MEDNARODNA KAJAKAŠKA ZVEZA

SLALOM NA DIVJIH VODAH
TEKMOVALNA PRAVILA
2015

Tekmovalna pravila stopijo v veljavo s 1. 1. 2015.

UVOD
Namen tega dokumenta je zagotovitev pravil, ki urejajo:
a) slalom na divjih vodah,
b) organizacijo tekmovanj v slalomu na divjih vodah.

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 slalomu na divjih vodah pod okriljem ICF.

Vse 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

ZVEZA

Nacionalna zveza, članica ICF

ICF

Mednarodna kajakaška zveza

IJCSL

Mednarodni sodnik za slalom na divjih
vodah

ICF IJCSL

Mednarodni ICF sodnik za slalom na divjih
vodah

CSLC

Tehnični odbor za slalom na divjih vodah

WCH

Svetovno prvenstvo v slalomu na divjih
vodah

WCS

Svetovni pokal v slalomu na divjih vodah

TEKMOVANJE

Svetovno

prvenstvo,

svetovni

pokal,

mednarodne tekme
KATEGORIJE

Kajak moški (KM), kajak ženske (KŽ), kanu
moški (CM), kanu ženske (CŽ)

KATEGORIJE

Posamično: K1M, K1Ž, C1M, C1Ž, C2M,
C2Ž
Ekipno: K1Mx3, K1Žx3, C1Mx3, C1Žx3,
C2Mx3 in C2Žx3

(DSQ-R)

Diskvalifikacija (izključitev) iz vožnje

(DQB)

Diskvalifikacija (izključitev) iz celotnega
tekmovanja

[SP]

Splošna pravila (potrdi kongres ICF)

[TP]

Tehnična pravila (potrdi upravni odbor ICF)
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I. POGLAVJE – SPLOŠNA PRAVILA
1 NAMEN [SP]
1.1 Namen tekmovanja v slalomu na divjih vodah je prevoziti z vratci določeno progo na divji
vodi v čim krajšem času in brez napak.

2 MEDNARODNA TEKMOVANJA [SP]
2.1 Vsa tekmovanja, proglašena za mednarodna, morajo potekati po pravilih ICF.
2.1.1 Tekmovanja, ki jih organizira zveza ali vanjo vključena društva, se vedno štejejo za
mednarodna, če so na ta tekmovanja vabljeni in se jih udeležijo tudi tuji tekmovalci.
2.2 Mednarodno tekmovanje mora nadzorovati vsaj en sodnik, ki ima veljavno izkaznico
IJCSL.
2.2.1 Te funkcionarje imenuje predsednik tehničnega odbora za slalom na divjih vodah
(CSLC) izmed kandidatov, ki jih predlagajo organizatorji.
2.2.1.1 Stroške nastanitve in prehrane teh funkcionarjev krije zveza, ki organizira tekmovanje.
2.3 Obstajajo štiri vrste mednarodnih tekmovanj v slalomu na divjih vodah, in sicer:

Vrsta tekmovanja
NIVO 1
(glej poglavje IV in V)

NIVO 2
(glej poglavje VII)

ICF
TEKMOVANJE

NIVO 3

NIVO 4

Tekmovanje
Člansko svetovno
prvenstvo,
Svetovno
prvenstvo za
mladince in
mlajše člane
(U23)
ICF svetovni
pokali

Tekme za
razvrstitev na
lestvici ICF
Mednarodne
tekme

Mednarodna
tekmovanja
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PRIJAVE
3 čolni v
posamezni
kategoriji na zvezo

Število čolnov v
posamezni
kategoriji na zvezo:
od 1 do 5 (glej
pravilo 44.3.1)
6 čolnov v
posamezni
kategoriji na zvezo
Določi organizator

3 TEKMOVALCI [SP]
3.1 Mednarodnega tekmovanja se lahko udeležijo le člani klubov in združenj, ki so včlanjeni
v zvezo, članico ICF.
3.2 Tekmovalec, ki ustreza pogojem iz prejšnje točke (3.1), lahko s posebnim dovoljenjem
zveze na mednarodnem tekmovanju nastopi tudi samostojno.
3.3.1 Tekmovalec lahko zastopa 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 slalom na divjih vodah 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 zveze ni več potrebno.
3.3.3 Tekmovalec v enem koledarskem letu na kajakaških tekmovanjih ne sme zastopati več
kot eno nacionalno zvezo.
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. 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 kategorijah, kjer v istem čolnu tekmuje več tekmovalcev, določa
starostno kategorijo starost mlajšega tekmovalca v paru. Starostne kategorije se začnejo s
skupino 35–39 let in si nato sledijo v petletnih obdobjih.
3.6 Vsaka zveza mora zagotoviti dobro zdravstveno stanje in telesno pripravljenost svojih
tekmovalcev, ki jim omogoča nastopanje na primerni stopnji določenega tekmovanja. Poleg
tega mora zveza svojim tekmovalcem, trenerjem in članom zveze zagotoviti zdravstveno,
nezgodno in premoženjsko zavarovanje, ki vključuje osebe, opremo in lastnino.

4 KOLEDAR MEDNARODNIH TEKMOVANJ [SP]
KOLEDAR MEDNARODNIH TEKMOVANJ se razlikuje od KOLEDARJA TEKMOVANJ
ICF (samo tekme ICF)

4.1 Samo zveza, ki je članica ICF, lahko vloži predlog za vpis tekmovanja v koledar
mednarodnih tekmovanj.
4.2 Prijava tekmovanja se izvrši neposredno v podatkovni bazi ICF ali preko obrazca, ki ga
izda ICF in je objavljen na spletni strani ICF.
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4.3 Koledar tekmovanj ICF (NIVO 1, 2 in 3) mora biti 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.
4.4 Tekmovalni koledar ICF bo objavljen do 1. oktobra v letu pred tekmovanji.

5 NAJMANJŠA UDELEŽBA [TP]
5.1 Posamično ali ekipno tekmovanje se lahko izvede le v primeru, da na tekmovanju
sodelujejo vsaj trije (3) tekmovalci ali tri (3) ekipe iz dveh različnih zvez.
5.2 Za veljavnost tekmovanja ni potrebno, da vsi trije tekmovalci ali tri ekipe tekmovanje
končajo.
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II. POGLAVJE – KATEGORIJE – KONSTRUKCIJA ČOLNOV
– BLAGOVNE ZNAMKE
6 KATEGORIJE KM, KŽ, CM, CŽ [SP]
6.1 Posamične kategorije:
Ženske
Moški
Ženske
Moški
Ženske
Moški

K1
K1
C1
C1
C2
C2

6.1.1 Vsak tekmovalec lahko nastopi v več kot eni posamični kategoriji.

6.2 Ekipne kategorije:
Ženske
Moški
Ženske
Moški
Ženske
Moški

3 x K1
3 x K1
3 x C1
3 x C1
3 x C2
3 x C2

6.2.1 Ekipa je lahko sestavljena le iz tekmovalcev, ki so nastopili v posamičnih kategorijah.
6.2.2 Tekmovalec ne sme nastopiti v več kot dveh (2) ekipnih kategorijah.
6.2.3 Tekmovalec lahko nastopi v ekipni kategoriji, ki se razlikuje od kategorije, v kateri je
tekmoval v posamični konkurenci.
6.2.4 Zamenjava posameznega tekmovalca v ekipi se lahko opravi med prvo in drugo vožnjo,
kadar ima tekmovanje dve vožnji.
6.2.4.1 Zamenja se lahko le en čoln ali tekmovalec v ekipi.
6.2.4.2 Po soglasju glavnega sodnika je treba vsakršno spremembo sporočiti računski službi.
6.2.5 Na tekmovanjih nivoja 4 lahko organizator po lastni presoji doda tudi mladinske
kategorije iz točk 6.1 in 6.2.
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7 ČOLNI, VESLA, PRIPOMOČKI [SP] [TP]
7.1 Tehnične specifikacije čolnov [TP]
7.1.1 Mere – dolžina in širina:
Vse vrste K1
Vse vrste C1
Vse vrste C2

Najmanjša dolžina 3,50 m
Najmanjša širina 0,60 m
Najmanjša dolžina 3,50 m
Najmanjša širina 0,60 m
Najmanjša dolžina 4,10 m
Najmanjša širina 0,75 m

7.1.2 Najmanjša teža čolnov
Vse vrste K1 in C1: 8 kg.
Vse vrste C2: 13 kg.
Pred tehtanjem čolna mora biti iz njega odstranjena vsa odvečna voda.
7.1.3 Na vseh tekmah nivoja 4 lahko tekmujejo vse vrste divjevodaških čolnov, ne glede na
tehnične specifikacije ICF, če izpolnjujejo vse varnostne zahteve, ki so definirane v točki 19.
7.1.4 Vsi čolni morajo imeti na vsakem koncu radij vsaj 2 cm vodoravno in 1 cm navpično.
7.1.5 Krmila so prepovedana na vseh čolnih.
7.1.6 Vsi čolni morajo biti oblikovani znotraj predpisanih dimenzij in morajo v okviru teh
dimenzij tudi ostati.
7.1.7 Kajaki (K1) so pokriti čolni, v katerih tekmovalci sedijo in jih poganjajo z dvolistnimi
vesli. Kanadski kanuji (C1, C2) so pokriti čolni, v katerih tekmovalci klečijo in jih poganjajo
z enolistnim veslom.

7.2 Blagovne znamke [TP]
Označevanje in oglaševanje blagovnih znamk
7.2.1 Blagovne znamke in oglaševanje
Čolni, pripomočki in oblačila lahko nosijo blagovne znamke, oglaševalske simbole in tekst.
Zahteve za oglaševanje na opremi in oblačilih za tekmovanja pod okriljem ICF (izjema so
olimpijske igre, glej VI. poglavje) so natančneje razdelane v ICF navodilih za oglaševanje
blagovnih znamk na opremi.
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7.2.2 Na opremi (npr. čoln, veslo, čelada, rešilni jopič, startna številka) so predpisana in z
velikostjo omejena mesta, namenjena blagovnim znamkam in oglaševanju. Ta mesta so
namenjena identifikaciji tekmovalcev/zvez, proizvajalcev, organizatorjev in ICF (vključno s
sponzorji).
7.2.3 Ime tekmovalca mora biti navedeno na sredini obeh bokov čolna. Uporabljena mora biti
predloga ICF.
7.2.4 Tekmovalci morajo nositi primerno uradno oblačilo, ki omogoča lažjo prepoznavo
države, ki jo zastopajo.
7.2.5 Oglaševanje tobačnih izdelkov in žganih alkoholnih pijač ni dovoljeno.
7.2.6 Slike, simboli in slogani, ki niso povezani s športnim financiranjem, ali kakršna koli
politična sporočila niso dovoljeni.
7.2.7 Ves oglaševalski material mora biti umeščen tako, da ne ovira prepoznave tekmovalcev
in ne vpliva na končni razplet tekmovanja.
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III. POGLAVJE – ORGANIZACIJA TEKMOVANJ IN
TEKMOVALNA PRAVILA
8 FUNKCIONARJI [TP]
Funkcionarji:
Glede na naravo in pomembnost mednarodno tekmovanje v slalomu na divjih vodah vodijo
naslednji funkcionarji:
8.1 Žirija
8.1.1 Vsako mednarodno tekmovanje v slalomu na divjih vodah mora imeti žirijo, ki jo
sestavljajo trije člani. Člani žirije morajo biti mednarodni sodniki za slalom na divjih vodah
(IJCSL). Člane žirije izbere zveza, ki organizira tekmovanje, na podlagi predlogov zvez
udeleženk. Nobena izmed zvez udeleženk ne more imeti več kot enega predstavnika. Žiriji
predseduje predstavnik zveze organizatorke.
8.1.2 Žirija sprejema proteste v zvezi z neupoštevanjem pravil in dokončno razsodi v primeru
različnega tolmačenja pravil. Odločitve žirije morajo biti v skladu s pravili ICF. Žirija lahko
diskvalificira tekmovalca za celotni čas tekmovanja. Žirija odloča o vseh vprašanjih, ki so
nastala med tekmovanjem in jih pravila ne zajemajo.
V primeru neodločenega rezultata glasovanja odloči predsednik žirije.

8.2 Funkcionarji:
1. Vodja tekmovanja IJCSL / ICF IJCSL,
2. Glavni sodnik IJCSL / ICF IJCSL,
3. Video sodnik IJCSL / ICF IJCSL,
4. Pomočnik glavnega sodnika IJCSL / ICF IJCSL,
5. Tehnični vodja IJCSL / ICF IJCSL,
6. Sodnik pri vratih IJCSL / ICF IJCSL,
7. Načrtovalec proge IJCSL / ICF IJCSL,
8. Sodnik na startu,
9. Kontrolor pred startom,
10. Sodnik na cilju,
11. Časomerilci na startu in cilju,
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12. Vodja računske službe,
13. Kontrolor opreme,
14. Vodja reševalcev iz vode,
15. Vodja zdravniške službe*,
16. Vodja za stike z mediji*.
* Le na svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah.
8.2.1 Na mednarodnih tekmovanjih (nivo 4) morajo biti funkcionarji pod točkami od 1 do 3,
sodniki signalisti in en načrtovalec proge vsi mednarodni sodniki IJCSL 1. nivoja.
Funkcionarji ICF tekmovanj (nivo od 1 do 3) in funkcionarji na olimpijskih igrah (točka od 1
do 7) morajo biti mednarodni sodniki ICF IJCSL 2. nivoja.

