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UVOD

Namen tega dokumenta je zagotovitev pravil, ki urejajo:

a) sprint na mirnih vodah,

b) organizacijo tekmovanj v sprintu na mirnih vodah.

JEZIK

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

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

vodenjem vseh tekmovanj v sprintu na mirnih 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

ICF Mednarodna kajakaška zveza

IOC/MOK Mednarodni olimpijski komite

NOC Nacionalni olimpijski komite

OCOG Organizacijski odbor olimpijskih iger

CSPC Tehnični odbor za sprint na mirnih vodah

[SP] Splošna pravila (spremeni jih lahko le

kongres ICF)

[TP] Tehnična pravila (spremeni jih lahko le

upravni odbor ICF)

TEKMOVANJA Vsa svetovna prvenstva, vsi svetovni pokali,

vsa mednarodna tekmovanja

KATEGORIJE Kajak moški, kajak ženske, kanu moški,

kanu ženske

DISCIPLINE M K1 – M K2 – M K4 – Ž K1 – Ž K2 – Ž

K4 – M C1 – M C2 – M C4 – Ž C1 – Ž C2 –

Ž C4

TEKME Vsaka kategorija na vsaki razdalji v vsaki

starostni kategoriji

Npr. (K1 M 200m člani – K2 Ž 500m članice

– C4 1000m mladinci)
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I. POGLAVJE – SPLOŠNA PRAVILA

1 NAMEN [SP]
1.1 Namen tekmovanja v sprintu na mirnih vodah je tekmovanje drugega proti drugemu v
kajakih in kanujih na jasno označeni progi brez ovir v najkrajšem možnem času in v skladu s
tekmovalnimi pravili.

2 MEDNARODNA TEKMOVANJA [SP]
2.1 Vsa tekmovanja, proglašena za mednarodna, morajo potekati po pravilih ICF.
Tekmovanja, ki jih organizira zveza ali vanjo vključena društva, se vedno štejejo za
mednarodna, če so na ta tekmovanja vabljeni oziroma se jih udeležijo tudi tuji tekmovalci.

2.2 Mednarodno tekmovanje mora nadzorovati vsaj en sodnik, ki ima veljavno mednarodno
izkaznico za sodnike v sprintu na mirnih vodah.

2.3 Mednarodna tekmovanja morajo biti vključena v koledarju mednarodnih tekmovanj,
omejitve števila prijav pri teh tekmovanjih ni (razen v primeru, da prijave omeji organizator).

2.4 Obstajajo tri vrste tekmovanj ICF:

– člansko svetovno prvenstvo (glej IV. poglavje),
– svetovno prvenstvo za mladince in mlajše člane (glej V. poglavje),
– svetovni pokal (glej VII. poglavje).

2.5 Kajakaška tekmovanja na kontinentalnih in regijskih več športnih igrah ter prvenstvih
morajo potekati v skladu s pravili ICF in posebnimi določbami za svetovna prvenstva v
določeni kategoriji.
Na teh tekmovanjih je v olimpijskih disciplinah uporabljen program olimpijskih iger.
Organizacijo in program kajakaštva na več športnih igrah na globalni ravni mora potrditi ICF,
na kontinentalni ravni pa kontinentalna kajakaška zveza.

2.6 Oglaševanje tobačnih izdelkov in žganih alkoholnih pijač ni dovoljeno.

3 TEKMOVALCI [SP]
3.1 Mednarodnega tekmovanja se lahko udeležijo le člani klubov in združenj, ki so včlanjeni
v nacionalno zvezo, članico ICF.

3.2 Tekmovalec, ki ustreza pogojem iz prejšnje točke, lahko s posebnim dovoljenjem
nacionalne zveze na mednarodnem tekmovanju nastopi tudi samostojno.
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3.3 Tekmovalec lahko zastopa nacionalno zvezo tuje države, v kateri začasno živi, če pridobi
soglasje matične nacionalne zveze. To soglasje mora poslati na sedež ICF in predsedniku
tehničnega odbora za sprint na mirnih vodah do 30. novembra predhodnega leta (leto dni pred
predvidenim tekmovanjem). Enak postopek velja, ko se tekmovalec odloči za vrnitev v
matično nacionalno zvezo.

3.4 Če tekmovalec v tujini živi dve leti ali več, soglasje matične nacionalne zveze ni več
potrebno.

3.5 V enem koledarskem letu tekmovalec na kajakaških tekmovanjih ne sme zastopati več kot
eno nacionalno zvezo.

3.6 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.

3.7 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 K2/C2 in K4/C4 določa starostno kategorijo povprečna
starost tekmovalcev, ki sestavljajo posadko.

3.8 Vsaka nacionalna zveza mora zagotoviti, da so njeni tekmovalci v dobrem zdravstvenem
stanju in dobro telesno pripravljeni, kar jim omogoča nastopanje na primerni stopnji
določenega tekmovanja. Poleg tega mora nacionalna zveza svojim tekmovalcem, trenerjem in
članom zveze zagotoviti zdravstveno, nezgodno in premoženjsko zavarovanje, ki vključuje
osebe, opremo in lastnino.

4 KOLEDAR MEDNARODNIH TEKMOVANJ [SP]
KOLEDAR MEDNARODNIH TEKMOVANJ se razlikuje od KOLEDARJA TEKMOVANJ

ICF (samo tekme ICF)

4.1 Samo nacionalna zveza, ki je članica ICF, lahko vloži predlog za vpis tekmovanja v
koledar mednarodnih tekmovanj.

4.1.1 Prijava tekmovanja se izvrši preko obrazca, ki ga izda ICF, in je objavljen na spletni
strani ICF.

4.1.2 Koledar tekmovanj ICF (svetovno prvenstvo in svetovni pokali) bo objavljen do 1.
januarja v letu pred tekmovanji. Zadnji rok za prijavo mednarodnih tekmovanj je 1. marec (2
meseca po objavi koledarja tekmovanj ICF) v letu pred tekmovanjem.



10

5 NAJMANJŠA UDELEŽBA [SP]
Da je tekma priznana kot mednarodna, morajo nastopiti vsaj trije čolni iz dveh nacionalnih
zvez.
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II. POGLAVJE – KATEGORIJE / RAZDALJE –
OGLAŠEVANJE BLAGOVNIH ZNAMK – KONSTRUKCIJA

ČOLNOV

6 KATEGORIJE / RAZDALJE [SP]
6.1 ICF priznava naslednje uradne discipline:

Moški in ženske

K1, K2, K4, C1, C2, C4 200, 500 in 1000 metrov

K1, K2, K4, C1, C2 5000 metrov

MK1, ŽK1, MC1 200 metrov štafeta

6.2 ICF na tekmah priznava naslednje razdalje:

Moški in ženske 200, 500, 1000 in 5000 metrov

7 SPECIFIKACIJE [TP]
7.1 ICF priznava naslednje uradne kategorije čolnov:

Moški in ženske K1, K2, K4, C1, C2 in C4

7.2

Čolni K1 K2 K4 C1 C2 C4

Maksimalna dolžina 520 650 1100 520 650 900

Minimalna teža 12 18 30 14 20 30

Vse dolžine so v centimetrih in teže v kilogramih.

Blagovne znamke

Označevanje in oglaševanje blagovnih znamk

7.3 Blagovne znamke in oglaševanje
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7.3.1 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 IV. poglavje) so natančneje razdelane v ICF navodilih za oglaševanje
blagovnih znamk na opremi.

7.3.2 Na opremi (npr. čoln in veslo) so predpisana in z velikostjo omejena mesta, namenjena
blagovnim znamkam in oglaševanju. Ta mesta so namenjena identifikaciji
tekmovalcev/nacionalnih zvez, proizvajalcev, organizatorjev in ICF (vključno s sponzorji).

7.3.3 Ime tekmovalca mora biti navedeno na sredini obeh bokov čolna.

7.3.4 Tekmovalci morajo nositi primerno uradno oblačilo, ki omogoča lažjo prepoznavo
države, ki jo zastopajo.

7.3.5 Oglaševanje tobačnih izdelkov in žganih alkoholnih pijač ni dovoljeno.

7.3.6 Slike, simboli in slogani, ki niso povezani s športnim financiranjem, ali kakršna koli
politična sporočila niso dovoljeni.

7.4 Zahteve za ICF tekmovanja v sprintu na mirnih vodah (olimpijske igre so izvzete):

7.4.1 Navodila za oglaševalski material na oblačilih in opremi tekmovalcev so naslednja:

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

7.5 Zahteve za olimpijske igre:

7.5.1 Na katerem koli delu oblačil ali opreme, ki jo nosijo oziroma uporabljajo tekmovalci ali
drugi udeleženci olimpijskih iger, ne sme biti nikakršnih oblik reklame ali propagande,
komercialne ali drugačne narave. Izjema je identifikacija opreme.

ICF pravila so v skladu s pravili MOK. Vsakršna zadeva, ki je ne ureja pravilnik MOK, je
podvržena pravilom ICF.

7.5.1.1 Beseda »identifikacija« pomeni običajno prikazovanje imena, označbe, blagovne
znamke, logotipa ali kakršnega koli drugega značilnega znaka proizvajalca predmeta, ki se na
tem predmetu ne pojavljajo več kot enkrat.

7.5.1.2 Oprema tekmovalcev in vseh oseb z uradnimi funkcijami lahko vključuje zastavo
oziroma emblem njihovega nacionalnega olimpijskega komiteja ali s soglasjem OCOG
olimpijski emblem OCOG. Uradniki ICF lahko nosijo opremo in embleme mednarodne
zveze.

7.5.2 Kateri koli čoln, pripomoček ali del oblačil, ki ni v skladu z zgornjimi pogoji, bo v času
tekmovanja neprimeren za uporabo. Ekipe so odgovorne za svojo opremo.
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8 KONSTRUKCIJA [TP]
Čoln mora biti zgrajen tako, da ne potone, ko je napolnjen z vodo. Noben del tekmovalčevega
telesa ne sme biti na nikakršen način pritrjen na čoln. Tovrstne vezi morajo biti odstranjene.

8.1 Trup

Prečne in vzdolžne linije trupa kajaka in kanuja ne smejo biti konkavne/vbočene (samo
horizontalno in vertikalno).

8.2 Krov

Konstrukcija krova na kateri koli horizontalni točki ne sme presegati višine najvišje točke
prvega dela sedežne odprtine.

8.3 Na čoln ne sme biti nameščena nikakršna sestavina, ki bi tekmovalcu omogočila
nepošteno prednost.

8.3.1 Noben del čolna (vključno s sedežem in oporami za noge) ne sme vsebovati
premikajočih se delov, ki bi lahko pomagali poganjati čoln na način, ki bi tekmovalcu
omogočil nepošteno prednost (obstoječi sistem premičnih sedežev je dovoljen).

8.4 Čoln ali tekmovalec je lahko opremljen z napravo, ki zagotavlja povratno informacijo o
realnem času tekmovanja in je uporabljena za namen televizije ali predstavitve tekmovanja.

Isto napravo lahko tekmovalec po tekmovanju uporabi za analizo tekme, na nikakršen način
pa je ne sme uporabljati za povratno informacijo realnega časa v času tekme. Na razdalji 5000
metrov je v kanuju dovoljena uporaba vodne črpalke na nožni pogon.

Kajaki

8.5 Čolni imajo lahko eno krmilo. Krmilo mora biti nameščeno pod telo čolna.

8.5.1 Čoln mora biti narejen tako, da se v njem sedi (oblika kajaka), ne sme pa imeti oblike,
kjer se sedi na vrhu (sit on – oblika »surf skija«).

Kanuji

8.6 Čolni morajo biti grajeni simetrično glede na vzdolžno os.

8.6.1 Usmerjevalna krmila ali kakršne koli druge naprave za usmerjanje kanuja so
prepovedane.

8.6.2 Kanuja tipa C1 in C2 sta lahko popolnoma odprta. Minimalna dolžina odprtine naj bo
280 centimetrov, rob na vsaki strani čolna (»gunwale«) pa lahko sega največ 5 centimetrov v
čoln vzdolž cele odprtine. Čoln ima lahko največ tri ojačevalne palice, vsaka izmed njih pa je
lahko široka največ 7 centimetrov.
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8.6.3 Kanu tipa C4 je lahko popolnoma odprt, minimalna dolžina odprtine naj bo 390
centimetrov, rob na vsaki strani čolna (»gunwale«) pa lahko sega največ 6 centimetrov v čoln
vzdolž odprtine. Čoln ima lahko največ štiri ojačevalne palice, vsaka izmed njih pa je lahko
široka največ 7 centimetrov.

8.6.4 Tekmovalci so odgovorni, da njihovi čolni ustrezajo tehničnim zahtevam tekmovanja.

Inovacije

8.7 Pomembne inovacije opreme, ki vključujejo čolne, povezano opremo in oblačila, morajo
najprej ustrezati pravilom ICF, preden se jih lahko uporablja na mednarodnih tekmovanjih
ICF, vključno s svetovnim prvenstvom in olimpijskimi igrami:

– na voljo morajo biti vsem tekmovalcem (brez ekskluzivnih patentov),

– vključeni stroški morajo biti razumni,

– vsi tekmovalci morajo imeti enake možnosti,

– biti morajo varne in okolju prijazne.

Inovacije morajo biti posredovane tehničnemu odboru ICF za sprint na mirnih vodah, da jih ta
oceni. Če oceni, da so v skladu z zgornjimi pogoji in so posledično odobrene za uporabo,
morajo biti tekmovalcem na voljo do 1. januarja. Na ta način bodo odobrene za uporabo na
mednarodnih tekmovanjih v tekočem letu. Posadke z inovacijami, ki niso bile odobrene, ne
bodo smele tekmovati. Tehnični odbor ICF za sprint na mirnih vodah ima ekskluzivno
pravico odločanja o vseh zadevah v tem pravilu, vključno s tem, ali je inovacija pomembna,
ali je že voljo, ali so stroški razumni ter ali je varna in okolju prijazna.

9 KONTROLA ČOLNOV [TP]
9.1 Dolžina kajaka ali kanuja bo izmerjena med skrajnima točkama na repu in kljunu. Trakovi
ali druge izbokline na kljunu in repu morajo biti vključeni.

9.2 Po že opravljenih meritvah dolžine ter teže kanujev in kajakov pred tekmovanjem niso
dovoljene nikakršne spremembe na čolnih.

9.3 Vsi razrahljani deli morajo biti odstranjeni. Opore za kolena, na določen način nameščene
na dno čolna, in vsi pritrjeni dodatki, ki so narejeni iz vodovpojnega materiala, morajo biti
popolnoma suhi ali pa bodo pred prvim merjenjem teže pred tekmovanjem odstranjeni. Trije
ali več čolnov, odvisno od odločitve tekmovalnega odbora, bodo takoj po koncu tekme znova
naključno kontrolirani.
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III. POGLAVJE – ORGANIZACIJA TEKMOVANJ IN
TEKMOVALNA PRAVILA

10 FUNKCIONARJI [TP]
10.1 Dolžnosti organizacijskega odbora (TP)

Organizacijski odbor je odgovoren za pripravo in potek tekmovanja.

Organizacijski odbor bo:

1. Določil datum in program regate v sodelovanju z zvezo, članico ICF.

2. Pripravil in razdelil aktualen program, ki bo vključeval datum in čas sestanka vodij
ekip.

3. Omogočil primerno prizorišče in tehnične pripomočke, ki so v skladu s temi
tekmovalnimi pravili.

10.2 Tekmovalni odbor (TP)

10.2.1 Tekmovanje vodi tekmovalni odbor, ki ga sestavljajo:

1. vodja tekmovanja,

2. glavni sodnik,

3. pomočnik glavnega sodnika.

Dva člana tekmovalnega odbora morata imeti veljavno mednarodno sodniško izkaznico za
sprint na mirnih vodah.

10.2.2 Dolžnosti tekmovalnega odbora:

a) Organizacija in nadzorovanje tekmovanja.

b) V primeru neugodnih vremenskih razmer ali ostalih nepredvidenih situacij, ki
onemogočijo izvedbo tekmovanja, prestavijo tekmovanje in določijo drug termin
tekmovanja.

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

d) Odločiti v primeru diskvalifikacij, ko so pravila kršena med tekmovanjem.

e) Če se tekmovalec poškoduje v kvalifikacijah, mu odbor lahko dovoli nastop v drugi
kvalifikacijski skupini.

f) Odločitve tekmovalnega odbora temeljijo na ICF pravilih za sprint na mirnih vodah.
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g) Kazni v skladu s statutom ICF so lahko izrečene tudi za daljše časovno obdobje kot
le za določeno tekmovanje.

h) Pred sprejemom vsake odločitve glede domnevne kršitve pravil mora tekmovalni
odbor prisluhniti mnenju glavnega sodnika, ki je nadzoroval vožnjo, v kateri se je
zgodila domnevna kršitev. Odbor lahko pridobi tudi mnenja ostalih sodnikov, ki so
nadzorovali vožnjo, če menijo, da bo to dodatno pojasnilo domnevno kršitev.

10.3 Mednarodno tekmovanje nadzorujejo:

– vodja tekmovanja,

– glavni sodnik,

– pomočnik glavnega sodnika,

– menedžer tekmovanja,

– kontrolor čolnov,

– starter,

– poravnalec,

– sodnik na progi,

– sodnik na obračališču,

– sodnik v cilju,

– napovedovalec,

– vodja za stike z mediji.

10.3.1 Če okoliščine to dopuščajo, lahko ena oseba opravlja dve izmed zgoraj naštetih funkcij.

