MEDNARODNA KAJAKAŠKA ZVEZA

SPUST NA DIVJIH VODAH

TEKMOVALNA PRAVILA
2015

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

UVOD

Namen tega dokumenta je zagotavljanje pravil, ki urejajo organizacijo tekmovanj v spustu na
divjih vodah pod okriljem ICF.

JEZIK
Pisna oblika angleščine je edini sprejemljiv jezik za vse uradno sporazumevanje. Angleščina
je uradni jezik za vse vrste sporazumevanja, ki so povezane s temi tekmovalnimi pravili in
vodenjem vseh tekmovanj v spustu na divjih vodah pod okriljem ICF.

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

AVTORSKE PRAVICE
Ta tekmovalna pravila je mogoče fotokopirati. Izvirna pravila so na voljo na uradni spletni
strani Mednarodne kajakaške zveze ICF www.canoeicf.com.
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SEZNAM OKRAJŠAV

TEKMOVALEC
ZVEZA
ICF
IJWWC
WWCC
WCWWC
TEKMOVANJE
KATEGORIJE

KATEGORIJE

[SP]
[TP]

Tekmovalec ali tekmovalka
Nacionalna zveza, članica ICF
Mednarodna kajakaška zveza
Mednarodni sodnik za spust na
divjih vodah
Tehnični odbor za spust na divjih
vodah
Svetovni pokal v spustu na divjih
vodah
Svetovno prvenstvo, svetovni pokal
ali mednarodno tekmovanje
Kajak moški (KM), kajak ženske
(KŽ), kanu moški (CM), kanu
ženske (CŽ)
Posamično – klasika:
K1M, K1Ž, C1M, C1Ž, C2M, C2Ž
Posamično – sprint:
K1M, K1Ž, C1M, C1Ž, C2M, C2Ž
Ekipno – klasika:
K1Mx3, K1Žx3, C1Mx3, C1Žx3,
C2Mx3, C2Žx3
Ekipno – sprint:
K1Mx3, K1Žx3, C1Mx3, C1Žx3,
C2Mx3, C2Žx3
Splošna pravila (potrdi kongres
ICF)
Tehnična pravila (potrdi upravni
odbor ICF)

6

I. POGLAVJE – SPLOŠNA PRAVILA
1 NAMEN [SP]
1.1 Namen spusta na divjih vodah je prikaz tekmovalčevega obvladovanja čolna na hitri
tekoči divji vodi, medtem ko poskuša predpisano progo preveslati v najkrajšem možnem času.
1.2 Za tekmovanja v spustu na divjih vodah štejejo tista, ki potekajo od zgornjega toka reke
proti spodnjemu toku reke. Reka je lahko naravna, modificirana ali umetna, biti pa mora vsaj
III. težavnostne stopnje.

2 MEDNARODNA TEKMOVANJA [SP] [TP]
2.1 Vsa tekmovanja, proglašena za mednarodna, morajo potekati po pravilih ICF.
2.1.1 Tekmovanja, ki jih organizira zveza ali vanjo vključena društva, se vedno štejejo za
mednarodna, če so na ta tekmovanja vabljeni in se jih udeležijo tudi tuji tekmovalci.
2.2 Mednarodno tekmovanje mora nadzorovati vsaj en sodnik, ki ima veljavno izkaznico
IJWWC.
2.2.1 Te funkcionarje imenuje predsednik tehničnega odbora za spust na divjih vodah
(WWCC) izmed kandidatov, ki jih predlagajo organizatorji.
2.2.1.1 Stroške nastanitve in prehrane teh funkcionarjev krije zveza, ki organizira tekmovanje.
2.3 Mednarodna tekmovanja:
Na mednarodnih tekmovanjih lahko nastopijo vse nacionalne zveze.
2.3.1 Startni vrstni red na mednarodnih tekmovanjih temelji na trenutni jakostni lestvici ICF.
2.4 Vrste ICF tekmovanj:
Obstajajo štiri vrste mednarodnih tekmovanj:

Vrsta tekmovanja

NIVO 1
(glej poglavje IV in V)
ICF
TEKMOVANJE
NIVO 2
(glej poglavje VI)
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Tekmovanje
Člansko svetovno
prvenstvo,
Svetovno
prvenstvo za
mladince in
mlajše člane
(U23)
ICF svetovni
pokali

PRIJAVE
4 čolni v
posamezni
kategoriji na
nacionalno zvezo

6 čolnov v
posamezni
kategoriji na
nacionalno zvezo

Tekme za
razvrstitev na
lestvici ICF
(mednarodno
tekmovanje, ki ga
izbere tehnični
odbor ICF za
spust na divjih
vodah)
Mednarodno
tekmovanje

NIVO 3
(glej točko 38.11.2)

NIVO 4

Drugo

Določi organizator

Določi organizator

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 lahko s posebnim dovoljenjem nacionalne zveze na mednarodnem
tekmovanju nastopi tudi samostojno.
3.3.1 Tekmovalec lahko zastopa zvezo tuje države, v kateri začasno živi, če pridobi soglasje
matične nacionalne zveze. To soglasje mora poslati na sedež ICF in predsedniku tehničnega
odbora za spust na divjih vodah do 30. novembra predhodnega leta (leto dni pred predvidenim
tekmovanjem). Enak postopek velja, ko se tekmovalec odloči za vrnitev v matično nacionalno
zvezo.
3.3.2 Če tekmovalec v tujini živi dve leti ali več, soglasje matične nacionalne zveze ni več
potrebno.
3.3.3 Tekmovalec v enem koledarskem letu na kajakaških tekmovanjih ne sme zastopati več
kot eno nacionalno zvezo.
3.4 Prvo leto, ko tekmovalec lahko nastopa na tekmah ICF in mednarodnih tekmovanjih, je
leto, v katerem dopolni 15 let. Zadnje leto, ko lahko nastopi v mladinski kategoriji, je leto, v
katerem dopolni 18 let. Zadnje leto, ko tekmovalec lahko nastopa v kategoriji mlajših članov
(U23), je leto, v katerem dopolni 23 let.
3.5 Tekmovalec veteran (master) lahko nastopi na veteranskem tekmovanju v tistem letu, ko
doseže spodnjo mejo starostnih kategorij. Npr. v starostni skupini 35–39 let lahko nastopi v
letu, ko dopolni 35 let. V kategorijah, kjer v istem čolnu tekmuje več tekmovalcev, določa
starostno kategorijo starost mlajšega tekmovalca v paru. Starostne kategorije se začnejo s
skupino 35–39 let in si nato sledijo v petletnih obdobjih (40–44, 45–49 itd.).
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3.6 Vsaka zveza mora zagotoviti dobro zdravstveno stanje in telesno pripravljenost svojih
tekmovalcev, ki jim omogoča nastopanje na primerni stopnji določenega tekmovanja. Poleg
tega mora zveza svojim tekmovalcem, trenerjem in članom zveze zagotoviti zdravstveno,
nezgodno in premoženjsko zavarovanje, ki vključuje osebe, opremo in lastnino.

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

4.1 Samo nacionalna zveza, ki je članica ICF, lahko vloži predlog za vpis tekmovanja v
koledar mednarodnih tekmovanj.
4.1.1 Prijava tekmovanja se izvrši neposredno v podatkovni bazi ICF ali preko obrazca, ki ga
izda ICF in je objavljen na spletni strani ICF.
4.1.2 Koledar tekmovanj ICF (svetovno prvenstvo in svetovni pokal) mora biti objavljen do 1.
januarja v letu pred tekmovanji. Zadnji rok za prijavo mednarodnih tekmovanj je 1. marec (2
meseca po objavi koledarja tekmovanj ICF) v letu pred tekmovanjem.
4.2 Tekmovalni odbor bo potrdil celoten koledar tekmovanj. Po potrditvi bo koledar
dokončen.

