani tekmovanja vsaj sedem (7) 
dni pred začetkom tekmovanja.  
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IV. POGLAVJE – TEKMOVALNA PRAVILA 
 

21 SREDSTVA POGONA [TP] 

Kajaki se poganjajo izključno z dvolistnimi vesli. Kanadski kanuji se poganjajo izključno z 
enolistnimi vesli. V nobenem primeru vesla ne smejo biti pritrjena na čoln.   

 

22 START [TP] 

22.1 Startna linija mora biti označena z dvema rdečima zastavama ali dvema rdečima bojama 
ali kombinacijo obeh. 

22.2 Tekmovalci morajo biti na startu ob času, ki ga predvideva tekmovalni program. Start bo 
izveden ne glede na manjkajoče tekmovalce.  

22.3 Discipline bodo startale v padajočem vrstnem redu, od najhitrejših do najpočasnejših, kot 
je to predvidel tekmovalni odbor.  

22.4 Način starta mora biti eden izmed spodaj opisanih. Določil ga bo organizacijski odbor in 
ga vključil v informacijski material, razdeljen pred začetkom tekmovanja.  

a) Mirujoč start (Stationary start) 

Pozicija čolnov na startu je takšna, da so špice čolnov na startni liniji. Čolni morajo biti 
mirujoči. Rep čolna lahko nekdo drži. Ko je to mogoče, se morajo vsi čolni v disciplini 
razvrstiti na startni liniji in startati na način mirujočega starta. Ko to ni mogoče zaradi 
pomanjkanja prostora, ali je zaradi vodnih oziroma vremenskih razmer težko izvedljivo, se 
lahko izvede enega izmed naslednjih sočasnih alternativnih načinov starta. 

b) Mrežni start (Grid start) 

Nacionalne ekipe, enakomerno zastopane v vsakem delu mreže, s pozicijami, ki jih določi 
žreb. Nacionalne ekipe imajo prednost pred klubskimi ekipami. 

c) Le Mans start 

Čolni so razvrščeni na obali v vrstnem redu, določenem z žrebom. 

d) Kotaleči start (Rolling start) 

Kjer močni rečni tokovi otežujejo mirujoči start (stationary start), se lahko uporabi kotaleči 
start. Pri tem startu je čolnom dovoljeno naplavljanje proti liniji, tako da linijo prečkajo ob 
signalu. 

e) Intervalni start (Interval start) 
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Kjer je mirujoči start (stationary start) nepraktičen ali nezaželen, se lahko uporabi intervalni 
start, pri katerem je vrstni red določen z žrebom. Spisek tekmovalcev z njihovim startnim 
časom bo razdeljen vodjem ekip in objavljen na oglasni deski najmanj tri (3) ure pred 
začetkom tekmovanja. Prav tako je mogoč intervalni start v skupinah. 

22.5 V vseh primerih bodo tekmovalce na vodo pozvali najmanj 10 minut pred predvidenim 
startom, v primeru Le Mans starta pa bo podano desetminutno opozorilo. 

22.6 Naslednji startni postopki bodo veljali pri določenih startih: 

a) mirujoči start (stationary start) in 

b) mrežni start (grid start), 

Starter bo zagotovil, da so vsi čolni na startni liniji ali mreži v mirujočem položaju, kot je to 
primerno. Ko je starter zadovoljen z mirujočimi linijami, bo dal signal ali znak 'pripravljen 
(Ready)', ki mu bo sledil strel, startna hupa ali beseda 'pojdi (Go)'. 

Če tekmovalec začne veslati po besedi 'pripravljen (Ready)' in pred strelom, se smatra, da je  
startal napačno.  

Če tekmovalec poskuša startati pred kakršnim koli navodilom, se smatra, da je startal na 
nešporten način.  

Tekmovalec, ki bo startal napačno ali nešportno, bo opozorjen. 

Drugo opozorilo se bo izkazalo v kazni 30 sekund. 

Tretje opozorilo se bo izkazalo v diskvalifikaciji s tekmovanja.   

Diskvalificirani tekmovalec mora nemudoma zapustiti vodo.  

c) Le Mans start 

Tekmovalci stojijo na startni liniji v mirujočem položaju. Ko je starter zadovoljen z 
mirujočim položajem tekmovalcev, izreče besedo 'pripravljeni (Ready)', ki ji sledi strel ali 
beseda 'pojdi (Go)'. 

Če tekmovalci začnejo teči pred strelom, bo starter razglasil napačen start in opozoril 
tekmovalce, ki so startali napačno.  

Če tekmovalec poskuša startati pred kakršnim koli navodilom, se smatra, da je startal na 
nešporten način.  

Tekmovalec, ki bo startal nešportno, bo opozorjen. 

Drugo opozorilo se bo izkazalo v kazni 30 sekund. 

Tretje opozorilo se bo izkazalo v diskvalifikaciji s tekmovanja.   
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Pri Le Mans startu noben tekmovalec med tekom k čolnu ne sme spotikati, blokirati, 
zadrževati ali ovirati drugih tekmovalcev.  

d) Kotaleči start (rolling start) 

Čolni se razvrstijo precej pred startom in se premikajo (naplavljajo) proti starterju.  