10.4 Dolžnosti funkcionarjev.

10.4.1 Vodja tekmovanja odloča o vseh zadevah, ki se pojavijo v času tekmovanja, vendar jih
ne urejajo ta pravila. Vodja tekmovanja, ki ga določi tehnični odbor za sprint na mirnih
vodah, vodi tekmovanje ICF s pomočjo drugih funkcionarjev.

10.4.2 Glavni sodnik sodeluje z vodjo tekmovanja in v primeru, da je to potrebno, nadomešča
vodjo tekmovanja.

10.4.3 Namestnik glavnega sodnika tesno sodeluje z vodjo tekmovanja in menedžerjem
tekmovanja, ob tem pa skrbi tudi za administrativne naloge tekmovanja.
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Pred začetkom sestanka vodij ekip zbere vse pripombe vodij ekip sodelujočih držav glede
sprememb ter jih razvrsti po tekmah. Na sestanku zapiše vse napovedane spremembe, ki jih v
programu določi glavni sodnik.

Če je potrebno, preveri osebne dokumente tekmovalcev in njihovo starost.

Zbere vse potrebne dokumente za administracijo in vsa ostala pomembna sredstva za
tekmovalno pisarno.

V primeru računalniške obdelave podatkov skrbi za stik z odgovorno osebo s področja
računalništva (IT).

V času tekmovanja pregleduje rezultate vsake tekme in pripravi seznam čolnov, ki so se
uvrstili v naslednji krog tekmovanja.

Zapisuje odločitve, ki jih sprejme tekmovalni odbor v zvezi s protesti in poskrbi, da so te
dodane v zapisnik. Odgovoren je za natančnost zapisnika. Če je potrebno, lahko za
zapisovanje tajnik tekmovanja zaposli pomočnike ali pisarniško osebje.

10.4.4 Menedžer tekmovanja vzdržuje stalen kontakt z organizatorji ter tako rešuje morebitne
težave. Nadzoruje tekme in je odgovoren za to, da tekmovanje poteka po programu brez
nepotrebnih zamud. Odgovorne sodnike pravočasno opozarja na start nove tekme. Prav tako
se ukvarja z nemotenim delovanjem administracije tekmovanja (program, rezultati žreba,
tehnični dokumenti, kontrola čolnov, mediji, protesti itd.). Skrbi za to, da uradni
napovedovalec posreduje potrebne informacije glede tekmovanja, kot so startni vrstni red, ime
tekmovalca, ki ni startal, rezultate.

10.4.5 Kontrolorji čolnov bodo nastop na tekmi dovolili le tekmovalcem, katerih
identifikacija je bila preverjena in katerih čoln, oprema, oblačila, startna številka in številka
tekmovalca ustrezajo pravilom. Prav tako bodo preverili, ali čoln vsebuje tuje sestavine, ki
povečajo zmožnosti čolna, ali kakršne koli druge prepovedane dodatke, omenjene v 8. členu.
V primeru manjkajočih čolnov mora odgovorni sodnik o tem obvestiti tekmovalni odbor.
Tekmovalci, ki so uspešno opravili kontrolo čolnov, so vneseni v pisno poročilo. Če kateri
izmed čolnov ne ustreza pogojem ICF, navedenim v 8. členu, bo iz tekmovanja izključen.
Organizator zagotovi dve overjeni merilni napravi za določanje teže in dolžine. Uporabljeni
bodo standardni merilni postopki. Vsaj trije sodelujoči čolni so izbrani za naključno
preverjanje čolnov po prihodu v cilj.

10.4.6 Starter odloča o vseh vprašanjih, povezanih s startom tekem, in je edini odgovoren za
odločitve glede napačnega starta. Njegova odločitev je končna. V uporabi je angleški jezik.

Če je to potrebno, lahko povedano ponovi v ostalih uradnih jezikih ICF. Poskrbeti mora, da je
startna oprema v dobrem stanju. Komunicira s tekmovalnim odborom in ko sprejme signal, da
je vse pripravljeno, tekmovalce usmeri na startno mesto in izvede start po tekmovalnih
pravilih. Starter je odgovoren, da so startne razmere primerne in da starta nič ne ovira.
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10.4.7 Poravnalec je odgovoren za pravočasno namestitev čolnov na startno linijo. Njegova
naloga je preveriti poenotenost tekmovalcev, vključno z njihovo opremo, številko na hrbtu in
številko čolna. V uporabi je angleški jezik.

Če je uporabljen avtomatski startni sistem, bodo poravnalci v dveh različnih čolnih za startno
linijo. Imeli bodo neoviran pogled na avtomatske startne pregrade.

Ko so vsi čolni popolnoma nameščeni znotraj startnih pregrad, poravnalec dvigne belo
zastavo ter starterju sporoči, da so pripravljeni na start. Če čolni niso nameščeni znotraj
pregrad, poravnalec dvigne rdečo zastavo.

Če ni avtomatskega startnega sistema, so poravnalci lahko razvrščeni drugače.

10.4.8 Sodnik na progi skrbi za to, da se tekma izvaja v skladu s pravili. Če pride do kršitve
pravil, sodnik na progi to nemudoma javi tekmovalnemu odboru.

a) Tekmovalni odbor odloči, ali bodo tekmovalci, ki naj bi kršili pravila, diskvalificirani. Če
mora sodnik na progi prijaviti katero koli kršitev pravil, to stori tako, da dvigne rdečo zastavo
in izpostavi številko proge ter pred začetkom naslednje tekme pripravi pisno poročilo. V tem
primeru tekmovalni odbor poda svojo odločitev takoj in še pred razglasitvijo rezultatov
tekme.

b) Če pravila niso kršena, sodnik na progi to oznani z dvigom bele zastave.

c) Na 1000-metrski razdalji sodnik na progi tekmi sledi v motornem čolnu. Na prvenstvih na
tekmah na 1000 metrov vožnji sledita dva sodnika na progi, ki sta v dveh različnih čolnih
(katamaranih).

Na 200-metrski razdalji sodnik na progi ne sledi tekmi. Dva sodnika na progi sta nameščena v
motornih čolnih pred startno linijo. Dva sodnika na progi pa se nahajata za ciljno linijo.

Na 500-metrski razdalji sta lahko v uporabi ali sistem, uporabljen na 1000 metrov, ali sistem,
uporabljen na 200 metrov, ki sodnikom na progi omogočata izvajanje nalog. Vodja
tekmovanja se na podlagi značilnosti proge odloči, kateri sistem bo najprimernejši za
uporabo.

Sodnik na progi lahko spremlja in sodi tekmovanje tudi iz ciljnega stolpa, če tako določi
vodja tekmovanja.

d) Sodnik na progi mora biti med tekmovanjem neoviran. Na čolnu ne sme biti nikogar, razen
sodnika na progi in krmarja čolna.

e) Na dolgih razdaljah z velikim številom tekmovalcev bo imenovan več kot en sodnik na
progi. Če je to mogoče in ob tem ne ovira drugih tekmovalcev, mora en izmed sodnikov na
progi slediti vodilni skupini na tekmi.

f) V primeru oviranja mora sodnik na progi ustaviti tekmo, tako da prehiti vse sodelujoče
tekmovalce in zamahne z rdečo zastavo ali uporabi zvočni signal, dokler se vsi čolni ne
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ustavijo. Po tem se vsi tekmovalci vrnejo na start. Sodnik na progi o tej kršitvi nemudoma
obvesti tekmovalni odbor.

10.4.9 Sodnik na obračališču. Ko tekma poteka na progi z enim ali več obračališči, morajo biti
na vsakem obračališču, na mestu, kjer imajo najboljši pogled na obrat, nameščeni sodniki na
obračališču in zapisnikarji.

a) Sodnik na obračališču skrbi, da se tekmovalci obrnejo v skladu s pravili. Zapisnikar
zabeleži, kdo je preveslal obrat.

b) Takoj po tekmi sodnik na obračališču tekmovalnemu odboru poda poročilo, v katerem
navede, kdo je preveslal obrat in ali je prišlo do kakršne koli kršitve pravil.

10.4.10 Sodnik na cilju odloča o vrstnem redu, po katerem so tekmovalci prečkali ciljno
linijo. Na svetovnem prvenstvu vrstni red prečkanja ciljne linije določi sistem fotofiniša.

Ob prihodu v cilj bo položaj tekmovalcev v čolnu zabeležila video kamera. Glavni sodnik na
cilju bo na podlagi posnetka določil, ali je bil tekmovalec v čolnu ob prihodu ali ne ter to
sporočil tekmovalnemu odboru.

Kjer sistem fotofiniša ni na voljo, sodniki na cilju določijo vrstni red, v katerem so tekmovalci
prečkali ciljno linijo. Sodniki na cilju morajo biti nameščeni tako, da jasno vidijo ciljno linijo
vseh prog.

Če sistem fotofiniša ni na voljo in se sodniki ne strinjajo pri razvrstitvi dveh ali več
tekmovalcev, v primeru spora odloči navadna večina. V primeru neodločenega glasovanja
odloči glas glavnega sodnika.

Ko na voljo ni fotofiniša, so za beleženje časa odgovorni sodniki na cilju. Ti beležijo čas s
pomočjo štoparic in primerne elektronske opreme.

Za pravilno delovanje časomerilne opreme je odgovoren glavni sodnik na cilju.

Glavni sodnik na cilju razdeli naloge sodnikom na cilju.

Ob koncu vsake tekme primerja uradne čase s preostalimi sodniki na cilju in o tem nemudoma
obvesti glavnega sodnika na cilju.

Vsako tekmo je potrebno meriti z najmanj dvema urama. V primeru, da uri ne pokažeta
enakega časa, slabši (daljši) čas šteje kot pravilen. Štoparice se sprožijo, ko prejmejo
elektronski ali optični signal s starta.

Ko je v uporabi fotofiniš, rezultat, ki ga določijo sodniki na cilju, primerjamo z njim, vendar
je fotofiniš odločilen. Video posnetki ne morejo nadomestiti fotofiniša.

10.4.11 Napovedovalec mora po navodilih menedžerja tekmovanja napovedovati start vsake
tekme, startni vrstni red in položaj tekmovalcev med tekmo. Po končani tekmi razglasi
rezultate.
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10.4.12 Vodja za stike z mediji mora predstavnikom medijev (časopisov, radia in televizije)
zagotoviti vse potrebne informacije o tekmah in njihovem napredku. Ima pooblastilo, da
različne funkcionarje povpraša o informacijah, ti pa mu morajo čim hitreje tudi zagotoviti
kopije uradnih rezultatov.

10.4.13 Dolžnost funkcionarjev je, da svoje naloge izvajajo v skladu s pravili ICF.

Vsak sodnik mora preveriti, ali so vsa sredstva in oprema za izvajanje nalog zagotovljeni. V
primeru, da ugotovi pomanjkljivosti, mora o tem obvestiti vodjo ali menedžerja tekmovanja.

Nepooblaščene osebe ne smejo vstopati v prostore, namenjene funkcionarjem, razen če
tekmovalni odbor ali žirija povabita funkcionarje ali člane ekip z namenom reševanja težav.

10.4.14 Na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih morajo biti vsi sodniki potrjeni
mednarodni sodniki za sprint na mirnih vodah ter posedovati veljavno izkaznico za sprint na
mirnih vodah.

11 FUNKCIONARJI NA MEDNARODNIH TEMOVANJIH [TP]
Postopek pridobivanja naziva ICF sodnik za sprint na mirnih vodah:

11.1 Izpit:

1. Izpitna organizacija

Izpit za sodnike je organiziran ob koncu ICF seminarja za sodnike v sprintu na mirnih vodah,
če je za to dovolj zanimanja.

Kontinentalne ali nacionalne zveze se lahko prijavijo za izvedbo seminarja in izpita. To
naredijo skupaj s prijavo tekmovalnega koledarja, na obrazcu, ki ga izda ICF in je objavljen
na spletni strani ICF.

Rok za prijavo je isti kot rok za koledar mednarodnih tekmovanj. Izpitni koledar je objavljen
istočasno kot koledar mednarodnih tekmovanj.

2. Kandidati za izpit

Le nacionalne zveze lahko prijavijo kandidate za izpit, najkasneje 30 dni pred izpitom.

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

3. Izpitni postopek
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Podkomisija, ki jo sestavljata dva člana, imenovana s strani predsednika tehničnega odbora
ICF, izvede izpit po ICF sodniškem seminarju, na katerem je predstavljena teorija in praksa s
tekmovanj mednarodnega nivoja.

Izpit se bo izvedel v angleškem jeziku za vse sodnike, ki želijo biti sodniki na ICF
tekmovanjih, in bo temeljil na poznavanju statuta ICF, pravil ICF in praktičnih izkušenj.

Če kandidati izpit opravljajo v enem izmed drugih uradnih jezikov ali brez sodelovanja na
sodniškem seminarju, morda ne bodo izbrani za sojenje na tekmovanjih ICF.

4. Sodniška izkaznica

Po zaključenem izpitu predsednik odgovornega odbora izpolni uradno izpitno poročilo ICF in
ga posreduje sedežu ICF, kjer izdajo izkaznice sodnikom, ki so uspešno opravili izpit, ter te
izkaznice posredujejo nacionalnim zvezam.

Kandidati izpit opravijo v skladu s kriteriji, ki jih je določila njihova kontinentalna zveza ali s
kriteriji, ki jih je določil predsednik tehničnega odbora ICF za sprint na mirnih vodah.
Sodniki, ki so potrjeni le na kontinentalnem nivoju, lahko znova opravljajo izpit, ne da bi
morali še enkrat sodelovati na seminarju. Tisti, ki so izpit opravili v skladu s kriteriji ICF,
potrebujejo štiriletne (4) izkušnje na kontinentalnem nivoju preden so lahko nominirani za
svetovna prvenstva.

5. Veljavnost in obnavljanje

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

11.2 Finančna odgovornost

Nacionalne zveze so finančno odgovorne za svoje sodnike (pred in po izpitu).

Za vsakega kandidata mora zveza plačati 20 evrov. Račun bo poslan nacionalni zvezi ob
koncu leta.

Nacionalna zveza bo krila stroške seminarja in organizacije izpita, vključno s stroški bivanja
in prevoza članov podkomisije, ki izvaja izpit. Nacionalna zveza lahko izpitnim kandidatom
naloži nekaj stroškov in izdatkov.

11.3 Nominiranje in imenovanje sodnikov za tekmovanja ICF

Samo nacionalne zveze lahko nominirajo sodnike za tekmovanja ICF.

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

Nominacije se posreduje na sedež ICF in predsedniku tehničnega odbora. Predsednik
tehničnega odbora bo seznam izbranih sodnikov v potrditev predložil upravnemu odboru ICF.
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12 RAZPISI [SP]
12.1 Razpis za mednarodno tekmovanje mora vsebovati naslednje informacije:

– datum, kraj tekmovanja,

– položaj in načrt proge,

– kategorije in razdalje tekem,

– zaporedje in startni čas tekem,

– informacije, ali bodo tekme potekale na mirni ali tekoči vodi, točno ali protitočno,
minimalno globino vode,

– naslov, na katerega je potrebno poslati prijave,

– zadnji rok za sprejem prijav; ta datum ne sme biti prej kot 14 dni pred prvim
tekmovalnim dnem,

– pogoje sodelovanja.

12.2 Kot je to le mogoče, naj bo vrstni red tekem v skladu z urnikom, predvidenim za članska
svetovna prvenstva ter svetovna prvenstva za mladince in mlajše člane (U23).

12.3 Razpis mora biti poslan dva (2) meseca pred tekmovanjem.

13 PRIJAVE [SP]
13.1 Nacionalna zveza se mora na mednarodno tekmovanje prijaviti v skladu z navodili,
navedenimi v razpisu.

13.2 Prijava mora vselej vsebovati:

– ime nacionalne zveze ali kluba, kateri/kateremu tekmovalci pripadajo,

– kategorije in razdalje, v katerih želijo sodelovati ekipe,

– ime in priimek vsakega tekmovalca, skupaj z njegovim rojstnim datumom in
državljanstvom. Na prijavi za svetovno prvenstvo za mladince in mlajše člane morajo
biti poleg imena in priimka, državljanstva in spola, navedeni še datum in kraj rojstva,
naziv kluba. Pred začetkom tekmovanja mora vodja ekipe predložiti dokaz, npr. potni
list, osebno izkaznico ali podoben dokument s fotografijo, s katerim potrdi starost
tekmovalca,

– isto velja za prijavo nadomestnih tekmovalcev,

– zraven nominirane ekipe lahko sodelujoče zveze prijavijo neomejeno število
nadomestnih tekmovalcev v vsaki tekmi,
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– vse prijave morajo biti podane v pisni obliki (preko spletne aplikacije, pisma, faksa,
elektronske pošte ipd.). Kjer je uporabljena verbalna komunikacija, mora biti ta
potrjena v pisni obliki do določenega končnega roka (do polnoči zadnjega dne za
prijavo). V primeru nasprotujočih si informacij, bodo upoštevane informacije na
uradnih pismih zvez ali podpisane informacije,

– prijave, prejete po izteku zadnjega roka, ne bodo upoštevane,

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

14 KVALIFIKACIJE IN FINALA [TP]
14.1 Pred začetkom tekme morajo biti prijavljeni vsaj trije (3) kajaki ali kanuji. Če je število
prijavljenih na tekmah na razdaljah do vključno 1000 metrov tako veliko, da so potrebne
kvalifikacije, v posamezni kvalifikacijski skupini in v finalu ne sme biti več kot devet (9)
čolnov.