5 NAJMANJŠA UDELEŽBA [TP]
5.1 Posamična ali ekipna kategorija se lahko izvede le v primeru, da v tej kategoriji sodelujejo
vsaj trije (3) tekmovalci ali tri (3) ekipe iz dveh različnih nacionalnih zvez.
5.2 Za veljavnost tekmovanja ni potrebno, da vsi trije tekmovalci ali tri ekipe tekmovanje
končajo.
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II. POGLAVJE – KATEGORIJE – KONSTRUKCIJA ČOLNOV
– BLAGOVNE ZNAMKE
6 KATEGORIJE K1M, K1Ž, C1M, C1Ž, C2M, C2Ž [TP]
6.1 Posamične kategorije – klasična tekma:
Ženske
Moški
Ženske
Moški
Ženske
Moški

K1
K1
C1
C1
C2
C2

Posamične kategorije – sprinterska tekma:
Ženske
Moški
Ženske
Moški
Ženske
Moški

K1
K1
C1
C1
C2
C2

6.1.1 Tekmovalec lahko nastopi v dveh različnih posamičnih kategorijah na klasični in
sprinterski tekmi.
6.1.2 Posamične sprinterske tekme so lahko organizirane z dvema vožnjama (šteje čas boljše
vožnje) ali z dvema kvalifikacijskima vožnjama in finalom (kvalifikacije za finale, glej točko
37.4.2.1).
Število čolnov v finalu:
15 čolnov v K1M
12 čolnov v K1Ž
12 čolnov v C1M
10 čolnov v C1Ž
10 čolnov v C2Ž
10 čolnov v C2M
6.2 Ekipne kategorije – klasična in sprinterska tekma:
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Ženske
Moški
Ženske
Moški
Ženske
Moški

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

6.2.1 Ekipa je lahko sestavljena le iz tekmovalcev, ki so nastopili v posamičnih kategorijah.
6.2.1.1 Ekipna tekma v sprintu je lahko organizirana z eno ali dvema vožnjama. V primeru
dveh voženj na koncu šteje boljša (hitrejša) vožnja.
6.2.2 Tekmovalec lahko nastopi v dveh različnih ekipnih kategorijah na klasični tekmi in v
dveh različnih ekipnih kategorijah na sprinterski tekmi.
6.2.3 Tekmovalec lahko nastopi v ekipni kategoriji, ki se razlikuje od kategorije, v kateri je
tekmoval v posamični konkurenci.
6.2.4 Na mednarodnem tekmovanju lahko organizator po lastni presoji doda tudi mladinske
in/ali veteranske kategorije v vseh zgoraj naštetih kategorijah.
6.2.4.1 Zamenja se lahko le en čoln v ekipi.
6.2.4.2 To spremembo je potrebno sodniku na startu sporočiti v pisni obliki.

7 ČOLNI – VESLA – PRIPOMOČKI [TP]
7.1 Tehnične specifikacije čolnov
7.1.1 Vse vrste K1:
Dolžina največ 4,50m, širina trupa najmanj 0,60m
Vse vrste C1:
Dolžina največ 4,30m, širina trupa najmanj 0,70m
Vse vrste C2:
Dolžina največ 5,00m, širina trupa najmanj 0,80m
Šiv, ki povezuje spodnji in zgornji del čoln,se šteje za del trupa čolna. Čolnu ne smejo biti
dodani nikakršni dodatki, ki bi povečali dimenzijo.
7.1.2 Najmanjša teža čolnov (minimalna teža čolna se meri, ko je čoln suh).
Vse vrste K1: 10kg
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Vse vrste C1: 11kg
Vse vrste C2: 17kg
Opomba: Zračne vreče se štejejo kot del čolna. Krovnica se ne šteje kot del čolna, temveč kot
pripomoček.
7.1.3 Krmila so prepovedana na vseh čolnih.
7.1.4 Vsi čolni morajo biti oblikovani znotraj predpisanih dimenzij in morajo v okviru teh
dimenzij tudi ostati.
7.1.5 Kajaki so pokriti čolni, v katerih tekmovalci sedijo in jih poganjajo z dvolistnimi vesli.
Kanadski kanuji so pokriti čolni, v katerih tekmovalci klečijo in jih poganjajo z enolistnim
veslom.
7.1.6 Čolni imajo lahko samo en gredelj ter en kljun in en rep.

7.2 Blagovne znamke in znaki
7.2.1 Čolni, pripomočki in oblačila lahko nosijo blagovne znamke, oglaševalske simbole (z
izjemo tobačnih proizvodov), znake in tekst.

7.3 Zahteve za ICF tekmovanja v spustu na divjih vodah
7.3.1 Smernice za kakršen koli oglaševalski material na oblačilih in opremi tekmovalcev
morajo biti v skladu z naslednjimi postavkami:
7.3.2 Ves oglaševalski material mora biti umeščen tako, da ne ovira prepoznave tekmovalcev
in ne vpliva na končni razplet tekmovanja.
7.3.3 Oglaševanje tobačnih izdelkov in žganih alkoholnih pijač ni dovoljeno.
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III. POGLAVJE – ORGANIZACIJA TEKMOVANJ IN
TEKMOVALNA PRAVILA
8 FUNKCIONARJI [SP] [TP]
Glede na naravo in pomembnost mednarodno tekmovanje v spustu na divjih vodah vodijo
naslednji funkcionarji:
8.1 Žirija
8.1.1 Vsako mednarodno tekmovanje v spustu na divjih vodah mora imeti žirijo, ki jo
sestavljajo trije člani.
Člani žirije morajo biti mednarodni sodniki za spust na divjih vodah (IJWWC).
Člane žirije izbere nacionalna zveza, ki organizira tekmovanje, na podlagi predlogov zvez
udeleženk.
Nobena izmed zvez udeleženk ne more imeti več kot enega predstavnika.
Žiriji predseduje predstavnik zveze organizatorke.
8.1.2 Žirija sprejema proteste v zvezi z neupoštevanjem pravil in dokončno razsodi v primeru
različnega tolmačenja pravil. Odločitve žirije morajo biti v skladu s pravili ICF. Žirija lahko
diskvalificira tekmovalca za celotni čas tekmovanja. Žirija odloča o vseh vprašanjih, ki so
nastala med tekmovanjem in jih pravila ne zajemajo.
V primeru neodločenega rezultata glasovanja odloči predsednik žirije.

8.2 Funkcionarji (SP)
Mednarodna tekmovanja nadzirajo:
1. Vodja tekmovanja,
2. Tehnični vodja,
3. Glavni sodnik,
4. Pomočnik glavnega sodnika,
5. Sektorski sodnik,
6. Sodnik na startu,
7. Kontrolor pred startom,
8. Sodnik na cilju,
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9. Kontrolor čolnov,
10. Vodja reševalcev iz vode,
11. Vodja zdravniške službe (samo na svetovnem prvenstvu),
12. Vodja za stike z mediji (samo na svetovnem prvenstvu).

8.2.1 Funkcionarji pod točkami 1, 2, 3, 4 morajo biti mednarodni sodniki za spust na divjih
vodah (IJWWC).

8.3 Postopek za pridobitev naziva mednarodnega sodnika v spustu na divjih vodah (IJWWC):
8.3.1 Izpit:
1. Organizacija izpita
– Sodniški izpit se organizira na vsakem svetovnem prvenstvu, če je zanj dovolj interesa.
– V primeru, da se izpit organizira na tekmi, ki ni svetovno prvenstvo, se lahko kot
organizatorke izpita prijavijo le kontinentalne ali nacionalne zveze. To storijo hkrati s prijavo
tekmovanj z izpolnjenim obrazcem, ki ga izda ICF in je objavljen na spletni strani ICF.
Zadnji rok za prijave je enak kot za koledar mednarodnih tekmovanj. Koledar izpitov je
objavljen sočasno s koledarjem mednarodnih tekmovanj.
2. Izpitni kandidati
Le nacionalne zveze imajo pravico imenovanja kandidatov za sodniški izpit, in sicer vsaj 30
dni pred izpitnim rokom.
Prijave morajo biti poslane na sedež ICF na posebnem obrazcu, ki ga izda in na svoji spletni
strani objavi ICF. Le-ta bo spisek prijavljenih posredoval predsedniku tehničnega odbora za
spust na divjih vodah.
3. Izpitni postopek
Izpit izvaja dvočlanska podkomisija, ki jo določi predsednik tehničnega odbora za spust na
divjih vodah. Izpit poteka v angleškem jeziku za vse funkcionarje, ki želijo sodelovati na
tekmovanjih ICF, in temelji na poznavanju statuta ICF, pravil ICF ter praktičnega testa. Če
kandidati izpit opravljajo v katerem koli drugem uradnem jeziku, ne morejo sodelovati na
tekmovanjih ICF.
4. Sodniška izkaznica
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Po opravljenem izpitu predsednik tehničnega odbora sestavi uradno izpitno poročilo ICF in ga
posreduje sedežu ICF, kjer izdajo izkaznice sodnikom, ki so uspešno opravili izpit ter te
izkaznice posredujejo nacionalnim zvezam.
5. Veljavnost in obnavljanje
Veljavnost in obnavljanje sta predmet kriterija tehničnega odbora. V primeru, da sodniška
izkaznica preneha veljati, se izgubi ali uniči, izdaja nove izkaznice stane 20 evrov.
8.3.2 Finančna odgovornost
Nacionalne zveze so finančno odgovorne za svoje funkcionarje (pred in po izpitu). Za
vsakega kandidata mora nacionalna zveza plačati 20 evrov. Skupni račun bo poslan nacionalni
zvezi med 30. oktobrom in 30. novembrom tekočega leta.
Če se nacionalna zveza za opravljanje izpita prijavi izven termina svetovnega prvenstva, mora
le-ta kriti vse stroške opravljanja izpita, vključno s stroški bivanja in prevoza članov
podkomisije, ki izvaja izpit.
8.3.3 Predlog in imenovanje funkcionarjev za ICF tekmovanje
Vse nacionalne zveze imajo možnost predlagati funkcionarje za ICF tekmovanja.
Zadnji rok za posredovanje predlogov je 1. januar v letu tekmovanja.
Predlogi morajo biti posredovani predsedniku tehničnega odbora za spust na divjih vodah in
na sedež ICF. Predsednik tehničnega odbora za spust na divjih vodah posreduje seznam
predlaganih funkcionarjev v potrditev tekmovalnemu odboru do 1. marca v letu tekmovanja.