Starter bo zagotovil, da bo linija kar se da ravna in da si noben tekmovalec ne bo zagotovil 
pretirane prednosti pri startu.  

Ko je starter zadovoljen, liniji dovoli napredovanje (naplavljanje) do desetih (10) metrov pred 
startno linijo, in izreče signal 'pripravljen (Ready)', ki mu sledi strel, startna hupa ali beseda 
'pojdi (Go)'.  

Če tekmovalec začne veslati po besedi 'pripravljen (Ready)' in pred strelom, je startal 
napačno. 

Takojšnja polminutna (30 sekund) kazen se izreče tekmovalcu, ki starta napačno. 

e) Intervalni start 

Tekmovalci bodo pozvani na startno pozicijo na podlagi predhodno določenega vrstnega reda. 
Tekmovalci morajo biti opozorjeni pet (5) minut, dve (2) minuti in minuto (1) pred določenim 
startnim časom.  

Starter se prepriča, da je vsak tekmovalec ali skupina tekmovalcev v mirujočem položaju in 
poravnana.  

Tekmovalec, ki prečka startno linijo pred desetsekundnim (10 sekund) opozorilom, bo 
ponovno pozvan s pretečenim časom, vzetim iz določenega startnega časa. Tekmovalec, ki bo 
začel veslati med desetsekundnim (10 sekund) opozorilom in strelom oziroma startnim 
poveljem, bo takoj kaznovan s kaznijo 30 sekund.  

22.7 Vsako izmed kazni, opisanih v teh pravilih, mora tehnični direktor sporočiti vodji ekipe 
tekmovalca v prekršku. Ko je to mogoče, morajo biti informacije o časovni kazni sporočene 
tudi tekmovalcem v prekršku (na prvi možni kontrolni točki). 

22.8 Tekme z več etapami: 

Ko je tekma razdeljena v več etap, starti druge in vseh sledečih etap v istem dnevu potekajo 
individualno ali v skupinah, kakor to določi organizator in o tem obvesti vodje ekip na 
sestanku vodij ekip.  

Če start poteka individualno, tekmovalci startajo v vrstnem redu prihodov v prejšnji etapi in z 
enakim časovnim intervalom. 

Če start poteka v skupini, je prav tako treba upoštevati prihode iz prejšnje etape in zabeležene 
časovne razlike.  
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Merjenje časa bo skupno, zmagovalec pa bo tekmovalec ali ekipa, ki bo imel najmanjši 
seštevek časa celotne proge, skupaj z morebitnimi časovnimi kaznimi, ki jih izreče 
organizator. Ponoven start drugega ali nadaljnjih dni lahko uporabi katerega koli od začetnih 
ali etapnih startnih postopkov, opisanih v teh pravilih. 

 

23 OZNAKE NA PROGI IN OBRATI [TP] 

Oznake na progi, vključno z oznakami obratov, morajo biti obveslane glede na opis proge, ki 
je bil potrjen na sestanku vodij ekip.  

 

24 TEKMOVANJE V SKUPINI IN PREHITEVANJE [TP] 

Pri prehitevanju se mora kajak ali kanu, ki prehiteva, izogibati ostalim tekmovalcem v 
celotnem času prehitevanja.   

Ko kajak ali kanu tekmuje v skupini tekmovalcev, je dolžnost vseh tekmovalcev, da se v času 
vožnje izogibajo drug drugemu. To pravilo se nanaša na katero koli manevriranje znotraj 
skupine in je v veljavi na vseh delih proge, tudi pri prenašanju in obratih.  

 

25 PRENAŠANJE [TP] 

Tekmovalci lahko prenašajo čolne le na točkah, ki jih označijo organizatorji tekmovanja. 

a) Na uradnih obveznih ali neobveznih točkah morajo biti meje delov reke, kjer je treba 
prenesti čoln, jasno označene z zastavami, ki označujejo začetek in konec prostora za 
izkrcanje ter začetek in konec prostora za vkrcanje. Zastave, ki označujejo prenašanje, 
morajo biti diagonalno razdeljene na rdeči in rumeni del.  

b) Vsi tekmovalci (in njihovi imenovani pomočniki, kjer je to dovoljeno) se morajo 
izkrcati na vnaprej določenem prostoru, prenesti svoj čoln in se znova vkrcati na 
vnaprej določenem prostoru.  

c) Voda na koncu prostora za izkrcanje in pred začetkom prostora za vkrcanje je izven 
meje.  

d) Organizatorji morajo težiti k zagotovitvi tolikšnega prostora, ki omogoča hkratni 
prenos vsaj štirih K2 čolnov.  

e) Tekmovalec, ki prenaša čoln na drugem mestu, kot je to predvideno ob progi, ne sme 
napredovati, razen če tako odloči tekmovalni odbor.  

f) Če je voda plitka, je vedno dovoljeno izkrcanje v reki ter prenos ali vleka čolna do 
globlje vode.  
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g) Pod nobenim pogojem se prenašanje ne sme uporabiti z namenom krajšanja 
tekmovalne proge. 