8.3 Postopek za pridobitev naziva mednarodnega sodnika v slalomu na divjih vodah (IJCSL):
8.3.1 Izpit:
8.3.1.1 Organizacija
Sodniški izpit se organizira na vsakem svetovnem prvenstvu, če je zanj dovolj interesa.
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.
8.3.1.2 Kandidati
Le nacionalne zveze imajo pravico imenovanja kandidatov za sodniški izpit, in sicer vsaj 30
dni pred izpitnim rokom.
Prijave morajo biti poslane na sedež ICF na posebnem obrazcu, ki ga izda in na svoji spletni
strani objavi ICF. Le-ta bo spisek prijavljenih posredoval predsedniku tehničnega odbora za
slalom na divjih vodah.
8.3.1.3 Potek
Potek izpita za pridobitev naziva mednarodnega sodnika za slalom na divjih vodah 1. nivoja
(IJCSL nivo 1)
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Izpit za pridobitev naziva mednarodnega sodnika za slalom na divjih vodah 1. nivoja (IJCSL
nivo 1) izvaja dvočlanska podkomisija, ki jo določi predsednik tehničnega odbora za slalom
na divjih vodah (CLSC). 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, ne
morejo sodelovati na tekmovanjih ICF.
8.3.1.4 Sodniška izkaznica
Po opravljenem izpitu predsednik 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.
8.3.1.5 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.
8.3.2 Finančna odgovornost
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.

8.4 Postopek za pridobitev naziva ICF mednarodnega sodnika v slalomu na divjih vodah 2.
nivoja (ICF JCSL nivo 2) [TP]:
Predsednik tehničnega odbora za slalom na divjih vodah in generalni sekretar ICF predlagata
sodnike ICF IJCSL (nivo 2) za obdobje dveh let.
Tehnični odbor za slalom na divjih je dolžan vsako leto organizirati seminar za osvežitev
znanja in napredovanje sodnikov IJCSL 1. nivoja, ki jih predlaga zveza, v sodnike IJCSL 2.
nivoja. Kriterij ocenjevanja temelji na izkušnjah sojenja na mednarodnem nivoju in visoki
stopnji strokovnosti v funkcionarskih dolžnostih.
8.4.1 Zveze imajo možnost predlagati funkcionarje za ICF tekmovanja (nivo 2 in 3).
Predlagajo lahko najmanj dva kandidata, ki imata ustrezen naziv IJCSL nivo 1. Zadnji rok za
posredovanje predlogov je 1. oktober v letu pred tekmovanjem. Predlogi morajo biti
posredovani predsedniku tehničnega odbora za slalom na divjih vodah in na sedež ICF.
Predsednik tehničnega odbora za slalom na divjih vodah posreduje seznam predlaganih
sodnikov v potrditev upravnemu odboru ICF do 1. decembra v letu pred tekmovanjem.
15

Za izbor funkcionarjev za svetovna prvenstva (tekmovanja ICF 1. nivoja) glej točko 41.10.3.

9 DOLŽNOSTI FUNKCIONARJEV [TP]
9.1 Vodja tekmovanja vodi tekmovanje v skladu s pravili. Na tekmovanjih ICF (nivoji 1–3)
mora vodja tekmovanja predsedniku tehničnega odbora za slalom na divjih vodah takoj po
zaključku tekmovanja posredovati rezultate tekmovanja in seznam vseh funkcionarjev. Vodja
tekmovanja je član odbora za potrditev proge.

9.2 Tehnični vodja tekmovanja je odgovoren za lokalne priprave tekmovanja, potek celotnega
tekmovanja ter za namestitev in delovanje tehnične opreme, potrebne za tekmovanje.
Tehnični vodja tekmovanja je član odbora za potrditev proge.

9.3 Glavni sodnik mora zagotoviti, da tekmovanje poteka v skladu s pravili. Upošteva in se
sklicuje na tekmovalna pravila. Tekmovalca lahko diskvalificira ali odobri ponovitev vožnje.
Glavni sodnik je zadnji razsodnik pri vseh sodniških odločitvah. Kjer je na voljo uraden
televizijski prenos ali uradni video, se lahko opre na te video posnetke pri odločitvi v primeru
pritožb ali drugih pomembnih zadev. Ko glavni sodnik izreče odločitev glede poizvedbe na
kazen, ta postane dokončna in ji ni več mogoče oporekati. Glavni sodnik je član odbora za
potrditev proge. Glavni sodnik mora uporabljati razpoložljivo tehnologijo (vremenska
poročila, merilec hitrosti vetra itd.), da lahko spremlja spremembe tekmovalnih pogojev (npr.
vreme – veter, bliskanje, nivo vode) in temu primerno ukrepa.
9.3.1 Glavni sodnik mora po koncu tekmovanja predsedniku tehničnega odbora za slalom
predložiti poročilo o poteku tekmovanja. Za to poročilo mora biti uporabljena posebna
predloga.

9.4 Pomočnik glavnega sodnika mora tesno sodelovati z glavnim sodnikom in vodjo
tekmovanja ter pomagati pri administrativnih nalogah, povezanih s tekmovanjem, še posebej
pri določitvi sodniških lokacij in navodilih sodnikom.
Zbira poizvedbe vodij ekip sodelujočih držav med tekmovanjem in nadzira proces preverjanja
sodniških dokumentov.
Nadzira zbiranje obrazcev, pomembnih za administracijo pisarne za proteste, in vseh ostalih
zadev, ki jih potrebuje glavna pisarna.
Pomaga pri oblikovanju odločitev glavnega sodnika, povezanih s poizvedbami/protesti, ter
nadzira zapisovanje in arhiviranje vseh pomembnih uradnih obrazcev.
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9.5 Sodnik signalist, ki lahko deluje tudi kot prvi ali drugi sodnik pri vratih, je zadolžen za
posredovanje končne odločitve prvega sodnika računski službi. Običajno sodnik signalist
zbere in sporoči rezultate za celotno število vrat v okviru enega sektorja.
9.5.1 Sodnik signalist sporoči kazenske sekunde za vsaka vrata posebej s pomočjo ustreznega
signalnega loparja, table oziroma semaforja posameznega sektorja.

9.6 Sodnik pri vratih je zadolžen za opazovanje in zapisovanje tekmovalčevega prehoda skozi
določena vrata. Glavni sodnik lahko sodnika pri vratih pooblasti za sojenje enih ali več vrat,
za katera nosi odgovornost končne odločitve glede tekmovalčevega prehoda skozi vrata.
Sodnik pri vratih je prvi sodnik in lahko po potrebi prvemu sodniku pri drugih vratih sporoči
svojo oceno vožnje skozi vrata. Pri sprejemanju končne odločitve mora prvi sodnik pri vratih
upoštevati tudi mnenja preostalih sodnikov pri vratih, še posebej tistih, ki so v boljšem
položaju za opazovanje prehoda skozi določena vrata (boljši položaj lahko pomeni, da je
sodnik bližje ali bolj oddaljen, vendar pa ima v posameznem primeru boljši kot za
opazovanje). Prvi sodnik bo ocenil vse okoliščine, sprejel odločitev in sporočil odločitev
sodniku signalistu. Dolžnost vseh sodnikov pri vratih je ocenjevanje in beleženje njihovega
lastnega pogleda na prehod skozi vrata, katerim so bili dodeljeni ali imajo boljši položaj za
njihovo ocenjevanje. Sodnik signalist ne more spremeniti odločitve prvega sodnika pri vratih,
temveč jo mora zabeležiti, prikazati in posredovati računski službi.

9.7 Video sodniki nosijo enako odgovornost kot sodnik pri vratih in delujejo kot dodatni vir
določanja pravilne odločitve o vožnji tekmovalca na katerih koli vratih. Video sodnik lahko
sistematično opazuje vse tekmovalce. Video sodniki lahko preverijo katerega koli tekmovalca
pri katerih koli vratih ali zaporedju vrat. Video sodnik vsakršno odstopanje sporoči glavnemu
sodniku, ki lahko spremeni odločitev sodnika pri vratih, ko video nedvoumno in jasno prikaže
dejansko stanje.

9.8 Načrtovalci proge so odgovorni za izdelavo načrta proge in zagotavljajo, da je proga v
času celotnega tekmovanja nespremenjena in v skladu z načrtom. Načrtovalci proge so
odgovorni za pravilno postavitev vrat in vseh ostalih pomembnih nastavitev ter morajo biti v
stalni pripravljenosti, če so potrebna kakršna koli popravila in prilagoditve. Načrtovalci proge
so člani odbora za potrditev proge.

9.9 Kontrola pred startom ni obvezna, vendar pa je zaželena zaradi konfiguracije prizorišča ali
zaradi preverjanja oznak opreme.
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Kontrola pred startom tekmovalce obvešča, kdaj naj se napotijo do startnega mesta. Če je
potrebno, kontrola pred startom potrdi, da ima tekmovalčeva oprema zahtevane označbe
kontrole opreme. Če oprema ne vsebuje zahtevanih označb, kontrola pred startom o tem
obvesti sodnika na startu in glavnega sodnika, ki sprejme odločitev, ali tekmovalec lahko na
tekmovanju starta ali ne. Vsaka izguba časa zaradi zgoraj navedenega postopka gre v breme
tekmovalcu.

9.10 Sodnik na startu poskrbi, da tekmovalci startajo v pravilnem vrstnem redu in da
tekmovalcu dovoljenje za start. Tekmovalca na startu lahko zavrne, če ta:
– ne upošteva varnostnih pravil,
– se ne javi na startu, ko ga sodnik na startu k temu pozove,
– ni primerno opremljen in nima oziroma ima napačno startno številko,
– ne upošteva navodil sodnika na startu.
V primeru kakršnih koli nepravilnosti na startu mora sodnik na startu o tem takoj obvestiti
glavnega sodnika.

9.11 Sodnik na cilju določi, kdaj je tekmovalec progo preveslal na primeren način (glej točko
26.4).

9.12 Časomerilci so odgovorni za natančno beleženje časa vsakega tekmovalca in za
posredovanje le-tega računski službi.

9.13 Vodja računske službe je odgovoren za izračun in objavo natančnih rezultatov
tekmovanja, ki temeljijo na podatkih, pridobljenih po navodilih glavnega sodnika.

9.14 Kontrolor opreme zagotavlja, da so čolni, rešilni jopiči in čelade v skladu s točkama 7 in
19 ter jih primerno označi.

9.15 Vodja reševalcev iz vode skupaj s skupino reševalcev in glede na okoliščine rešuje
tekmovalce, ki so se prevrnili, in kogar koli drugega na tekmovalni progi. Opremljeni morajo
biti z vso potrebno varnostno opremo in opremo za prvo pomoč. Voda reševalcev iz vode
mora upoštevati in izpolniti tudi vse zahteve, ki jih predvidevajo lokalni predpisi.
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9.16 Posamezen funkcionar lahko na tekmovanju opravlja več vlog oziroma funkcij.

9.17 Nihče izmed funkcionarjev ne sme komunicirati oziroma nuditi tehničnih nasvetov
tekmovalcem, ko so ti na progi. Sodnik pri vratih ne sme na noben način vzbuditi
tekmovalčeve pozornosti in ga opozoriti, da je na progi storil kakršno koli napako.

9.18 Stalna radijska povezava mora biti omogočena med vodjo tekmovanja, glavnim
sodnikom, pomočnikom glavnega sodnika, video sodnikom, sodnikom na startu, sodnikom na
cilju, kontrolorjem opreme, koordinatorjem tehnične video službe in vodjo računske službe.

10 RAZPISI [SP]
10.1 Razpisi za vsa mednarodna tekmovanja v slalomu na divjih vodah morajo biti poslani
dva (2) meseca pred tekmovanjem in morajo vsebovati naslednje informacije:
– datum, kraj in nivo tekmovanja (glej točko 2.3),
– opis proge,
– približno uro in startni vrstni red posameznih voženj,
– kategorije,
– podrobnosti o progi in težavnosti vode,
– varnostne ukrepe,
– naslov, na katerega je potrebno poslati prijave,
– zadnji rok za sprejem prijav,
– seznam priznanj, nagrad in pogojev, na podlagi katerih so podeljene,
– v primeru mednarodnih ICF tekmovanj 4. nivoja morajo organizatorji določiti največje
dovoljeno število tekmovalcev v posamezni kategoriji.

11 PRIJAVE [SP]
11.1 Zveza se mora na tekmovanje ICF ali mednarodno tekmovanje prijaviti v skladu z
navodili, navedenimi v razpisu.
Prijava mora vsebovati:
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– ime zveze ali kluba, kateri/kateremu tekmovalci pripadajo,
– ime in priimek vsakega tekmovalca,
– kategorije, v katerih želijo sodelovati tekmovalci ali ekipe,
– ime in priimek: vodje ekipe, mednarodnih sodnikov, ICF IJCSL sodnikov in ostalih članov
ekipe.
11.1.1 Poimenske prijave za ICF tekmovanja (nivoji 1–3) potekajo preko spletnega prijavnega
sistema ICF (odobri ga tehnični odbor za slalom na divjih vodah) v skladu s pravili, ki jih v
razpisu navede zveza, organizatorka tekmovanja.
Poimenske prijave za mednarodna tekmovanja (nivo 4) morajo biti v pisni obliki, v skladu s
pravili, ki jih v razpisu določi zveza, organizatorka tekmovanja.

11.2 Zadnji rok za poimenske prijave je 14 dni pred prvim tekmovalnim dnem.
V posebnih okoliščinah lahko zveza pozne poimenske/številčne prijave vloži predsedniku
tehničnega odbora za slalom.

11.3 Na ICF in mednarodne tekme se lahko prijavijo le zveze, članice ICF.

11.4 V prijavah za dvojce morata biti imeni zapisani v vrstnem redu, kakor tekmovalca sedita
v čolnu. Prvo ime, zapisano na vrhu, je ime tekmovalca, ki v čolnu sedi spredaj.