9 DOLŽNOSTI FUNKCIONARJEV [SP]
9.1 Vodja tekmovanja vodi tekmovanje v skladu s pravili.
9.2 Tehnični vodja tekmovanja je odgovoren za lokalne priprave tekmovanja, potek celotnega
tekmovanja ter za namestitev in delovanje tehnične opreme, potrebne za tekmovanje.
9.3 Glavni sodnik mora zagotoviti, da tekmovanje poteka v skladu s pravili. Upošteva in se
sklicuje na tekmovalna pravila. Tekmovalca lahko diskvalificira ali odobri ponovitev vožnje.
9.3.1 Glavni sodnik mora po koncu tekmovanja generalnemu sekretarju ICF in tehničnemu
odboru za spust na divjih vodah predložiti poročilo o poteku tekmovanja.
9.3.2 Pomočnik glavnega sodnika mora tesno sodelovati z glavnim sodnikom in vodjo
tekmovanja ter pomagati pri administrativnih nalogah, povezanih s tekmovanjem, še posebej
pri določitvi sodniških lokacij in navodilih sodnikom.
Pomaga pri oblikovanju odločitev glavnega sodnika, povezanih s protesti, ter nadzira
zapisovanje in arhiviranje vseh pomembnih uradnih obrazcev.
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9.4 Sektorski sodniki so zadolženi za obseg proge, ki jim je predpisan.
9.5 Sodnik na startu poskrbi, da tekmovalci startajo v pravilnem vrstnem redu in da
tekmovalcu dovoljenje za start. Tekmovalca na startu lahko zavrne, če ta:
– ne upošteva varnostnih pravil,
– se ne javi na startu, ko ga sodnik na startu k temu pozove,
– ni primerno opremljen in nima startne številke oziroma ima napačno startno številko ali ko
ne upošteva navodil sodnika na startu.
9.6 Kontrolor pred startom potrdi, da tako čoln kot osebna tekmovalčeva oprema ustrezajo
varnostnim zahtevam (zaščitna čelada, rešilni jopič in čoln). Glej točko 18.
Kontrolor pred startom preveri, ali ima čoln ustrezne oznake, ki jih potrdi kontrolor čolnov.
Tekmovalcem in čolnom, ki ne ustrezajo varnostnim zahtevam, prepove nastop.
Vsaka izguba časa zaradi zgoraj navedenega postopka gre v breme tekmovalcu.
9.7 Sodnik na cilju določi, kdaj je tekmovalec preveslal progo in se usklajuje s sodnikom na
startu.
9.8 Časomerilci so odgovorni za natančno beleženje časa vsakega tekmovalca.
9.9 Kontrolor čolnov zagotavlja, da so dimenzije in teža čolnov na tekmovanju v skladu s
pravili. Označi jih na primeren način. Prav tako zagotavlja, da čolni in rešilni jopiči ustrezajo
točki 18 in jih lahko tudi označi.
Prav tako lahko svetuje o prilagajanju čolnov, vesel, oblačil in pripomočkov iz točke 7.2.
Kontrolor čolnov lahko pomisleke glede varnosti opreme (vključno s čolnom) sporoči
glavnemu sodniku.
9.10 Vodja reševalcev iz vode skupaj s skupino reševalcev in glede na okoliščine rešuje
tekmovalce, ki so se prevrnili, in kogar koli drugega na tekmovalni progi. Opremljeni morajo
biti z vso potrebno varnostno opremo in opremo za prvo pomoč, ki jo uporabljajo v primeru
resne nesreče. Tekmovalcu v težavah mora nuditi učinkovito pomoč.
Stalno mora biti na voljo tudi zdravnik.
9.11 Posamezen funkcionar lahko na tekmovanju opravlja več vlog oziroma funkcij. Nihče
izmed funkcionarjev ne sme komunicirati oziroma nuditi tehničnih nasvetov tekmovalcem, ko
so ti na progi.
9.12 Stalna radijska povezava mora biti omogočena med vodjo tekmovanja, glavnim
sodnikom, pomočnikom glavnega sodnika, kontrolorjem pred startom, sodnikom na startu in
sodnikom na cilju.
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10 RAZPISI [SP]
10.1 Razpisi za vsa mednarodna tekmovanja v spustu na divjih vodah morajo biti poslani tri
(3) mesece pred tekmovanjem in morajo vsebovati naslednje informacije:
– datum, kraj in vrsto tekmovanja,
– opis proge,
– termine treningov, ko so na voljo reševalci iz vode,
– približno uro in startni vrstni red posameznih voženj,
– kategorije,
– podrobnosti o progi in težavnosti vode,
– varnostne ukrepe,
– naslov, na katerega je potrebno poslati prijave,
– višino akreditacijske takse, če ta obstaja,
– zadnji rok za sprejem prijav,
– seznam priznanj, nagrad in pogojev, na podlagi katerih so podeljene.

11 PRIJAVE [SP]
11.1 Nacionalna zveza se mora na mednarodno tekmovanje prijaviti v skladu z navodili,
navedenimi v razpisu.
Prijava mora vsebovati:
– ime nacionalne zveze ali kluba, kateri/kateremu tekmovalci pripadajo,
– ime in priimek vsakega tekmovalca, najhitrejši tekmovalec mora biti zapisan na prvem
mestu,
– kategorije, v katerih želijo sodelovati tekmovalci ali ekipe,
– ime in priimek: vodje ekipe, mednarodnih sodnikov in ostalih članov ekipe.
11.1.1 Prijave se lahko vloži preko telegrama ali kopije, če so bile poslane do polnoči
zadnjega roka za oddajo. Prijave je potrebno takoj potrditi v pisni obliki.
11.2 Zadnji rok za poimenske prijave je 14 dni pred prvim tekmovalnim dnem. V izjemnih
okoliščinah je prijave mogoče podati tudi predsedniku tehničnega odbora za spust na divjih
vodah, ki sprejema zapoznele številčne/poimenske prijave nacionalnih zvez.
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12 SPREJEM PRIJAV [TP]
12.1 Nacionalna zveza, organizatorka tekmovanja, mora potrditi prejete prijave v roku dveh
(2) dni.

13 STARTNI VRSTNI RED [TP]
13.1 V posamičnih kategorijah je vrstni red v posamezni kategoriji odvisen od trenutne
razvrstitve na lestvici ICF. Tekmovalci startajo v obratnem vrstnem redu glede na njihovo
uvrstitev na lestvici ICF. Tekmovalci, ki na lestvici ICF niso uvrščeni, so razvrščeni na
začetku startne liste v posamezni kategoriji.
V mladinski kategoriji in kategoriji mlajših članov (U23) startni vrstni red temelji na
obratnem vrstnem redu uvrstitev prejšnjega mladinskega in U23 svetovnega prvenstva glede
na nacionalno zvezo.
13.2 V ekipnih kategorijah je startni vrstni red določen na podlagi povprečja rezultatov
najboljših treh tekmovalcev vsake nacionalne zveze v vsaki kategoriji v klasični oziroma
sprinterski tekmi posebej. Startni vrstni red je obraten vrstnemu redu povprečja rezultatov. V
posebnih primerih ekipa starta na začetku.

14 PROGRAM TEKMOVANJA [TP]
14.1 Dokončen program tekmovanja, vključno z imeni sodelujočih ter njihovih nacionalnih
zvez ali klubov, mora biti na voljo nacionalnim zvezam vsaj 24 ur pred začetkom tekmovanja.
Prav tako mora vsebovati rezultate žreba.
14.1.1 Pri pripravi programa je treba slediti naslednjim načelom:
Posamične kategorije je potrebno izvesti pred ekipnimi kategorijami.
Vožnje v posamični kategoriji morajo biti izvedene v enem dnevu.
Organizatorji morajo upoštevati vrstni red tekmovanj, objavljenih v razpisu, prav tako pa
morajo slediti intervalom med tekmami, ki so jih napovedali v tekmovalnem programu.
Spremembe niso dovoljene, razen če se z njimi strinja večina vodij ekip.
Tekmovanja v sprintu na divjih vodah so lahko organizirana v enem ali dveh dneh. Pri tistih,
ki potekajo v dveh dneh, je priporočljivo v prvem dnevu organizirati obe vožnji v dveh
kategorijah, drugi tekmovalni dan pa organizirati še obe vožnji v preostalih dveh kategorijah.
14.2 Če tekmovanje v spustu na divjih vodah ni izpeljano v celoti zaradi odpovedi, lahko
žirija in glavni sodnik v teh izrednih okoliščinah določijo končne rezultate tekmovanja na
podlagi zadnje izpeljane faze tekmovanja.
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14.3 Ekipne tekme so na ICF in mednarodnih tekmovanjih sestavljene iz dveh (2) voženj,
vendar pa so lahko omejene na eno vožnjo.