14.2 Razdelitev tekmovalcev v posamezne kvalifikacijske skupine bo opravljena s pomočjo
žreba.

14.3 V finalu mora sodelovati osem ali devet čolnov, če je na tekmi v vseh krogih nastopalo
več kot toliko čolnov.

Sistem za:

10–18 tekmovalcev (ekip), glej načrta A1, A2,

19–27 tekmovalcev (ekip), glej načrta B/1 in B/2,

28–36 tekmovalcev (ekip), glej na načrta C/1 in C/2,

37–45 tekmovalcev (ekip), glej načrta D/1 in D/2,

46–54 tekmovalcev (ekip), glej načrta E/1 in E/2,

55–63 tekmovalcev (ekip), glej načrta F/1 in F/2,

64–72 tekmovalcev (ekip), glej načrta G/1 in G/2.

14.3.1 Finale B bo organizirano le, ko je v določeni kategoriji in razdalji prijavljenih več kot
18 čolnov, finale C pa bo organizirano, če je v določeni kategoriji in razdalji prijavljenih več
kot 36 čolnov.

14.4 Pred žrebom je treba vedeti, da je lahko razlika v številu tekmovalcev v posamezni
kvalifikacijski skupini le en tekmovalec. Če se število tekmovalcev v kvalifikacijskih
skupinah razlikuje, mora biti večje število tekmovalcev v prvih skupinah.
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14.5 Katera koli posadka, ki ni sodelovala v kvalifikacijah, kot je bilo to predvideno, ne bo
smela nastopiti v finalu.

14.6 Sestava posadke, ki se je uvrstila v polfinale ali finale, se ne sme spremeniti.
Kvalifikacije in finale bodo na isti progi.

14.7 Pri vseh tekmah na razdalji več kot 1000 metrov kvalifikacije ne bodo organizirane, vsi
čolni pa startajo istočasno.

14.8 Če širina proge ne omogoča istočasnega starta, so dovoljeni starti v enakih intervalih.

15 SPREJEM PRIJAV IN PROGRAM [TP]
15.1 Prejem prijav mora biti potrjen najkasneje 48 ur po sprejemu.

15.2 Organizacijski odbor sprejme prijave v skladu z navedenimi pogoji in navodili. Na
podlagi le-teh lahko organizacijski odbor zavrne ali izbriše prijave, ki navedenim pogojem ne
ustrezajo.

15.3 Najmanj 24 ur pred začetkom tekmovanja je v tekmovalnem centru na voljo program z
navedenimi imeni in državljanstvi sodelujočih ter rezultati žreba.

15.4 Vodja ekipe

Vodja ekipe bo predstavljal svojo ekipo ter komuniciral z vodjo tekmovanja in organizatorji
od začetka do konca tekmovanja, vendar ob tem ne sme motiti njihovega dela.

Vodja ekipe bo posredoval morebitne spremembe ali komentarje, povezane s tekmovanjem, v
pisni obliki 30 minut pred začetkom sestanka vodij ekip.

Vodja ekipe prav tako vlaga proteste ali pritožbe, kot je to dogovorjeno.

15.4.1 Sestanek vodij ekip

Sestanek vodij ekip je organiziran vsaj 12 ur pred pričetkom tekmovanja. Na tem sestanku so
predstavljena imena vodij ekip. Organizatorji predstavijo tekmovalno progo ter vse ostale
pogoje in navodila, ki veljajo med tekmovanjem. Vodja tekmovanja predstavi program
tekmovanja in se pozanima o morebitnih spremembah pri prijavah.

16 SPREMEMBA IN UMIK PRIJAV [TP]
16.1 Vsak tekmovalec, naveden v končni prijavi svoje države, lahko zamenja drugega
tekmovalca v kateri koli tekmi in razdalji (kajak moški, kajak ženske, kanu moški). Obvestilo
o zamenjavi imen v prijavi je potrebno vodji tekmovanja podati v pisni obliki najmanj eno uro
pred prvo tekmo jutranjega ali popoldanskega dela tekmovanja.
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16.2 Umik prijave je dokončen. Ponovna prijava tekmovalca ali ekipe ni mogoča.

17 SPREMEMBE V ZAPOREDJU TEKMOVANJ [TP]
17.1 Organizatorji morajo slediti vrstnemu redu tekem, kakor je navedeno v razpisu, in
intervalu med posameznimi tekmami, kakor je navedeno v tekmovalnem programu.
Spremembe so možne le, če se z njimi strinjajo vodje ekip ali nacionalni predstavniki.

18 PROGE [TP]

Proge (1000m – 500m – 200m)
18.1 Standardna ICF proga za mednarodna, kontinentalna in svetovna prvenstva (devet prog)
ter kontinentalne olimpijske kvalifikacije in olimpijske igre (osem prog) mora zagotavljati
pravične in enake tekmovalne pogoje vsem posadkam, ki tekmujejo v ločenih in vzporednih
progah na določeni razdalji. Na olimpijskih igrah, olimpijskih kvalifikacijah, svetovnih
prvenstvih in svetovnih pokalih morajo biti proge opremljene s tehničnimi pripomočki in
opremo, kakor to predvideva priročnik ICF za kajakaška prvenstva (»The ICF Manual for
Canoe Championships«).

18.2 Za klasifikacijo proge kot tekmovalne proge je predsedniku tehničnega odbora za sprint
na mirnih vodah potrebno v pisni obliki poslati vse podatke o progi. Prav tako morajo progo
na stroške nacionalne zveze, ki kandidira, pregledati strokovnjaki, ki jih imenuje tehnični
odbor za sprint na mirnih vodah. Ti strokovnjaki progo nato potrdijo. Upravni odbor ICF
lahko določi posebne zahteve za svetovna prvenstva, olimpijske igre, olimpijske kvalifikacije,
regionalne igre ali svetovne pokale. Upravni odbor ICF (ali tehnični odbor za sprint na mirnih
vodah) lahko odobri spremembe tega pravila v primerih, kjer je to nujno zaradi tekmovanja v
okviru več športnih tekmovanj ali prvenstev.

Načrt

18.3 Vsaj pet ur pred začetkom tekmovanja bo tekmovalna proga izmerjena in označena z
jasno vidnimi zastavami, pritrjenimi na bojah. Dolžino celotne proge in vse vmesne razdalje
bo izmeril neodvisni in za to usposobljen merilec. Organizacijski odbor bo imel natančen in
uraden načrt proge. Ta načrt lahko vodja tekmovanja preveri ob vsakem trenutku.

18.4 Tako startna kot ciljna linija sta označeni z rdečimi zastavami na točkah, kjer linije
sekajo zunanjo stran proge. Startne in ciljne linije so pravokotne na progo.

18.5 Progo sestavlja največ devet linij. Linija mora biti široka vsaj devet (9) metrov, ravna in
ne sme vsebovati ovir.

Globina vode na celotni progi mora biti vsaj dva (2) metra.
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Linije so označene z bojami ali plovci, med katerimi ne sme biti več kot 25 metrov razmika.

Zadnje boje morajo biti označene s številkami od 1 do 9. Številčenje poteka od leve proti
desni, številke na boji pa morajo biti nameščene tako, da so jasno vidne s ciljnega stolpa.
Oštevilčena boja mora biti locirana na tekmovalčevi desni strani, biti pa mora dobra vidna
tudi tekmovalcu. Boje ne smejo biti nameščene manj kot en (1) meter in več kot dva (2) metra
za ciljno linijo.

18.6 V primeru televizijskega prenosa so oštevilčene boje lahko razvrščene v nasprotni smeri,
od desni proti levi, da seznam tekmovalcev in njihovih linij na televizijskem ekranu ustreza
tistemu, ki se predvaja na televiziji.

18.7 Katera koli proga, ki ni standardna, ima lahko drugačne lastnosti, npr.: širino proge,
globino vode, število boj. Proga je lahko tudi na reki in ne nujno ravna.

18.8 Kvalifikacije in finale morajo biti organizirani na istem vodnem odseku.

Proge (daljše od 1000m)

18.9 Pri tekmah na razdaljah, daljših od 1000 metrov, so dovoljena obračališča. Radij vsakega
obračališča mora biti vsaj 31,5 metrov (obrat s širino sedmih linij).

18.10 Obračališča morajo biti označena z vsaj šestimi (6) zastavami. Zastave morajo biti
razdeljene diagonalno, na eni polovici so rdeče, na drugi pa rumene.

a) Tako start kot cilj tekme sta pred ciljnim stolpom.

b) Rdeče zastave na ciljni liniji morajo biti postavljene kar se da na zunanjem robu, da se
pridobi kar največja možna širina ciljne linije.

c) Vsi startni pomoli morajo biti odstranjeni.

č) Številčenje startnih položajev bo nasproti ciljnega stolpa ali nasproti kamer za televizijski
prenos.

19 ŠTEVILKE ČOLNOV IN TEKMOVALCEV [TP]
19.1 Vsi kajaki in kanuji morajo biti opremljeni z vertikalno tablico, narejeno iz neprosojnega
materiala, ki je oštevilčena s črnimi številkami na beli podlagi. Ta oštevilčena tablica
označuje linijo proge. Številke na tablici morajo biti visoke vsaj 15 centimetrov in široke 25
milimetrov.

19.2 Tablica s številko mora biti pritrjena po dolžini centralne osi čolna na repu ali na prečki,
ki poteka čez širino čolna.

19.2.1 Tablica s številko meri 18x20cm.
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19.2.2 Osebno številko tekmovalca, ki jo tekmovalec dobi od organizatorja tekmovanja, se
nosi na hrbtu tekmovalca oziroma na prsih tekmovalca, če tako zahteva zveza, organizatorka
tekmovanja. Na sprednji strani se lahko poleg osebne številke tekmovalca nahaja tudi naziv
ali ime glavnega sponzorja.

20 NAVODILA TEKMOVALCEM [TP]
20.1 Vsak vodja ekipe mora vsaj pet (5) ur pred pričetkom tekmovanja dobiti pisna navodila,
ki vsebujejo naslednje točke:

– natančne informacije o progi in njenih oznakah,

– čas starta,

– startno linijo,

– ciljno linijo,

– startne številke tekmovalcev,

– vrsto kontrole čolnov,

– čas in prostor podelitve kolajn.

21 SREDSTVA POGONA [TP]
21.1 Kajaki se poganjajo izključno z dvolistnimi vesli.

21.2 Kanadski kanuji se poganjajo izključno z enolistnimi vesli. V ekipnih čolnih tekmovalci
veslajo na dveh straneh.

21.3 V nobenem primeru vesla ne smejo biti pritrjena na čoln.

22 START [TP]
22.1 Tekmovalci morajo biti na vodi v startnem območju najmanj 5 minut pred določenim
startom njihove tekme. Startno območje je določeno kot vodno območje 100 metrov pred
startom. Dve minuti pred startom mora tekmovalec zasesti položaj v vrsti, ki je določena v
programu tekmovanja.

22.2 Tekmovalci morajo biti v startnem območju v času, ki omogoča nemoteno pripravo na
start.

22.3 Start se izvede ne glede na neprisotne tekmovalce.
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22.4 Če tekmovalec ne starta in za to nima utemeljenega razloga, odobrenega s strani
tekmovalnega odbora, bo diskvalificiran za celotno tekmovanje. Tekmovalca, ki zamudi na
start, se obravnava, kot da je prostovoljno odstopil in je diskvalificiran, kakor določa to
pravilo.

22.5 Ob znaku starterja tekmovalci zavzamejo startna mesta tako, da so kljuni čolnov
poravnani s startno linijo. V primeru avtomatičnega startnega sistema se tekmovalci s kljunom
čolna postavijo na startno linijo in s tem v startno napravo. Ko so vsi čolni pravilno
poravnani, poravnalec dvigne belo zastavo.

22.6 Če starter ni zadovoljen s poravnavo čolnov na startni črti, s klicem »STOP« ustavi start
in poravnalcu preda urejanje poravnave čolnov na startnih mestih.

22.7 Startno povelje je: »Ready – Set – Go« ('Go' je lahko strel ali močan zvočni signal). Pri
povelju 'Ready' se tekmovalci pripravijo na veslanje. Pri povelju 'Set' tekmovalci veslo
postavijo v položaj za zavesljaj. Tekmovalec ob tem ne sme zaveslati naprej, saj se bo to štelo
kot napačen start. Čoln se v tej fazi startne procedure ne sme pomakniti naprej. Ko je starter
zadovoljen s poravnavo tekmovalcev in njihovo pozornostjo, izda povelje 'Go' (strel ali
močan zvočni signal). Tekmovalci lahko reagirajo le na startno povelje/signal 'Go', ni pa jim
dovoljeno tega povelja predvidevati. Tekmovalci lahko začnejo veslati šele po tem, ko
zaslišijo startni signal/povelje 'Go'.

22.8 V primeru napačnega starta mora starter nemudoma dati močan zvočni signal.
Tekmovalci ob zvočnem signalu prenehajo veslati in poslušajo starterjeva navodila za
ponovni start. Starter pred ponovnim startom ugotovi, kdo je napačno startal in ga opozori. Če
isti čoln ponovno napačno starta, je diskvalificiran, zato mora nemudoma zapustiti startno
območje in progo.

22.9 Starter lahko ponovi start tudi zaradi nepredvidljivih situacij – npr. težav s startnim
mehanizmom. Tekmovalci so tudi v tem primeru opozorjeni z močnim zvočnim signalom. Če
so težave startnega mehanizma posledica dejanja katerega izmed tekmovalcev, ki je
nepravilno startal, kot v točki 22.8, se tekmovalcu izreče opozorilo, kot v točki 22.9, kljub
temu da morda ni prečkal startne linije. Če za težave ni kriv tekmovalec zaradi napačnega
starta, kazen ni izrečena.

22.10 Starter da znak za start po tem, ko so izpolnjeni vsi pogoji za start. V primeru
diskvalifikacije pripravi pisno poročilo in ga posreduje vodji tekmovanja.

22. 11 Pri vožnjah na dolge proge starter opozori tekmovalce, da je do starta še ena minuta z
opozorilom »Start within one minute«. Ko je starter zadovoljen z razporeditvijo čolnov in
tekmovalcev na startu, začne tekmo s strelom ali močnim kratkim zvočnim signalom. Starter
da znak za start po tem, ko so izpolnjeni vsi pogoji za start. V primeru diskvalifikacije
pripravi pisno poročilo in ga posreduje vodji tekmovanja.
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23 VESLANJE NA PROGI [TP]
23.1 Na tekmah na razdaljah do 1000 metrov morajo tekmovalci svoje čolne voditi po sredini
svoje štiri metre široke linije od starta do cilja. Če čoln odstopa od te postavke, se mora
nemudoma vrniti v sredino svoje linije proge. Razdalja med sosednjimi čolni ne sme biti
manjša od petih metrov v nobeni smeri do sotekmovalčevega čolna (merjeno med notranjima
robovoma čolna ali od kljuna do repa čolna).

23.2 Če čoln zaide iz sredine linije in se vanjo ne vrne, je lahko diskvalificiran.

23.3 Čoln, ki zapusti svojo linijo, je diskvalificiran iz tekme.

23.4 Če je vožnja nična in neveljavna, v okviru novega starta niso dovoljene spremembe v
sestavi posadke čolna.

23.5 Če se čoln prevrne, je tekmovalec ali posadka izločena iz vožnje.

23.6 Sodnik ima pravico prekiniti pravilno tekmo s pravilnim startom, če se pojavi
nepredvidena ovira. Sodnik pomaha z rdečo zastavo, ravno tako lahko opozori z zvočnim
signalom. Tekmovalci takoj prenehajo veslati in počakajo na nadaljnja navodila.

23.7 Če se tekmovalcu zlomi veslo, mu spremljevalna ekipa v času vožnje ne sme zagotoviti
novega.

24 DAJANJE RITMA TER IZKORIŠČANJE BOČNEGA VALA IN VALA
NA REPU [TP]
24.1 Čolni, ki niso udeleženi v vožnji, in kakršna koli druga sredstva ne smejo dajati ritma in
nuditi pomoči.

24.2 Ko se prične tekmovalna vožnja, tekmovalcem in posadkam, ki niso udeleženi v vožnji,
ni dovoljena vožnja po progi v celoti ali njenem delu, tudi izven meja boj, ki označujejo
zunanji del tekmovalnega poligona.

25 TEKMOVANJA NA DOLGE RAZDALJE IN ŠTAFETA [TP]
25.1 Tekme, daljše od 1000 metrov

V tekmah, daljših od 1000 metrov, lahko tekmovalci veslajo tudi izven svoje proge, vendar
tako, da ne ovirajo ostalih tekmovalcev.

25.2 Kadar tekmovalna proga zahteva obračanje tekmovalcev, se vsi obrati izvajajo z desne
proti levi (v nasprotni smeri urinega kazalca).

25.3 Tekmovalec ni diskvalificiran ob dotiku boje na obračališču. Izjema je, ko sodniki
presodijo, da je na ta način tekmovalec pridobil prednost pred ostalimi tekmovalci.
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Pri obračanju se tekmovalec (čoln) čim bolj drži smeri zavoja, tako kot je označeno z bojami
na obračališču.

25.4 Če se tekmovalec ali posadka prevrne, je diskvalificiran/a, v kolikor se tekmovalec ali
posadka ne zmore sam/a vrniti v čoln.

25.5 Vsak tekmovalec, ki povzroči trk ali poškodbo čolna oziroma vesla drugega tekmovalca,
je lahko diskvalificiran in hkrati odgovoren za kritje nastale škode.

25.6 TEKMOVANJE V SKUPINI IN PREHITEVANJE

Pri prehitevanju se mora prehitevajoči čoln izogibati ostalim tekmovalcem v celotnem času
prehitevanja.

Ko čoln tekmuje v skupini tekmovalcev, je dolžnost vseh tekmovalcev, da se v času vožnje
izogibajo drug drugemu. To pravilo se nanaša na katero koli manevriranje znotraj skupine.