12 SPREJEM PRIJAV [TP]
12.1 Za tekme ICF (nivo 1–3) bo potrdilo o nominalni prijavi prejeto preko spletnega
prijavnega sistema ICF.
Za mednarodna tekmovanja (nivo 4) mora zveza, organizatorka tekmovanja, potrditi prejete
nominalne prijave v roku dveh dni.
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13 STARTNI VRSTNI RED IN SISTEM RAZVRSTITVE NA LESTVICI ICF
V SLALOMU NA DIVJIH VODAH [TP]
13.1 Startni vrstni red
13.1.1 Na tekmah ICF in mednarodnih tekmovanjih je za startno listo odgovoren organizator.
V posamičnih kategorijah je vrstni red v posamezni kategoriji odvisen od trenutne razvrstitve
na lestvici ICF. Tekmovalci startajo v obratnem vrstnem redu, glede na njihovo uvrstitev na
lestvici ICF. Tekmovalci, ki na lestvici ICF niso uvrščeni, so razvrščeni na začetku startne
liste. Njihove startne številke s pomočjo žreba določi organizator.
Startni vrstni red v polfinalu je obratni vrstni red, kakršen je bil dosežen v kvalifikacijah
posamičnih kategorij (glej točko 14.1). Startni vrstni red posamičnih finalnih voženj je obratni
vrstni red, kakršen je bil dosežen v polfinalih posamičnih kategorij.
13.1.2 Na ICF tekmovanjih nivoja 2 in 3 ter mednarodnih tekmovanjih v kategorijah
mladincev, mlajših članov (U23) in članov je na ekipnih tekmah startni vrstni red obraten
uvrstitvi zveze na lestvici v tej kategoriji. Lestvico razvrstitve nacionalnih zvez za posamično
kategorijo za prihajajoče leto določi tehnični odbor za slalom na divjih vodah. ICF objavi
lestvico pred 1. oktobrom v letu pred tekmovanjem.
Države brez uvrstitve na tej lestvici so uvrščene na začetku startne liste. Njihove startne
številke s pomočjo žreba določi organizator.

13.2 Sistem razvrstitve na lestvici ICF
13.2.1 Namen lestvice ICF je vzpostavitev sistema razvrščanja tekmovalcev v slalomu na
divjih vodah, ki sodelujejo na tekmah za razvrstitev na lestvici ICF.
13.2.2 Lestvica ICF je stalen sistem točkovanja, ki razvršča tekmovalce v vsaki kategoriji.
Izračun točk temelji na naslednjih načelih:
– izhodiščna kakovost tekmovanja,
– pomembnost tekmovanja,
– kakovost doseženega rezultata tekmovalca.
13.2.3 Trenutna razvrstitev na lestvici ICF v slalomu na divjih vodah se izračuna na podlagi
petih (5) najboljših rezultatov, doseženih na tekmah, ki štejejo za točke ICF, v zadnjih dveh
letih. Seznam tekmovanj za razvrstitev na lestvici ICF (za točke ICF) za prihajajoče leto
sestavi tehnični odbor za slalom na divjih vodah. ICF objavi seznam najkasneje do 1. oktobra
v letu pred tekmovanjem.
13.2.4 Organizator tekmovanja mora rezultate v zahtevani obliki posredovati ICF najkasneje v
24 urah po koncu tekmovanja. Na podlagi rezultatov se izračuna lestvica ICF.
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14 OBLIKA TEKMOVANJA [TP]
14.1 Mednarodno tekmovanje v slalomu na divjih vodah sestavljata dve vožnji. Boljša izmed
dveh voženj šteje za rezultat kvalifikacij ali za rezultat tekmovanja, kjer ni polfinalne in
finalne vožnje. Startni vrstni red v polfinalu je v obratnem vrstnem redu rezultatov, doseženih
v kvalifikacijah. Startni vrstni red v finalu je v obratnem vrstnem redu rezultatov, doseženih v
polfinalu.
Organizatorji se lahko poslužujejo različnih oblik tekmovanja. Tekmovanje lahko sestavljata
ena kvalifikacijska vožnja in ena finalna vožnja (število čolnov, ki napredujejo, mora objaviti
organizator) ali dve kvalifikacijski vožnji, polfinale in finale. Na ICF tekmovanjih (nivo 1–3)
mora organizator prirediti dve kvalifikacijski vožnji, polfinale in finale.
14.1.1 Na ICF tekmovanjih nivoja 1–3 bo določeno število tekmovalcev v polfinale
napredovalo na podlagi rezultata, doseženega v prvi kvalifikacijski vožnji.
Startna lista za drugo kvalifikacijsko vožnjo bo objavljena brez imen tistih tekmovalcev, ki so
se v nadaljevanje tekmovanja uvrstili že na podlagi dosežkov iz prve vožnje. Ostali
tekmovalci bodo tekmovali za preostala prosta mesta v polfinalu vsake izmed kategorij.
Pri tekmovalcih, ki bodo nastopili v dveh kvalifikacijskih vožnjah, bo za njihov končni
rezultat kvalifikacij štel čas druge vožnje te faze tekmovanja.
Tekmovalci, ki se bodo v polfinale uvrstili na podlagi rezultata druge kvalifikacijske vožnje,
bodo na startni listi za polfinale uvrščeni na začetku, sledili pa jim bodo tekmovalci, ki so si
nadaljevanje zagotovili že po prvi kvalifikacijski vožnji.
14.1.2 Skupno število tekmovalcev, ki bodo napredovali v polfinale in finale, bo tehnični
odbor ICF za slalom na divjih vodah objavil na spletni strani ICF, najkasneje do 1. oktobra v
letu pred tekmovanji.
Število tekmovalcev, ki bodo napredovali v polfinalno fazo tekmovanja že po prvi
kvalifikacijski vožnji, bo tehnični odbor ICF za slalom na divjih vodah objavil na spletni
strani ICF, najkasneje do 1. oktobra v letu pred tekmovanji.

14.2 Če slalomsko tekmovanje zaradi odpovedi ni izpeljano v celoti, lahko žirija in glavni
sodnik v teh izrednih okoliščinah določijo končne rezultate tekmovanja na podlagi zadnje
izpeljane faze tekmovanja (npr. kvalifikacije ali polfinale).

14.3 Ekipne tekme so na ICF in mednarodnih tekmovanjih sestavljene iz dveh (2) voženj,
vendar pa so lahko omejene na eno vožnjo.

15 PROGRAM TEKMOVANJA [TP]
15.1 Dokončen program tekmovanja z imeni sodelujočih ter njihovih zvez ali klubov mora
biti zvezam na voljo vsaj 24 ur pred začetkom tekmovanja.
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15.1.1 Pri pripravi programa je treba slediti naslednjim načelom: posamične kategorije,
vključno s polfinalom in finalom, je priporočljivo izvesti v celoti pred, sicer lahko tudi po,
moštvenih kategorijah. Program je potrebno oblikovati tako, da imajo tekmovalci možnost
nastopa v več kategorijah.
V posebnih okoliščinah je kvalifikacijske vožnje mogoče izvesti v različnih dneh. Spremembe
niso dovoljene, dokler jih ne potrdi večina vodij ekip.

16 SPREMEMBA IN UMIK PRIJAV [TP]
16.1 Obvestilo o spremembi ali umiku prijav se mora podati na sestanku vodij ekip.
16.1.1 Umik prijave je dokončen, ponovna prijava istega tekmovalca ali ekipe ni dovoljena.

16.2 Vsaka sprememba potrjene prijave mora biti v pisni obliki podana glavnemu sodniku
vsaj dve (2) uri pred začetkom prve tekme tekmovalnega dne.

16.3 Sodelovanje tekmovalca je potrebno potrditi na sestanku vodij ekip. Nepotrjene prijave
bodo umaknjene s startne liste.

17 STARTNE ŠTEVILKE [TP]
17.1 Številke na startnih številkah, ki jih zagotovi zveza, organizatorka tekmovanja, morajo
biti izpisane na prsnem in hrbtnem delu. Na startni številki je lahko prikazan naziv ali ime
glavnega sponzorja.

17.2 Velikost številk na startni številki mora biti vsaj 11 centimetrov v višino in najmanj 1,5
centimetra v širino. Številka mora biti natisnjena na belem ali temnem traku velikosti 15 cm.
Na startnih številkah z belim ozadjem morajo biti natisnjene črne številke, medtem ko morajo
biti na startnih številkah s temnim ozadjem natisnjene bele številke. Na ICF tekmovanjih
nivoja 1 in 2 mora biti startna številka v skladu s tehničnimi zahtevami ICF, potrditi pa jo
mora tudi predsednik tehničnega odbora ICF za slalom na divjih vodah.
17.2.1 Startna številka mora biti nameščena na vidnem delu tekmovalčevega telesa. V dvojcu
(C2) mora številko nositi tekmovalec na kljunu ali pa jo morata nositi oba tekmovalca.

17.3 Vsak tekmovalec je odgovoren za svojo startno številko.
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18 NAVODILA VODJEM EKIP [TP]
18.1 Vsak vodja ekipe mora vsaj pet (5) ur pred pričetkom tekmovanja dobiti pisna navodila,
ki vsebujejo naslednje točke:
– seznam vrstnega reda startov,
– podroben urnik tekmovanja,
– čas odprtja proge,
– čas začetka tekmovanja,
– položaj startne črte,
– položaj ciljne črte,
– startni interval,
– startni signal, ki ga uporabi sodnik na startu, in znak, ki ga uporabljajo sodniki za opozorilo,
da se je potrebno umakniti s proge (žvižg),
– mesto, kjer se nahajajo tekmovalna pisarna/pisarna za poizvedbe in žirija,
– čas in prostor, namenjen kontroli čolnov,
– način prenosa čolnov s cilja na start, če je to potrebno,
– določila glede treninga,
– prostor za doping kontrolo (kadar je to potrebno).

18.2 Sestanek vodij ekip vsake izmed sodelujočih zvez mora biti organiziran ob primernem
času pred začetkom tekmovanja.
Obravnavati je potrebno naslednje točke:
– dodatna navodila tekmovalcem,
– potrditev, spremembe ali umik prijav.

19 VARNOSTNI PREDPISI [TP]
19.1 Vsi čolni morajo biti nepotopljivi in morajo biti opremljeni z ročajema na obeh koncih,
ki ne smeta biti oddaljena za več kot 30cm od kljuna oziroma repa čolna.
19.1.1 Kot ročaj se pojmuje naslednje: zanke iz vrvi, vrv z ročajema ali ročaj, ki je sestavni
del čolna.
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19.1.2 Ročaja morata ves čas omogočati, da vanju lahko sežemo z dlanjo do palca, tako da
lahko držimo čoln.
19.1.3 Material, uporabljen za zanko, mora biti premera vsaj 6mm ali preseka vsaj 2x10mm.
19.1.4 Ročajev ni dovoljeno prilepiti.

19.2 Vsak tekmovalec mora nositi čelado, pritrjeno s trakom pod brado, in rešilni jopič. Oba
morata biti v dobrem stanju.
Zgradba, oblika ali sestava rešilnega jopiča/čelade ne sme biti spremenjena na nikakršen
način.
Produkti morajo biti proizvod priznanega in uveljavljenega proizvajalca, ki zagotavlja
kakovost materiala in sledi področnim standardom.
19.2.1 Rešilni jopič mora zadovoljiti trenutne industrijske standarde, ki so ISO 12402-5 (nivo
50), ali zadovoljiti kateri koli nacionalni standard, ki nosi enake zahteve in je registriran pri
ICF. Na tekmovanju se rešilne jopiče preizkuša s pomočjo 6,12 kg težke uteži iz nerjavečega
jekla oziroma nadomestne kovine. Označbe proizvajalcev rešilnih jopičev morajo ustrezati
ISO standardom (oziroma ustreznim nacionalnim standardom), tako da sodnikom ICF
omogočajo kontrolo opreme. To se nanaša na vse velikosti rešilnih jopičev ne glede na telesno
težo.
Postopek testiranja na tekmovanjih ICF:
1. Rešilni jopič mora biti v registru opreme ICF.
2. Rešilni jopič ne sme biti preoblikovan na noben način.
3. Rešilni jopič mora imeti potrjen ISO standard 12402-5 (nivo 50) (ali primerljiv
nacionalni standard) in nositi ustrezne oznake.
4. Rešilni jopič, ki ga obtežimo s 6,12 kg težko utežjo iz nerjavečega jekla, mora na vodi
plavati.
19.2.2 Čelada mora ustrezati standardu EN 1385 in biti registrirana pri ICF.
Vsaka čelada mora biti ustrezno označena, tako da uporabniku dovoljuje enostaven odčitek.
Označba morati ostati čitljiva vso življenjsko dobo čelade ter tako sodnikom ICF dovoljevati
kontrolo opreme.
Postopek testiranja na tekmovanjih ICF:
1. Čelada mora biti v registru opreme ICF.
2. Čelada ne sme biti preoblikovana na noben način.
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3. Na čeladi mora biti jasno razvidno:
1. številka evropskega standarda,
2. ime ali prepoznavna oznaka proizvajalca,
3. datum izdelave,
4. oznaka »Helmet for canoeing and whitewater sports«.

19.3 Priporočljivo je, da organizatorji na cilju naključno preverjajo plovnost rešilnih jopičev
in čolnov.
19.3.1 Ob dvomu se preverja plovnost čolnov. Čoln mora na vodi vodoravno plavati, ko ga
napolnimo z vodo.

19.4 Tekmovalci morajo biti sposobni, da se sami kadar koli rešijo iz čolna.

19.5 V primeru neupoštevanja varnostnih pravil lahko tako sodnik na startu kot glavni sodnik
v skladu s svojimi pristojnostmi in odgovornostmi tekmovalcu prepovesta start.

19.6 V vseh kategorijah tekmovalci startajo na lastno odgovornost. ICF in organizatorji ne
nosijo odgovornosti za morebitne nezgode in poškodbe opreme, ki se lahko primerijo na
progi.

20 PROGA [TP]
20.1 Proga mora biti prevozna po vsej svoji dolžini in mora zagotoviti enake pogoje za levo
ali desno veslajoče tekmovalce kategorij C1 in C2. Idealna proga naj vključuje:
1) najmanj eno kombinacijo vrat, ki tekmovalcu omogoča več možnosti,
2) stalno spreminjanje smeri in tekočih gibov z uporabo tehničnih zahtevnosti vode
(protitokovi, valovi in brzice).

20.2 Proga ne sme biti krajša od 200m in daljša od 400m, merjeno od startne do ciljne linije
po sredini proge. Načrtovalcem proge se priporoča, da progo postavijo tako, da bodo
tekmovalci v K1M progo prevozili v približno 95 sekundah.
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Na koncu tekmovalne proge mora biti na voljo dovolj prostora, namenjenega ogrevanju in
razveslavanju tekmovalcev. Ti prostori so na voljo vsem tekmujočim kategorijam, ne smejo
pa vplivati na startno in ciljno območje.