 

26 POMOČ [TP] 

26.1 Tekmovalca na progi ni dovoljeno spremljati ali mu na kakršen koli način nuditi pomoči 
iz kajakov, kanujev ali kakršnih koli drugih plovil (npr. motornih čolnov), ki na tekmi ne 
tekmujejo.  

26.2 Na svetovnih prvenstvih, kontinentalnih prvenstvih, svetovnih igrah in tekmah 
svetovnega pokala, noben tekmovalec ne sme veslati na valu tekmovalca iz druge discipline 
(wash hang). 

26.3 Tekmovalec lahko sprejme pomoč podpornih skupin z brega, dokler pri tem ne ovira 
ostalih tekmovalcev. Pri tem na noben način ne sme napredovati. Vso pomoč je treba nuditi z 
brega, razen iz varnostnih razlogov. Tovrstna pomoč je omejena na prvo pomoč, predajo 
hrane, pijače in oblek, zamenjavo poškodovane opreme, vključno z vesli ter pomoč pri 
popravilih.  

26.4 V primeru prevrnitve lahko tekmovalec sprejme pomoč pri praznjenju čolna in 
ponovnem vzpostavljanju položaja pri veslanju, vendar pri tem na noben način ne sme 
napredovati.  

26.5 Tekmovalec, ki se sooča s težavami spodnjega dela telesa, lahko ob predhodnem 
soglasju tekmovalnega odbora prejme pomoč pri prenašanju čolna. To pomoč izvedejo prej 
imenovani pomagači, če ob tem ne pridobi nobene prednosti, in ob pogoju, da tekmovalec 
zapusti čoln ali je odstranjen iz čolna, preden pomagači nesejo čoln.  

26.6 Zamenjava ali uporaba nadomestnih čolnov ni dovoljena, niti med tekmovalci iz iste 
ekipe.  

 

27 VARNOSTNI UKREPI [TP] 

Vsak čoln mora vsebovati dovolj plovnosti, ali v sami izgradnji čolna ali s pomočjo naknadno 
nameščenih plovcev, da tudi v primeru napolnjenosti z vodo še vedno plava na vodi. 
Pregledovalci lahko preverijo plovnost čolna, če ta ni očitna po vizualnem pregledu. Če se 
organizatorji iz varnostnih razlogov odločijo tako, mora biti v čolnih nameščena dodatna 
plovnost, da tekmovalcem nudi dodatno podporo, ko so ti v vodi, in/ali pa mora vsak 
tekmovalec nositi plovni pripomoček in/ali drugo določeno opremo. Tovrstne zahteve bodo 
navedene na prijavnem obrazcu.  

Vsak tekmovalec, ki ne bo upošteval teh navodil, ne bo smel startati. Če bo startal, bo 
diskvalificiran.  
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Tekmovalci nastopajo na lastno odgovornost. Niti organizatorji niti ICF niso odgovorni za 
nesreče ali materialno škodo, ki se lahko zgodi med tekmovanjem.  

Vsak funkcionar mora poskrbeti, da se upošteva varnostne ukrepe in preprečiti tekmovalcem 
ali čolnom start oziroma nadaljevanje tekmovanja, če ti ne upoštevajo zahtev, navedenih v teh 
pravilih.  

Kajakaški maraton lahko tekmovalce privede tudi v nevarne okoliščine. Vsak tekmovalec, ki 
vidi drugega tekmovalca v resnih težavah, mora sotekmovalcu nuditi najboljšo možno pomoč. 
Če tega ne stori, je lahko diskvalificiran.  

 

28 CILJ [TP] 

Čoln konča vožnjo, ko špica čolna z vsemi tekmovalci v njem prečka ciljno linijo, označeno z 
zastavami. Če dva ali več čolnov doseže isti časovni rezultat, so vsi tekmovalci uvrščeni 
enako. 

 

29 DISKVALIFIKACIJE IN KAZNI [SP] 

a) Tekmovalec, ki namerava na tekmovanju nastopiti na kateri koli drug kot časten način, 
ki poskuša zmagati na nepošten način ali krši pravila tekmovanja oziroma se ne ozira 
na poštenost tekmovalnih pravil, bo diskvalificiran iz tekmovanja. 

b) Nepravilno sledenje tekmovalni progi 

Če tekmovalec ne sledi pravilni smeri tekmovalne proge (npr. da zgreši obračališče), s 
tem krši tekmovalna pravila in bo kaznovan.  

Če sodnik oceni, da je tekmovalec na ta način pridobil nekaj malega prednosti, se mu 
pripiše 15 sekund kazni.  

Če tekmovalec na ta način pridobi veliko prednost, bo diskvalificiran. 

Če bojo zgreši zaradi trka po veslanju v skupini, bo dogodek preiskan, čoln, ki je 
povzročil trk, pa bo diskvalificiran. Glej spodaj; Trki ali škoda. Tekmovalec, ki bo 
zgrešil bojo iz teh razlogov, ne bo kaznovan.  

c) Trki in škoda 

Vsak tekmovalec, za katerega glavni sodnik na progi ali funkcionar tekmovanja oceni, 
da je povzročil trk, ali ki poškoduje čoln oziroma veslo drugega tekmovalca ali se po 
nepotrebnem oddalji od določene proge, je lahko kaznovan. 