TRK ALI POŠKODBA

Kateri koli tekmovalec, za katerega sodnik ali funkcionar tekmovanja oceni, da je odgovoren
bodisi za trk bodisi za poškodbe čolna, vesla ali drugega tekmovalca, ali ki po nepotrebnem
odstopa od smeri vožnje, je lahko diskvalificiran.

Čolni, ki zaostanejo za več kot en (1) krog so diskvalificirani in morajo nemudoma zapustiti
progo.

25.7 Štafetna razdalja je 200 metrov. Štafetna preizkušnja bo izvedena le z enojci in brez
mešanih posadk. Discipline so: K1 moški, K1 ženske in C1 moški x 4 dolžine. V času
kvalifikacij protesti niso dovoljeni. Start in cilj se nahajata v ciljni liniji. Startni sistem mora
biti uporabljen na obeh startnih linijah. Priporočljivo je, da se uporabi sedem linij proge.
Izvedene bodo le kvalifikacije in finale. Sistem napredovanja je naslednji:

2 kvalifikacijski skupini – prvi trije in naslednji najboljši po času,

3 kvalifikacijske skupine – prva dva in naslednji najboljši po času,

4 kvalifikacijske skupine – prvi in naslednji trije najboljši po času.

26 CILJ [TP]
26.1 Čoln konča vožnjo, ko kljun čolna prečka ciljno črto z vsemi tekmovalci v njem. Sodniki
na cilju določijo rezultate tekmovanja na podlagi vrstnega reda prihoda čolnov v cilj v skladu
s pravili.

26.2 Če dva ali več čolnov doseže isti časovni rezultat, so v finalni vožnji vsi tekmovalci
enako kvalificirani. V primeru enakega rezultata več tekmovalcev so v fazah napredovanja v
uporabi naslednja pravila:
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a) Če je na voljo dovolj tekmovalnih linij proge v naslednji fazi tekmovanja, se z
žrebom določi, v katero vožnjo bodo ti čolni napredovali. Če je to mogoče, se lahko
uporablja tudi progo 10 ali 0.

b) Če na razpolago ni dovolj tekmovalnih linij proge, se organizira ponovitev vožnje
čolnov z enakim rezultatom po zadnji vožnji dneva oziroma poldnevnega
tekmovalnega programa.

c) V primeru ponovitve enakih rezultatov bo izid določen z žrebom.

26.3 Če fotofiniš pokaže, da sta dva čolna prečkala ciljno linijo istočasno, uvrstitve
določijo boljša dosežena mesta. Tako se lahko zgodi, da dva ali več čolnov konča na
prvem, drugem, tretjem mestu itd.

27 NALOGE TEKMOVALCEV PO TEKMOVANJU [TP]
27.1 Tekmovalec mora zapustiti progo po tem, ko je prečkal cilj in ne sme ovirati naslednje
tekme.

27.2 Tekmovalec (čoln), določen s strani tekmovalnega komiteja za kontrolo čolna, se mora
nemudoma zglasiti na mestu, kjer se izvaja kontrola čolnov po tekmi.

27.3 Če je tekmovalec izbran za doping kontrolo, mora ravnati po pravilih za doping,
določenih s strani ICF in WADA.

27.4 Pred podelitvijo kolajn se morajo dobitniki kolajn zglasiti na določenem mestu ob
vnaprej določenem času.

27.5 Na svetovnem prvenstvu, svetovnih pokalih in olimpijskih igrah morajo tekmovalci na
podelitvi kolajn nositi oblačila in obutev svoje nacionalne zveze.

28 DISKVALIFIKACIJE [SP]
28.1 Tekmovalec, ki poskuša zmagati na nepošten način ali krši pravila tekmovanja oziroma
se ne ozira na poštenost tekmovalnih pravil, bo diskvalificiran (izločen) iz tekmovanja.

28.2 Če tekmovalec nastopi v čolnu, za katerega se ob kontroli ugotovi, da ni v skladu s
pravili ICF, je tekmovalec oziroma čoln diskvalificiran (izločen) iz te vožnje.

28.3 Nudenje in prejemanje zunanje pomoči med vožnjo ni dovoljeno.

28.4 Med tekmovalno vožnjo tekmovalca ne smejo spremljati drugi čolni.

28.5 Noben tekmovalec ne sme sprejeti pomoči v obliki predmetov, ki so bili vrženi na progo.

Vse kršitve omenjenih pravil so razlog za diskvalifikacijo tekmovalca oziroma tekmovalcev.
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28.6 Vsaka diskvalifikacija, ki jo potrdi tekmovalni odbor, mora biti nemudoma pisno
potrjena z navedenimi razlogi. Vodja ekipe mora potrditi prejem pisne kopije diskvalifikacije
s točno navedenim časom, ki pomeni začetek časa za pritožbo. Tekmovalec je diskvalificiran
tudi v primeru, da vodja ekipe ne prejme pisne kopije.

28.7 Tekmovalni odbor lahko disciplinsko obravnava vsakega tekmovalca ali funkcionarja, ki
nasprotuje ter kvari potek in ugled prireditve. Tekmovalni odbor lahko v primeru ponovitve
neprimernega vedenja kršitelja diskvalificira in izloči iz tekmovanja.

29 PROTESTI [SP]
29.1 Protest, ki naj bi tekmovalcu (moštvu) preprečil nastop na tekmovanju (vožnji), mora biti
posredovan tekmovalnemu odboru najmanj eno uro pred startom prve vožnje tekmovanja.
Protest, vložen več kot 30 dni po sporni vožnji (tekmi), je dovoljen le v primeru, da
funkcionarji zveze, ki vlaga protest, dokažejo, da dejstva, na katerih je protest osnovan, niso
bila dostopna več kot eno uro pred startom prve vožnje (tekme).

29.2 Naknadni protest se naslovi na upravni odbor ICF. Protestno vlogo spremlja denarna
pristojbina (glej naslednje točke). Protest med tekmovanjem mora biti tekmovalnemu odboru
podan najkasneje 20 minut po objavi rezultatov.

29.3 Protest, ki je vložen med potekom tekmovanja, mora biti tekmovalnemu odboru podan
najkasneje 20 minut po tem, ko je bil vodja ekipe obveščen o odločitvi zoper njegovega
tekmovalca ali ekipo in je s svojim podpisom potrdil prejem protesta.

29.4 Vse protestne vloge so oddane v pisni obliki, vlogam pa mora biti priložen tudi depozit v
višini 25 evrov oziroma v enaki vrednosti valute države organizatorke tekmovanja. Če je
protestu ugodeno, se depozit vrne.

29.5 Vodja ekipe obtoženega tekmovalca ali moštva, ki je predmet protesta, ima pravico
vpogleda v poročilo o protestu.

30 PRITOŽBE [SP]
30.1 Tekmovalci imajo pravico pritožbe na odločitev tekmovalnega odbora, ki jo podajo ICF-
u preko nacionalnih zvez najkasneje 30 dni po dnevu tekmovanja. Pritožbi mora biti priložen
depozit v višini 25 evrov. Znesek je povrnjen, če je pritožba uspešna. Odločitev upravnega
odbora ICF je dokončna.
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31 ANTI-DOPING [SP]
Nedovoljena uporaba poživil/doping, kakor je definirana v kodeksu anti-dopinga olimpijskega
gibanja, je strogo prepovedana. Anti-doping kontrola mora biti izvedena v skladu s pravili
ICF anti-doping kontrole, pod nadzorom zdravniškega in anti-doping odbora ICF.

32 REZULTATI IN POROČILA [TP]
32.1 Po končanem svetovnem prvenstvu in vseh mednarodnih tekmovanjih (regatah),
navedenih v tekmovalnem koledarju ICF, je treba dve kopiji uradnih rezultatov poslati na
sedež ICF.
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IV. POGLAVJE – POSEBNA PRAVILA ZA ČLANSKO
SVETOVNO PRVENSTVO

Kjer v tem poglavju pravilo ni prikazano, veljajo pravila iz prejšnjih poglavij I, II in III.

33 PRIPRAVE [SP]
33.1 Svetovna prvenstva se lahko organizirajo vsako leto (z izjemo olimpijskega leta) s
pooblastilom upravnega odbora ICF v določenem kraju in ob določenem času ter v skladu s
tekmovalnimi pravili ICF za sprint na mirnih vodah. Pravico do udeležbe imajo le nacionalne
zveze, članice ICF.

33.2 Tekmovanja se izvedejo v štirih (4) ali štirih in pol (4,5) zaporednih dneh.

33.3 Prijave za vsako disciplino in kategorijo so omejene na eno prijavo za vsako sodelujočo
državo.

33.4 Na tekmovanju je lahko prijavljen in lahko sodeluje nadomestni tekmovalec v skladu s
pravili, kot je to označeno v točkah 12, 13.2 in 16.1.

33.5 V olimpijskih disciplinah se veljavno svetovno prvenstvo izvede le, če je udeleženih vsaj
šest (6) zvez iz treh (3) celin. Na veljavnost svetovnega prvenstva ne vpliva, če se je med
tekmovanjem v posamezni disciplini katera od zvez umaknila ali pa tekmovanja ni dokončala.

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

34 PROGRAM [SP] [TP]

34.1.1 Svetovno prvenstvo v olimpijskih disciplinah bodo sestavljale naslednje discipline:
[SP]
Moški:

200m K1

200m K2

200m C1

1000m K1
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1000m K2

1000m K4

1000m C1

1000m C2

Ženske:

200m K1

500m K1

500m K2

500m K4

34.1.2 Svetovno prvenstvo v neolimpijskih disciplinah bodo sestavljale naslednje discipline:
[SP]

Moški:

500m K1

500m K2

500m C1

500m C2

200m C2

1000m C4

Ženske:

200m K2

200m C1

500m C2

1000m K1
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1000m K2

Na svetovnem prvenstvu bodo na sporedu še dodatne štiri discipline v parakajakaštvu.

34.2 Izdelana bo časovnica z različnima skupinama za olimpijske in neolimpijske discipline.
[TP]

34.3 Vrstni red disciplin določi upravni ali izvršni odbor ICF.

35 SISTEM RAZVRŠČANJA V KVALIFIKACIJSKE SKUPINE [TP]
35.1 Žrebanje za prve tekme v vsaki disciplini se bo izvajalo pod nadzorom funkcionarja ICF
in predsednika zveze prirediteljice ali njegovega delegata. Sistem razporejanja v posamezne
kvalifikacijske skupine bo izveden v skladu s pravili tekmovanja ICF v sprintu na mirnih
vodah, z nekaterimi dodatnimi navodili:

Sistem z devetimi (9) »ali manj« tekmovalci (posadkami) ali v finalu:

35.2 Razporeditev v posamezne vožnje bo temeljila na rezultatih A, B in C final zadnjega
svetovnega prvenstva. V vožnje je neposredno vključenih 18 ali 27 finalistov. Preostali
tekmovalci pa bodo razdeljeni v posamezne vožnje na osnovi žreba. Če imajo spremembe na
sestanku vodij ekip za posledico zmanjšanje števila nastopajočih in je število premajhno, da bi
uporabili ta načrt razporeditve tekmovalcev v vožnje, je treba žreb ponoviti in pri tem
upoštevati novo (dejansko) število nastopajočih ter nov načrt razporeda startov tekmovalcev v
skupinah.

35.2.1 Čolni iz vsake kvalifikacijske skupine napredujejo v naslednji krog tekmovanja v
skladu z uporabljenim načrtom voženj.

35.2.2 Čolni iz polfinal v finale napredujejo v skladu z uporabljenim načrtom voženj. Ostali
tekmovalci (čolni) so izločeni.

35.2.3 Po vsaki zadnji kvalifikacijski vožnji v posamezni disciplini tekmovalni odbor z
žrebom odloči o veljavnem alternativnem načrtu, uporabljenem za izvedbo polfinala.

35.2.4 Razporeditev tekmovalcev na startne proge za polfinale in finale je avtomatično
določena z rezultati, doseženimi v prejšnjih vožnjah, najbolje uvrščeni so v sredinskih progah.
Polfinale se ne izvede, če vsi nastopajoči čolni dosežejo naslednjo stopnjo tekmovanja.
Rezultat bo določen z žrebom.

35.2.5 Če je število nastopajočih čolnov v polfinalu manjše od štirih (4), rezultate določi žreb.

35.3 Glej točko 14.3 za sistem načrtov za različno število prijavljenih čolnov.
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36 RAZPISI, PRIJAVE IN URNIK [TP]
36.1 Razpis za svetovno prvenstvo izda nacionalna zveza, organizatorka prvenstva, v skladu s
pravili in predpisi ICF. Razpis mora biti odposlan vsaj tri (3) mesece pred prvim dnem
prvenstva.

36.2 Tekmovalci se lahko na svetovna prvenstva prijavijo le preko nacionalne zveze v skladu
s predpisi, podanimi v razpisu.

Številčne prijave: najmanj 45 dni pred prvim tekmovalnim dnem.

Poimenske prijave: najmanj 8 dni pred prvim tekmovalnim dnem.

36.2.1 Sprejete bodo le prijave zvez, članic ICF.

36.2.2 Prijave na vsa svetovna prvenstva potekajo preko prijavnega obrazca, ki ga oblikuje
ICF, in bo dostopen na spletni strani za vsako disciplino. Obrazec za vsako disciplino se
oblikuje s soglasjem odbora posamezne discipline.

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

»DIS NOC G ddmmyyyy 01«

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

NOC – Nacionalna olimpijska koda

G – spol: 1 za moške, 2 za ženske

ddmmyyyy – datum rojstva (dan, mesec, leto)

01 – število športnikov rojenih na isti dan v isti državi

36.3.1 V čolnih z več tekmovalci morajo biti imena tekmovalcev razvrščena tako, kot si
sledijo v čolnu. Prvo ime na vrhu seznama mora biti ime tekmovalca, ki je na začetku čolna.

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

36.5 Pozne prijave ali prijave, ki niso na uradnem prijavnem obrazcu, ne morejo biti sprejete.
Umik čolna iz discipline je dovoljen do pet (5) dni pred začetkom prvega tekmovalnega dne.
Če čolni ne startajo in tekmovalci nimajo razloga za odsotnost, ki bi ga potrdil tekmovalni
odbor, bodo tekmovalci izključeni iz celotnega tekmovanja.

36.6 Časovnico tekmovanja, ki vsebuje zaporedje in urnik startov vsake tekme (tako
kvalifikacij kot final) ter imena sodelujočih zvez mora nacionalna zveza, organizatorka
prvenstva, poslati vsaki sodelujoči zvezi vsaj en mesec pred prvim dnem prvenstva.
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36.7 Vsaj tri (3) dni pred tekmovanjem mora biti objavljen urnik, ki mora vsebovati
naslednje:

a) urnik startov za vsako tekmo (kvalifikacije kot tudi finala),

b) imena in državljanstvo tekmovalcev v vsaki tekmi (če so potrebne kvalifikacije, morajo biti
navedena imena tekmovalcev v vsaki kvalifikacijski skupini).

37 ŽIRIJA, TEKMOVALNI ODBOR, FUNKCIONARJI [TP]
37.1 V času svetovnega prvenstva je najvišji organ žirija.

37.2 Žirijo sestavlja največ pet oseb, ki jih imenuje upravni odbor ICF.

37.2.1 Enega izmed članov imenujejo za predsednika žirije. Tej žiriji so podrejeni tako vodja
tekmovanja kot ostali funkcionarji, navedeni v točki 37.4, ki jih predlaga odbor za mirne vode
ICF, odobri pa upravni odbor ICF.

37.2.2 Svetovno prvenstvo poteka pod nadzorom vodje tekmovanja, ki ga imenuje upravni
odbor ICF, skupaj z ostalimi funkcionarji, kot je to navedeno v točkah 37.3 in 37.4.

37.3 Med potekom svetovnega prvenstva je tekmovalni odbor sestavljen iz treh funkcionarjev,
vsak izmed njih pa mora imeti veljavno izkaznico za mednarodnega sodnika. Njihovi uradni
nazivi so vodja tekmovanja (predsednik odbora za sprint na mirnih vodah ali njegov
namestnik v odboru), glavni sodnik (iz tekmovalnega odbora) in pomočnik glavnega sodnika.

37.4 Število funkcionarjev (izključujoč žirijo in tekmovalni odbor), ki sodelujejo in vodijo
svetovno prvenstvo je sledeče:

Menedžer tekmovanja 1

Starterji 3

Poravnalca 2

Sodniki na progi 6

Sodniki na cilju 4

Kontrolorji opreme 6

Vodja zdravniške službe 1

Vodja za stike z mediji 1
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37.5 Potne stroške za naslednje mednarodne funkcionarje (ITO) krije ICF:

Glavni sodnik 1

Menedžer tekmovanja 1

Pomočnik glavnega sodnika 1

Starterji 3

Poravnalca 2

Sodniki na progi 6

Sodniki na cilju 4

Kontrolorji opreme 6

Vodja zdravniške službe 1

Vodja za stike z mediji 1

Vsaka reprezentanca, ki sodeluje na svetovnem prvenstvu, plača administrativne stroške
(določi jih tehnični odbor za sprint na mirnih vodah) in na ta način delno krije stroške 26
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.

38 KVALIFIKACIJE IN INTERVALI [TP]
38.1 V disciplinah na 500 in 1000 metrov interval med posameznimi tekmami
(kvalifikacijami, polfinali in finali) ne sme biti krajši od 30 minut.
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39 TOČKOVNA RAZVRSTITEV [TP]

Sistem točkovanja je prikazan v naslednji tabeli:
TOČKE

UVRSTITEV FINALE A FINALE B FINALE C

1. 30 20 10

2. 28 18 8

3. 27 17 7

4. 26 16 6

5. 25 15 5

6. 24 14 4

7. 23 13 3

8. 22 12 2

9. 21 11 1

Vsi ostali 1 1 1

Vsi čolni, ki so sodelovali v tekmi, bodo prejeli najmanj eno točko. Ta sistem točkovanja se
nanaša na tekme z A, B in C finali.