20.3 Proga mora vsebovati naravne in/ali umetne ovire.
Akreditirane ekipe imajo prost dostop (brez takse) do proge v času uradnega treninga in v
tekmovalnih dneh.

20.4 Proga mora vsebovati najmanj 18 in največ 25 vrat, izmed katerih mora biti 6
protitočnih.
20.4.1 Startno in ciljno pozicijo ter organizacijo starta mora pred začetkom uradnega treninga
potrditi glavni sodnik.
20.4.2 Razdalja med zadnjimi vrati in ciljno linijo ne sme biti krajša od 15 metrov in daljša od
25 metrov.
20.4.3 Organizator mora izbrati takšno progo, kjer lahko tekmovanje poteka brez
nadlegovanja ali motenja tekmovalcev. Vrata morajo biti jasno in razvidno označena (z barvo
količkov in tablico s številko vrat), zagotovljenega pa mora biti dovolj prostora, da je
tekmovalcem omogočena pravilna vožnja skozi vrata, sodnikom pa omogočeno sojenje brez
negotovosti.

20.5 Če glavni sodnik med tekmovanjem ugotovi, da se je nivo vode občutno spremenil in da
je to mogoče povrniti v prejšnje stanje, lahko tekmovanje prekine, dokler niso vzpostavljeni
prvotni vodni pogoji.

20.6 Če med tekmovanjem izredne okoliščine spremenijo naravo ali traso proge, lahko le
glavni sodnik odobri popravek ali spremembo položaja vrat.

20.7 Odbor za načrtovanje proge izdela in objavi načrt proge za polfinalno in finalno vožnjo,
v katerem upošteva sodniške položaje iz kvalifikacijskih voženj. Polfinalna/finalna proga se
lahko razlikuje od kvalifikacijske v primeru, da je ohranjeno ravnotežje proge. Tehnični vodja
in glavni sodnik lahko načrtovalcem proge nudita nasvete glede načrtovanja proge in obešanja
vrat.
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Zveza, organizatorka tekmovanja, mora načrtovalcem proge zagotoviti informacije glede
možnosti nadzora vode ali kakršne koli druge informacije, povezane z nivojem vode. Po tem
ko je najučinkoviteje in po najboljših močeh pomagala načrtovalcem proge, zveza,
organizatorka tekmovanja, pripravi načrt proge v natančnem merilu 1:1000.
Načrt vsake postavitve proge mora biti ob času, ki ga objavi zveza, organizatorka tekmovanja,
objavljen na mestu, kjer ga lahko vidijo vsi sodelujoči.

21 ODOBRITEV PROGE [TP]
21.1 Idealna izbira čolnov za demonstracijsko vožnjo mora vsebovati en desni C1M, en levi
C1M, eno desno C1Ž, eno levo C1Ž, dva K1M, dve K1Ž in dva C2M (prvi levi in prvi desni).
V vsakem primeru pa lahko v vsaki kategoriji nastopita največ dva čolna.
21.1.2 Demonstracijska vožnja mora biti sestavljena iz vožnje vsakega demonstratorja po
sektorjih, ki ji sledi celotna vožnja vsakega demonstratorja.

21.2 Vodja tekmovanja, tehnični vodja, glavni sodnik in načrtovalci proge sestavljajo odbor
za odobritev proge, ki oceni prevoznost proge in jo odobri za tekmovanje.

21.3 Če se po presoji oseb, navedenih v točki 21.2, proga izkaže za nesprejemljivo (npr. je
proga ali njen del nepravičen, nevaren ali neprevozen), imajo le-ti možnost odločiti o
spremembi.
Če več kot polovica članov odbora za odobritev proge zaprosi za spremembo, mora biti proga
spremenjena. V tem primeru bodo načrtovalci proge predlagali spremembe na progi, o katerih
bodo ponovno presojali in jih odobrili.
Po odobritvi nadaljnje spremembe niso več mogoče.
Prvi start voženj uradnega treninga (kadar je ta predviden) ne more biti prej kot 20 minut po
končni objavi odobritve proge.

22 TRENING [TP]
22.1 Po lastni presoji organizatorja tekmovanja se na tekmovanjih 4. nivoja lahko izvede
vožnje za trening na dokončno postavljeni progi. Vožnje za trening niso obvezne.
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23 START [TP]
23.1 Start mora biti direktno proti toku ali s tokom.

23.2 Pomočnik sodnika na startu lahko vsak čoln do starta drži v startnem položaju.

23.3 Na startu mora biti čoln v mirujočem položaju (priporočljivo ročno zadržan).

23.4 Pri ekipnih vožnjah morajo biti vsi čolni v mirujočem položaju (priporočljivo ročno
zadržani). Prvi čoln ekipe mora sprožiti napravo za merjenje časa.

23.5 V vsakem primeru morajo tekmovalci slediti usmeritvam in posebnim navodilom
sodnika na startu.

24 STARTNI INTERVAL [TP]
24.1 V posamičnih kategorijah starte med seboj ločuje vsaj 45 sekund.

24.2 V ekipnih tekmah starte med seboj ločuje vsaj 90 sekund.

25 NAPAČEN START [TP]
25.1 Samo sodnik na startu lahko odloča o nepravilnosti starta in z dogovorjenim signalom
tekmovalca pokliče nazaj na start.

25.2 Sodnik na startu odloči, ali se tekmovalcu dovoli ponoven start in o svoji odločitvi
obvesti glavnega sodnika.

26 CILJ [TP]
26.1 Ciljna linija mora biti zelo jasno označena na obeh straneh proge.
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26.2 Tekmovalec vožnjo zaključi, ko prečka ciljno linijo. Ciljno linijo lahko prečka le enkrat,
v nasprotnem primeru je lahko diskvalificiran iz vožnje (DSQ-R).

26.3 V ekipnih vožnjah morajo vsi trije čolni ciljno linijo prečkati v okviru 15 sekund, v
nasprotnem primeru se ekipi prisodi 50 kazenskih sekund (glej točko 29.4.6).

26.4 Če tekmovalec prečka ciljno linijo v prevrnjenem položaju ali je popolnoma zapustil
čoln (glej pravili 32 in 34.4), kar oceni sodnik na cilju, se tekmovalcu za to vožnjo pripiše
oznaka DNF (ni zaključil).

27 OZNAČEVANJE VRAT [TP]
27.1 Vrata sestavljata dva viseča količka, pobarvana z zelenimi in belimi obroči pri točnih ter
rdečimi in belimi obroči pri protitočnih vratih. Spodnji obroč je vedno bele barve. Vsak obroč
je visok 20 centimetrov. Okoli vsakega količka je na spodnji strani nameščen črn trak, širok
najmanj 2 in največ 2,5cm. Številke vrat so označene v skladu s predlogo tehničnega odbora
za slalom na divjih vodah na belem obroču (drugem obroču gledano v smeri od spodaj
navzgor). Logotip tekmovanja ali oglasi, ki so potrjeni s strani tehničnega odbora za slalom na
divjih vodah, so lahko prikazani na katerem koli obroču nad spodnjimi štirimi obroči vrat.

27.2 Širina vrat je najmanj 1,2 in največ 4 metre. Količki morajo biti okrogli, dolžine od 1,6
do 2 metra in premera od 3,5 do 5 centimetrov. Biti morajo dovolj težki, da zaradi vetra
pretirano ne nihajo.

27.3 Oddaljenost količkov od nivoja vode mora biti takšna, da omogoča poštene in razumne
pogoje za vožnjo, hkrati pa mora zadostiti ciljem načrtovalcev proge. Indikator za načrtovalce
proge in glavnega sodnika je približna višina količka 20 centimetrov nad gladino vode, pri
čemer jih voda oziroma valovi ne smejo premikati.
Sistem za nameščanje količkov mora omogočati enostavno prilagoditev posameznega količka
pri vsakih vratih.

27.4 Vrata morajo biti oštevilčena v zaporedju vožnje.
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27.5 Tabla s številko vrat mora meriti 30x30 centimetrov. Številke morajo biti izpisane na
obeh straneh table. Izpisane morajo biti v črni barvi na beli ali rumeni podlagi. Vsaka številka
in črka morata meriti 20 centimetrov v višino in 2 centimetra v širino. Na strani, nasprotni
smeri pravilne vožnje, mora biti označena rdeča diagonalna črta, ki poteka od spodnjega
levega do zgornjega desnega kota.

27.6 Pri vsakem mestu sodnika signalista mora biti jasno prikazano zaporedje številk vrat, ki
jih sodniki pokrivajo.

28 VOŽNJA [TP]
28.1 Vsa vrata je potrebno preveslati v številčnem zaporedju.

28.2 Vsa vrata morajo biti preveslana na kakršen koli način s prave strani vrat, kot je
prikazano na tablah s številkami vrat.

28.3 Linija vrat je v vseh okoliščinah določena kot navidezna črta med zunanjim robom obeh
količkov. V primeru nihanja vrat je linija vrat določena kot linija med zunanjim robom
količka, projiciranega vertikalno na vodno gladino.

28.4 Pri prehodu skozi vrata je treba zadostiti naslednjih pogojem:
28.4.1 Prehod skozi vrata se začne, ko se čoln, telo ali veslo dotakne količka vrat ali ko glava
tekmovalca (v C2 enega izmed dvojice) seka linijo vrat.
28.4.2 Prehod skozi vrata se konča, ko tekmovalec prične prehod skozi naslednja vrata ali ko
prečka ciljno linijo.

28.5 Za pravilen prehod skozi vrata je treba zadostiti naslednjim pogojem:
28.5.1 Cela glava tekmovalca ali tekmovalcev mora prečkati linijo vrat v skladu s pravilno
stranjo vrat in načrtom proge.
28.5.2 Del čolna mora prečkati linijo vrat v istem trenutku, ko prečka linijo vrat cela glava.

31

29 KAZENSKE TOČKE [TP]
29.1 Nič (0) kazenskih sekund:
pravilen prehod skozi vrata brez dotika količka s katerim koli delom telesa, opreme, vesla ali
čolna.

29.2 Dve (2) kazenski sekundi:
pravilen prehod skozi vrata, vendar z dotikom enega ali obeh količkov.

29.3 Ponavljajoči se dotik istega ali obeh količkov se kaznuje le enkrat.

29.4 Petdeset (50) kazenskih sekund:
29.4.1 Dotik vrat (enega ali obeh količkov) brez pravilnega prehoda skozi vrata.
29.4.2 Namerno odrivanje vrat z namenom prehoda skozi vrata. Kriterija za prepoznavanje
namernega odrivanja sta:
1. tekmovalec ni v položaju, da bi prevozil vrata in/ali,
2. nepričakovano dejanje tekmovalca (zamah ali gibanje telesa), ki omogoči prehod
skozi vrata.
29.4.3 Glava tekmovalca (v C2 enega ali obeh tekmovalcev) seka linijo vrat v obrnjenem
položaju (za definicijo obrnjenega položaja glej točko 32.1), razen če so preveslana pravilno
preden vstopi v katera koli naslednja vrata.
29.4.4 Kateri koli del glave tekmovalca seka linijo vrat v napačni smeri prehoda skozi vrata.
29.4.5 Izpuščena vrata
Za izpuščena vrata (ali več vrat) se šteje, ko se prične prehod skozi katera koli izmed
naslednjih vrat ali ko je tekmovalec prečkal ciljno linijo.
29.4.6 Zadnji član ekipe ne prečka ciljne linije v okviru 15 sekund po tem, ko je ciljno linijo
prečkal prvi član ekipe.
29.4.7 Del glave seka linijo vrat v pravi smeri z ali brez dela čolna, razen če so preveslana
pravilno preden vstopi v katera koli naslednja vrata.
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29.5 Vožnja pod količkom vrat s katerim koli delom telesa ali opreme, razen delom glave,
brez dotika se ne kaznuje.

29.6 Ponavljajoči se poizkusi na vratih brez dotika količkov niso kaznovani, razen če del
tekmovalčeve glave ni sekal linije vrat v napačni smeri.

29.7 Petdeset (50) kazenskih sekund je najvišja možna kazen za enega tekmovalca na katerih
koli vratih.

29.8 V primeru dvoma se morajo sodniki vedno odločiti v prid tekmovalcu.

30 SIGNALIZIRANJE SODNIKOV [TP]
30.1 Sodnik signalist za sporočanje kazenskih sekund gledalcem uporablja dobro vidne
signalne loparje ali table.
30.1.1 Rumen lopar ali tabla je označena s številko 2, rdeč lopar ali tabla pa s številko 50.
Številka mora biti črne barve in izpisana na obeh straneh loparja ali table.

30.2 Signaliziranje se izvaja v skladu z naslednjimi pravili:
30.2.1 Nič (0) kazenskih sekund – sodnik ne da nobenega znaka.
30.2.2 Pri prehodu vrat s kazenskimi sekundami sodnik signalist dvigne ustrezni lopar/tablo
(glede na število dosojenih kazenskih sekund 2 ali 50) in ga mirno zadrži v zraku ali pa je na
semaforju sektorja izpisan seštevek napak posameznega sektorja.

31 UMIK S PROGE [TP]
31.1 Ko tekmovalca prehiti drugi tekmovalec, mora prvi tekmovalec dati prednost drugemu,
če sodnik na to opozori z več zaporednimi žvižgi piščalke.

31.2 Tekmovalec, ki prehiteva, si mora prizadevati, da bi progo pravilno prevozil. Če
tekmovalec prehiteva, ker je izpustil vrata, ne sme ovirati tekmovalca pred sabo.
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31.3 Če tekmovalca ovira drug tekmovalec, lahko ovirani tekmovalec vožnjo ponovi, če to
odobri glavni sodnik.

32 OBRAT IN PREVRNITEV [TP]
32.1 Za obrat čolna se šteje, če je glava tekmovalca v celoti pod vodo.

32.2 Za prevrnitev se šteje, ko tekmovalec (ali en tekmovalec v C2) v celoti zapusti čoln.
32.2.1 Eskimski obrat ni prevrnitev. V ekipnih vožnjah si tekmovalci lahko pri eskimskem
obratu medsebojno pomagajo ne da bi bili ob tem kaznovani.