15 SPREMEMBA IN UMIK PRIJAV [TP]
15.1 Obvestilo o spremembi ali umiku prijav se mora podati na sestanku vodij ekip ali pisno
vsaj eno uro pred pričetkom tekme prve kategorije na dan tekmovanja.
15.1.1 Umik prijave je dokončen, ponovna prijava istega tekmovalca ali ekipe ni dovoljena.
15.2 Vsaka sprememba prijave mora biti v pisni obliki podana sodniku na startu.

16 STARTNE ŠTEVILKE [TP]
16.1 Startne številke mora zagotoviti organizator.
16.1.1 Velikost številk na startni številki mora biti vsaj 15 centimetrov v višino in najmanj 1,5
centimetra v širino.
16.2 Startna številka mora biti nameščena na vidnem delu tekmovalčevega telesa. V dvojcu
(C2) mora številko nositi tekmovalec na kljunu.
16.3 Vsak tekmovalec je odgovoren za svojo startno številko.

17 NAVODILA VODJEM EKIP [TP]
17.1 Vsak vodja ekipe mora vsaj pet (5) ur pred pričetkom tekmovanja dobiti pisna navodila,
ki vsebujejo naslednje točke:
– seznam vrstnega reda startov,
– podroben urnik tekmovanja,
– čas odprtja proge,
– čas začetka tekmovanja,
– položaj startne črte,
– položaj ciljne črte,
– startni interval,
– startni signal, ki ga uporabi sodnik na startu, in znak, ki ga uporabljajo sodniki, da se je
potrebno umakniti s proge (žvižg),
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– mesto, kjer se nahajajo tekmovalna pisarna in žirija (samo na svetovnih prvenstvih),
– čas in prostor, namenjen kontroli čolnov,
– način prenosa čolnov s cilja na start, če je to potrebno,
– določila glede treninga,
– prostor za doping kontrolo (kadar je to potrebno).
17.2 Sestanek vodij ekip vsake izmed sodelujočih nacionalnih zvez mora biti organiziran vsaj
eno (1) uro pred začetkom uradnega treninga.
Obravnavati je potrebno naslednje točke:
– dodatna navodila tekmovalcem,
– potrditev proge,
– spremembe ali umik prijav.

18 VARNOSTNI PREDPISI [TP]
18.1 Vsi čolni morajo biti nepotopljivi (stabilnostne pregrade lahko dopolnjujejo plovne
pripomočke) in morajo biti opremljeni z ročajema na obeh koncih, ki ne smeta biti oddaljena
za več kot 30 centimetrov od kljuna oziroma repa čolna.
18.1.1 Kot ročaj se pojmuje naslednje: zanke iz vrvi, vrv z ročajema ali ročaj, ki je sestavni
del čolna.
18.1.2 Ročaja morata ves čas omogočati, da vanju lahko vstavimo šablono velikosti 10cm x
10cm x 1,5cm.
18.1.3 Material, uporabljen za zanko, mora biti premera vsaj 6mm ali preseka vsaj 2 x 10mm.
18.1.4 Ročajev ni dovoljeno prilepiti.
18.1.5 Vsi čolni morajo biti opremljeni z zračnimi vrečami v sprednjem (pred nožnimi
oporami) in zadnjem (za sedežem) delu čolna. Minimalna skupna velikost volumna,
vsebujočega v zračnih vrečah, je naslednja:
Spredaj

Zadaj

K1

30 litrov

50 litrov

C1

40 litrov

50 litrov

C2

60 litrov

60 litrov
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Volumni bodo izmerjeni na podlagi proizvajalčevih označb na zračni vreči. V primeru
razhajanj bo prvo odločitev sprejel sodnik pri kontroli čolnov, če bo prišlo do pritožbe, pa bo
drugo odločitev sprejela žirija.
18.2 Vsak tekmovalec mora nositi obutev, zaščitno čelado, pritrjeno s trakom pod
rešilni jopič. Oba morata biti v dobrem stanju. Zgradba, oblika ali sestava
jopiča/čelade ne sme biti spremenjena na nikakršen način. Produkti morajo biti
priznanega in uveljavljenega proizvajalca, ki zagotavlja kakovost materiala
področnim standardom.

brado, in
rešilnega
proizvod
in sledi

18.1.2 Rešilni jopič mora zadovoljiti trenutne industrijske standarde, ki so EN ISO 12402-5
(nivo 50), ali zadovoljiti kateri koli nacionalni standard, ki nosi enake zahteve. Na
tekmovanju se rešilne jopiče preizkuša s pomočjo 6,12 kg težke uteži iz nerjavečega jekla
oziroma nadomestne kovine. Označbe proizvajalcev rešilnih jopičev morajo ustrezati ISO
standardom (oziroma ustreznim nacionalnim standardom), tako da sodnikom ICF omogočajo
kontrolo opreme. To se nanaša na vse velikosti rešilnih jopičev ne glede na telesno težo.
Postopek testiranja na tekmovanjih ICF:
1. Rešilni jopič ne sme biti preoblikovan na noben način.
2. Rešilni jopič mora imeti potrjen EN ISO standard 12402-5 (nivo 50) (ali primerljiv
nacionalni standard) in nositi ustrezne oznake.
3. Rešilni jopič, ki ga obtežimo s 6,12 kg težko utežjo iz nerjavečega jekla, mora na vodi
plavati.
18.2.2 Zaščitna čelada mora ustrezati standardu EN 1385.
Vsaka čelada mora biti ustrezno označena, tako da uporabniku dovoljuje enostaven odčitek.
Označba morda ostati čitljiva vso življenjsko dobo čelade ter tako sodnikom ICF dovoljevati
kontrolo opreme.
Postopek testiranja na tekmovanjih ICF:
1. Čelada ne sme biti preoblikovana na noben način,.
2. Številka evropskega standarda.
3. Ime ali prepoznavna oznaka proizvajalca.
4. Datum izdelave, oznaka »Helmet for canoeing and whitewater sports«.
18.2.3 Vsi tekmovalci morajo nositi obutev. Čevlji morajo imeti debelejši podplat, da zaščitijo
stopalo. Čevlji morajo biti primerno veliki, tako da se ne bodo sezuli v primeru prevrnitve ali
izpadli iz čolna.
18.3 Priporočljivo je, da organizatorji na startu in cilju naključno preverjajo izvajanje točk 7,
18.1 in 18.2.
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18.3.1 Ob dvomu se preverja plovnost čolnov. Čoln mora na vodi vodoravno plavati, ko ga
napolnimo z vodo.
18.4 Tekmovalci morajo biti sposobni, da se sami kadar koli rešijo iz čolna.
18.5 V primeru neupoštevanja varnostnih pravil lahko sodnik na startu, kontrolor pred
startom, kontrolor čolnov ali glavni sodnik v skladu s svojimi pristojnostmi in odgovornostmi
tekmovalcu prepovedo start.
18.6 V vseh kategorijah tekmovalci startajo na lastno odgovornost. ICF in organizatorji ne
nosijo odgovornosti za morebitne nezgode in poškodbe opreme, ki se lahko primerijo na
progi.

19 PROGA [TP]
19.1 Proga poteka od točke v zgornjem delu toka do točke v spodnjem delu toka. Proga mora
biti prevozna po vsej svoji dolžini in mora vselej omogočati enostaven prehod čolna.
Obstajata dve možni obliki proge:
1. Tekma v sprintu na divjih vodah.
2. Tekma v klasičnem spustu na divjih vodah.
19.1.1 Proga za sprint na divjih vodah je lahko dolga od 200 do 600 metrov.
19.1.2 Proga za klasični spust na divjih vodah je dolga manj kot 30 minut. Tekme so
posamične in/ali ekipne.
19.2 Na sestanku vodij ekip pred začetkom tekmovanja mora progo potrditi navadna večina
prisotnih. Če proga ni potrjena, se tekmovanje lahko prestavi na drugo progo.
19.2.1 Kategorije K1Ž, C1Ž, C2Ž in mladinci lahko nastopijo na skrajšani progi, če to
zahteva večina vodij ekip.
19.3 Nevarni odseki so lahko označeni z vrati, ki označujejo pravilen kanal.
19.4 Nošenje ni dovoljeno.

20 TRENING [TP]
20.1 Vožnje za trening morajo biti omogočene vsaj en dan pred tekmovanjem, in to pod istimi
tehnični pogoji, ki bodo prevladovali tudi v času tekmovanja.
Nivo vode v času treninga mora biti enak tistemu, ki bo med tekmovanjem, razen v
okoliščinah, ki so izven nadzora.
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Čas tekmovalca med treningom je lahko zabeležen in objavljen.
20.2 Ko nacionalne zveze prejmejo startne številke, jih morajo tekmovalci nujno nositi med
treningom oziroma tekmovanjem.