40 START IN OPREMA [TP]
40.1 Avtomatski startni sistem, ki ga je sprejel ICF in je opremljen z zvočnikom na vsakem
startnem mestu, je obvezen na vseh tekmah.

40.2 Nacionalna zveza, organizatorka prvenstva, bo preskrbela zvočnik, ki bo na razpolago
starterju.

40.3 Po potrebi pomočnik na startu drži rep čolna, ki ga izpusti ob strelu ali elektronskem
signalu.

40.4 Na svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah mora biti na vsakem startnem mestu na
razpolago video sistem s kamero/predvajalnikom, z možnostjo počasne ponovitve posnetka z
namenom nadzora starta tekmovalcev. Videoposnetek je na voljo le starterju.

40.5 Skrbnik informacijskega sistema – tekmovanja ICF so lahko izvedena le s skrbnikom
informacijskega sistema, ki ga odobri ICF.
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Naloga informacijskega sistema je zagotavljanje informacij, kot je to določeno v »ICF
pravilniku za kajakaška prvenstva«.

Zahteve:

– takojšnje posodobitve tekmovalnega programa,

– posodobitve odločitev s sestanka vodij ekip,

– potek tekmovanja, vključno s takojšnimi razvrstitvami čolnov,

– tabela kolajn,

– točkovna razvrstitev,

– statistika (npr. število tekem, tekmovalcev, najboljših doseženih časov),

– platforma, ki jo lahko uporabijo mediji/gledalci,

– spletni sistem (spletni sistem za prijavo, akreditacije, startne liste, rezultate na spletu).

Sistem bo testiran vsaj eno leto pred začetkom prvenstva.

41 FOTOFINIŠ – MERJENJE ČASA [TP]
41.1 Nacionalna zveza, organizatorka prvenstva, mora zagotoviti dve napravi za fotofiniš, ki
sta v skladu s standardi ICF. Čas mora biti merjen in objavljen na tisočinko (1/1000) sekunde
natančno in objavljen na stotinko (1/100) sekunde natančno. Časovne razlike petih tisočink ali
manj prinesejo isti rezultat in uvrstitev »le v finalih«. V ciljni liniji mora biti zagotovljen
video sistem s kamero/predvajalnikom, ki omogoča počasno gledanje posnetka, snemati pa
mora natančen položaj tekmovalcev, ko pridejo v cilj (video posnetki niso nadomestilo za
fotofiniš).

41.2 Nacionalna zveza, organizatorka prvenstva, mora poskrbeti za fotofiniš meritve vsake
tekme (kvalifikacije, polfinala in finala).

41.2.1 V kvalifikacijah, polfinalih in finalih mora fotofiniš prikazati vse sodelujoče v tekmi,
ki so se uvrstili v nadaljevanje tekmovanja.

41.2.2 V finalih mora fotofiniš prikazati vse tekmovalce, ki prečkajo ciljno linijo.

41.3 Fotofiniš mora biti na razpolago najprej sodniku na cilju, nato tekmovalnemu odboru in
žiriji.

41.4 V primeru tesnega prihoda v cilj dveh ali več čolnov, bo kopija fotografije fotofiniša
objavljena tudi na uradni oglasni deski.
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41.5 Glavni sodnik na cilju in tekmovalni odbor morata primerjati svoje odločitve z rezultati
fotofiniša, pri čemer odločajo rezultati fotofiniša. Tekmovalni odbor mora potrditi rezultate
vsake tekme.

41.6 Med tekmami svetovnega prvenstva in med olimpijskimi igrami se ne uporablja dodatnih
časomerilcev. Če elektronsko merjenje časa ne deluje, sodniki na cilju merijo čas ročno.

42 KONTROLA ČOLNOV IN OPREME [TP]
42.1 Kontrolorji čolnov bodo preverili čolne in tekmovalčevo opremo pred tekmovanjem po
ustaljeni praksi. Kontrolor in vodja ekipe po proceduri preverjanja podpišeta zapisnik.
Organizatorji bodo s tem namenom zagotovili dve verificirani napravi za merjenje teže in
dolžine. V uporabi bodo uveljavljeni postopki preverjanja.

42.2 Uniforme in enotna oprema

Vsak tekmovalec mora nastopiti v ekipni uniformi, zapisani v poimenski prijavi. V posadki
čolna morajo vsi tekmovalci nastopiti v enaki opremi, vključno z dolžino rokavov, pokrivali,
naglavnimi trakovi in krovnicami.

42.3 Obstajajo tri vrste kontrole čolnov:

a) Predtekmovalna kontrola čolnov (prva kontrola čolnov):

V dnevih pred tekmovanjem je vsaka sodelujoča zveza dolžna na kontrolo čolnov napotiti vse
svoje čolne, ki jih bo ta zveza uporabljala med svetovnim prvenstvom.

b) Identifikacija in predstartna kontrola:

Predno se čolni razvrstijo na startu tekme, morajo vse posadke/čolni skozi proces
identifikacije in predstartne kontrole. Sodniki bodo preverili tekmovalčevo identiteto, startno
številko na telesu, številko čolna, uniformo in usklajenost posadke v skladu s pravili
uniformnosti. Sodniki bodo preverjali tudi čolne; ali ti nosijo kakšne tuje naprave za
izboljševanje plovnosti ali prepovedane naprave, ki so omenjene v točki 8.4. V primeru
izostanka čolna s kontrole, mora za to zadolženi sodnik izostanek sporočiti tekmovalnemu
odboru.

c) Kontrola čolnov po tekmi (druga kontrola čolnov):

Na vseh tekmah na 200, 500 in 1000 metrov se kontrola izvaja neposredno po končani vožnji.

43 PRITOŽBA [SP]
43.1 Pritožbo zoper odločitev tekmovalnega odbora mora vodja ekipe podati predsedniku
žirije v pisni obliki in priložiti depozit v višini 25 evrov (ali v enaki vrednosti valute države
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organizatorke prvenstva). Pritožba mora biti vročena predsedniku žirije največ 20 minut po
tem, ko je bil vodja ekipe pisno obveščen o odločitvi presoje protesta zoper njegovega
tekmovalca ali posadke in za katero je vodja ekipe tudi potrdil prejetje pismene kopije te
odločitve. Če je pritožbi ugodeno, se depozit 25 evrov vrne.

43.2 Odločitev žirije je dokončna.

44 NAGRADE [SP]
44.1 Kolajne na svetovnem prvenstvu se podeljujejo po protokolu ICF.

44.2 Podeljene kolajne morajo simbolizirati zlato, srebro in bron. Kolajne na stroške
organizacijskega odbora priskrbi ICF.

44.3 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. Na uradni podelitveni
slovesnosti se lahko podelijo le kolajne. Ostale nagrade se lahko podeli ob drugi priložnosti. Z
namenom ohranjanja formalnosti podelitvene slovesnosti morajo tekmovalci, ki bodo prejeli
kolajne, nositi uradna oblačila in obutev svoje nacionalne zveze.

44. 4 Podeljenih bo pet pokalov:

– en pokal v kategoriji kajak moški,

– en pokal v kategoriji kajak ženske,

– en pokal v kategoriji kanu moški,

– en pokal v kategoriji kanu ženske,

– en pokal za nacionalno zvezo, zmagovalko v skupnem seštevku prvenstva.

Zveza zmagovalka bo nagrajena na podlagi točkovnega seštevka po sistemu, ki ga je določil
tekmovalni komite za sprint na mirnih vodah. V primeru izenačenih rezultatov pokal prejme
zveza, ki ima najboljši posamični rezultat v določeni disciplini.

45 REZULTATI IN POROČILA [SP]
45.1 V roku 30 dni po zaključku svetovnega prvenstva morajo biti generalnemu sekretarju
ICF in sodelujočim državam poslane kopije uradnih rezultatov svetovnega prvenstva.
Generalnemu sekretarju ICF morajo biti poslana tudi vsa poročila, povezana s protesti, ter vsi
ostali pomembni dokumenti, povezni s tekmovanjem.
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V. POGLAVJE – POSEBNA PRAVILA ZA SVETOVNO
PRVENSTVO MLADINCEV IN MLAJŠIH ČLANOV (U23)

Veljajo posebna pravila za člansko svetovno prvenstvo, razen dopolnil v tem poglavju.

46 PRIPRAVE [SP]
46.1 Svetovna prvenstva mladincev in mlajših članov (U23) se lahko organizirajo le s
posebnim dovoljenjem upravnega odbora ICF, ki tudi določi vse ostale podrobnosti. Svetovna
prvenstva v olimpijskih disciplinah morajo biti za mladince in mlajše člane organizirana
sočasno. Na prvenstvih lahko nastopijo tekmovalci z vseh celin, vendar le tisti, katerih
nacionalne zveze so članice ICF.

46.2 Prvenstva se prirejajo vsako leto s pričetkom v letu 2013, čas in kraj bo določil upravni
odbor ICF, izvajala pa se bodo v skladu s pravili ICF za sprint na mirnih vodah. Mladinsko
prvenstvo se ne prireja v istem času in na istem prizorišču kot člansko prvenstvo.

46.3 Prvenstvo se izvede v štirih (4) zaporednih dneh.

46.4 Nobena nacionalna zveza ne sme prijaviti več kot enega čolna v vsaki posamezni
disciplini.

46.5 Na prvenstvu so lahko prijavljeni in lahko sodelujejo nadomestni tekmovalci/posadke v
skladu s pravili v točkah 12, 13.2 in 16.1.

46.6 V olimpijskih disciplinah se veljavno svetovno prvenstvo za mladince in mlajše člane
(U23) lahko priredi le, če je v posamezni disciplini udeleženih vsaj šest (6) nacionalnih zvez
iz treh (3) celin. Na veljavnost svetovnega prvenstva ne vpliva, če se je med tekmovanjem v
posamezni disciplini, katera izmed zvez umaknila ali pa tekmovanja ni končala.

V neolimpijskih disciplinah se veljavno svetovno prvenstvo izvede le, če v posamezni tekmi
nastopijo predstavniki vsaj šestih (6) nacionalnih zvez in na prvenstvu sodelujejo nacionalne
zveze z vsaj treh (3) kontinentov. Če se med tekmovanjem ena ali več zvez umakne iz
tekmovanja ali tekmovanja ne dokonča, to ne vpliva na veljavnost prvenstva.

46.7 Mladinci in mlajši člani so tekmovalci, kot je navedeno v teh pravilih pod točko 3.6.
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47 PROGRAM TEKMOVANJA [SP]
47.1 Svetovno prvenstvo mladincev in mlajših članov bo izvedeno v skladu s programom
članskega prvenstva.

Ženske

200m K1, C1, C2

500m K1, K2, K4

Moški

200m K1, K2, C1

1000m K1, K2, K4, C1, C2

500m C4

47.2 Vrstni red disciplin in urnik prvenstva bo marca vsako leto predlagal tehnični komite za
sprint na mirnih vodah, sprejel pa ga bo upravni odbor ICF na prvem letnem sestanku.

47.3 Vrstni red disciplin lahko upravni ali izvršni odbor ICF tudi spremeni.
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VI. POGLAVJE – POSEBNA PRAVILA ZA OLIMPIJSKE IGRE

48 PRIJAVA IN PROGRAM [SP]
Razpisi, prijave in program olimpijskih iger bodo potekali v skladu s pravili MOK. V vseh
drugih primerih, ki jih pravilnik MOK ne ureja, so v veljavi pravila ICF.

49 ŽIRIJA, TEKMOVALNI ODBOR IN FUNKCIONARJI [SP]
V skladu s točko 37.

50 ŽREB [TP]
Žreb bo izveden v določenem času in pod nadzorom oseb, ki jih odobri MOK.

51 KVALIFIKACIJE IN INTERVALI [TP]
Razdelitev v kvalifikacijske skupine bo izvedena v skladu s sistemom, opredeljenim v točkah
35 in 38.

52 SISTEM RAZVRŠČANJA [TP]
V skladu s sistemom MOK.

53 PROGA [TP]
V skladu s točko 18.

54 START IN OPREMA [TP]
V skladu s točkama 22 in 40.

55 FOTOFINIŠ – MERJENJE ČASA [TP]
V skladu s točko 41.
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56 KONTROLA ČOLNOV IN OPREME [TP]
V skladu s točko 42.

Na športni opremi, pripomočkih ali nasploh se ne sme uporabljati propaganda, komercialna
ali drugačna, v kakršni koli obliki, niti na katerem koli delu oblačil ali opreme, ki jih
uporabljajo tekmovalci ali ostali udeleženci olimpijskih iger.

Čolni, pripomočki in oblačila lahko vsebujejo oglaševalske simbole, blagovne znamke ali
znake in besede za identifikacijo proizvajalca predmeta ali opreme, vendar pa takšna
identifikacija ne sme presegati skupne površine, ki jo dovoljuje MOK.

Beseda »identifikacija« pomeni normalno prikazovanje imena, oznake, blagovne znamke,
logotipa ali ostalih razpoznavnih znakov dejanskega proizvajalca tega izdelka. Oglaševanje
drugih podjetij na opremi ali oblačilih ni dovoljeno. Identifikacija se na posameznem izdelku
lahko pojavi le enkrat, razen če drugače določa MOK.

Uniforma tekmovalcev in vseh ostalih, ki opravljajo uradne funkcije, lahko vključuje zastavo
in olimpijski emblem nacionalnega olimpijskega komiteja, s soglasjem organizacijskega
odbora olimpijskih iger pa tudi emblem olimpijskih iger. Funkcionarji ICF lahko nosijo
uradna oblačila in emblem mednarodne zveze.

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.

Uporaba novih modelov čolnov na OI bo mogoča le, če so enaki modeli čolnov prestali uradni
test opreme na svetovnem prvenstvu v letu pred OI.

Na olimpijskih igrah bodo na obeh bokih čolna izpisana imena tekmovalcev. Imena (črke) na
nalepkah morajo biti nameščene pod sedežno odprtino čolna. Natančen položaj bo določil
tehnični delegat ICF.

Imena na teh nalepkah so visoka najmanj 6 cm in izpisana s črnimi črkami na beli podlagi.
Oblika črk mora biti »Arial Black«, vse mora biti zapisano z velikimi tiskanimi črkami, z
izpisanim imenom oziroma inicialko ter priimkom.

Nalepke zagotovi organizacijski komite. Namestili jih bodo sodniki ICF na prvi kontroli
čolnov.

57 PROTEST [SP]
V skladu s točko 29.

58 PRITOŽBA [SP]
V skladu s točko 43.
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59 NAGRADE [SP]
V skladu s pravili MOK.

60 ANTI-DOPING [SP]
V skladu s točko 31 in pravili MOK.

61 REZULTATI IN POROČILA [SP]
V skladu s pravili MOK in točko 45.
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VII. POGLAVJE – POSEBNA PRAVILA ZA TEKME
SVETOVNEGA POKALA

1. ČLEN
Tekmovanja svetovnega pokala v sprintu na mirnih vodah so organizirana pod okriljem
Mednarodne kajakaške zveze.

2. ČLEN
Tekme svetovnega pokala v sprintu na mirnih vodah se prirejajo vsako leto v seriji štirih
regat, vključno s svetovnim prvenstvom. V tej seriji je blok treh tekmovanj. Zadnje
tekmovanje se lahko izvede izven Evrope, če je bila za to vložena sprejemljiva vloga.

V olimpijskem letu se priredijo le tri regate. V tej seriji bo blok treh zaporednih tekmovanj, ki
se bodo začela v sredini maja in kjer bo možen vsaj dvotedenski premor.

Razvrstitev bo narejena na podlagi seštevka točk, osvojenega na treh ali štirih regatah.

3. ČLEN
Za točke svetovnega pokala štejejo le olimpijske discipline. Te discipline so obvezne na
tekmah za svetovni pokal. Štela bodo le finala z najmanj šestimi sodelujočimi čolni. Druge
tekme so lahko dodane kot demonstracijske, ko jih odobri tehnični odbor za sprint na mirnih
vodah.

Čolni z enim tekmovalcem

Discipline Kategorije Obvezne tekme
(olimpijske
discipline)

Z odločitvijo CSPC

Kajak ženske K1ž K1ž 200m

K1ž 500m

K1ž 1000m

Kajak moški K1m K1m 200m

K1m 1000m

K1m 500m

Kanu moški C1m C1m 200m

C1m 1000m

C1m 500m

Kanu ženske C1ž C1ž 200m

Čolni z več kot enim tekmovalcem
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Discipline Kategorije Obvezne tekme
(olimpijske
discipline)

Z odločitvijo CSPC

Kajak ženske K2ž

K4ž

K2ž 200m

K2ž 500m

K4ž 500m

K2ž 1000m

Kajak moški K2m

K4m

K2m 200m

K2m 1000m

K4m 1000m

K2m 500m

Kanu moški C2m C2m 1000m C2m 200m

Kanu ženske C2ž C2ž 500m

S soglasjem tehničnega komiteja za sprint na mirnih vodah lahko na tekmi svetovnega pokala
po želji organizirajo še eno izmed naslednjih tekem:

5000m (moški K1, moški C1, ženske K1)

200m štafeta (moški K1, moški C1, ženske K1)

Parakanu (4 discipline)

4. ČLEN
Vsaka nacionalna zveza, članica ICF, ima pravico do udeležbe na tekmah svetovnega pokala
v sprintu na mirnih vodah.

5. ČLEN
Tekme svetovnega pokala v sprintu na mirnih vodah se izvajajo v skladu s pravili ICF za
sprint na mirnih vodah.