33 MERJENJE ČASA [TP]
33.1 Čas vožnje se začne meriti:
v trenutku, ko tekmovalčevo telo ali elektronska naprava (na telesu ali čolnu) seka startno
linijo, do trenutka, ko tekmovalčevo telo ali elektronska naprava seka ciljno linijo (v C2 prvo
telo, ki seka ciljno linijo).
V ekipnih tekmah se čas meri od trenutka, ko prvi tekmovalec seka startno linijo, do trenutka,
ko zadnji tekmovalec seka ciljno linijo.

33.2 Merjenje časa za vsako tekmovanje mora biti natančno do najmanj 1/100 sekunde,
rezultati pa morajo biti prikazani do najbližje 1/100 sekunde. (Primer: tekmovalni čas 1min,
30s in 5/100 sekunde mora biti prikazan kot 90.05s).

34 IZRAČUN IN OBJAVA REZULTATOV [TP]
34.1 Pri izračunu rezultatov se uporablja naslednja formula:
čas najboljše vožnje v sekundah + kazenske sekunde = končni rezultat
43.1.1 Primer izračuna posamičnega rezultata vsake vožnje:
Čas vožnje:

2' 20''.82

Kazenske sekunde:

=

60 + 60 + 20.82
2 + 2 + 50

Skupaj:
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=

140.82 sekund

=

54.00 sekund

=

194.82 sekund

43.1.2 Primer izračuna rezultata posamične vožnje za ekipo:
Čas med startom prvega čolna in prihodom zadnjega čolna:
Čas vožnje:

2' 20''.82

=

60 + 60 + 20.82

= 140.82

sekund

Kazenske sekunde prvega čolna:

=

104.00 sekunde

Kazenske sekunde drugega čolna:

=

154.00 sekund

Kazenske sekunde tretjega čolna:

=

56.00 sekund

Skupaj:

=

454.82 sekund

34.2 V trenutku, ko so znani rezultati vožnje tekmovalca ali ekipe, morajo biti startna številka,
kazenske sekunde in čas razglašeni ter objavljeni na za to določenem mestu, dokler ne poteče
čas za vlogo poizvedb.

34.3 Pri objavi rezultatov se uporabljajo naslednje kratice:
DNS
DNF
DSQ-R
DQB

Ni startal
Ni končal
Diskvalificiran v posamezni
vožnji
Diskvalificiran v celotnem
tekmovanju

V primeru DQB se uvrstitev ne zabeleži.

34.4
– Tekmovalci z normalnimi rezultati v vsaj eni vožnji so razvrščeni normalno.
– Tekmovalci/ekipe, ki prejmejo DNF ali DSQ-R ali en DNS skupaj z DNF in DSQ-R v več
vožnjah so razvrščeni po kodi NOC (nacionalnega olimpijskega komiteja).
– Tekmovalci, ki imajo samo DNS rezultat v edini ali več vožnjah, ne morejo biti uvrščeni.
– V izpisu rezultatov, ki vključuje več voženj, so prikazani le rezultati dokončane vožnje.
– V primeru DQB je čoln/čolni izločen iz celotnega tekmovanja in ne bo uvrščen. Rezultati,
kjer je rezultat že arhiviran, ko se pojavi DQB, ne bodo prikazani v rezultatih ali analizi tekme
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tega določenega kroga. Rezultati faze, ki so jo čolni dosegli pred diskvalifikacijo, ostanejo
nespremenjeni.
Tekmovalec ali ekipa prejme oznako DNF, če tekmovalec popolnoma zapusti čoln ali prečka
ciljno linijo v obrnjenem položaju.

35 ENAKI REZULTATI [TP]
35.1 V primeru, da dva (2) ali več tekmovalcev doseže enak rezultat najboljše vožnje,
zmagovalca določi boljši rezultat v drugi vožnji. Če tudi to ne razreši enakega rezultata,
tekmovalca v fazi kvalifikacij zasedeta isto mesto.
35.1.1 V primeru, da tekmovalci dosežejo enak rezultat v tekmovanju, ki se nadaljuje
(polfinale ali finale), in izenačenega rezultata ni mogoče razrešiti, v naslednjo fazo (v
polfinale ali finale) napredujejo vsi izenačeni tekmovalci. V tem primeru je višje uvrščeni
tekmovalec na lestvici ICF uvrščen pred nižje postavljenim tekmovalcem na lestvici ICF, ki je
dosegel enak rezultat.

35.2 Podelitev kolajn v primeru izenačenega rezultata:
– V primeru, da si dva čolna delita zlato kolajno, srebrna kolajna ni podeljena.
– V primeru, da si trije ali več čolnov deli zlato kolajno, srebrna in bronasta kolajna nista
podeljeni.
– V primeru, da si dva ali več čolnov deli srebrno kolajno, bronasta kolajna ni podeljena.
– V primeru, da si dva ali več čolnov deli bronasto kolajno, vsi prejmejo bron.

36 PROTESTI [TP]
36.1 Protest proti tekmovalcu, ki nastopa na tekmi, je potrebno članu žirije izročiti najmanj
eno uro pred pričetkom tekmovanja.
Protest, vložen kasneje – v 30-ih dneh po koncu tekmovanja –, je dovoljen le v primeru, da
funkcionarji zveze, ki vlaga protest, dokažejo, da so za dejstva, na katerih temelji protest,
izvedeli kasneje kot eno uro pred pričetkom tekmovanja.

36.2.1 Glede zadev, povezanih s sojenjem in merjenjem časa, lahko vodja ekipe brezplačno
vloži eno poizvedbo na čoln, na kategorijo oziroma na tekmovanje. Glavni sodnik bo
poizvedbo preučil z vsemi dostopnimi informacijami. Po končani preiskavi odločitev
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glavnega sodnika postane dokončna, zato nadaljnji protesti niso več mogoči. Poizvedba se
upošteva le, če je bila vložena v petih (5) minutah po objavi kontrolnega lista tekmovalčevega
rezultata.
36.2.2 Zveza lahko vloži poizvedbo zoper drugo zvezo le enkrat (1) v času celotnega
tekmovanja. Če je poizvedba zveze zoper drugo zvezo uspešna in privede do spremembe
rezultata, zveza, ki je vložila poizvedbo, obdrži eno možnost poizvedbe. Ko poizvedba
privede do spremembe rezultatov, morajo biti o tem obveščene vse prizadete ekipe.
36.2.3 V primeru očitnih nepravilnosti v izvedbi tekmovanja, npr. sprememba nivoja vode,
predmetov v vodi, sprememb položaja vrat, prehitevanja, slabih vremenskih razmer, lahko
vodja ekipe vloži protest. Protest se upošteva le, če je vložen v petih (5) minutah po objavi
neuradnih rezultatov posamezne kategorije. Vodja ekipe obvesti službo za poizvedbe, da bo
vložil protest.
36.2.4 Vodja ekipe mora protest vložiti v pisni obliki na za to določenem obrazcu. Vložiti ga
mora v največ 20 minutah po objavi neuradnih rezultatov v posamezni kategoriji, ki jih je
podpisal glavni sodnik. Glavni sodnik ali služba za poizvedbe sprejmeta pritožbo vodje ekipe
ob predložitvi potrdila o plačilu depozita 75 evrov oziroma enake vrednosti v valuti države
organizatorke. Če je protestu ugodeno, se depozit vrne. V primeru, da protestu ni ugodeno ali
da vodja ekipe pritožbo umakne, depozit prejme organizacijski odbor tekmovanja.

36.3 Glavni sodnik oceni legitimnost vsakega protesta. Posvetuje se lahko z vpletenimi
sodniki in po lastni presoji preveri morebitne uradne televizijske ali video posnetke. Glavni
sodnik svojo odločitev v pisni obliki posreduje vsem neposredno vpletenim stranem, vključno
z vodjami ekip.

37 PRITOŽBA TEKMOVALNI ŽIRIJI [SP]
37.1 Vodja ekipe mora pritožbo tekmovalni žiriji podati v pisni obliki. Oddati jo mora službi
za poizvedbe.
37.1.1 Pritožbi tekmovalni žiriji je potrebno dodati depozit v višini 75 evrov oziroma enaki
vrednosti valute države organizatorke tekmovanja. Če je pritožbi ugodeno, se depozit vrne. V
primeru, da pritožbi tekmovalni žiriji ni ugodeno, depozit prejme organizacijski odbor
tekmovanja.

37.2 Pritožbo tekmovalni žiriji je mogoče podati v primeru, da so ugotovljena nasprotja s
tekmovalnimi pravili.
37.2.1 Dejstva se ne da izpodbijati s pritožbo tekmovalni žiriji (glej točko 9.3).
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37.2.2 Pritožbo tekmovalni žiriji med potekom tekmovanja se lahko poda najkasneje 20 minut
po objavi odločitve o protestu. Pritožbo se mora podati predsedniku žirije v računski službi ali
službi za poizvedbe.

37.3 Pritožbo tekmovalni žiriji se lahko vloži, če je bila tekmovalcu odvzeta pravica do
nastopa na tekmovanju in je bil v povezavi s tem vložen protest pri organizatorju tekmovanja
vsaj eno uro pred začetkom tekmovanja, vendar o tem ni bilo sprejete nobene odločitve.

37.4 Pritožbo tekmovalni žiriji glede odločitve o pravici do nastopa tekmovalca se lahko vloži
do pričetka tekmovanja.

37.5 Predsednik tekmovalne žirije mora takoj sklicati člane žirije, če je potrebna obravnava
pravilno vložene pritožbe.
37.5.1 Tekmovalna žirija mora svojo odločitev podati v 60 minutah po začetku zasedanja.
37.5.2 Tekmovalna žirija se mora pred končno odločitvijo posvetovati z glavnim sodnikom,
sodniki in ostalimi funkcionarji, da pridobi vse potrebne informacije.
37.5.3 Tekmovalna žirija svojo odločitev pisno argumentira.

38 PRITOŽBA UPRAVNEMU ODBORU ICF [SP]
38.1 Sodelujoča zveza lahko pošlje pritožbo upravnemu odboru ICF, če so po koncu
tekmovanja znana nova dejstva, ki bi tekmovalcu preprečila nastop.

38.2 Tekmovalec ima pravico, da preko nacionalne zveze upravnemu odboru ICF vloži
pritožbo zoper odločitev tekmovalne žirije.
38.2.1 Upravni odbor ICF odloči, kakšno prednost bo imela ta pritožba.

38.3 Pritožba upravnemu odboru ICF mora biti vložena v 30-ih dneh po koncu tekmovanja,
priložen pa mora biti tudi depozit v višini 75 evrov.

38.4 Upravni odbor ICF sprejme odločitev in jo v pisni obliki pošlje pritožniku.
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39 DISKVALIFIKACIJA/IZKLJUČITEV IZ POSAMEZNE VOŽNJE [TP]
39.1 Če tekmovalec starta s čolnom ali opremo, ki ne ustreza pravilom, ga lahko glavni
sodnik diskvalificira/izključi za to vožnjo (DSQ-R).

39.2 Glavni sodnik lahko diskvalificira tekmovalca iz vožnje, če tekmovalec sprejme zunanjo
pomoč (DSQ-R).
39.2.1 Za zunanjo pomoč se šteje naslednje:
– vsakršna pomoč dana tekmovalcu ali njegovemu čolnu,
– vrnitev, podajanje ali metanje izgubljenega vesla oziroma nadomestnega vesla tekmovalcu,
– vsakršno usmerjanje, potiskanje ali premikanje čolna, ki ga izvaja kdor koli drug kot
tekmovalec,
– vsakršno usmerjanje tekmovalcev s pomočjo elektroakustičnih naprav ali radijskih zvez
(npr. radijska zveza med tekmovalcem in katerokoli drugo osebo).

39.3 Po prevrnitvi (glej točko 32) v ekipni vožnji, preostali člani ekipe ne smejo prehajati
skozi katera koli vrata, ki sledijo (DSQ-R).

39.4 Tekmovalec, ki vesla ne drži z obema rokama, temveč poskuša sekati ciljno linijo s
pomočjo vesla, še preden s telesom prečka ciljno linijo, kar oceni sodnik na cilju (glej točko
33.1).

39.5 Tekmovalec, ki zaradi svoje malomarnosti ni pripravljen na start ob svojem določenem
času, je lahko diskvalificiran/izključen iz vožnje, kar oceni glavni sodnik.

39.6 Če prvi imenovani čoln v ekipnih vožnjah ne sproži merjenja časa te vožnje, bo ekipa za
to vožnjo diskvalificirana (DSQ-R).
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40 DISKVALIFIKACIJA/IZKLJUČITEV IZ CELOTNEGA TEKMOVANJA
[SP]
40.1 Tekmovalec, ki po oceni glavnega sodnika na tekmovanju poskuša zmagati s pomočjo
nedovoljenih sredstev, namerno krši pravila ali izpodbija njihovo veljavnost, je lahko
diskvalificiran/izključen iz celotnega tekmovanja (DQB).
40.1.1 Če tekmovalca v kršenje pravil prisili delovanje druge osebe, o tem, ali bo tekmovalec
diskvalificiran/izključen iz tekmovanja ali ne (DQB), odloči tekmovalna žirija.

40.2 Glavni sodnik lahko disciplinira katerega koli tekmovalca ali funkcionarja, ki s svojim
obnašanjem škoduje primernemu in pravilnemu poteku tekmovanja. Glavni sodnik mora o
takšnem ravnanju obvestiti tekmovalno žirijo, ki lahko ob ponovnih kršitvah to osebo
diskvalificira/izključi iz tekmovanja (DQB).

40.3 Diskvalifikacija/izključitev po tekmovanju, ki ga povzroči uživanje nedovoljenih
poživil/doping ali neprimernost, ima za posledico naslednje:
– izbris vseh doseženih rezultatov in uvrstitev čolnov (DQB),
– ponovni izračun rezultatov glede na novo stanje,
– izdaja popravljene verzije rezultatov, povzetkov in razdelitve kolajn.
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IV. POGLAVJE – POSEBNA PRAVILA ZA ČLANSKO
SVETOVNO PRVENSTVO
Veljajo mednarodna tekmovalna pravila, razen dopolnil v tem poglavju.