21 START [TP]
21.1 Start mora biti direktno proti toku ali s tokom.
21.2 Pomočnik sodnika na startu mora držati vsak čoln v mirujočem položaju do starta.
21.3 Dovoljeni so le mirujoči starti. Start bo označil poseben zvočni signal.
21.3.1 Pri ekipnem startu čolni startajo ob zvočnem signalu, vsi tekmovalci pa morajo
prečkati startno linijo v času 10 sekund po izpustitvi. Če kakršna koli naravna nesreča ali
nepredvidljiva okoliščina v času starta onemogoči prečkanje startne linije v času 10 sekund,
se ta čas lahko spremeni. Do tega pride na predlog večine vodij ekip. Če ekipa ne prečka
startne linije v času 10 sekund od izpustitve, bo diskvalificirana.
Definicija startne linije:
V primeru vrat je to prehod skozi vrata.
V primeru, da je linija določena preko cele rečne struge, je to linija med oznakama na obali.
21.3.2 V vsakem primeru morajo tekmovalci slediti usmeritvam in posebnim navodilom
sodnika na startu.
21.3.3 Kategorije lahko startajo v katerem koli vrstnem redu, med kategorijami pa mora biti
primeren startni interval.

22 STARTNI VRSTNI RED [TP]
22.1 Sprint na divjih vodah
22.1.1 Na vsaki tekmi v sprintu na divjih vodah bo imela vsaka kategorija točno določen
startni čas vsake vožnje.
22.1.2 Posamezni startni časi znotraj vsake kategorije bodo v času starta regulirani na podlagi
sodnika na startu.
22.2 Klasični spust na divjih vodah
22.2.1 Starte v posamičnih kategorijah med seboj ločuje vsaj 30 sekund.
22.2.2 Starte v ekipnih kategorijah med seboj ločuje vsaj ena (1) minuta.
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22.3 Startni intervali so običajno enaki skozi celotno tekmovanje. Intervali se lahko
razlikujejo z namenom prilagoditve televizijskim prenosom itd.

23 NAPAČEN START [TP]
23.1 Samo sodnik na startu lahko odloča o nepravilnosti starta in z dogovorjenim signalom
tekmovalca pokliče nazaj na start.
23.2 Sodnik na startu odloči, ali se tekmovalcu dovoli ponoven start in o svoji odločitvi
obvesti glavnega sodnika.

24 CILJ [TP]
24.1 Ciljna linija mora biti zelo jasno označena na obeh straneh proge.
24.2 Tekmovalec vožnjo zaključi, ko prečka ciljno linijo. Ciljno linijo lahko prečka le enkrat,
v nasprotnem primeru je lahko diskvalificiran iz vožnje.
24.3 V ekipnih vožnjah morajo vsi trije čolni ciljno linijo prečkati v okviru 10 sekund, v
nasprotnem primeru je ekipa diskvalificirana iz te vožnje.

25 UMIK S PROGE [TP]
25.1 Ko tekmovalca prehiti drugi tekmovalec, mora prvi tekmovalec dati prednost drugemu,
če tekmovalec, ki prehiteva, zakliče »FREE / UMIK«.

26 REŠEVANJE TEKMOVALCA V NEVARNOSTI [TP]
26.1 Ker je spust na divjih vodah tako tekmovanje proti naravi kot preostalim tekmovalcem,
mora vsak tekmovalec v primeru, da opazi, da je drug tekmovalec v resnih težavah, temu
nuditi pomoč. V nasprotnem primeru mu grozi dosmrtna diskvalifikacija.

27 IZGUBA ALI ZLOM VESLA [TP]
27.1 V primeru, da tekmovalec zlomi ali izgubi svoje veslo, lahko uporabi le nadomestno
veslo, ki ga nosi s seboj na čolnu.
27.2 V ekipnih vožnjah si tekmovalec lahko izposodi veslo drugega člana ekipe.
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28 PREVRNITEV [TP]
28.1 V primeru prevrnitve tekmovalec lahko znova vstopi v čoln in nadaljuje s tekmovanjem.

29 MERJENJE ČASA [TP]
29.1 Čas vožnje se začne meriti:
v trenutku, ko tekmovalčevo telo prečka startno linijo, do trenutka, ko tekmovalčevo telo
prečka ciljno linijo (v C2 prvo telo, ki prečka ciljno linijo).
V ekipnih tekmah se čas meri od trenutka, ko prvi tekmovalec prečka startno linijo, do
trenutka, ko zadnji tekmovalec prečka ciljno linijo.
29.2 Merjenje časa za vsako tekmovanje mora biti natančno do najmanj 1/100 sekunde,
rezultati pa morajo biti prikazani do najbližje 1/100 sekunde (primer: Spust na divjih vodah –
sprint: tekmovalni čas 1 minute, 30 sekund in 5 stotink sekunde mora biti prikazan kot
1:30,05; spust na divjih vodah – klasična tekma: tekmovalni čas 14 minut, 30 sekund in 5
stotink sekunde mora biti prikazan kot 14:30,05).

30 OBJAVA REZULTATOV [TP]
30.1 V trenutku, ko so znani rezultati vožnje tekmovalca ali ekipe, morajo biti startna številka
in čas razglašeni ter objavljeni na za to določenem mestu, dokler ne poteče čas za vlogo
pritožb.
30.2 Pri objavi rezultatov se uporabljajo naslednje kratice:
DNS – ni startal
DNF – ni končal
DSQ-R – diskvalificiran v posamezni vožnji
DSQ-C – diskvalificiran v celotnem tekmovanju
V primeru DNS, DNF, DSQ-R bo pri izračunu uvrstitve uporabljen čas 9999. V primeru
DSQ-C uvrstitev ni zabeležena.

31 ENAK REZULTAT [TP]
31.1 V primeru, da dva (2) ali več tekmovalcev oziroma ekip doseže enak rezultat na klasični
tekmi v spustu na divjih vodah, je razglašen izenačen rezultat.
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31.2 V primeru, da dva (2) ali več tekmovalcev oziroma ekip v sprintu na divjih vodah z
dvema vožnjama doseže enak rezultat, je razglašen izenačen rezultat. V posamični tekmi
sprinta na divjih vodah s kvalifikacijami in finalom glej točko 37.4.1.1.

32 PROTEST [SP]
32.1 Protest je upoštevan le, ko:
– ga vodja ekipe poda v pisni obliki,
– je vložen najkasneje v 20 minutah po uradni objavi rezultatov zadnjega tekmovalca v
določeni kategoriji,
– je osebno predan glavnemu sodniku in je zraven priložen še depozit v višini 25 evrov ali v
enaki vrednosti valute države organizatorke tekmovanja. Če je protestu ugodeno, se depozit
vrne. V primeru, da protestu ni ugodeno, depozit prejme organizacijski odbor tekmovanja.
32.2 Protest se lahko vloži proti odločitvi sodnika:
– v primeru odločitve, ki je verjetno ali očitno napačna,
– v primeru očitnih nepravilnosti pri izvedbi tekmovanja.
32.3 Glavni sodnik oceni legitimnost vsakega protesta. Prisluhne pojasnilom sodnikov in se
seznani z ostalimi zadevami, povezanimi z razpravo. Glavni sodnik svojo odločitev posreduje
v pisni obliki.
32.4 S pooblastilom glavnega sodnika lahko poizvedbe o zadevah in tehničnih napakah
potekajo kot preproste poizvedbe (brez takse).

33 PRITOŽBA TEKMOVALNI ŽIRIJI [SP]
33.1 Vodja ekipe mora pritožbo tekmovalni žiriji podati v pisni obliki.
33.1.1 Pritožbi tekmovalni žiriji je potrebno dodati depozit v višini 25 evrov ali v enaki
vrednosti valute države organizatorke tekmovanja. Če je pritožbi delno ali v celoti ugodeno,
se depozit vrne. V primeru, da pritožbi tekmovalni žiriji ni ugodeno, depozit prejme
organizacijski odbor tekmovanja.
33.2 Pritožbo tekmovalni žiriji zoper odločitev glavnega sodnika je mogoče podati v primeru,
da nekaj ni v skladu s tekmovalnimi pravili.
33.2.1 Dejstev se ne da izpodbijati s pritožbo tekmovalni žiriji.
33.2.2 Pritožbo tekmovalni žiriji zoper odločitev glavnega sodnika med potekom tekmovanja
se lahko poda najkasneje 20 minut po objavi sodnikove odločitve.
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33.3 Pritožbo tekmovalni žiriji se lahko vloži, če je bila tekmovalcu odvzeta pravica do
nastopa na tekmovanju in je bil v povezavi s tem vložen protest pri organizatorju tekmovanja
vsaj eno uro pred začetkom tekmovanja, vendar o tem ni bilo sprejete nobene odločitve.
33.4 Pritožbo tekmovalni žiriji glede odločitve o pravici do nastopa tekmovalca se lahko vloži
do pričetka tekmovanja.
33.5 Predsednik tekmovalne žirije mora takoj sklicati člane žirije, če je potrebna obravnava
pravilno vložene pritožbe.
33.5.1 Tekmovalna žirija mora svojo odločitev podati v 60 minutah po začetku zasedanja.
33.5.2 Odločitev tekmovalne žirije mora biti pritožniku podana v pisni obliki, vsebovati pa
mora argumente za to odločitev.
33.6 Tekmovalna žirija se mora pred končno odločitvijo posvetovati z glavnim sodnikom,
sodniki in ostalimi funkcionarji, da pridobi vse potrebne informacije.