Če se oceni, da so imeli ostali tekmovalci zaradi incidenta malo izgube, odgovorni 
tekmovalec prejme kazen 30 sekund.  
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Če se oceni, da je incident ostalim tekmovalcem povzročil veliko škodo, je kazen 
diskvalifikacija.  

d) Kršitev kontrole čolna 

Če tekmovalec zaključi tekmovanje v kajaku ali kanuju, ki ob pregledu ni zadostil 
zahtevam ICF klasifikacij, bo diskvalificiran iz tekme.  

e) Kršitve spremljevalcev 

V času tekmovanja je tekmovalce ob progi prepovedano spremljati v drugih čolnih. 
Takšna dejanja bodo privedla do diskvalifikacije tekmovalca, ki so ga spremljali.  

f) Veslanje na valu (Wash hanging) 

Veslanje na valu tekmovalca iz druge discipline na svetovnih prvenstvih in 
kontinentalnih prvenstvih pomeni kršitev tekmovalnih pravil in prinaša kazen. Če se 
opazi, da tekmovalec vesla na valu drugega tekmovalca, bo prejel opozorilo in kazen 
30 sekund. Če tekmovalec prejme drugo opozorilo ali si pridobi veliko prednost, bo 
diskvalificiran iz tekme.  

g) Upravljanje s kaznimi 

O časovnih kaznih odloča glavni sodnik na progi. Nanje se ni mogoče pritožiti.  

Kazni bodo izvedene na označenem mestu pri prenašanju, nadzoroval pa jih bo 
funkcionar tekmovanja ali pa bodo dodane tekmovalčevemu končnemu času, če na 
tekmovanju ni v uporabi kazenska časovna pavza.  

O diskvalifikacijah odloča tekmovalni odbor. Nanje se je mogoče pritožiti. 

h) Vse kazni in diskvalifikacije, ki jih izreče tekmovalni odbor, morajo biti nemudoma 
potrjene v pisni obliki, navedeni pa morajo biti tudi razlogi za takšne odločitve. Vodja 
ekipe kaznovanega tekmovalca mora prejeti kopijo obvestila o diskvalifikaciji z 
natančnim časom, ki označuje čas začetka možnosti protesta.   

 

30 PROTESTI [SP] 

30.1 Protest, ki naj bi preprečil tekmovalcu (ekipi) nastop na tekmovanju, mora biti 
posredovan vodji tekmovanja najmanj eno uro pred začetkom tekmovanja. 

30.2 Protest, vložen več kot 31 dni po sporni tekmi, je dovoljen le v primeru, da funkcionarji 
zveze, ki vlaga protest, lahko dokažejo, da dejstva, na katerih je protest osnovan, niso bila 
dostopna več kot eno uro pred začetkom tekme. 

30.2.1 Naknadni protest se naslovi na tehnični odbor ICF za kajakaški maraton. Protestno 
vlogo spremlja denarna pristojbina. 
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Protest med tekmovanjem, ki je povezan z incidentom v času tekme, mora biti podan 
tekmovalnemu odboru in vročen vodji tekmovanja v pisni obliki najkasneje 30 minut po tem, 
ko je zadnji izmed vpletenih tekmovalcev: 

a) zaključil z vožnjo ali 

b) moral odstopiti.  

30.3 Organizatorjem je dovoljeno izdati uvodne rezultate in izvesti podelitev nagrad, ko s 
progo opravijo prvi trije tekmovalci v tej disciplini. 

30.4 Vse protestne vloge so vložene v pisni obliki, vlogam pa mora biti priložen tudi depozit 
v višini 50 evrov oziroma v enaki vrednosti valute države organizatorke tekmovanja. Če je 
protestu ugodeno, se depozit vrne. 

Če incidentu prisostvujejo funkcionarji na tekmi in odločajo o postopkih, je to treba oznaniti 
javno ter o tem čim hitreje obvestiti ekipe in gledalce.  

Odločitev tekmovalnega odbora glede protesta ali prijavljenega incidenta mora biti javljena 
vodjem ekip, ki jih to zadeva, najkasneje 30 minut po prejetem protestu ali javljenem 
incidentu.  

 

31 PRITOŽBE [SP] 

Tekmovalci imajo pravico pritožbe na odločitev tekmovalnega odbora, ki jo podajo ICF-u 
preko nacionalnih zvez, najkasneje 30 dni po dnevu tekmovanja. Pritožbi mora biti priložen 
depozit v višini 25 evrov ali v enaki vrednosti druge valute. Znesek je povrnjen, če je pritožba 
uspešna. Odločitev upravnega odbora ICF je dokončna, sprejeta pa bo na podlagi priporočila 
tehničnega odbora za kajakaški maraton. 