41.1 ORGANIZACIJA [SP]
41.1.1 Svetovna prvenstva se organizirajo samo s pooblastilom upravnega odbora ICF in to le
v kategorijah, ki so navedene v tekmovalnih pravilih. Pravico do udeležbe imajo vse zveze,
članice ICF.

41.1.2 Svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah je organizirano vsako leto, z izjemo
olimpijskega leta. Kraj in datum svetovnega prvenstva določi upravni odbor ICF.

41.1.3 Tehnični odbor za slalom na divjih vodah nominira vodjo tekmovanja, glavnega
sodnika in ostale, za tekmovanje potrebne funkcionarje, potrdi pa jih upravni odbor ICF.

41.1.4.1 V olimpijskih kategorijah se veljavno svetovno prvenstvo organizira le, če sodeluje
šest (6) nacionalnih zvez z vsaj treh (3) kontinentov. Če v času tekmovanja katera izmed zvez
iz tekmovanja izpade ali ga ne dokonča, to na veljavnost prvenstva ne vpliva.
41.1.4.2 V neolimpijskih kategorijah se veljavno svetovno prvenstvo organizira le, če sodeluje
šest (6) nacionalnih zvez v vsaki kategoriji, ob tem pa morajo na celotnem tekmovanju
nastopiti predstavniki vsaj treh (3) kontinentov. Če v času tekmovanja katera izmed zvez iz
tekmovanja izpade ali ga ne dokonča, to na veljavnost prvenstva ne vpliva.

41.1.5 Spremembe pri organizaciji svetovnega prvenstva so mogoče le v okviru postopkov,
zapisanih v pogodbi med ICF in zvezo, organizatorko prvenstva.
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41.2 UDELEŽBA [TP]
Kategorije na svetovnem prvenstvu:

Posamične kategorije

Ekipne kategorije

Ženske

K1

Moški

K1

Ženske

C1

Moški

C1

Moški

C2

Ženske

3xK1

Moški

3xK1

Ženske

3xC1

Moški

3xC1

Moški

3xC2

41.2.1 Zveza lahko na svetovnem prvenstvu v vsaki posamični kategoriji nastopa s po tremi
(3) čolni in eno ekipo v vsaki ekipni kategoriji.

41.3 OBLIKA TEKMOVANJA [TP]
41.3.1 Svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah sestavljajo dve kvalifikacijski vožnji,
ena polfinalna in ena finalna vožnja (glej točko 14.1.1 za napredovanje v tekmovanju).

41.3.2 Rezultat v finalu bo določil rezultat ene same vožnje.

41.3.3 V končni razvrstitvi posamične kategorije so najprej razvrščeni tekmovalci na podlagi
uvrstitev v finalu. Nato jim sledijo tekmovalci, ki so se uvrstili le v polfinale in so razvrščeni
glede na uvrstitev v polfinalu. Na koncu so glede na uvrstitev v kvalifikacijah razvrščeni še
preostali tekmovalci.

41.3.4 Ekipne tekme na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah so sestavljene iz ene
vožnje, ki sledijo posamičnim finalom. Ekipe so nato uvrščene na podlagi rezultata ene
42

vožnje, kjer je ekipa z najboljšim (najmanjšim) rezultatom uvrščena na prvo mesto, naslednja
najhitrejša na drugo mesto in tako dalje.

41.4 RAZPORED TEKMOVANJ [TP]
41.4.1 Tekmovanje v slalomu na divjih vodah je običajno organizirano v petih (5) zaporednih
dneh.
Tehnični odbor ICF za slalom na divjih vodah je odgovoren za končni vrstni red različnih
kategorij v tekmovalnem programu oziroma urniku.
Ekipne tekme morajo biti organizirane po koncu posamičnih tekem (kvalifikacij, polfinala in
finala).
Ekipne tekme se lahko izvedejo na progi, uporabljeni za kvalifikacije, ali na progi, načrtovani
posebej za ekipno tekmo.
Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah ni uradnih voženj za trening.

41.4.2 Okvirni program prvenstva mora organizacijski odbor eno leto pred terminom začetka
prvenstva poslati tehničnemu odboru za slalom na divjih vodah. S soglasjem tehničnega
odbora ICF za slalom na divjih vodah in upravnega odbora ICF je program mogoče
spremeniti ali podaljšati.

41.5 RAZPISI [SP]
41.5.1 Zveza, organizatorka prvenstva, mora vsem ostalim zvezam poslati razpis za svetovno
prvenstvo. To mora storiti najmanj tri (3) mesece pred prvim tekmovalnim dnem.

41.6 PRIJAVE [SP]
41.6.1 Številčne prijave za svetovno prvenstvo je potrebno zvezi, organizatorki tekmovanja,
posredovati vsaj 45 dni pred pričetkom prvenstva preko ICF spletnega prijavnega sistema. Ob
tem je treba slediti navodilom, navedenim v razpisu. Upoštevati je treba prijavna pravila iz
točke 11.

41.6.2 Prijave, ki niso podane preko ICF spletnega prijavnega sistema, ne bodo sprejete.
Zapoznele prijave bodo sprejete le v skladu s pravilom 11.2.
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41.6.3 Seznam spremljevalnega osebja ekipe mora vsebovati imeni vodje delegacije in vodje
ekipe, kot tudi vseh preostalih funkcionarjev ekipe. Seznam spremljevalnega osebja ekipe
mora biti predložen v skladu z navodili, podanimi v razpisu, in vnesen v spletni akreditacijski
sistem ICF.

41.7 POTRDITEV PRIJAV [TP]
Za potrditev prijav glej točko 12.1.

41.8 STARTNI VRSTNI RED IN STARTNE ŠTEVILKE [TP]
41.8.1 Za startni vrstni red na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v posamičnih
kategorijah glej točko 13.1.1.

41.8.2 Startne številke tekmovalcev na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah
morajo biti v skladu s trenutno uvrstitvijo na lestvici ICF. Tekmovalec, ki je uvrščen najvišje
na lestvici, dobi startno številko 1, drugouvrščeni startno številko 2 itd. Vsi tekmovalci brez
uvrstitve na lestvici ICF bodo startne številke dobili na osnovi žreba. Za celotno tekmovanje v
vseh kategorijah je potrebnih pet (5) polnih kompletov startnih številk, ki se začnejo s številko
1. V ekipnih tekmah so startne številke oštevilčene z: 1A-1B-1C, 2A-2B-2C itd.

41.8.3 Startni vrstni red na ekipni tekmi svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah je v
obratnem vrstnem redu ekipnih rezultatov zvez s prejšnjega svetovnega prvenstva. Zveze, ki
na prejšnjem svetovnem prvenstvu niso sodelovale, bodo uvrščene na začetku startne liste,
njihov vrstni red pa bo z žrebom določil organizator.

41.9 PROGRAM [TP]
41.9.1 Vsaka sodelujoča zveza mora vsaj en mesec pred odprtjem svetovnega prvenstva
prejeti okviren program z okvirnim urnikom tekmovanja in številom registriranih čolnov
vsake sodelujoče zveze v vsaki kategoriji.

41.9.2 Zveze, ki sodelujejo na prvenstvu, ali njihov predstavnik morajo dokončen program
prejeti vsaj 24 ur pred pričetkom tekmovanja.
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41.9.3 Dokončen program mora vsebovati celoten program in urnik za posamezne kategorije,
kakor tudi ime, startno številko in zvezo vsakega sodelujočega tekmovalca.

41.10 FUNKCIONARJI ICF [TP]
41.10.1 Žirija
V času svetovnega prvenstva je žirija najvišji organ tekmovanja. Žirijo sestavlja do pet oseb.
Člane žirije imenuje upravni odbor ICF.
Enega izmed članov imenujejo za predsednika žirije.
Vodja tekmovanja in ostali tehnični funkcionarji so podrejeni žiriji v skladu s točko 9.
Pritožbe morajo biti predložene v pisni obliki s priloženo kavcijo v višini 75 evrov (ali v enaki
vrednosti valute države organizatorke) predsedniku žirije v tekmovalni pisarni v roku 20
minut po objavi odločitve o protestu. Odločitev žirije je dokončna. Če je pritožbi ugodeno, se
kavcija vrne.

41.10.2 Funkcionarji
Svetovno prvenstvo vodijo mednarodni tehnični funkcionarji (ITO), kot so našteti v točki 8.2,
pod vodstvom vodje tekmovanja. Tehnični funkcionarji lahko opravljajo več vlog.
Stroške nastanitve in hrane za tehnične funkcionarje v času tekmovanja krije zveza,
organizatorka tekmovanja. Tehnični funkcionarji na svetovnem prvenstvu ne smejo opravljati
nikakršnih vlog v nacionalnih reprezentancah.

41.10.3 Tehnične funkcionarje na svetovnem prvenstvu izbere tehnični odbor za slalom na
divjih vodah iz skupine tehničnih funkcionarjev, ki so sodelovali na svetovnih pokalih v
preteklih dveh letih. Pri tem bo upoštevana zastopanost glede na nacionalno zvezo, kontinent
in spol.
Funkcionarji na olimpijskih igrah bodo izbrani med funkcionarji, ki so sodelovali na
svetovnih prvenstvih v tekočem olimpijskem obdobju. Pri tem bo upoštevana zastopanost
glede na nacionalno zvezo, kontinent in spol.
Potne stroške za naslednje mednarodne tehnične funkcionarje (ITO) krije ICF:
– glavni sodnik,
– pomočnik glavnega sodnika,
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– vodja računske službe,
– načrtovalci proge,
– video sodnik,
– do 15 sodnikov pri vratih.
Vsaka reprezentanca, ki sodeluje na svetovnem prvenstvu, plača administrativne stroške
(določi jih tehnični odbor za slalom na divjih vodah) in na ta način delno krije stroške 21
mednarodnih tehničnih funkcionarjev (ITO), ki sodelujejo na svetovnem prvenstvu.
Stroške (nastanitev in prehrana) za vse mednarodne tehnične funkcionarje v času tekmovanja
krije zveza, organizatorka tekmovanja.

41.11 PROGA [TP]
41.11.1 Prizorišče predlagane proge bo določeno dve leti pred svetovnim prvenstvom.
Predlagana proga ne sme biti v nasprotju z okoljevarstvenimi predpisi države organizatorke
tekmovanja.

41.11.2 Objavljena mora biti dolžina proge, merjena v metrih po sredinski liniji.

41.11.3 Tehnični odbor za slalom na divjih vodah imenuje odbor za načrtovanje proge, ki ga
sestavljata dva (2) tehnična funkcionarja (IJCSL) iz različnih nacionalnih zvez. Ti imeni
potrdi upravni odbor ICF.
Odbor za načrtovanje proge običajno štiri dni pred prvim tekmovalnim dnem predstavi načrt
proge in nadzoruje postavitev vrat.
Stroške namestitve in prehrane za načrtovalce proge krije zveza, organizatorka tekmovanja.

41.12 MERJENJE ČASA [TP]
41.12.1 Merjenje časa na svetovnem prvenstvu se mora izvajati tako elektronsko
(fotoelektrični način) kot z rezervnim sistemom merjenja časa.

41.12.2 Pri izračunu rezultatov ima elektronski način prednost. V primeru izpada
elektronskega sistema merjenja se uporabijo časi, pridobljeni z rezervnim sistemom.
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41.13 ANTI-DOPING [SP]
41.13.1 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.

41.14 NAGRADE [SP]
41.14.1 Nagrade na svetovnem prvenstvu se podeljujejo v obliki kolajn kot to predvideva
olimpijski protokol.
Podeljene kolajne morajo simbolizirati zlato, srebro in bron. Nagrade 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. Kolajne se lahko, za
razliko od ostalih nagrad, podelijo le na uradni podelitveni slovesnosti. Ostale nagrade se
lahko podeli ob drugi priložnosti.

41.14.2 Kolajne se podelijo kot je predvideno:
41.14.2.1 Posamične kategorije:
– 1. mesto – zlato,
– 2. mesto – srebro,
– 3. mesto – bron.
41.14.2.2 Ekipne kategorije:
– 1. mesto ekipe – zlato vsakemu članu ekipe,
– 2. mesto ekipe – srebro vsakemu članu ekipe,
– 3. mesto ekipe – bron vsakemu članu ekipe.

41.14.3 V kategoriji C2 oba člana posadke prejmeta pripadajočo kolajno.

41.14.4 Z namenom ohranjanja formalnosti podelitvene slovesnosti morajo tekmovalci, ki
bodo prejeli kolajne, nositi uradna oblačila svoje nacionalne zveze.
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41.14.5 Pokali narodov ICF
V slalomu na divjih vodah bo podeljenih šest (6) pokalov:
– eden za K1 – moške,
– eden za K1 – ženske,
– eden za C1m – moške,
– eden za C1 – ženske,
– eden za C2 – moške,
– eden za najboljšo nacionalno zvezo, zmagovalko v skupnem seštevku prvenstva.
Točke bodo nacionalnim zvezam podeljene kot je predvideno v nadaljevanju. Pokal narodov
bo podeljen nacionalni zvezi, ki bo zbrala največ točk v vsaki posamični kategoriji. Pokale na
stroške organizacijskega odbora zagotovi ICF.
– 1. mesto 20 točk,
– 2. mesto 19 točk,
– 3. mesto 18 točk itd.

Nacionalna zveza, zmagovalka v skupnem seštevku
Skupni rezultat se dobi s seštevkom točk, pridobljenih v vsaki posamični kategoriji. V
primeru neodločenega izida, bo pokal osvojila tista nacionalna zveza, ki bo imela najbolje
uvrščenega posameznika v tej kategoriji.

41.14.6 Na uradni podelitveni slovesnosti se lahko podeli le uradne kolajne ICF, brez drugih
nagrad. Organizacijski odbor lahko ob kakšni drugi priložnosti podeli druge nagrade ali
darila. V nobenem primeru nagrada ne sme biti podeljena nikomur drugemu kot zmagovalcem
ali njihovim uradnim zastopnikom.