34 PRITOŽBA UPRAVNEMU ODBORU ICF [SP]
34.1 Sodelujoča zveza lahko pošlje pritožbo izvršnemu odboru ICF, če so po koncu
tekmovanja znana nova dejstva, ki bi tekmovalcu preprečila nastop.
34.2 Tekmovalec ima pravico, da preko nacionalne zveze upravnemu odboru ICF vloži
pritožbo zoper odločitev tekmovalne žirije.
34.2.1 Upravni odbor ICF odloči, kakšno prednost bo imela ta pritožba.
34.3 Pritožba upravnemu odboru ICF mora biti vložena v 30-ih dneh po koncu tekmovanja,
priložen pa mora biti tudi depozit, kakor je to navedeno v točki 33.1.1.
34.4 Upravni odbor ICF sprejme odločitev in jo v pisni obliki pošlje pritožniku.

35 DISKVALIFIKACIJA/IZKLJUČITEV IZ POSAMEZNE VOŽNJE [SP]
35.1 Tekmovalec je diskvalificiran iz vožnje (DSQ-R), če starta s čolnom, ki ne ustreza
pravilom.
35.2 Glavni sodnik lahko po tem, ko je prejel informacijo sodnika, diskvalificira tekmovalca
iz vožnje (DSQ-R), če tekmovalec sprejme zunanjo pomoč.
35.2.1 Za zunanjo pomoč se šteje naslednje:
– vsakršna pomoč, dana tekmovalcu ali njegovemu čolnu,
– vrnitev, podajanje ali metanje izgubljenega vesla oziroma nadomestnega vesla tekmovalcu,
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– vsakršno usmerjanje, potiskanje ali premikanje čolna, ki ga izvaja kdor koli drug kot
tekmovalec,
– vsakršno usmerjanje tekmovalcev s pomočjo elektroakustičnih naprav ali radijskih zvez
(npr. radijska zveza med tekmovalcem in katero koli drugo osebo).
35.3 Tekmovalec, ki zaradi svoje malomarnosti ni pripravljen na start ob svojem določenem
času, je lahko diskvalificiran/izključen iz vožnje (DSQ-R).
35.4 Prečkanje ciljne linije v prevrnjenem položaju čolna pomeni diskvalifikacijo iz vožnje.
Za prevrnjen položaj čolna se šteje, ko je tekmovalčevo telo povsem pod vodo (DSQ-R).
35.5 Če ekipa ne prečka startne linije v času 10 sekund, bo diskvalificirana iz vožnje (DSQR). Če v ekipni vožnji vsi trije čolni ne prečkajo ciljne linije v času 10 sekund, je ekipa
diskvalificirana iz vožnje (DSQ-R).

36 DISKVALIFIKACIJA/IZKLJUČITEV IZ CELOTNEGA TEKMOVANJA
[SP]
36.1 Tekmovalec, ki na tekmovanju poskuša zmagati s pomočjo nedovoljenih sredstev,
namerno krši pravila ali izpodbija njihovo veljavnost, je diskvalificiran/izključen iz celotnega
tekmovanja.
36.1.1 Če tekmovalca v kršenje pravil prisili delovanje druge osebe, o tem, ali bo tekmovalec
diskvalificiran/izključen iz tekmovanja ali ne, odloči tekmovalna žirija.
36.2 Glavni sodnik lahko disciplinira katerega koli tekmovalca ali funkcionarja, ki s svojim
obnašanjem škoduje primernemu in pravilnemu poteku tekmovanja. Glavni sodnik mora o
takšnem ravnanju obvestiti tekmovalno žirijo, ki lahko ob ponovnih kršitvah to osebo
diskvalificira/izključi iz tekmovanja.
36.3 Diskvalifikacija/izključitev po tekmovanju, ki jo povzroči uživanje nedovoljenih
poživil/doping ali neprimernost, ima za posledico naslednje:
– izbris vseh doseženih rezultatov in uvrstitev čolnov (DSQ-C),
– ponovni izračun rezultatov glede na novo stanje.
– izdajo popravljene verzije rezultatov, povzetkov in razdelitve kolajn.
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IV. POGLAVJE – POSEBNA PRAVILA ZA ČLANSKO
SVETOVNO PRVENSTVO
37 POSEBNA PRAVILA, POVEZANA S SVETOVNIM PRVENSTVOM
[SP][TP]
37.1 ORGANIZACIJA [SP]
36.1.1 Svetovna prvenstva se organizirajo samo s pooblastilom upravnega odbora ICF in to
samo v kategorijah, ki so navedene v tekmovalnih pravilih. Pravico do udeležbe imajo
tekmovalci z vseh kontinentov, ki so člani nacionalnih zvez, članic ICF.
37.1.2 Svetovno prvenstvo v sprintu na divjih vodah je organizirano vsako leto. Kraj in datum
svetovnega prvenstva na podlagi tekmovalnih pravil ICF določi upravni odbor ICF.
37.1.3 Svetovno prvenstvo v spustu na divjih vodah (klasika) je organizirano vsako drugo leto
(parna leta). Organizirana so skupaj s svetovnim prvenstvom v sprintu na divjih vodah. Kraj
in datum svetovnega prvenstva na podlagi tekmovalnih pravil ICF določi upravni odbor ICF.
37.1.4 Veljavno svetovno prvenstvo se organizira le, če sodeluje šest (6) nacionalnih zvez, ob
tem pa morajo na celotnem tekmovanju nastopiti predstavniki vsaj treh (3) kontinentov. Na
svetovnem prvenstvu se posamična ali ekipna tekma ne more izvesti, če ne startajo
tekmovalci iz vsaj šestih (6) nacionalnih zvez. Če v času tekmovanja katera izmed zvez iz
tekmovanja izpade ali ga ne dokonča, to na veljavnost prvenstva ne vpliva.

37.2 UDELEŽBA [TP]
37.2.1 Nacionalna zveza lahko na svetovnem prvenstvu v vsaki posamični kategoriji nastopa s
po štirimi (4) čolni. Ti štirje (4) čolni lahko nastopajo v sprintu in klasičnem spustu.

37.3 KATEGORIJE K1M, K1Ž, C1M, C1Ž, C2M, C2Ž [SP]
37.3.1 Posamične klasične kategorije in posamične sprinterske kategorije:

ŽENSKE

MOŠKI

K1

K1 ŽENSKE

K1Ž

C1

C1 ŽENSKE

C1Ž

C2

C2 ŽENSKE

C2Ž

K1

K1 MOŠKI

K1M

C1

C1 MOŠKI

C1M
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C2

C2 MOŠKI

C2M

37.3.2 Tekmovalec lahko sodeluje v dveh različnih posamičnih kategorijah klasične tekme.
37.3.3 Tekmovalec lahko sodeluje v dveh različnih posamičnih kategorijah sprinterske tekme.
37.3.4 Ekipne klasične in sprinterske kategorije:

ŽENSKE

MOŠKI

K1

K1 ŽENSKE

3X K1Ž

C1

C1 ŽENSKE

3X C1Ž

C2

C2 ŽENSKE

3xC2Ž

K1

K1 MOŠKI

3X K1M

C1

C1 MOŠKI

3X C1M

C2

C2 MOŠKI

3X C2M

37.3.5 Ekipe so lahko sestavljene le iz tekmovalcev, ki so prijavljeni v posamičnih
kategorijah.
37.3.6 Tekmovalec lahko nastopi v dveh različnih ekipnih kategorijah na klasični tekmi in v
dveh različnih ekipnih kategorijah na sprinterski tekmi.

37.4 RAZPORED TEKMOVANJ [TP]
37.4.1 Svetovno prvenstvo v spustu na divjih vodah (klasika in sprint) je običajno
organizirano v petih (5) tekmovalnih dneh.
37.4.1.1

1. DAN

Posamična tekma v spustu na
divjih vodah – klasika

2. DAN

Ekipna tekma v spustu na
divjih vodah – klasika

Startni vrstni red na tekmi je
obratni vrstni red trenutne
razvrstitve na lestvici ICF.
Posebni primeri startajo na
začetku liste.
Startni vrstni red je obratni
vrstni red kombinacije vseh
treh posamičnih časov.
Tekmovanje je sestavljeno iz
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dveh kvalifikacijskih voženj
tretjega (3.) tekmovalnega
dne in ene finalne vožnje v
petem (5.) tekmovalnem
dnevu.