 

32 ANTI-DOPING [SP] 

Nedovoljena uporaba poživil/doping, kakor je definirana v kodeksu anti-dopinga olimpijskega 
gibanja, je strogo prepovedana. Anti-doping kontrola mora biti izvedena v skladu s pravili 
ICF anti-doping kontrole, pod nadzorom zdravniškega in anti-doping odbora ICF. 

 

33 INFORMACIJE [SP] 

Po koncu vseh mednarodnih tekmovanj v kajakaškem maratonu, navedenih v tekmovalnem 
koledarju ICF, je treba dve kopiji uradnih rezultatov poslati generalnemu sekretarju ICF, eno 
kopijo pa predsedniku tehničnega odbora ICF za kajakaški maraton.  
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V. POGLAVJE – POSEBNA PRAVILA ZA SVETOVNO 
PRVENSTVO 

34 PRIPRAVE [SP] 

Svetovna prvenstva se lahko organizirajo vsako leto s  pooblastilom upravnega odbora ICF v 
določenem kraju in času ter v skladu s tekmovalnimi pravili ICF za kajakaški maraton. 
Pravico do udeležbe imajo le nacionalne zveze, članice ICF. 

V olimpijskih disciplinah se veljavno svetovno prvenstvo izvede le, če je na tekmi udeleženih 
vsaj šest (6) zvez iz treh (3) celin. Če se med tekmovanjem ena ali več zvez umakne iz 
tekmovanja ali tekmovanja ne dokonča, to ne vpliva na veljavnost tekmovanja. 

V neolimpijskih disciplinah se veljavno svetovno prvenstvo izvede le, če na prvenstvu v vsaki 
disciplini sodelujejo ekipe iz vsaj šestih (6) nacionalnih zvez. Na celotnem tekmovanju pa 
morajo sodelovati nacionalne zveze iz vsaj treh (3) kontinentov. Če se med tekmovanjem ena 
ali več zvez umakne iz tekmovanja ali tekmovanja ne dokonča, to ne vpliva na veljavnost 
tekmovanja. 

 

Prvenstvo je omejeno na naslednje discipline: 

Moški K1, K2, C1 in C2 

Ženske K1, K2 in C1 

Moški U23 K1, C1 

Ženske U23 K1           

Mladinci – moški K1, K2, C1 in C2 

Mladinke – ženske K1, K2 in C1 

 

Prijave so omejene na dva (2) čolna na disciplino iz posamične države. Svetovno prvenstvo se 
izvede v treh dneh za vsako starostno skupino (člani, mladinci). Ti dnevi se lahko prekrivajo, 
tako da je skupno število dni lahko maksimalno štiri (4) dni. Vsaka tekma mora biti 
zaključena v eni etapi, npr. non-stop.  

 

35 PROGRAM TEKEM [TP] 

Program tekem bo določil tehnični odbor za kajakaški maraton. Urnik bo dovoljeval ločitev 
disciplin, ko bo to potrebno za zagotavljanje poštenega tekmovanja in minimaliziranja 
navzkrižja disciplin. Natančen vrstni red in časovni urnik se na svetovnih prvenstvih lahko 
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razlikuje glede na posebne okoliščine. Vsak tekmovalni dan bo na sporedu le ena tekma v 
določeni starostni skupini.  

 

36 PROGA [TP]   

Proga, na kateri poteka svetovno prvenstvo, mora biti znotraj normalnih okvirov in splošnih 
izkušenj nacionalnih zvez, ki organizirajo tekmovanja v kajakaškem maratonu.  

Proga mora biti v krožnem formatu, s startom, ciljem in prenašanjem na istem področju. 
Priporočeno število krogov je 8 za člane, 7 za članice, člane v kanuju in mlajše člane (U23) v  
kajaku, 6 krogov za članice v kanuju, mlajše članice (U23) v kajaku, mlajše člane (U23) v 
kanuju in mladince v kajaku ter po 5 krogov za mladinke v kajaku oziroma kanuju in 
mladince v kanuju.  

Natančno število krogov in število prenosov se lahko razlikuje zaradi posebnih okoliščin 
tekme.  

Priporočena dolžina mora biti takšna, da zmagovalec v vsaki izmed kategorij v članski 
konkurenci doseže čas, približen dvema urama in petnajstim minutam.  

Dolžina za mladince bo temeljila na številu krogov, opisanih zgoraj.  

Nacionalne zveze, ki želijo prirediti svetovno prvenstvo, morajo prijaviti predlagano progo in 
tehnične ureditve, ki jih nato pregleda tehnični odbor ICF za kajakaški maraton. Po potrditvi 
tehničnega odbora lahko nacionalna zveza poda prijavo upravnemu odboru ICF. 

 

37 RAZPISI, PRIJAVE IN PROGRAM [SP] 

37.1  Razpis 

Razpis za svetovno prvenstvo izda nacionalna zveza, organizatorka prvenstva, v skladu s 
pravili in predpisi ICF. Razpis mora biti odposlan vsaj tri (3) mesece pred prvim dnem 
prvenstva.  

37.2 Prijave 

37.2.1 Na svetovna prvenstva se lahko tekmovalci prijavijo le preko nacionalne zveze v 
skladu s predpisi, podanimi v razpisu.  