6. ČLEN
Nacionalne zveze, ki bi želele prirediti eno izmed regat, se lahko pisno prijavijo predsedniku
tehničnega odbora ICF za sprint na mirnih vodah in vlogo oddajo tudi sedežu ICF, najkasneje
do 1. avgusta štiri leta pred predlaganim tekmovanjem.

Tehnični odbor ICF za sprint na mirnih vodah bo pripravil predlog izbranih prizorišč glede na
tehnično opremo tekmovalne proge ter izkušnje nacionalne zveze pri organizaciji ICF
prvenstev in mednarodnih regat.
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7. ČLEN
Upravni odbor ICF na osnovi predloga, ki ga je podal tehnični odbor ICF za sprint na mirnih
vodah, sprejme in odobri prizorišča, na katerih bodo prirejene tekme svetovnega pokala v
prihodnjih letih.

8. ČLEN
Tekme svetovnega pokala v sprintu na mirnih vodah se bodo odvijale pod nadzorom člana
tehničnega odbora ICF za sprint na mirnih vodah.

9. ČLEN
Tekme svetovnega pokala v sprintu na mirnih vodah se ne bodo prirejale v obdobju petih (5)
tednov pred svetovnim prvenstvom ali olimpijskimi igrami.

10. ČLEN
Nacionalna zveza, organizatorka tekmovanja za svetovni pokal, poravna vse stroške
potovanja, bivanja in prehrane člana tehničnega odbora ICF za sprint na mirnih vodah. Če
tehnični odbor ICF za sprint na mirnih vodah oceni, da je pred pričetkom tekmovanja
potreben tehnični obisk, organizacijski odbor krije stroške potovanja in nastanitve za največ
dve osebi.

Dolžnosti funkcionarjev ICF:

– delegat ICF nadzoruje tekmovanje,

– delegat ICF mora 14 dni pred objavo razpisa zahtevati popoln program in najnovejše
informacije organizatorja, da preveri upoštevanje pravil in politike ICF,

– delegat ima pravico sodelovanja in glasovanja na vseh sestankih, povezanih s
tekmovanjem,

– v sodelovanju z organizatorjem vzpostavi lestvico točkovanja za svetovni pokal za
vse tekmovalce in nadzoruje izdelavo trenutnih rezultatov za svetovni pokal,

– po vsakem svetovnem prvenstvu delegat ICF poda poročilo predsedniku tehničnega
odbora ICF za sprint na mirnih vodah glede športne narave tekmovanja.

Funkcionarje tekmovanja za svetovni pokal predlagajo nacionalne zveze. Zadnji rok za
nominacije je isti kot za svetovno prvenstvo (glej točko 11.3).

11. ČLEN
Po končani regati svetovnega pokala mora vsaka nacionalna zveza izračunati točkovno
uvrstitev tekmovalcev na osnovi doseženih rezultatov v skladu z obstoječim sistemom
razvrščanja. To je storjeno za vsako disciplino posebej: kajak moški, kajak ženske, kanu
moški in moštvene discipline. Razvrstitev mora biti posredovana predsedniku ICF tehničnega
odbora za sprint na mirnih vodah in na sedež ICF. Rezultati morajo biti posredovani
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predsedniku tehničnega odbora ICF za sprint na mirnih vodah in na sedež ICF nemudoma po
koncu tekmovanja.

12. ČLEN
Tehnični odbor ICF za sprint na mirnih vodah je odgovoren za končno razvrstitev po točkah
za svetovni pokal na podlagi sprejetega sistema točkovanja, ločeno za moški kajak, ženski
kajak, moški kanu in ekipne discipline.

13. ČLEN
Nagrade, podeljene zmagovalcem, zagotovi ICF. Te nagrade podeljuje predsednik ICF ali
njegov zastopnik.

14. ČLEN
Čoln, ki v finalu konča tekmovanje na enem izmed prvih treh mest, bo prejel nagrado, če je v
posamezni disciplini startalo vsaj 18 čolnov. To velja za vsako izmed disciplin na tekmi
svetovnega pokala. Poleg kolajne lahko tekmovalci prejmejo tudi denarno nagrado.

15. ČLEN
Če dva ali več tekmovalcev doseže enako število točk v končni razvrstitvi, potem bodo ti
tekmovalci uvrščeni na isto mesto in prejeli enake nagrade.

16. ČLEN
Točke svetovnega pokala si zagotovijo le tisti tekmovalci in ekipe, ki so se uvrstili v finale
serije svetovnega pokala (vključno s svetovnim prvenstvom). Za dodelitev točk bodo
upoštevana samo finala tekem, v katerih je tekmovalo najmanj 6 čolnov. V olimpijskem letu
bodo za točke svetovnega pokala štele le tri tekme.

Točkovni sistem bo sledeč:

Uvrstitev

Točke

Posamični čolni Ekipni čolni

1. 10 10

2. 8 8

3. 7 7

4. 6 6

5. 5 5

6. 4 4
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7. 3 3

8. 2 2

9. 1 1

17. ČLEN
Vsaka nacionalna zveza lahko prijavi največ dva čolna v vsako posamezno disciplino, ki je
vključena v program tekmovanja svetovnega pokala.

18. ČLEN
Uradna podelitev kolajn zmagovalcem v kategorijah moškega kajaka, ženskega kajaka,
moškega kanuja in v ekipnih disciplinah bo organizirana po ali med finalom svetovnega
pokala.

Kolajne ali nagrade bodo podeljene najboljšim trem tekmovalcem/ekipam v posamični
disciplini na vsakem tekmovanju. Poleg tega bo podeljena tudi nagrada skupnim
zmagovalcem vsake izmed olimpijskih/obveznih disciplin na podlagi končnih rezultatov serije
svetovnega pokala. Končna razvrstitev v svetovnem pokalu je narejena na podlagi točkovnega
sistema.

Tekmovalec/ekipa z najvišjim seštevkom točk je zmagovalec serije svetovnega pokala v tej
disciplini.

19. ČLEN
Avtomatični startni sistem, opremljen z zvočniki, je obvezen na vseh tekmovanjih. Prizorišče
svetovnega pokala mora zadostiti enakim tehničnim zahtevam in standardom, kot jih zahteva
svetovno prvenstvo (glej »ICF organizacijski priročnik«).

20. ČLEN
Antidopinški kontrolni testi se izvajajo na vsaki tekmi svetovnega pokala v skladu z anti-
doping pravili ICF.

21. ČLEN
Umik prijav je dovoljen do največ osem dni pred začetkom tekmovanja. Če čoln ni startal in
tekmovalec tekmovalnemu odboru ni predstavil utemeljenega razloga, ki bi ga tekmovalni
odbor sprejel, potem je tekmovalec diskvalificiran iz celotne regate.

SVETOVNI POKAL – PROGRAM DISCIPLIN

Urnik mora biti določen najmanj tri (3) mesece pred prvim tekmovalnim dnem, potrditi pa ga
mora upravni odbor ICF. Urnik je mogoče prilagoditi, da ustreza zahtevam televizijskega
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prenosa. Pogajanja med ICF in televizijo morajo biti zaključena pred 1. januarjem v letu
tekmovanja.

Tekmovanje mora biti izvedeno v dveh dneh in pol, od petka do nedelje zjutraj. Blok
olimpijskih disciplin mora biti konstanten med disciplinami. Blok s preostalimi disciplinami
je lahko uvrščen pred ali za olimpijskim blokom. Sistem napredovanja mora temeljiti na
pravilih za svetovno prvenstvo.

Urnik za regate svetovnega pokala določi tehnični odbor ICF za sprint na mirnih vodah, potrdi
pa ga upravni odbor ICF.

SISTEM RAZVRŠČANJA Z A, B IN C FINALI

LEGENDA:

SF Polfinale

BT Po času

1/2, 1/3, 2/7 Od prvega do drugega mesta, od prvega do
tretjega mesta, od drugega do sedmega mesta
…

1., 2., 3. … Čoln, ki zasede prvo mesto, čoln, ki zasede
drugo mesto, čoln, ki zasede tretje mesto …

3x3., 4x4., 4x6. … Trije čolni, ki zasedejo tretje mesto, štirje
čolni, ki zasedejo četrto mesto, štirje čolni, ki
zasedejo šesto mesto …

Startna linija, ki bo določena čolnom, uvrščenim v B ali C finale, bo temeljila na njihovem
rezultatu ali doseženem času v polfinalu.
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TEKMOVALCI SISTEM KVALIFIKACIJE POLFINALA FINALA

10 / 18 A 2x9

1/3 v finale

4/7 v SF +
naslednji BT

Ostali izpadejo

1x9

1/3 v finale

Ostali izpadejo A: 1x9

19 / 27 B 3x9

1. v finale

2/7 v SF

Ostali izpadejo

2x9

1/3 v finale A

4/7 + naslednji
BT v finale B

Ostali izpadejo

A: 1x9

B: 1x9

28 / 36 C 4x9

1/6 v SF +3
naslednji BT

Ostali izpadejo

3x9

1/3 v finale A

4/6 v finale B

Ostali izpadejo

A: 1x9

B: 1x9

37 / 45 D 5x9

1/7 v SF +
naslednji BT

Ostali izpadejo

4x9

1/2 + naslednji
BT v finale A

3x3.+4x4.+2x5.
BT v finale B

2x5.+4x6.+3
naslednji BT v

finale C

Ostali izpadejo

A: 1x9

B: 1x9

C: 1x9

46 / 54 E 6x9

1/6 v SF

Ostali izpadejo

4x9

1/2 +naslednji
BT v finale A

3x3.+4x4.+2x5.
BT v finale B

A: 1x9

B: 1x9
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2x5.+4x6.+3
naslednji BT v

finale C

Ostali izpadejo

C: 1x9

55 / 63 F 7x9

1/5 v SF +
naslednji BT

Ostali izpadejo

4x9

1/2 +naslednji
BT v finale A

3x3.+4x4.+2x5.
BT v finale B

2x5.+4x6.+3
naslednji BT v

finale C

Ostali izpadejo

A: 1x9

B: 1x9

C: 1x9

64 / 72 G 8x9

1/4 v SF+4
naslednji BT

Ostali izpadejo

4x9

1/2 +naslednji
BT v finale A

3x3.+4x4.+2x5.
BT v finale B

2x5.+4x6.+3
naslednji BT v

finale C

Ostali izpadejo

A: 1x9

B: 1x9

C: 1x9
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NAČRT A TEKMOVALCI 10 / 18

KVALIFIKACIJE

H    H

1     2

10.       5 5

11.       6     5

12.       6     6

13.       7     6

14.       7     7

15.       8     7

16.       8     8

17.       9     8

18.       9     9

POLFINALA FINALA

A/1 SF FINALE A

4/1 H …………………….. 5

5/1 H …………………….. 6

6/1 H …………………….. 2

7/1 H …………………….. 8

4/2 H …………………….. 4

5/2 H …………………...... 3

6/2 H …………………….. 7

7/2 H …………………….. 1

Naslednji BT …………….. 9

1/1 H 5

2/1 H 3

3/1 H 7

1/2 H 4

2/2 H 6

3/2 H 2

1/1 SF 8

2/1 SF 1

3/1 SF 9

A/2 SF

4/1 H …………………….. 4

5/1 H …………………….. 3

6/1 H …………………….. 7

7/1 H …………………….. 1

4/2 H …………………….. 5

5/2 H …………………….. 6

6/2 H …………………….. 2

7/2 H …………………….. 8

Naslednji BT ……………. 9

1/3 neposredno v finale 1/3 v finale

4/7 + naslednji BT v SF Ostali izpadejo

Ostali izpadejo
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NAČRT B TEKMOVALCI 19 / 27

KVALIFIKACIJE POLFINALA FINALA

B/1         SF1 B/2         SF1 FINALE A

H    H    H

1     2     3

19.   7     6     6

20.   7     7     6

21.   7     7     7

22.   8     7     7

23.   8     8 7

24.   8     8     8

25.   9     8     8

26.   9     9     8

27.   9     9     9

2/1 H …… 5

4/1 H …… 7

6/1 H …… 1

3/2 H …… 4

5/2 H …… 2

7/2 H …… 9

3/3 H …… 6

4/3 H …… 3

6/3 H …… 8

3/1 H …… 6

5/1 H …… 2

6/1 H …… 9

3/2 H …… 4

4/2 H …… 7

6/2 H …… 8

2/3 H …… 5

4/3 H …… 3

7/3 H …… 1

1/1 H …… 5

1/2 H …… 4

1/3 H …… 6

1/1 SF …… 3

2/1 SF …… 8

3/1 SF …… 1

1/2 SF …… 7

2/2 SF …… 2

3/2 SF …… 9

B/1         SF2 B/2         SF2 FINALE B

3/1 H …… 6

5/1 H …… 7

7/1 H …… 1

2/2 H …… 5

4/2 H …… 3

6/2 H …… 8

2/3 H …… 4

5/3 H …… 2

7/3 H …… 9

2/1 H …… 5

4/1 H …… 3

7/1 H …… 9

2/2 H …… 4

5/2 H …… 7

7/2 H …… 1

3/3 H …… 6

5/3 H …… 2

6/3 H …… 8

4/1 SF …… 5

5/1 SF …… 3

6/1 SF …… 7

7/1 SF …… 1

4/2 SF …… 4

5/2 SF …… 6

6/2 SF …… 2

7/2 SF …… 8

Naslednji BT 9

1. v finale 1/3 v finale A

2/7 v SF 4/7+ naslednji BT v finale B

Ostali izpadejo Ostali izpadejo
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NAČRT C TEKMOVALCI 28 / 36

KVALIFIKACIJE POLFINALA FINALA

C/1         SF1 C/2         SF1 FINALE A

H    H    H   H

1     2     3     4

28.   7     7     7     7

29.   8 7     7     7

30.   8     8     7     7

31.   8     8     8     7

32.   8     8     8     8

33.   9     8     8     8

34.   9     9     8     8

35.   9     9     9     8

36.   9     9     9     9

1/1 H …… 5

5/1 H …… 8

2/2 H …… 4

6/2 H …… 1

2/3 H …… 6

5/3 H …… 2

3/4 H …… 3

4/4 H …… 7

1. naslednji
BT 9

2/1 H …… 4

6/1 H …… 8

1/2 H …… 6

6/2 H …… 1

3/3 H …… 3

4/3 H …… 7

1/4 H …… 5

5/4 H …… 2

1. naslednji
BT 9

1/1 SF …… 5

2/1 SF …… 3

3/1 SF …… 8

1/2 SF …… 4

2/2 SF …… 7

3/2 SF …… 1

1/3 SF …… 6

2/3 SF …… 2

3/3 SF …… 9

C/1         SF2 C/2         SF2 FINALE B

3/1 H …… 6

4/1 H …… 2

1/2 H …… 5

5/2 H …… 8

3/3 H …… 3

4/3 H …… 7

2/4 H …… 4

6/4 H …… 9

2. naslednji
BT 1

3/1 H …… 6

5/1 H …… 8

3/2 H …… 3

4/2 H …… 7

1/3 H …… 5

6/3 H …… 9

2/4 H …… 4

4/4 H …… 2

2. naslednji
BT 1

4/1 SF …… 5

5/1 SF …… 7

6/1 SF …… 2

4/2 SF …… 6

5/2 SF …… 3

6/2 SF …… 1

4/3 SF …… 4

5/3 SF …… 8

6/3 SF …… 9

C/1       SF3 C/2       SF3
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2/1 H …… 6

6/1 H …… 1

3/2 H …… 3

4/2 H …… 7

1/3 H …… 4

6/3 H …… 8

1/4 H …… 5

5/4 H …… 2

3. naslednji
BT 9

1/1 H …… 5

4/1 H …… 7

2/2 H …… 6

5/2 H …… 2

2/3 H …… 4

5/3 H …… 8

3/4 H …… 3

6/4 H …… 9

3. naslednji
BT 1

1/6 v SF + 3 naslednji BT 1/3 v finale A

Ostali izpadejo 4/6 v finale B

Ostali izpadejo
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NAČRT D TEKMOVALCI 37 / 45

KVALIFIKACIJE POLFINALA FINALA

D/1         SF1 D/2         SF1 FINALE A

H    H    H   H    H

1     2     3     4     5

37.   8     8     7     7     7

38.   8     8     8     7     7

39.   8     8     8     8     7

40.   8     8     8     8     8

41.   9     8 8     8     8

42.   9     9     8     8     8

43.   9     9     9     8     8

44.   9     9     9     9     8

45.   9     9     9     9     9

1/1 H …… 5

5/1 H …… 2

4/2 H …… 7

7/2 H …… 1

6/3 H …… 8

2/4 H …… 6

4/4 H …… 3

1/5 H …… 4

7/5 H …… 9

2/1 H …… 6

5/1 H …… 2

1/2 H …… 5

4/3 H …… 7

7/3 H …… 1

4/4 H …… 3

5/4 H …… 8

1/5 H …… 4

Naslednji BT
9

1/1 SF …… 5

2/1 SF …… 8

1/2 SF …… 4

2/2 SF …… 7

1/3 SF …… 6

2/3 SF …… 2

1/4 SF …… 3

2/4 SF …… 9

Naslednji BT 1

D/1         SF2 D/2         SF2 FINALE B

2/1 H …… 6

1/2 H …… 5

5/2 H …… 2

4/3 H …… 7

7/3 H …… 1

3/4 H …… 3

7/4 H …… 9

2/5 H …… 4

6/5 H …… 8

1/1 H …… 5

4/2 H …… 7

6/2 H …… 2

3/3 H …… 4

6/3 H …… 9

2/4 H …… 6

7/4 H …… 1

3/5 H …… 3

5/5 H …… 8

2. 3. BT …….… 5

3. 3. BT ……… 6

4. 3. BT ……… 4

4/1 SF ……….. 3

4/2 SF ……….. 2

4/3 SF ……..… 7

4/4 SF ….…..… 8

1. 5. BT ……..… 1

2. 5. BT ……..… 9

D/1       SF3 D/2       SF3 FINALE C
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3/1 H …… 6