3. DAN

Posamična tekma v spustu na
divjih vodah – sprint

1. vožnja kvalifikacij: Startni
vrstni red 1. vožnje
kvalifikacij je obratni vrstni
red trenutne razvrstitve na
lestvici ICF. Posebni primeri
startajo na začetku liste.
Vsak tekmovalec (ali oba
tekmovalca v C2) mora
nujno startati v prvi
kvalifikacijski vožnji, če se
želi uvrstiti v finale.
Najboljših pet tekmovalcev
iz prve kvalifikacijske vožnje
v vsaki kategoriji bo
neposredno uvrščenih v
finale, tako da v 2.
kvalifikacijski vožnji ne
startajo.
Če dva ali več tekmovalcev
doseže enak čas, je razglašen
izenačen rezultat.
2. vožnja kvalifikacij: Startni
vrstni red v 2. kvalifikacijski
vožnji je obratni vrstni red
rezultatov iz prve (1.) vožnje,
brez najhitrejših petih
tekmovalcev, ki so se že
uvrstili. Najboljših 10
tekmovalcev v K1M,
najboljših 7 v K1Ž in C1M
ter najboljših 5 v C1Ž in
C2M napreduje v finale, kjer
se pridružijo petim
najboljšim tekmovalcem v
kategoriji iz prve vožnje. Če
dva ali več tekmovalcev
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doseže enak čas, je razglašen
izenačen rezultat.
Startni vrstni red na ekipni
tekmi v sprintu na divjih
vodah je obratni vrstni red
kombinacije vseh treh
posamičnih časov.
4. DAN

Ekipna tekma v spustu na
divjih vodah – sprint

Tekma je organizirana z
dvema kvalifikacijskima
vožnjama (brez finala).
Rezultat bo določen na
podlagi boljšega časa izmed
dveh voženj.
Finalna tekma v vsaki izmed
kategorij bo sestavljena iz
ene vožnje.

5. DAN

Posamična tekma v spustu na
divjih vodah – sprint – finale

Startni vrstni red v finalu bo
obratni vrstni red najboljših
rezultatov iz 2. vožnje
kvalifikacij. Sledilo bo
najboljših pet tekmovalcev iz
prve kvalifikacijske vožnje,
prav tako v obratnem
vrstnem redu. V primeru
izenačenega rezultata v prvi
ali drugi kvalifikacijski
vožnji bo tekmovalec (ali
čoln) z boljšo uvrstitvijo na
lestvici ICF startal za
tekmovalcem, ki je na
lestvici uvrščen slabše. Če
dva ali več tekmovalcev v
finalu doseže enak čas, je
razglašen izenačen rezultat.

37.4.1.2 Z namenom športnih potreb in prilagajanju občinstvu je vrstni red nastopa različnih
kategorij prepuščen izbiri organizatorja, kar pa mora potrditi tehnični odbor.
37.4.2 Svetovno prvenstvo v sprintu na divjih vodah je običajno organizirano v treh (3)
tekmovalnih dneh.
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Tekmovanje je sestavljeno iz dveh kvalifikacijskih in ene finalne vožnje.
1. vožnja kvalifikacij: Startni vrstni red 1. vožnje kvalifikacij je obratni vrstni red trenutne
razvrstitve na lestvici ICF. Posebni primeri startajo na začetku liste. Vsak tekmovalec (ali oba
tekmovalca v C2) mora nujno startati v prvi kvalifikacijski vožnji, če se želi uvrstiti v finale.
Najboljših pet tekmovalcev iz prve kvalifikacijske vožnje v vsaki kategoriji bo neposredno
uvrščenih v finale, tako da v 2. kvalifikacijski vožnji ne startajo. Če dva ali več tekmovalcev
doseže enak čas, je razglašen izenačen rezultat.
2. vožnja kvalifikacij: Startni vrstni red v 2. kvalifikacijski vožnji je obratni vrstni red
rezultatov iz prve (1.) vožnje, brez najhitrejših petih tekmovalcev, ki so se že uvrstili.
Najboljših 10 tekmovalcev v K1M, najboljših 7 v K1Ž in C1M ter najboljših 5 v C1Ž in C2M
napreduje v finale, kjer se pridružijo petim najboljšim tekmovalcem v kategoriji iz prve
vožnje. Če dva ali več tekmovalcev doseže enak čas, je razglašen izenačen rezultat.
Finalna tekma v vsaki izmed kategorij bo sestavljena iz ene vožnje. Startni vrstni red v finalu
bo obratni vrstni red najboljših rezultatov iz 2. vožnje kvalifikacij. Sledilo bo najboljših pet
tekmovalcev iz prve kvalifikacijske vožnje, prav tako v obratnem vrstnem redu. V primeru
izenačenega rezultata v prvi ali drugi kvalifikacijski vožnji bo tekmovalec (ali čoln) z boljšo
uvrstitvijo na lestvici ICF startal za tekmovalcem, ki je na lestvici uvrščen slabše. Če dva ali
več tekmovalcev v finalu doseže enak čas, je razglašen izenačen rezultat.
Ekipna tekma v sprintu na divjih vodah
Ekipna tekma v sprintu na divjih vodah je organizirana z:
– dvema (2) kvalifikacijskima vožnjama: za končni rezultat bo štela boljša izmed dveh
voženj.
37.4.2.1 Model programa tekmovanja:

1. DAN

Posamična tekma v sprintu
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1. vožnja kvalifikacij: Startni
vrstni red 1. vožnje
kvalifikacij je obratni vrstni
red trenutne razvrstitve na
lestvici ICF. Posebni primeri
startajo na začetku liste.
Vsak tekmovalec (ali oba
tekmovalca v C2) mora
nujno startati v prvi
kvalifikacijski vožnji, če se
želi uvrstiti v finale.
Najboljših pet tekmovalcev
iz prve kvalifikacijske vožnje
v vsaki kategoriji bo
neposredno uvrščenih v

na divjih vodah

finale, tako da v 2.
kvalifikacijski vožnji ne
startajo.
Če dva ali več tekmovalcev
doseže enak čas, je razglašen
izenačen rezultat.
2. vožnja kvalifikacij: Startni
vrstni red v 2. kvalifikacijski
vožnji je obratni vrstni red
rezultatov iz prve (1.) vožnje,
brez najhitrejših petih
tekmovalcev, ki so se že
uvrstili. Najboljših 10
tekmovalcev v K1M,
najboljših 7 v K1Ž in C1M
ter najboljših 5 v C1Ž in
C2M napreduje v finale, kjer
se pridružijo petim
najboljšim tekmovalcem v
kategoriji iz prve vožnje. Če
dva ali več tekmovalcev
doseže enak čas, je razglašen
izenačen rezultat.
Startni vrstni red je obratni
vrstni red kombinacije vseh
treh posamičnih časov.

2. DAN

3. DAN

Ekipna tekma v sprintu na
divjih vodah

Posamična tekma v sprintu
na divjih vodah
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Tekma je organizirana z
dvema kvalifikacijskima
vožnjama (brez finala).
Rezultat bo določen na
podlagi boljšega časa izmed
dveh voženj.
Finalna tekma v vsaki izmed
kategorij bo sestavljena iz
ene vožnje. Startni vrstni red
v finalu bo obratni vrstni red
najboljših rezultatov iz 2.
vožnje kvalifikacij. Sledilo
bo najboljših pet
tekmovalcev iz prve

kvalifikacijske vožnje, prav
tako v obratnem vrstnem
redu. V primeru izenačenega
rezultata v prvi ali drugi
kvalifikacijski vožnji bo
tekmovalec (ali čoln) z boljšo
uvrstitvijo na lestvici ICF
startal za tekmovalcem, ki je
na lestvici uvrščen slabše. Če
dva ali več tekmovalcev v
finalu doseže enak čas, je
razglašen izenačen rezultat.

37.4.2.2 Z namenom športnih potreb in prilagajanju občinstvu je vrstni red nastopa različnih
kategorij prepuščen izbiri organizatorja, kar pa mora potrditi tehnični odbor.
37.4.3 Okvirni program svetovnega prvenstva mora biti poslan tehničnemu odboru za spust na
divjih vodah eno (1) leto pred pričetkom svetovnega prvenstva. Z dovoljenjem ICF je lahko
program podaljšan ali preoblikovan.