Številčne prijave: najmanj 45 dni pred prvim tekmovalnim dnem. 

Poimenske prijave: najmanj 14 dni pred prvim tekmovalnim dnem. 

37.2.1.1  Sprejete bodo le prijave nacionalnih zvez, članic ICF.  
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37.2.1.2 Prijave na vsa svetovna prvenstva potekajo preko prijavnega obrazca, ki ga oblikuje 
ICF in bo dostopen na spletni strani za vsako disciplino. Obrazec za vsako disciplino se 
oblikuje s soglasjem odbora posamezne discipline. 

37.2.2  Prijave vsebujejo edinstveno identitetno številko tekmovalca, po naslednji formuli: 

»DIS NOC G ddmmyyyy 01« 

DIS – okrajšava za disciplino (CSP, CSL, CAM, CFR, DRB, WWC, CSA) 

NOC – Nacionalna olimpijska koda 

G – spol: 1 za moške, 2 za ženske 

ddmmyyyy – datum rojstva (dan, mesec, leto) 

01 – število športnikov rojenih na isti dan v isti državi 

37.2.2.1  V čolnih z več tekmovalci morajo biti imena tekmovalcev razvrščena tako, kot si 
sledijo v čolnu. Prvo ime na vrhu seznama mora biti ime tekmovalca, ki je na začetku čolna 
(razen na tekmovanjih v 'Dragon boatu'). 

37.2.3  Vse prijave morajo biti izvedene preko spletnega sistema, ki ga odobri tehnični odbor 
in preskrbi organizator tekmovanja. V vsakem primeru mora biti prijavni obrazec izpolnjen in 
poslan preko spletnega sistema, elektronske pošte ali v tipkani obliki preko faksa (ročna 
pisava ni dovoljena). 

37.3 Program 

Okviren program tekmovanja, ki vsebuje urnik startov in število prijavljenih tekmovalcev 
vsake sodelujoče nacionalne zveze v vsaki disciplini, mora nacionalna zveza, organizatorka 
prvenstva, poslati vsaki sodelujoči zvezi vsaj en (1) mesec pred prvim dnem prvenstva. 
Končni program prvenstva mora biti na voljo tri (3) dni pred začetkom tekmovanja in mora 
vsebovati:  

a) čas starta vsake tekme, 

b) imena in državljanstvo vseh tekmovalcev v vsaki disciplini, 

c) popolna navodila glede proge in ureditve treninga. 

 

38 ŽREB [TP] 

Žreb startnih pozicij v vsaki disciplini bo potekal pod nadzorom funkcionarja ICF in 
predsednika nacionalne zveze, prirediteljice prvenstva, ali njegovega delegata.  
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39 ŽIRIJA IN FUNKCIONARJI [SP] 

Tekmovalna žirija, ki jo sestavlja največ pet oseb in jih imenuje upravni odbor ICF, je najvišji 
organ na svetovnem prvenstvu.  

Enega izmed članov imenujejo za predsednika žirije. Tej žiriji so podrejeni tako vodja 
tekmovanja kot ostali funkcionarji, kot je navedeno v točki 9, in vodja medicinske službe. 

 

40 PRITOŽBE [SP] 

40.1 Tekmovalci imajo pravico pritožbe žiriji glede odločitev tekmovalnega odbora. Pritožbo, 
ki mora biti pisna in vsebovati razloge, morajo nasloviti na sklicatelja žirije, sklicatelju žirije 
pa jo mora vodja ekipe vročiti najkasneje 20 minut po tem, ko je bil vodja ekipe pisno 
obveščen o odločitvi zoper tekmovalca ali ekipo in je podpisal potrdilo.  

40.2 Če tekmovalec, ki je predmet diskvalifikacije, še vedno tekmuje na progi, se čas za 
vložitev pritožbe podaljša do ene ure po tem, ko je tekmovalec preveslal progo ali pa odstopil 
iz tekmovanja. 

40.3 Pritožbi mora biti priložen depozit v višini 25 evrov (ali v enaki vrednosti druge valute). 
Če je pritožbi ugodeno, se depozit vrne. 

40.4 O potrdilu pritožbe sklicatelj žirije obvesti vpletene vodje ekip in navede priprave na 
obravnavo pritožbe. 

40.5 Pritožba bo obravnavana čim prej. Lahko se pokliče tudi priče.  

40.6  Odločitev žirije je dokončna. 

40.7 Ko je odločitev žirije znana ali ko poteče časovni rok za pritožbe žiriji (kar je kasneje), 
se oznani končne rezultate ter podeli kolajne in nagrade. 

 

41 PREVERJANJE ČOLNOV [TP] 

Kontrolorji čolnov bodo čolne pregledovali z običajno opremo. Ob koncu tekme bodo znova 
preverili prve štiri čolne. 