7/1 H …… 9

2/2 H …… 4

6/2 H …… 8

1/3 H …… 5

3/3 H …… 3

6/4 H …… 1

4/5 H …… 7

5/5 H …… 2

4/1 H …… 7

6/1 H …… 1

3/2 H …… 6

5/2 H …… 2

1/3 H …… 5

3/4 H …… 3

6/4 H …… 8

2/5 H …… 4

7/5 H …… 9

3. 5. BT ……… 5

4. 5. BT ….…… 6

6/1 SF ……...… 4

6/2 SF ………… 3

6/3 SF ………… 2

6/4 SF ………… 7

1. naslednji BT … 8

2. naslednji BT … 1

3. naslednji BT  … 9

D/1       SF4 D/2        SF4

4/1 H …… 7

6/1 H …… 1

3/2 H …… 6

2/3 H …… 4

5/3 H …… 8

1/4 H …… 5

5/4 H …… 2

3/5 H …… 3

Naslednji BT
9

3/1 H …… 3

7/1 H …… 9

2/2 H …… 6

7/2 H …… 1

2/3 H …… 4

5/3 H …… 8

1/4 H …… 5

4/5 H …… 7

6/5 H …… 2

1/7 v SF + 3 naslednji BT 1/2 + naslednji BT v finale A

Ostali izpadejo 3x3. + 4x4. + 2x5. BT v finale B

2x5. + 4x6. + 3 naslednji BT v finale C

Ostali izpadejo
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NAČRT E TEKMOVALCI 46 / 54

KVALIFIKACIJE POLFINALA FINALA

E/1         SF1 E/2         SF1 FINALE A

H    H    H   H    H H

1     2     3 4     5 6

46.   8     8 8 8 7 7

47.   8     8     8 8 8     7

48.   8     8     8     8 8     8

49.   9 8     8     8     8 8

50.   9 9 8     8     8 8

51.   9     9 9 8     8 8

52.   9 9     9 9 8 8

53.   9     9     9     9 9     8

54.   9     9     9     9     9 9

1/1 H …… 5

5/1 H …… 8

4/2 H …… 7

4/3 H …… 2

6/3 H …… 9

2/4 H …… 6

1/5 H …… 4

3/6 H …… 3

6/6 H …… 1

2/1 H …… 6

1/2 H …… 4

3/3 H …… 3

4/3 H …… 7

4/4 H …… 2

5/4 H …… 8

1/5 H …… 5

5/5 H …… 1

6/6 H …… 9

1/1 SF …… 5

2/1 SF …… 8

1/2 SF …… 4

2/2 SF …… 7

1/3 SF …… 6

2/3 SF …… 2

1/4 SF …… 3

2/4 SF …… 9

Naslednji BT 1

E/1         SF2 E/2         SF2 FINALE B

2/1 H …… 4

1/2 H …… 5

5/2 H …… 9

3/3 H …… 7

3/4 H …… 3

2/5 H …… 6

6/5 H …… 1

4/6 H …… 8

5/6 H …… 2

3/1 H …… 3

5/1 H …… 8

4/2 H …… 2

6/2 H …… 9

2/3 H …… 6

6/3 H …… 1

2/4 H …… 4

3/5 H …… 7

1/6 H …… 5

2. 3. BT ……… 5

3. 3. BT ……… 6

4. 3. BT ……… 4

4/1 SF ……….. 3

4/2 SF ……….. 2

4/3 SF ……..… 7

4/4 SF ….…..… 8

1. 5. BT …….… 1

2. 5. BT …….… 9

E/1 SF3 E/2 SF3 FINALE C

3/1 H …… 3

2/2 H …… 6

6/2 H …… 9

1/1 H …… 5

4/1 H …… 7

3/2 H …… 3

3. 5. BT …….… 5

4. 5. BT …….… 6

6/1 SF ……...… 4
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1/3 H …… 5

4/4 H …… 7

6/4 H …… 1

4/5 H …… 2

5/5 H …… 8

1/6 H …… 4

1/3 H …… 4

6/4 H …… 1

2/5 H …… 6

6/5 H …… 9

4/6 H …… 2

5/6 H …… 8

6/2 SF ………… 3

6/3 SF ………… 2

6/4 SF ………… 7

1. naslednji BT …8

2. naslednji BT …1

3. naslednji BT …9

E/1 SF4 E/2 SF4

4/1 H …… 2

6/1 H …… 9

3/2 H …… 7

2/3 H …… 4

5/3 H …… 8

1/4 H …… 5

5/4 H …… 1

3/5 H …… 3

2/6 H …… 6

6/1 H …… 9

2/2 H …… 4

5/2 H …… 8

5/3 H …… 1

1/4 H …… 5

3/4 H …… 7

4/5 H …… 2

2/6 H …… 6

3/6 H …… 3

1/6 v SF 1/2 + naslednji BT v finale A

Ostali izpadejo 3x3. + 4x4. + 2x5. BT v finale B

2x5. + 4x6. + 3 naslednji BT v finale C

Ostali izpadejo



65

NAČRT F TEKMOVALCI 55 / 63

KVALIFIKACIJE POLFINALA FINALA

F/1         SF1 F/2         SF1 FINALE A

H H H H H H H

1 2 3 4 5 6 7

55.  8    8 8 8 8    8    7

56. 8 8 8 8 8 8 8

57. 9 8 8 8 8 8 8

58. 9 9 8 8 8 8 8

59. 9 9 9 8 8 8 8

60. 9 9 9 9 8 8 8

61. 9 9 9 9 9 8 8

62. 9 9 9 9 9 9 8

63. 9 9 9 9 9 9 9

1/1 H …… 5

5/1 H …… 1

4/2 H …… 8

4/3 H …… 2

2/4 H …… 6

1/5 H …… 4

3/6 H …… 7

2/7 H …… 3

Naslednji BT
9

3/1 H …… 7

1/2 H …… 5

5/2 H …… 1

4/3 H …… 2

2/4 H …… 4

1/5 H …… 6

5/5 H …… 9

4/6 H …… 8

3/7 H …… 3

1/1 SF …… 5

2/1 SF …… 8

1/2 SF …… 4

2/2 SF …… 7

1/3 SF …… 6

2/3 SF …… 2

1/4 SF …… 3

2/4 SF …… 9

Naslednji BT 1

F/1         SF2 F/2         SF2 FINALE B

2/1 H …… 4

1/2 H …… 5

5/2 H …… 9

3/3 H …… 7

3/4 H …… 3

2/5 H …… 6

4/6 H …… 8

5/6 H …… 1

3/7 H …… 2

4/1 H …… 8

2/2 H …… 4

1/3 H …… 6

5/3 H …… 9

3/4 H …… 3

2/5 H …… 7

1/6 H …… 5

5/6 H …… 1

4/7 H …… 2

2. 3. BT …….… 5

3. 3. BT …….… 6

4. 3. BT …….… 4

4/1 SF ……….. 3

4/2 SF ……….. 2

4/3 SF ……..… 7

4/4 SF ….…..… 8

1. 5. BT …….… 1

2. 5. BT ……..… 9

F/1 SF3 F/2 SF3 FINALE C
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3/1 H …… 3

3/2 H …… 7

1/3 H …… 5

2/3 H …… 6

4/4 H …… 8

4/5 H …… 2

5/5 H …… 9

1/6 H …… 4

5/7 H …… 1

1/1 H …… 5

5/1 H …… 1

3/2 H …… 7

2/3 H …… 4

4/4 H …… 2

3/5 H …… 8

2/6 H …… 3

1/7 H …… 6

5/7 H …… 9

3. 5. BT …….… 5

4. 5. BT …….… 6

6/1 SF ……...… 4

6/2 SF ………… 3

6/3 SF ………… 2

6/4 SF ………… 7

1. naslednji BT … 8

2. naslednji BT … 1

3. naslednji BT … 9

F/1 SF4 F/2 SF4

4/1 H …… 2

2/2 H …… 3

5/3 H …… 1

1/4 H …… 5

5/4 H …… 9

3/5 H …… 7

2/6 H …… 6

1/7 H …… 4

4/7 H …… 8

2/1 H …… 4

4/2 H …… 2

3/3 H …… 7

1/4 H …… 5

5/4 H …… 1

4/5 H …… 8

3/6 H …… 3

2/7 H …… 6

Naslednji BT
9

1/5 v SF + naslednji BT 1/2 + naslednji BT v finale A

Ostali izpadejo 3x3. + 4x4. + 2x5. BT v finale B

2x5. + 4x6. + 3 naslednji BT v finale C

Ostali izpadejo
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NAČRT G TEKMOVALCI 64 / 72

KVALIFIKACIJE POLFINALA FINALA

G/1         SF1 G/2         SF1 FINALE A

H   H   H   H   H   H  H H

1 2 3 4 5 6 7 8

64.  8   8 8 8 8   8 8    8

65. 9 8 8   8   8 8 8 8

66.  9 9 8 8 8 8   8 8

67.  9   9 9 8   8   8 8 8

68.  9 9 9 9 8   8 8 8

69.  9 9   9 9 9 8 8 8

70.  9 9 9 9 9 9 8    8

71.  9 9 9   9 9 9 9 8

72.  9 9 9 9 9 9 9 9

1/1 H …… 5

4/2 H …… 2

3/3 H …… 7

2/4 H …… 4

1/5 H …… 6

4/6 H …… 9

3/7 H …… 8

2/8 H …… 3

Naslednji BT
1

4/1 H …… 8

1/2 H …… 5

2/3 H …… 6

3/4 H …… 7

1/5 H …… 4

2/6 H …… 3

3/7 H …… 2

4/8 H …… 1

Naslednji BT
9

1/1 SF …… 5

2/1 SF …… 8

1/2 SF …… 4

2/2 SF …… 7

1/3 SF …… 6

2/3 SF …… 2

1/4 SF …… 3

2/4 SF …… 9

Naslednji BT 1

G/1         SF2 G/2         SF2 FINALE B

2/1 H …… 4

1/2 H …… 5

4/3 H …… 2

3/4 H …… 7

2/5 H …… 3

1/6 H …… 6

4/7 H …… 1

3/8 H …… 8

2. naslednji
BT 9

1/1 H …… 5

2/2 H …… 6

3/3 H …… 7

4/4 H …… 8

2/5 H …… 3

3/6 H …… 2

4/7 H …… 9

1/8 H …… 4

2. naslednji
BT 1

2. 3. BT …….… 5

3. 3. BT …….… 6

4. 3. BT …….… 4

4/1 SF ……….. 3

4/2 SF ……….. 2

4/3 SF ……..… 7

4/4 SF ….…..… 8

1. 5. BT …….… 1

2. 5. BT ……..… 9

G/1 SF3 G/2 SF3 FINALE C
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3/1 H …… 7

2/2 H …… 4

1/3 H …… 5

4/4 H …… 2

3/5 H …… 8

2/6 H …… 3

1/7 H …… 6

4/8 H …… 9

3. naslednji
BT 1

2/1 H …… 6

3/2 H …… 7

4/3 H …… 8

1/4 H …… 5

3/5 H …… 2

4/6 H …… 1

1/7 H …… 4

2/8 H …… 3

3. naslednji
BT 9

3. 5. BT …….… 5

4. 5. BT …….… 6

6/1 SF ……...… 4

6/2 SF ………… 3

6/3 SF ………… 2

6/4 SF ………… 7

1. naslednji BT …8

2. naslednji BT …1

3. naslednji BT …9

G/1 SF4 G/2 SF4

4/1 H …… 8

3/2 H …… 7

2/3 H …… 3

1/4 H …… 5

4/5 H …… 1

3/6 H …… 2

2/7 H …… 4

1/8 H …… 6

4. naslednji
BT 9

3/1 H …… 7

4/2 H …… 8

1/3 H …… 5

2/4 H …… 6

4/5 H …… 9

1/6 H …… 4

2/7 H …… 3

3/8 H …… 2

4. naslednji
BT 1

1/4 v SF + 4 naslednji BT 1/2 + naslednji BT v finale A

Ostali izpadejo 3x3. + 4x4. + 2x5. BT v finale B

2x5. + 4x6. + 3 naslednji BT v finale C

Ostali izpadejo
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PRILOGA 1 – OLIMPIJSKI PROGRAM 2016

Program za olimpijske igre bo izpeljan v skladu s pravili MOK in točko 37 (olimpijska pravila
so odločilna).

Program tekmovanj

Moški 200 metrov K1, K2, C1

1000 metrov K1, K2, K4, C1, C2

Ženske 200 metrov K1

500 metrov K1, K2, K4

Vrstni red tekmovanj

1. dan Kvalifikacije Moški 1000m K1, C1, K2 / Ženske 500m K4

2. dan Kvalifikacije Moški 1000m K4, C2 / Ženske 500m K1, K2

3. dan Finale Moški 1000m K1, C1, K2 / Ženske 500m K4

4. dan Finale Moški 1000m K4, C2 / Ženske 500m K1, K2

5. dan Kvalifikacije Moški 200m K1, C1, K2 / Ženske 200m K1

6. dan Finale Moški 200m K1, C1, K2 / Ženske 200m K1

Urnik tekmovanj na olimpijskih igrah je usklajen med organizacijskim odborom olimpijskih
iger in ICF.
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PRILOGA 2 – SISTEM NAPREDOVANJA Z OSMIMI
PROGAMI NA OLIMPIJSKIH IGRAH

Sistem napredovanja na olimpijskih igrah

NAČRT Kvalifikacije Polfinala Finala

8

9–10 čolnov

Napredovanje enako kot v 8A

2x5

1 v finale A

Ostali v SF

2x4

1/3 v finale A

1x8

A

8A

11–16 čolnov

Napredovanje

2x8

1 v finale A

Ostali v SF

2x8

1/3 v finale A

4/7 v finale B

2x8

A

B

8B

11–16 čolnov

Napredovanje

3x8

1/5 + BT6 v SF

Ostali izpadejo

2x8

1/4 v finale A

5/8 v finale B

2x8

A

B

8C

25–32 čolnov

Napredovanje

4x8

1/6 v SF

Ostali izpadejo

3x8

1/2  + 2B (3.) v finale A

Preostali 3/5 + B (6.) v finale B

Ostali izpadejo

2x8

A

B

Opomba: Če sodeluje manj kot 12 čolnov, finale B ni izvedeno.

V kvalifikacijskih tekmah za olimpijske igre v kategoriji moških in ženskih K4 bodo možne
menjave članov ekipe samo po kvalifikacijah in polfinalih svetovnega prvenstva v sprintu na
mirnih vodah leta 2015, če bo za to tekmovalni odbor dal soglasje. To bo izvedeno v skladu s
točko 16.1.
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PRILOGA 3 – KVALIFIKACIJSKI SISTEM – OLIMPIJSKE
IGRE V RIU DE JANEIRU 2016 (OI XXXI)

A. KATEGORIJE

MOŠKE KATEGORIJE (8) ŽENSKE KATEGORIJE (4)

Kajak enojec (K1) 200m

Kajak enojec (K1) 1000m

Kajak dvojec (K2) 200m

Kajak dvojec (K2) 1000m

Kajak četverec (K4) 1000m

Kanu enojec (C1) 200m

Kanu enojec (C1) 1000m

Kanu dvojec (C2) 1000m

Kajak enojec (K1) 200m

Kajak enojec (K1) 500m

Kajak dvojec (K2) 500m

Kajak četverec (K4) 500m

B. KVOTE ZA TEKMOVALCE

1. Skupna kvota za sprint na mirnih vodah

Kvalifikacije Mesta na
osnovi

tripartitne
komisije*

Mesta za
državo

gostiteljico

Skupaj

Moški 156

2*

2 158

Ženske 87 1 88

Skupaj 243 2* 3 248

* Za kajakaštvo (slalom na divjih vodah/sprint na mirnih vodah) sta na voljo dve mesti na osnovi tripartitne
komisije. Mesti sta lahko dodeljeni kateri koli disciplini, številke pa so prikazane v kvalifikacijskem sistemu za
sprint na mirnih vodah.
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2. Največje število športnikov na posamezni nacionalni komite:

Kvota za nacionalni olimpijski komite Kvota za določeno
kategorijo

Moški
kajak

8 1 čoln na kategorijo

Moški kanu 4 1 čoln na kategorijo

Ženski
kajak

6 1 čoln na kategorijo

SKUPAJ 18 (največ en čoln v kategoriji na nacionalni
olimpijski komite)

Če nacionalni olimpijski komite izrabi kvote mest, potem mora sodelovati v kategorijah skozi
katere se je kvalificiral, preden je izbran za dodatne možne kategorije na olimpijskih igrah.

Tekmovalec, ki ga nacionalni olimpijski komite izbere za nastop na olimpijskih igrah, lahko
sodeluje v drugih kategorijah olimpijskih iger v sprintu na mirnih vodah, če v isti kategoriji že
ne nastopa tekmovalec/čoln istega nacionalnega olimpijskega komiteja.

3. Vrsta dodelitve kvot

Kvota mest tekmovalcev je določena nacionalnemu olimpijskemu komiteju.

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 sprintu na mirnih
vodah leta 2015, da so upravičeni do kvot za tekmovalce na tekmah v sprintu na mirnih vodah
OI v Riu 2016.