41.15 REZULTATI IN POROČILA [SP]
41.15.1 V roku 30 dni po zaključku svetovnega prvenstva morajo biti generalnemu sekretarju
ICF in predsedniku tehničnega odbora za slalom na divjih vodah poslane kopije podrobnih
končnih in uradnih rezultatov svetovnega prvenstva. Poslana morajo biti tudi vsa poročila,
povezana s protesti, poročila nacionalne zveze, organizatorke tekmovanja, poročila vodje
tekmovanja, poročila glavnega sodnika in vsi ostali pomembni dokumenti.
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V. POGLAVJE – POSEBNA PRAVILA ZA SVETOVNO
PRVENSTVO MLADINCEV IN MLAJŠIH ČLANOV (U23)
Veljajo mednarodna tekmovalna pravila in posebna pravila za člansko svetovno prvenstvo,
razen dopolnil v tem poglavju.

42.1 NAMEN [SP]
Z namenom širjenja slaloma na divjih vodah se svetovno prvenstvo za mladince in mlajše
člane (U23) izvede vsako leto.

42.2 STAROSTNE OMEJITVE [TP]
42.2.1 V posamičnih kategorijah K1M, K1Ž, C1M, C1Ž se lahko tekmovalec prijavi in
tekmuje samo v eni starostni kategoriji mladincev ali mlajših članov. V teh kategorijah se
lahko tekmovalci prijavijo v različne kategorije v različnih starostnih kategorijah.

42.2.2 V kategoriji C2 se lahko tekmovalec prijavi v obe starostni kategoriji z dvema
različnima partnerjema, dokler je to v skladu s točko 3.4. Z istim partnerjem se ne more
prijaviti v obe starostni kategoriji.

42.2.3 Pred tekmovanjem mora vodja ekipe predložiti uradni dokument, kot je potni list ali
osebna izkaznica, ki vsebuje fotografijo, da se lahko potrdi starost tekmovalcev (glej točko
3.4).

42.3 EKIPNA TEKMA [TP]
Kjer zveza nima dovolj tekmovalcev, da bi ekipo prijavila v eni starostni kategoriji, lahko
največ dva tekmovalca tekmujeta v obeh starostnih kategorijah iste ekipne kategorije, dokler
je to v skladu s točkama 3.4 in 6.2.2.
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VI. POGLAVJE – POSEBNA PRAVILA ZA OLIMPIJSKE IGRE
43 ZAHTEVE ZA OI [TP]
43.1 Oblačila in oprema tekmovalcev morajo vedno ustrezati 50. pravilu MOK
(Mednarodnega olimpijskega komiteja):
http://www.olympic.org/Documents/olympic_charter_en.pdf.

43.2 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.

43.3 Na čeladi in listih vesla morajo biti označeni zastava ali simboli nacionalnega
olimpijskega komiteja (ki jih zagotovi organizacijski odbor).

43.4 Na olimpijskih igrah bodo na straneh čolna izpisana imena tekmovalcev. ICF bo določil
natančno pozicijo.
Imena na teh nalepkah so visoka najmanj 10 cm in izpisana s črnimi črkami na beli podlagi.
Nalepke zagotovi organizator.
Program, udeležba in razpis za olimpijske igre se ureja v skladu z zahtevami in potrebami
Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK).
V vseh drugih primerih veljajo tehnična pravila ICF, še posebej tehnična pravila za svetovna
prvenstva.

43.5 Napredovanje iz kvalifikacij v polfinale in finale na olimpijskih igrah bo objavljeno v
tekmovalnem programu in se lahko razlikuje od napredovanja, uporabljenega na tekmovanjih
ICF.

50

VII. POGLAVJE – POSEBNA PRAVILA ZA TEKME
SVETOVNEGA POKALA
Veljajo mednarodna tekmovalna pravila in posebna pravila za člansko svetovno prvenstvo,
razen dopolnil v tem poglavju.

44.1 NAMEN [TP]
44.1.1 Z namenom širjenja in razvoja slaloma na divjih vodah se tekme svetovnega pokala v
slalomu na divjih vodah (WCS) izvede vsako leto.

44.1.2 Vsaki kategoriji K1M, K1Ž, C1M, C1Ž in C2M se podeli po eno priznanje, ki nosi
naziv: ICF svetovni pokal v slalomu na divjih vodah.

44.1.3 Koledar tekmovanj svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah bo objavljen vsako
leto najkasneje do 1. oktobra dve leti pred serijo tekmovanj svetovnega pokala. Upravni odbor
ICF bo na predlog tehničnega odbora za slalom na divjih vodah potrdil ta koledar. V izjemnih
okoliščinah je koledar s soglasjem upravnega odbora ICF mogoče spremeniti najkasneje do
enega leta pred tekmovanjem.

44.1.4 V okviru tekem svetovnega pokala se lahko izvede ekipno tekmo z eno vožnjo. Ekipne
tekme morajo biti uvrščene za posamičnimi finali.

44.2 ORGANIZACIJA [TP]
44.2.1 Zveze morajo kandidaturo za organizacijo tekme svetovnega pokala vložiti
predsedniku tehničnega odbora za slalom na divjih vodah najkasneje do 1. marca štiri leta
pred tekmovanji.

44.2.2 Tehnični odbor za slalom na divjih vodah izbira med kandidati za organizacijo tekem
svetovnega pokala in pripravi koledar tekmovanj svetovnega pokala.

44.2.3 V koledarju ICF morajo biti ta tekmovanja označena s kratico WCS.
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44.2.4 Tekmovanja svetovnega pokala morajo biti dostopna tekmovalcem vseh petih
kontinentov.

44.2.5 Tekmovanja svetovnega pokala so veljavna le, če na njih nastopa vsaj šest (6)
nacionalnih zvez.

44.2.6 Tekmovanja morajo biti izvedena v skladu z ICF tekmovalnimi pravili v slalomu na
divjih vodah, vključno s poglavjem IV – Posebna pravila za člansko svetovno prvenstvo,
razen dopolnil, navedenih v tem delu.

44.2.7 Število tekmovalcev, ki napredujejo v polfinale in finale, bo tehnični odbor za slalom
na divjih vodah objavil na spletni strani ICF, najkasneje do 1. oktobra v letu pred koledarskim
letom tekmovanj.

44.2.8 Tekmovanje se načeloma izvede v dveh ali treh zaporednih dneh. Napredovanje,
število čolnov in rezultati naj bi bili enaki kot na svetovnem prvenstvu (glej točko 41.3).

44.2.9 Zadnja tekma v seriji svetovnih pokalov se lahko po obliki razlikuje od prejšnjih tekem
v seriji (kvalifikacije za prijavo, napredovanje na tekmi, točkovni sistem itd.). Oblika bo
nespremenjena v obdobju dveh let. Informacija o obliki tekmovanja bo objavljena na spletni
strani ICF, najkasneje do 1. oktobra v letu pred dvoletnim obdobjem. Tekma bo nosila naziv
Finale serije ICF svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah.

44.3 PRIJAVE [TP]
44.3.1 Na tekme svetovnega pokala lahko vsaka zveza prijavi največ pet (5) čolnov v
posamezni kategoriji, vendar morajo biti štirje (4) čolni kvalificirani na podlagi lestvice ICF v
pretekli sezoni. Najkasneje do 1. oktobra v letu pred ICF tekmovanji bo tehnični odbor za
slalom na divjih vodah objavil lestvico ICF skupaj s kvalificiranimi kvotami čolnov vsake
zveze za prihodnjo sezono svetovnih pokalov.

44.3.2 Prijave morajo biti prejete 14 dni pred prvim tekmovalnim dnem vsake tekme
svetovnega pokala.
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44.4 ODBOR ZA NAČRTOVANJE PROGE [TP]
44.4.1 Progo morata postaviti dva mednarodna ICF sodnika slalom na divjih vodah (ICF
IJCSL). Enega načrtovalca proge določi nacionalna zveza, organizatorka tekmovanja, drugega
načrtovalca proge pa določi ICF tehnični odbor za slalom na divjih vodah. Nominacija
načrtovalca proge mora biti vključena v nominaciji funkcionarjev, ki jo vloži zveza (točka
8.4.1).

44.5 STARTNI VRSTNI RED IN STARTNE ŠTEVILKE [TP]
44.5 Za startni vrstni red na tekmah svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah glej točki
13.1.1 in 41.8.

44.6 FUNKCIONARJI ICF-a NA TEKMAH SVETOVNEGA POKALA
(WCS) [TP]
44.6.1 Tehnični odbor za slalom na divjih vodah imenuje enega (1) ICF delegata za vsako
izmed tekmovanj svetovnega pokala (WCS).

44.6.2 Zveza, organizatorka tekmovanja, krije stroške potovanja, bivanja in hrane delegata
ICF.

44.7 DOLŽNOSTI FUNKCIONARJEV ICF [TP]
44.7.1 Delegat ICF nadzoruje tekmovanje.
44.7.1.1 Delegat ICF mora 30 dni pred pričetkom tekmovanja dobiti celoten program in
posodobljene informacije, da lahko preveri, ali organizator upošteva pravila in priporočila
ICF.
44.7.1.2 Delegat ima pravico prisostvovati in glasovati na vseh sestankih.
44.7.1.3 Delegat mora v sodelovanju z organizatorji sestaviti ICF lestvico vseh tekmovalcev v
slalomu na divjih vodah in nadzorovati izdelavo trenutnih rezultatov svetovnega pokala.

44.7.2 Po vsaki tekmi svetovnega pokala mora ICF delegat generalnemu sekretarju ICF in
predsedniku tehničnega odbora za slalom predložiti poročilo o športnem vidiku tekmovanja.

53

44.8 NAGRAJEVANJE NA TEKMAH SVETOVNEGA POKALA V
SLALOMU NA DIVJIH VODAH [TP]
44.8.1 Lestvica uvrstitev na tekmah svetovnega pokala v posamezni kategoriji je določena na
podlagi končnih uvrstitev vsake izmed tekem svetovnega pokala (WCS).

44.8.2 Na podlagi točk, ki jih tekmovalci prejmejo, se določi zmagovalca v skupnem seštevku
svetovnega pokala. Tekmovalec z najvišjim številom prejetih točk je zmagovalec v skupnem
seštevku svetovnega pokala v svoji kategoriji.

44.8.3 Tehnični odbor ICF za slalom na divjih vodah bo najkasneje do 1. oktobra v letu pred
koledarskim letom tekmovanj na spletni strani ICF objavil tabelo razdelitve točk na lestvici
uvrstitev na tekmah svetovnega pokala.

44.8.4 Čolni, ki bodo v kateri koli fazi tekmovanja prejeli DQB, ne bodo prejeli točk (0 točk).
Čolni, ki bodo v obeh kvalifikacijskih vožnjah prejeli DNF ali DNS, bodo prejeli 1 točko.
Čolni, ki bodo v polfinalu ali finalu prejeli DSQ-R, bodo prejeli 2 točki.
Čolni, ki bodo v polfinalu ali finalu prejeli DNF ali DNS, bodo prejeli točke v skladu z
njihovim končnim rezultatom.

44.8.5 V primeru izenačenega izida v končni razvrstitvi, se višjo uvrstitev pripiše tistemu
tekmovalcu, ki je na zadnji tekmi serije svetovnega pokala dosegel boljši rezultat.

44.9 NAGRADE [TP]
44.9.1 Kolajne ali nagrade morajo biti podeljene najboljšim trem (3) tekmovalcem v vsaki
kategoriji vsake tekme svetovnega pokala.

44.9.2 Pokal svetovnega pokala se zmagovalcu skupnega seštevka svetovnega pokala v vsaki
kategoriji podeli na zadnji tekmi serije svetovnega pokala.

44.9.3 ICF zagotovi šest (6) pokalov svetovnega pokala.
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PRILOGA 1 – KVALIFIKACIJSKI SISTEM ZA OLIMPIJSKE
IGRE V RIU DE JANEIRU 2016 (XXXI OI)
A. KATEGORIJE
Moške kategorije (3)

Ženske kategorije (1)

K1 moški

K1 ženske

C1 moški
C2 moški

B. KVOTE
1. Skupna kvota za slalom na divjih vodah:
Kvalifikacije

Mesta na osnovi
tripartitne
komisije*

Mesta za
državo
gostiteljico

Skupaj

Moški

57

0*

4

61

Ženske

20

0*

1

21

SKUPAJ

77

0*

5

82

* Za kajakaštvo (slalom na divjih vodah/sprint na mirnih vodah) sta na voljo dve mesti na osnovi tripartitne
komisije, vendar pa so številke izračunane v kvalifikacijskem sistemu za sprint na mirnih vodah.

2. Največje število športnikov na posamezni nacionalni olimpijski komite:
Kvota za nacionalni olimpijski komite
Moški

4

Ženske

1

SKUPAJ

5

Tekmovalec, ki se uvrsti na olimpijske igre in ga nacionalni olimpijski komite izbere za
nastop na olimpijskih igrah, lahko sodeluje v več kot eni (1) kategoriji olimpijske tekme v
slalomu na divjih vodah (vključno s kategorijo za katero se je kvalificiral), če le v tej
55

kategoriji na olimpijskih igrah ne nastopa drug tekmovalec/čoln iz istega nacionalnega
olimpijskega komiteja.

3. Vrsta dodelitve kvot
Kvoto mest tekmovalcev določi nacionalni olimpijski komite.

C. KVALIFIKACIJA TEKMOVALCA
Vsi tekmovalci morajo ustrezati pogojem pravil MOK, ki so trenutno v uporabi. Le
tekmovalci, ki ustrezajo pravilom MOK, lahko nastopijo na olimpijskih igrah. To vključuje
točko 41 pravil MOK (nacionalna pripadnost tekmovalcev).