 

42 NAGRADE [SP] 

44.1 Kolajne na prvenstvu se podeljujejo po olimpijskem protokolu. Podeljene kolajne morajo 
simbolizirati zlato, srebro in bron. Kolajne na stroške organizacijskega odbora priskrbi ICF. 
Kolajne se v nobenem primeru ne smejo podeliti komur koli drugemu kot tistim, ki so se 
uvrstili na prva tri mesta v vsaki izmed kategorij svetovnega prvenstva. 
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Na uradni podelitveni slovesnosti se lahko podelijo le kolajne. Ostale nagrade se lahko podeli 
ob drugi priložnosti. Z namenom ohranjanja formalnosti podelitvene slovesnosti morajo 
tekmovalci, ki bodo prejeli kolajne, nositi uradna oblačila in obutev svoje nacionalne zveze. 

42. 2  Podeljenih bo pet pokalov: 

– en pokal v kategoriji kajak moški, 

– en pokal v kategoriji kajak ženske, 

– en pokal v kategoriji kanu moški, 

– en pokal v kategoriji kanu ženske, 

– en pokal za nacionalno zvezo, zmagovalko v skupnem seštevku prvenstva (samo v članski 
konkurenci). 

Zmagovalna zveza bo nagrajena na podlagi točkovnega seštevka po sistemu, ki ga je določil 
tekmovalni komite za kajakaški maraton. V primeru izenačenih rezultatov pokal prejme 
zveza, ki ima najboljši posamični rezultat v določeni disciplini. 

 

43 ANTI-DOPING [SP] 

Nedovoljena uporaba poživil/doping, kakor je definirana v kodeksu anti-dopinga olimpijskega 
gibanja, je strogo prepovedana. Anti-doping kontrola mora biti izvedena v skladu s pravili 
ICF anti-doping kontrole, pod nadzorom zdravniškega in anti-doping odbora ICF. 

 

44 REZULTATI IN POROČILA [SP] 

V roku 30 dni po zaključku svetovnega prvenstva morajo biti generalnemu sekretarju ICF 
poslane kopije uradnih rezultatov svetovnega prvenstva. Generalnemu sekretarju ICF morajo 
biti poslana tudi vsa poročila, povezana s protesti, ter vsi ostali pomembni dokumenti, 
povezani s tekmovanjem. 
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PRILOGA I: VELJAVNI PREDPISI ZA PRIPRAVO IN 
ORGANIZACIJO SVETOVNEGA PRVENSTVA 

 

 

I – PRIJAVA 

1. Prijava bo izvedena elektronsko. Mogoči sta dve obliki prijave: 

a) Kandidat, ki se prijavlja prvič – prizorišče, ki v zadnjih petih (5) letih ni organiziralo 
svetovnega pokala ali svetovnega prvenstva (ICF tekmovanja). Pred prijavo za 
organizacijo svetovnega prvenstva mora nacionalna zveza tehničnemu delegatu ICF, 
npr. predsedniku tehničnega odbora ali njegovemu namestniku, omogočiti ogled 
predlaganega prizorišča in objektov, opisanih v prijavi. Poročilo delegata mora biti 
skupaj s prijavo posredovano generalnemu sekretarju ICF, ki nato to posreduje 
izvršnemu odboru ICF, ta pa nato sprejme odločitev.  

b) Kandidat s potrdilom ICF – prizorišče, ki je v zadnjih petih (5) letih organiziralo 
svetovni pokal ali svetovno prvenstvo. 

 

Obe obliki vsebujeta vprašanja, ki bodo ali pa ne dovolila elektronsko prijavo.  

Rok za prijavo: najkasneje do 1. januarja pet (5) let pred letom načrtovanega tekmovanja. 

 

2. Nacionalna zveza, ki se prijavlja za organizacijo svetovnega prvenstva, mora vložiti 
kandidaturo v elektronski obliki, prav tako pa mora poslati papirnato kopijo 
generalnemu sekretarju ICF najkasneje do 1. januarja štiri (4) leta pred načrtovano 
izvedbo tekmovanja.  

Kandidatura mora vsebovati naslednje: 

a) Predlagan datum – v skladu z okvirnim koledarjem ICF, z možnostjo sprememb v 
upravičenem primeru, 

b) okvirni program tekmovanja, 

c) okvirni budžet/stroške (v skladu z načrtom ICF), 

d) načrte in ilustracije proge (z označbami vseh objektov), 

e) javni prevoz (sredstva javnega prevoza; najbližje letališče, železniška ali 
avtobusna postaja – razdalja od proge), 
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f) nastanitev (število hotelov z razdaljo od proge, kapaciteta, najvišja cena, jasna 
definicija kategorij, cenovna razlika med kategorijami v odstotkih), 

g) transport (med hoteli in progo, izven in v času tekmovanja), 

h) marketinški načrt (kako bo kandidat oglaševal in promoviral dogodek, nacionalna 
in mednarodna promocija), 

i) TV/medijske zahteve (seznam potencialnih televizijskih postaj, odgovornih za 
prenose, opis TV prenosov, število in pozicija kamer), 

j) motivacija in zapuščina: zakaj kandidat želi organizirati dogodek in kako bo to 
vplivalo na kajakaštvo v mestu, regiji ali državi, 

k) opis inovacij, ki jih kandidat želi predstaviti na svetovnem prvenstvu, 

l) potrditveno pismo ICF, ki ga podpiše kandidat, in pomeni uradno obvezo za 
spoštovanje vseh predpisov ICF za organizacijo svetovnega prvenstva, 

m) garantno pismo (mestni svet, nacionalni olimpijski komite ali vlada itd. – karkoli, 
kar dokazuje podporo dogodku z višjih instanc), 

n) kandidati za organizacijo članskih svetovnih prvenstev v olimpijskih disciplinah: 
kopija bančnega potrdila o prenosu 15.000 evrov garancije. Ta bo vrnjena 
kandidatu, če bo njegova prijava zavrnjena ali po uspešno končanem prvenstvu. 