Če želi imeti možnost posebnega povabila tripartitne komisije, mora tekmovalec nastopiti v
vsaj eni (1) olimpijski kategoriji kvalifikacij za olimpijske igre.
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D. KVALIFIKACIJSKA MESTA

Tekmovalec lahko nastopa v eni (1) ali več olimpijskih kategorijah na kvalifikacijskem
tekmovanju za nastop na olimpijskih igrah, vendar pa lahko tekmovalec pridobi le eno mesto
na tekmovanju (npr. svetovnem prvenstvu ali kontinentalnih kvalifikacijah) za svoj nacionalni
olimpijski komite, ne glede na to, koliko mest ali čolnov ta tekmovalec poskuša priboriti.

Kvota za tekmovalce bo podeljena disciplini z največ tekmovalci v čolnih, preostale kvote za
tekmovalce pa bodo prerazporejene na podlagi procesa za neuporabljene kvote tekmovalcev,
kot je to razloženo pod točko G. Prerazporeditev neuporabljenih kvot.

Število kvot za tekmovalce in čolne v sprintu na mirnih vodah bo naslednje:

KATEGORIJE Število mest za tekmovalce Število mest za čolne

Moški

K1 1000m 14 14

K1 200m 14 14

K2 1000m 20 10

K2 200m 20 10

K4 1000m 40 10

C1 1000m 13 13

C1 200m 13 13

C2 1000m 24 12

SKUPAJ MOŠKI 158 96

Ženske

K1 500m 14 14

K1 200m 14 14

K2 500m 20 10

K4 500m 40 10

SKUPAJ ŽENSKE 88 48

SKUPAJ (moški + ženske) 246 144
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Kvalifikacijske kategorije so navedene v hierarhičnem redu kvalifikacij.

SVETOVNO PRVENSTVO V SPRINTU NA MIRNIH VODAH 2015

Kategorije Svetovno
prvenstvo 2015

Država
gostiteljica

Število mest za
tekmovalce

Število mest za
čolne

Moški

K1 1000m 7 1 8 8

K1 200m 8 8 8

K2 1000m 12 12 6

K2 200m 12 12 6

K4 1000m 40 40 10

C1 1000m 6 1 7 7

C1 200m 7 7 7

C2 1000m 12 12 6

SKUPAJ
MOŠKI

104 2 106 58

Ženske

K1 500m 7 1 8 8

K1 200m 8 8 8

K2 500m 12 12 6

K4 500m 40 40 10

SKUPAJ
ŽENSKE

67 1 68 32

SKUPAJ
(moški +
ženske)

171 3 174 90
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Kategorije K1 in C1 (moški in ženske)

Najvišje uvrščeni tekmovalci bodo prejeli eno (1) mesto za tekmovalca za njihov nacionalni
olimpijski komite v določeni kategoriji. Natančne številke so navedene v tabeli zgoraj.

Kategorije K2 in C2 (moški in ženske)

Šest (6) najvišje uvrščenih nacionalnih olimpijskih komitejev s svetovnega prvenstva v
sprintu na mirnih vodah leta 2015 v moških kategorijah C2 in K2 ter ženski kategoriji K2 bo
prejelo po dve (2) mesti za tekmovalce v vsaki izmed kategorij.

Kategorije K4 (moški in ženske)

Vsa mesta za tekmovalce bodo razdeljena na svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah
leta 2015.

Deset (10) najvišje uvrščenih nacionalnih olimpijskih komitejev s svetovnega prvenstva v
sprintu na mirnih vodah leta 2015 bo prejelo po štiri (4) mesta za tekmovalce.

Znotraj kvote desetih najboljših nacionalnih olimpijskih komitejev morajo biti predstavniki z
vsaj štirih (4) kontinentov.

V primeru, da bodo znotraj kvote desetih nacionalnih olimpijskih komitejev predstavniki
manj kot štirih (4) kontinentov, bo deseto, deveto, in če bo to potrebno, tudi osmo mesto
podeljeno naslednjemu najboljšemu nacionalnemu olimpijskemu komiteju s svetovnega
prvenstva v sprintu na mirnih vodah leta 2015 s kontinenta, ki kvote za tekmovalce v
kategoriji K4 še nima zagotovljene.

Kvalifikacija v isti kategoriji na dveh različnih razdaljah svetovnega prvenstva

V primeru, da isti tekmovalec osvoji kvoto v isti kategoriji, vendar na dveh (2) različnih
razdaljah (npr. moški K1 1000m in K1 200m) bo nacionalni olimpijski komite dobil mesto na
1000-metrski razdalji za moške ali 500-metrski razdalji za ženske. Neuporabljene kvote na
200-metrski razdalji bodo dodeljene naslednjemu najboljšemu nacionalnemu olimpijskemu
komiteju v kategoriji, ki še ni kvalificiran.

Kvalifikacija v različnih kategorijah svetovnega prvenstva

Tekmovalec, ki se kvalificira in pridobi več kot eno (1) kvoto v okviru svetovnega prvenstva
v sprintu na mirnih vodah leta 2015 v različnih kategorijah (npr. K1, K2, K4 ali C2 in C1) bo
pridobil eno (1) kvoto v kategoriji z največ tekmovalci v čolnu (ne glede na to, koliko mest
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pridobi ta tekmovalec v drugih kategorijah). Preostalo mesto za tekmovalca bo prerazporejeno
naslednjemu najboljšemu nacionalnemu olimpijskemu komiteju, ki še ni kvalificiran. Ob tem
bo v uporabi naslednji postopek.

i) Če sta ob koncu svetovnega prvenstva v sprintu na mirnih vodah na voljo dve (2)
mesti za tekmovalce iz ekipnih čolnov istega spola in kategorije (npr. moški kajak,
moški kanu ali ženski kajak), potem sta mesti združeni in podeljeni naslednjemu
najboljšemu nacionalnemu olimpijskemu komiteju, ki v tej kategoriji še ni kvalificiran
(1000m za moške in 500 metrov za ženske), začenši s kategorijo čolnov, v katerih je
največ tekmovalcev.

ii) Če je ob koncu svetovnega prvenstva v sprintu na mirnih vodah na voljo eno (1) mesto
za tekmovalca iz ekipnih čolnov, bo prosto mesto razporejeno ekipi iz naslednjega
najboljšega nacionalnega olimpijskega komiteja, ki še ni kvalificiran v kategoriji, kjer
je mesto zahtevano znotraj iste kategorije in spola (npr. moški kajak, moški kanu in
ženski kajak), da se zapolni mesto za čolne, začenši z najdaljšo razdaljo in čolnom, v
katerem je največ tekmovalcev.

iii) Če je mesta za tekmovalce nemogoče zapolniti v ekipnih čolnih, kot je to navedeno
zgoraj, bo prosto mesto podeljeno naslednjemu najboljšemu nacionalnemu komiteju,
ki še ni kvalificiran v posamičnih kategorijah (npr. K1 moški, C1 moški, K1 ženske).
Mesto bo podeljeno v isti kategoriji in na isti razdalji, kot je bila zagotovljena
nepodeljena kvota.

Kontinentalne kvalifikacije

Samo nacionalni olimpijski komiteji, ki si na svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah
leta 2015 niso zagotovili kvote za tekmovalce v določeni kategoriji, lahko sodelujejo v
kontinentalnih kvalifikacijah ter tako poizkušajo pridobiti kvoto v tej kategoriji.

Najmanj trije (3) nacionalni olimpijski komiteji se morajo potegovati za mesto za tekmovalca
na kontinentalnih kvalifikacijah, da je kategorija priznana. Če v posamezni kategoriji ne
nastopijo trije (3) nacionalni olimpijski komiteji, bo mesto za tekmovalca vrnjeno v
razvrstitev s svetovnega prvenstva v sprintu na mirnih vodah leta 2015 v tej kategoriji in
porazdeljeno glede na to razvrstitev, neupoštevajoč kontinent.
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Število mest za tekmovalce, ki so na voljo v kontinentalnih kvalifikacijah

Kategorije Evropa Amerika Azija Afrika Oceanija Število
mest za

tekmovalce

Število
mest za
čolne

Moški

K1 1000m 2 1 1 1 1 6 6

K1 200m 2 1 1 1 1 6 6

K2 1000m 2 Na voljo šest (6) kvot 8 4

K2 200m 2 Na voljo šest (6) kvot 8 4

C1 1000m 2 1 1 1 1 6 6

C1 200m 2 1 1 1 1 6 6

C2 1000m 4 2 2 2 2 1 6

Skupaj moški 5 3

Ženske

K1 500m 2 1 1 1 1 6 6

K1 200m 2 1 1 1 1 6 6

K2 500m 2 Na voljo šest (6) kvot 8 4

Skupaj 2 1

Skupaj (moški + ženske) 7 5

Kategorije K1 in C1 (moški in ženske)

Vsakemu kontinentu bo dodeljeno eno (1) mesto za tekmovalca v posamičnih čolnih, ki si ga
bodo lahko priborili na kontinentalnih kvalifikacijah. V evropskih kontinentalnih
kvalifikacijah bosta v kategoriji na voljo dve (2) mesti za tekmovalce.

Kategorije K2 (moški in ženske)

Na evropskih kontinentalnih kvalifikacijah bosta na voljo dve (2) mesti za tekmovalce v
kategorijah K2 moški na 1000 in 200 metrov ter v kategoriji K2 ženske na 500 metrov.
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V moški in ženski kategoriji K2 bodo trije (3) najboljše uvrščeni nacionalni olimpijski
komiteji s treh (3) različnih kontinentov, z izjemo Evrope, na svetovnem prvenstvu v sprintu
na mirnih vodah zagotovili dve (2) mesti za tekmovalce s tega kontinenta. Za ti dve (2) mesti
se bodo potegovali na kontinentalnih kvalifikacijskih tekmovanjih.

Kategorija C2 moški

V kategoriji C2 moški bosta vsakemu kontinentu podeljeni dve (2) mesti za tekmovalce,
Evropa pa bo imela na voljo štiri (4) mesta za tekmovalce.

Največje število mest na kontinentalnih kvalifikacijskih tekmah

Na kontinentalni kvalifikacijski tekmi se nacionalni olimpijski komite lahko kvalificira z
največ dvema (2) mestoma za tekmovalce v kategoriji moškega kanuja.

Če nacionalni olimpijski komite na kontinentalnih kvalifikacijah pridobi več kot dve (2) mesti
za tekmovalce v kategoriji moškega kanuja, bo moral višek mest vrniti. Morebitno preostalo
mesto za tekmovalce bo dodeljeno naslednjemu najboljšemu nacionalnemu olimpijskemu
komiteju, ki še ni kvalificiran, seveda v primeru, da nacionalni olimpijski komite vrne mesto
za tekmovalce.

Kvalifikacija v isti kategoriji na dveh različnih razdaljah kontinentalnega
kvalifikacijskega tekmovanja

Na kontinentalnih kvalifikacijah se lahko v okviru enega nacionalnega olimpijskega komiteja
kvalificira le en čoln na kategorijo ne glede na razdaljo (npr. K1 1000m in 200m ali K2
1000m in 200m). Če se nacionalni olimpijski komite kvalificira v isti kategoriji na obeh
razdaljah, bo nacionalnemu olimpijskemu komiteju dodeljeno mesto na 1000-metrski razdalji
za moške ali 500-metrski razdalji za ženske. Neuporabljene kvote na 200-metrski razdalji
bodo dodeljene naslednjemu najboljšemu nacionalnemu olimpijskemu komiteju v kategoriji,
ki še ni kvalificiran.

Kvalifikacija v različnih kategorijah kontinentalnega kvalifikacijskega tekmovanja

Tekmovalec, ki se kvalificira in pridobi več kot eno (1) kvoto v okviru kontinentalnega
kvalifikacijskega tekmovanja v različnih kategorijah (npr. K1, K2 ali C2 in C1) bo pridobil
eno (1) kvoto v kategoriji z največjim številom tekmovalcev v čolnu. Preostalo mesto za
tekmovalca bo prerazporejeno naslednjemu najboljšemu nacionalnemu olimpijskemu
komiteju, ki še ni kvalificiran. Ob tem bo v uporabi naslednji postopek.



79

i) Če sta na voljo dve (2) mesti za tekmovalce iz ekipnih čolnov istega spola in
kategorije (npr. moški kajak, moški kanu ali ženski kajak), potem sta mesti združeni in
podeljeni naslednjemu najboljšemu nacionalnemu olimpijskemu komiteju, ki v tej
kategoriji še ni kvalificiran (1000m za moške in 500 metrov za ženske).

ii) Če je na voljo eno (1) mesto za tekmovalca iz ekipnih čolnov, bo prosto mesto
razporejeno ekipi iz naslednjega najboljšega nacionalnega olimpijskega komiteja, ki še
ni kvalificiran v kategoriji, kjer je mesto zahtevano znotraj iste kategorije in spola
(npr. moški C2, moški K2 ali ženski K2), da se zapolni mesto za čolne, začenši z
najdaljšo razdaljo.

iii) Če je mesta za tekmovalce nemogoče zapolniti v ekipnih čolnih, kot je to navedeno
zgoraj, bo prosto mesto podeljeno naslednjemu najboljšemu nacionalnemu komiteju,
ki še ni kvalificiran v posamičnih kategorijah (npr. K1 moški, C1 moški, K1 ženske).
Mesto bo podeljeno v isti kategoriji in na isti razdalji, kot je bila zagotovljena
nepodeljena kvota.

PREDSTAVNIKI DRŽAVE GOSTITELJICE

Če si nacionalni olimpijski komite države gostiteljice ne uspe zagotoviti mesta za tekmovalca
v določeni kategoriji (npr. moški kajak, ženski kajak in moški kanu), bo upravičen bo ene (1)
kvote za tekmovalce v naslednjih kategorijah:

Moški kajak posamično (K1) 1000m

Moški kanu posamično (C1) 1000m

Ženski kajak posamično (K1) 500m

TRIPARTITNA DOLOČITEV MEST S POVABILOM

V kajakaštvu sta na voljo dve (2) mesti v posamičnih čolnih na osnovi vabila tripartitne
komisije. Ti mesti sta lahko namenjeni tekmovalcem v sprintu na mirnih vodah ali slalomu na
divjih vodah.

Športnik mora nastopiti na vsaj enem (1) kvalifikacijskem tekmovanju za olimpijske igre, če
želi biti upravičen do mesta na osnovi vabila tripartitne komisije. Mesta s povabilom
tripartitne komisije v kanuju so na voljo le v posamičnih čolnih.

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.
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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) delovnih dni za potrditev kvot oziroma potrditev,
da želijo te kvote dejansko izrabiti, kot je natančneje opredeljeno v točki G. Časovnica
kvalifikacij.

F. PONOVNA RAZDELITEV NEIZKORIŠČENIH KVOT

Svetovno prvenstvo v sprintu na mirnih vodah 2015

Če nacionalni olimpijski komite zavrne kvoto, ki je bila dodeljena na podlagi uvrstitve na
svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih 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.

Kontinentalna kvalifikacijska tekmovanja

i) Če nacionalni olimpijski komite kvote, ki je bila dodeljena na podlagi kontinentalnega
kvalifikacijskega tekmovanja, ne potrdi do konca roka ali pa kvoto zavrne, to kvoto pridobi
naslednji najboljši nacionalni olimpijski komite z določenega kontinentalnega
kvalifikacijskega tekmovanja, ki še ni kvalificiran. Ta proces se nadaljuje dokler niso
zapolnjena vsa prosta mesta.

ii) 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 sprintu
na mirnih vodah leta 2015, ki se še ni kvalificiral.

iii) V primeru, da nacionalnih olimpijskih komitejev s tega kontinenta v nadaljevanju ni več
možno izbrati na podlagi uvrstitev s svetovnega prvenstva v sprintu na mirnih vodah leta
2015, to kvoto pridobi naslednji najboljši nacionalni olimpijski komite s svetovnega prvenstva
v sprintu na mirnih vodah leta 2015, ki še ni kvalificiran, ne glede na to s katerega kontinenta
prihaja.



81

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 rezultatov svetovnega prvenstva
v sprintu na mirnih vodah leta 2015 v vseh olimpijskih disciplinah.

PONOVNA RAZDELITEV NEIZKORIŠČENIH KVOT DRŽAVE GOSTITELJICE

Nezapolnjene kvote države gostiteljice bodo prerazporejene naslednjemu najboljše
uvrščenemu nacionalnemu olimpijskemu komiteju s svetovnega prvenstva v sprintu na mirnih
vodah leta 2015, 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, bo mesto
prerazporejeno naslednjemu najboljše uvrščenemu nacionalnemu olimpijskemu komiteju s
svetovnega prvenstva v sprintu na mirnih vodah leta 2015, ki si ni uspel zagotoviti nobene
kvote v okviru kajakaških tekmovanj (slalom na divjih vodah/sprint na mirnih vodah).
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G. ČASOVNICA KVALIFIKACIJ

Datum Mejnik

avgust 2015 – junij 2016 Obdobje kvalifikacijskih tekmovanj

19.–23. avgust 2015 Svetovno prvenstvo v sprintu na mirnih
vodah 2015 – Milano, Italija

3.–6. november 2015 Azijske kvalifikacije – Palembang,
Indonezija

29. marec – 2. april 2015 Afriške kvalifikacije – Pretoria, Južnoafriška
republika

Datum še ni znan Prvenstvo Oceanije

19.–20. maj 2016 Panameriške kvalifikacije – Gainsville, ZDA

maj 2016 Evropske kvalifikacije (prizorišče še ni
potrjeno)

15. januar 2016 Zadnji rok za vložitev prošenj nacionalnih
olimpijskih komitejev za povabila tripartitne
komisije.

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
obdobja za vsako športno panogo

Tripartitna komisija nacionalnim olimpijskim
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.