Dodatne zahteve:
Vsi nacionalni komiteji s pravico nastopa na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru 2016 morajo
nastopiti v vsaj eni olimpijski kategoriji na ICF svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih
vodah leta 2015, da lahko dejansko sodelujejo na OI v Riu 2016.
Nacionalni olimpijski komite mora biti do 1. junija 2016 prav tako uvrščen na slalomski
lestvici ICF, če želi imeti možnost posebnega povabila tripartitne komisije.
Da je olimpijska kategorija na kvalifikacijski tekmi za olimpijske igre veljavna, se morajo za
kvoto pomeriti najmanj trije (3) nacionalni olimpijski komiteji. Če v olimpijskih kategorijah
nastopijo manj kot trije (3) nacionalni olimpijski komiteji, se kvota vrne v ponovno razdelitev
po jakostni lestvici ICF, kakor je to razdelano v točki F. Ponovna razdelitev neizkoriščenih
kvot.
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D. KVALIFIKACIJSKA POT
Število tekmovalcev in kvot za čolne, ki so na voljo v kvalifikacijskih tekmovanjih v slalomu
na divjih vodah, je naslednje:
Kategorije

Število mest za tekmovalce

Število mest za čolne

Moški
K1

21

21

C1

16

16

C2

24

12

SKUPAJ MOŠKI

61

49

Ženske
K1

21

21

SKUPAJ ŽENSKE

21

21

SKUPAJ (moški + ženske)

82

70

Oceanija

Afrika

Azija

Svetovno
prvenstvo
2015

Evropa

Kategorija

Amerika

Razdelitev kvot tekmovalcev bo potekala na članskem svetovnem prvenstvu v slalomu na
divjih vodah leta 2015 in na kontinentalnih kvalifikacijah, kakor je prikazano v spodnji tabeli:
Kontinentalne
kvalifikacije
skupno

Država
gostiteljica

Skupaj

Moški
K1
moški

15

1

1

1

1

1

5

1

21

C1
moški

10

1

1

1

1

1

5

1

16

C2
moški

16(8)

6(3)

2(1)

24(12)

K1
ženske

15

5

1

21

SKUPAJ

56

21

5

82

Na voljo šest (6) kvot

1

1

1

1

Opomba: () nakazuje kvoto na čoln v kategoriji C2 moški.

57

1

KVALIFIKACIJSKA MESTA
Kvalifikacijske kategorije so razvrščene v kronološkem zaporedju kvalifikacij.
V posamezni kategoriji kvalifikacijskega tekmovanja za olimpijske igre lahko nastopijo
največ trije (3) čolni iz vsakega nacionalnega olimpijskega komiteja.

Svetovno člansko prvenstvo v slalomu na divjih vodah 2015, Lee Valley, London, Velika
Britanija
Najvišje uvrščeni tekmovalci v posamezni kategoriji svetovnega prvenstva v slalomu na
divjih vodah leta 2015 bodo dosegli kvote za njihove nacionalne olimpijske komiteje, kot je
navedeno v spodnji tabeli:
Kategorije

Število mest za tekmovalce

Število mest za čolne

K1

15

15

C1

10

10

C2

16

8

Skupaj moški

41

33

K1

15

15

Skupaj ženske

15

15

Skupaj (moški + ženske)

56

48

Moški

Ženske

V primeru, da svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah leta 2015 ne bo izvedeno ali da
bodo rezultati zaradi naravnih okoliščin (npr. slabo vreme) razveljavljeni, bodo kvote
dodeljene na podlagi uvrstitev na jakostni lestvici ICF, z dne 1. septembra 2015.

Kontinentalne kvalifikacijske tekme (Azija, Afrika, Oceanija, Evropa, Severna/Južna
Amerika)
Le nacionalni olimpijski komiteji, ki si kvote v določeni kategoriji niso zagotovili na
svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah leta 2015, lahko nastopijo na kvalifikacijski
tekmi svojega kontinenta in si tako poskušajo zagotoviti mesto v določeni kategoriji.
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V kategoriji C2 moški naslednji najboljše uvrščeni nacionalni olimpijski komiteji s treh (3)
različnih kontinentov na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah zagotovijo po dve
mesti za tekmovalce za svoj kontinent. Boj za dve kvoti oziroma mesti za tekmovalce bo nato
potekal na kvalifikacijski tekmi posameznega kontinenta.
V okviru kontinentalnih kvalifikacij se lahko iz posameznega nacionalnega olimpijskega
komiteja kvalificirata največ dva (2) tekmovalca oziroma dve mesti izmed štirih (4) kategorij.
Najvišje uvrščeni tekmovalci v posamezni kategoriji kontinentalnih kvalifikacij bodo svojemu
nacionalnemu olimpijskemu komiteju zagotovili mesto, kot je razvidno v spodnji tabeli:

Afrika

Oceanija

Azija

Amerika

Evropa

Oceanija

Število mest za čolne

K1 moški

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

C1 moški

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Azija

Afrika

Evropa

Kategorije

Amerika

Število mest za tekmovalce

Moški

C2 moški

6

3

Skupaj
moški

16

13

Ženske
K1 ženske
Skupaj
(moški +
ženske)

1

1

1

1

1

21

1

1

1
18

Panameriške kontinentalne kvalifikacije bodo potekale v okviru panameriških iger v Torontu
leta 2015. Ker bo to tekmovanje izvedeno pred svetovnim prvenstvom v slalomu na divjih
vodah, bodo rezultati, doseženi na teh igrah, vračunani v kontinentalno kvoto po koncu
svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah leta 2015.
V primeru, da kontinentalnih kvalifikacij ni mogoče izvesti ali da bodo rezultati zaradi
naravnih okoliščin (npr. slabo vreme) razveljavljeni, bodo kvote dodeljene na podlagi
uvrstitev na jakostni lestvici ICF, z dne 1. junija 2016.
Tekmovalec z določenega kontinenta, ki bo na jakostni lestvici ICF uvrščen najvišje, bo dobil
eno kvoto za svoj nacionalni olimpijski komite. Če nacionalni olimpijski komite zaradi
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kakršnega koli vzroka kvoto zavrne, bo ta ponujena naslednjemu najvišjemu uvrščenemu
nacionalnemu olimpijskemu komiteju z jakostne lestvice ICF, ki še ne bo kvalificiran na
olimpijske igre, in tako dalje, dokler ne bodo zapolnjena vsa mesta.
Na vseh kvalifikacijskih tekmovanjih, kjer bo prišlo do izenačenega rezultata med dvema (2)
ali več tekmovalci, bo odločala uvrstitev iz prejšnje faze kvalifikacij, ki bo razrešila
nedoločen rezultat. To bo izvedeno v skladu s točko 35 mednarodnih tekmovalnih pravil.
Najvišje uvrščeni tekmovalec bo svojemu nacionalnemu olimpijskemu komiteju zagotovil
kvoto.

Mesta za državo gostiteljico
Če si nacionalni olimpijski komite države gostiteljice ne bo zagotovil mesta v vsaki
posamezni kategoriji na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah leta 2015 ali na
panameriških igrah leta 2015, bo upravičen do ene (1) kvote za čoln in pripadajoče kvote za
tekmovalce, kot je razvidno v spodnji tabeli:
Kategorije

Število mest za tekmovalce

Število mest za čolne

K1

1

1

C1

1

1

C2

2

1

K1

1

1

Skupaj (moški + ženske)

5

4

Moški

Ženske

TRIPARTITNA DOLOČITEV MEST S POVABILOM
V kajakaštvu sta na voljo dve (2) mesti na osnovi vabila tripartitne komisije. Ti mesti sta
lahko namenjeni tekmovalcem v sprintu na mirnih vodah ali slalomu na divjih vodah.
Dodatne informacije so na voljo v tekmovalnih pravilih za sprint na mirnih vodah.
Nacionalni olimpijski komiteji morajo nastopiti na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih
vodah leta 2015, če želijo biti upravičeni do mesta na osnovi vabila tripartitne komisije, prav
tako pa morajo biti do 1. junija 2016 uvrščeni na jakostni lestvici ICF. Vabilo tripartitne
komisije je na voljo le v posamičnih čolnih.
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Mednarodni olimpijski komite (MOK) bo 15. oktobra 2015 povabil vse nacionalne olimpijske
komiteje, ki bodo do tega upravičeni, naj vložijo prošnjo za vabilo tripartitne komisije. Zadnji
rok za vlogo prošnje je 15. januar 2016. Tripartitna komisija bo ob koncu kvalifikacijskega
obdobja za posamično športno panogo v pisni obliki potrdila povabilo ustreznim nacionalnim
olimpijskim komitejem.
Natančnejše informacije glede tripartitnih povabil so na voljo v dokumentu »Games of the
XXXI Olympiad, Rio 2016 – Olympic Games Tripartite Commission Invitation Places –
Allocation Procedure and Regulations.«

E. POTRDITVENI POSTOPEK ZA KVOTE
V roku dveh (2) tednov po vsaki kvalifikacijski tekmi bo ICF na svoji spletni strani
(www.canoeicf.com) in v internih novicah ICF Paddle away objavil rezultate ter o dodeljenih
kvotah obvestil vse nacionalne olimpijske komiteje/nacionalne zveze. Nacionalni olimpijski
komiteji bodo imeli nato na voljo deset (10) dni za potrditev kvot oziroma potrditev, da želijo
te kvote dejansko izrabiti.

F. PONOVNA RAZDELITEV NEIZKORIŠČENIH KVOT
i) Če nacionalni olimpijski komite zavrne kvoto, ki je bila dodeljena na podlagi uvrstitve na
svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah leta 2015, to kvoto pridobi naslednji najboljši
predstavnik nacionalnega olimpijskega komiteja, ki na olimpijske igre še ni uvrščen. Ta
proces se nadaljuje dokler niso zapolnjena vsa prosta mesta.
ii) Če nacionalni olimpijski komite zavrne kvoto, ki je bila dodeljena na podlagi
kontinentalnega kvalifikacijskega tekmovanja, to kvoto pridobi naslednji najboljši predstavnik
nacionalnega olimpijskega komiteja z določenega kontinentalnega kvalifikacijskega
tekmovanja. Ta proces se nadaljuje dokler niso zapolnjena vsa prosta mesta.
iii) V primeru, da na voljo ni več primernih nacionalnih olimpijskih komitejev, ki lahko
pridobijo kvoto v kontinentalnih kvalifikacijskih tekmovanjih, to kvoto pridobi naslednji
najboljši nacionalni olimpijski komite v določeni kategoriji s svetovnega prvenstva v slalomu
na divjih vodah leta 2015, ki se še ni kvalificiral. V primeru, da nacionalnih olimpijskih
komitejev s tega kontinenta v nadaljevanju ni več možno izbrati na podlagi uvrstitev s
svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah leta 2015, to kvoto pridobi naslednji najboljši
nacionalni olimpijski komite v določeni kategoriji, ki še ni uvrščen, ne glede na to s katerega
kontinenta prihaja.
V primeru, da kvote niso zapolnjene na podlagi zgoraj opisanih postopkov, bo izvršni odbor
ICF dodelil preostale kvote naslednjim najboljšim nacionalnim olimpijskim komitejem, ki še
niso uvrščeni v kajakaškem delu olimpijskih iger na podlagi jakostne lestvice ICF, z dne 1.
junija 2016.
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PONOVNA RAZDELITEV NEIZKORIŠČENIH KVOT DRŽAVE GOSTITELJICE
Če si država gostiteljica kvote zagotovi na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah
leta 2015, neizkoriščene kvote pripadejo naslednjemu najboljšemu nacionalnemu
olimpijskemu komiteju, ki v tej isti kategoriji na podlagi rezultatov s svetovnega prvenstva v
slalomu na divjih vodah leta 2015 še ni kvalificiran.
Če si država gostiteljica kvote zagotovi na panameriških igrah leta 2015, neizkoriščene kvote
države gostiteljice pripadejo naslednjemu najboljše uvrščenemu nacionalnemu olimpijskemu
komiteju s panameriških iger leta 2015 v isti kategoriji, ki še ni kvalificiran.
Če nacionalni olimpijski komite države gostiteljice iz katerega koli razloga zavrne katero koli
izmed mest, bodo ta dodeljena naslednjemu najboljšemu nacionalnemu olimpijskemu
komiteju s svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah leta 2015 v isti kategoriji, ki še ni
kvalificiran.

PONOVNA RAZDELITEV NEIZKORIŠČENIH MEST NA OSNOVI VABILA
TRIPARTITNE KOMISIJE
Če tripartitna komisija ne more zapolniti mest na osnovi vabila tripartitne komisije, bodo v
veljavo stopili postopki ponovne razdelitve, kakor je to orisano v sprintu na mirnih vodah.
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G. ČASOVNICA KVALIFIKACIJ
Datum

Mejnik

julij 2015 – junij 2016

Obdobje kvalifikacijskih tekmovanj

10.–26. julij 2015

Panameriške igre 2015 – Toronto, Kanada

16.–20. september 2015

Svetovno prvenstvo 2015 – Lee Valley,
London, Velika Britanija

7.–10. november 2015

Afriško prvenstvo – Sagana, Kenija

15. januar 2016

Zadnji rok za vložitev prošenj nacionalnih
olimpijskih komitejev za povabila tripartitne
komisije.

19.–21. februar 2016 (čaka potrditev)

Prvenstvo Oceanije – Penrith, Avstralija

23.–24. april 2016

Azijske kvalifikacije – Toyama, Japonska

13.–15. maj 2016

Evropsko prvenstvo – Liptovsky Mikulaš,
Slovaška

1. junij 2016

Objavljena je jakostna lestvica ICF.

Datum še ni znan

ICF
obvesti
nacionalne
olimpijske
komiteje/nacionalne zveze o dodeljenih
kvotah najkasneje v dveh tednih po koncu
vsakega
olimpijskega
kvalifikacijskega
tekmovanja.

Datum še ni znan

Nacionalni olimpijski komiteji potrdijo kvote
najkasneje v desetih dneh po prejemu
obvestila ICF o dodelitvi kvot.

V povezavi z zaključkom kvalifikacijskega Tripartitna komisija nacionalnim olimpijskim
obdobja za vsako športno panogo
komitejem v pisni obliki potrdi razdelitev
povabil.
10. julij 2016

ICF ponovno razdeli vse neizkoriščene
kvote.

18. julij 2016

Zadnji rok za športne prijave za Rio 2016.
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