 

II – PREDSTAVITEV UPRAVNEMU ODBORU ICF 

Najmanjša zahteva za kandidate je vloga pisne predstavitve upravnemu odboru ICF. Avdio-
vizualna predstavitev, ki ni daljša od 10 minut, lahko nadomesti pisno predstavitev, če 
kandidati takšno predstavitev ocenijo kot potrebno.  

 

III – DODELITEV 

a) Vsi kandidati morajo imeti podpisano potrditveno pismo ICF, preden upravni odbor 
ICF podeli organizacijo svetovnega prvenstva, 

b) upravni odbor ICF dodeli tekmovanje samo štiri (4) leta vnaprej. Lokacije bodo 
izbrane samo za eno leto (primer: leta 2007 bodo izbrani samo dogodki, ki bodo 
organizirani leta 2011). 
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IV – PRIPRAVA 

1. Sporazum med ICF in nacionalno zvezo, organizatorko tekmovanja, mora biti 
podpisan najkasneje v 90-ih dneh po dodelitvi svetovnega prvenstva.  

2. Pred svetovnim prvenstvom bo nacionalna zveza, organizatorka tekmovanja, ob 
datumu, ki ga določi za to zadolženi odbor ICF, pripravila poročilo o napredku pri 
organizaciji prvenstva in tehničnemu delegatu ICF omogočila vsaj enkraten ogled 
napredka priprav na prizorišču. Potne stroške in stroške namestitve tehničnega 
delegata krije nacionalna zveza, organizatorka tekmovanja. 

3. Nacionalna zveza, organizatorka tekmovanja, krije stroške namestitve s polnim 
penzionom za člane žirije in vodjo tekmovanja. 

4. Vsaka nacionalna zveza mora prejeti dve (2) identifikacijski izkaznici za dostop do 
prostorov tekmovalnega odbora in žirije. Samo osebe, ki prejmejo te identifikacijske 
izkaznice, lahko govorijo v imenu nacionalne zveze. Te osebe je potrebno imenovati 
na sestanku vodij ekip.  

 

V – POROČILO 

Nacionalna zveza, organizatorka tekmovanja, mora po koncu svetovnega prvenstva ICF-u 
poslati končno poročilo, ki vsebuje naslednje točke: 

1. Papirnato verzijo rezultatov, 

2. elektronske rezultate v obliki PDF in Excelu, 

3. paket prijavnih obrazcev, biltene, vstopnice, 

4. življenjepise tekmovalcev v elektronski verziji (kompatibilne z bazo ICF), 

5. seznam in kontaktne podatke vseh akreditiranih predstavnikov medijev, 

6. najmanj 200 fotografij visoke kvalitete (fotografije zmagovalcev; najmanj 15cm x 
15cm v 200dpi; z imenom fotografa in podpisom vsake fotografije) – elektronski 
format, 

7. angleško verzijo članka o tekmovanju (vključno s podatki o državah udeleženkah, 
številom prijavljenih tekmovalcev, predstavitvijo prizorišča, atmosfere, rezultatov, 
izjav tekmovalcev, trenerjev, gledalcev …), 

8. prenos izkustvenih predlogov – kaj predlagaš naslednjim organizatorjem, kaj je bilo 
dobro s tvoje strani, kaj želiš ponuditi ICF v uporabo glede različnih zadev (sistem 
spletnih prijav, VIP protokol). 
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Poleg končnega poročila tehnični delegati ICF pripravijo poročilo o izvedbi svetovnega 
prvenstva. 

 

VI. OSTALI KAJAKAŠKI DOGODKI 

Vse več panožne športne igre, ki v svoj program vključijo kajakaštvo, morajo upoštevati 
tekmovalna pravila ICF.  

Morebitne spremembe tekmovalnih pravil ICF so predmet sporazuma med izvršnim odborom 
ICF, na podlagi posveta s predsednikom tehničnega odbora ICF določene discipline, ki jo 
zadevajo spremembe. 

Kontinentalne zveze imajo lahko drugačna tekmovalna pravila, ki so predmet sporazuma med 
izvršnim odborom ICF, po posvetu s predsednikom tehničnega odbora ICF določene 
discipline, ki jo zadevajo spremembe.  

Kjer ICF določi kontinentalno prvenstvo za olimpijske kvalifikacije, obe strani podpišeta 
operativno pogodbo. 

 