37.5 PRIJAVE [SP]
37.5.1 Prijave na svetovno prvenstvo lahko poda le nacionalna zveza. To mora narediti v
skladu z navodili, podanimi v razpisu.
Številčne prijave: vsaj 45 dni pred pričetkom tekmovanja.
Poimenske prijave: vsaj 14 dni pred pričetkom tekmovanja.
37.5.1.1 Prijave bodo sprejete le od članic ICF.
37.5.1.2 Prijave na vsa svetovna prvenstva morajo biti podane na posebnem prijavnem
obrazcu za vsako disciplino posebej, ki ga zagotovi in na svoji spletni strani objavi ICF.
Obrazec za vsako disciplino je ustvarjen v soglasju s tehničnim odborom določene discipline.
37.5.2 Prijave bodo vsebovale unikatno identifikacijsko številko tekmovalca, po sledeči
formuli:
DIS NOC G ddmmyyyy 01
DIS – kratica kategorije (CSP, CSL, CAM, CFR, DRB, CAP, WWC, CSA)
NOC – nacionalna olimpijska koda
G – spol: 1 za moškega, 2 za žensko
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ddmmyyyy – datum rojstva (dan, mesec, leto)
01 – število tekmovalcev iz iste države, rojenih na isti dan
37.5.2.1 V dvojcih morata biti imeni tekmovalcev zapisani v vrstnem redu, kakor klečita v
čolnu. Prvo ime, zapisano na vrhu, mora biti ime tekmovalca na začetku čolna (razen v
primeru 'Dragon boata').
37.5.3 Vse prijave morajo biti posredovane preko spletnega sistema, ki ga potrdi tehnični
odbor in zagotovi organizator tekmovanja. V vsakem primeru mora biti prijava zaključena in
poslana preko spletnega sistema, elektronske pošte ali v tipkani obliki preko faksa (prijave
napisane na roko ne bodo sprejete).
37.5.4 Pozne prijave ali prijave, ki ne bodo posredovane na uradnem prijavnem obrazcu, ne
bodo sprejete. Pozne prijave bodo sprejete le v skladu s točko 11.2.
37.5.5 Predloženi obrazci morajo podati imena vodje delegacije, vodje ekipe ter vseh ostalih
funkcionarjev ekipe.
Opomba: – vsaka sodelujoča nacionalna zveza mora zagotoviti najmanj enega mednarodnega
sodnika za spust na divjih vodah, ki ima veljavno izkaznico. Imena teh mednarodnih sodnikov
za spust na divjih vodah morajo biti predsedniku tehničnega odbora za spust na divjih vodah
poslana do 1. januarja v letu, ko je na sporedu svetovno prvenstvo, da lahko ta tekmovalnemu
odboru predstavi seznam sodnikov.

37.6 POTRDITEV PRIJAV [TP]
37.6.1 Nacionalna zveza, organizatorka tekmovanja, mora potrditi prejem vsake prijave.

37.7 PROGRAM [TP]
37.7.1 Vsaka sodelujoča nacionalna zveza mora vsaj en (1) mesec pred odprtjem svetovnega
prvenstva prejeti okviren program z okvirnim urnikom tekmovanja in številom registriranih
čolnov vsake sodelujoče nacionalne zveze v vsaki kategoriji.
37.7.2 Predlagan program mora biti poslan tehničnemu odboru ICF za spust na divjih vodah
šest mesecev pred svetovnim prvenstvom. Z dovoljenjem ICF je lahko program spremenjen.
37.7.3 Končno verzijo programa morajo sodelujoče nacionalne zveze prejeti najkasneje osem
(8) dni pred uradnim treningom. Do sprememb lahko pride na sestanku vodij ekip.
37.7.3.1 Program mora vsebovati:
Popoln program kategorij in urnik kategorij ter ime, nacionalno zvezo in startno številko
vsakega sodelujočega tekmovalca.
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37.8 FUNKCIONARJI ICF [SP][TP]
37.8.1 ŽIRIJA [SP]
V času svetovnega prvenstva je žirija najvišji organ tekmovanja.
Žirijo sestavlja do pet (5) oseb. Člane žirije imenuje upravni odbor ICF.
Enega izmed članov imenujejo za predsednika žirije.
Vodja tekmovanja in ostali tehnični funkcionarji so podrejeni žiriji.
Pritožbe morajo biti predložene v pisni obliki s priloženo kavcijo v višini 25 evrov (ali v enaki
vrednosti valute države organizatorke) predsedniku žirije v tekmovalni pisarni v roku 20
minut po objavi odločitve o protestu. Odločitev žirije je dokončna. Če je pritožbi ugodeno, se
kavcija vrne.

37.8.2 FUNKCIONARJI [SP]
Svetovno prvenstvo vodijo mednarodni tehnični funkcionarji, kot so našteti v tekmovalnih
pravilih pod točko 9, pod vodstvom vodje tekmovanja. Tehnični funkcionarji lahko opravljajo
dve ali več vlog. Ne smejo pa opravljati vlog v nacionalnih reprezentancah, kot so vloge vodje
ekipe, trenerja ipd.
Imena in podatke teh funkcionarjev morajo nacionalne zveze poslati predsedniku tehničnega
odbora ICF za spust na divjih vodah do konca marca v letu svetovnega prvenstva, tako da ta
lahko predloži seznam funkcionarjev v potrditev upravnemu odboru ICF.
Stroške nastanitve in hrane v času tekmovanja krije nacionalna zveza, organizatorka
tekmovanja. To velja za naslednje funkcionarje: žirijo, vodjo tekmovanja, tehničnega
organizatorja, glavnega sodnika.

37.9 PROGA [TP]
37.9.1 Proga na svetovnem prvenstvu v spustu na divjih vodah v klasični preizkušnji je krajša
od 30 minut. Ekipna klasična tekma je organizirana na progi klasičnega spusta.
37.9.2 Proga na svetovnem prvenstvu v sprintu na divjih vodah je organizirana na progi, ki je
dolga med 200 in 600 metri. Ekipna sprinterska tekma je organizirana na isti progi.
37.9.3 Progo nadzoruje funkcionar nacionalne zveze, organizatorke tekmovanja, ki ga v
potrditev upravnemu odboru ICF predlaga tehnični odbor za spust na divjih vodah.

37.10 MERJENJE ČASA [TP]
37.10.1 Merjenje časa na svetovnem prvenstvu se mora izvajati tako elektronsko
(fotoelektrični način), ki mora biti natančno do 0,01 sekunde, kot z rezervnim sistemom
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merjenja časa. V vsakem primeru mora biti za začetek in konec merjenja časa uporabljeno
tekmovalčevo telo (glej točko 29.1).
37.10.2 Pri izračunu rezultatov ima elektronski način prednost. V primeru izpada
elektronskega sistema merjenja se uporabijo časi, pridobljeni z rezervnim sistemom.

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

37.12 NAGRADE [SP]
37.12.1 Nagrade na svetovnem prvenstvu se podeljujejo v obliki kolajn kot to predvideva
olimpijski protokol.
Podeljene kolajne morajo simbolizirati zlato, srebro in bron. Nagrade na stroške
organizacijskega odbora priskrbi ICF.
37.12.2 Kolajne se podelijo kot je predvideno:
Za tekmovanje v spustu na divjih vodah v klasični preizkušnji.
Za tekmovanje v spustu na divjih vodah v sprinterski preizkušnji.
Za tekmovanje v spustu na divjih vodah v klasični ekipni preizkušnji.
Za tekmovanje v spustu na divjih vodah v sprinterski ekipni preizkušnji.
37.12.2.1 Posamično prvenstvo:
1. mesto – zlato
2. mesto – srebro
3. mesto – bron
37.12.2.2 Ekipno prvenstvo:
1. mesto – zlato za vsakega člana ekipe
2. mesto – srebro za vsakega člana ekipe
3. mesto – bron za vsakega člana ekipe
38

37.12.3 V kategoriji C2 oba člana posadke prejmeta pripadajočo kolajno.
Na uradni podelitveni slovesnosti so podeljene le te kolajne in nikakršne druge nagrade.
Organizacijski odbor lahko ob kakšni drugi priložnosti podeli druge nagrade ali darila. V
nobenem primeru nagrada ne sme biti podeljena nikomur drugemu kot zmagovalcem ali
njihovim uradnim zastopnikom.
37.12.4 Z namenom ohranjanja formalnosti podelitvene slovesnosti morajo tekmovalci, ki
bodo prejeli kolajne, nositi uradna oblačila svoje nacionalne zveze.
37.12.5 Pokali narodov ICF za tekmovanja v klasičnem spustu in sprintu na divjih vodah
37.12.5.1 V spustu na divjih vodah – klasična preizkušnja – bo podeljenih pet (5) pokalov in v
spustu na divjih vodah – sprinterska preizkušnja – bo podeljenih pet (5) pokalov:
K1 ŽENSKE
C1 ŽENSKE, C2 ŽENSKE SKUPAJ
K1 MOŠKI
C1 MOŠKI, C2 MOŠKI SKUPAJ
NACIONALNA ZVEZA, ZMAGOVALKA V SKUPNEM SEŠTEVKU

37.12.5.2 Pokali bodo podeljeni nacionalni zvezi z najvišjim številom točk, kot sledi:
 Za K1 – moški / K1 – ženske
1. mesto

20 točk

2. mesto

19 točk

3. mesto

18 točk

4. mesto

17 točk

…

…

 Skupaj za C1 – moški, C2 – moški skupaj (sešteto) in C1 – ženske, C2 – ženske
(sešteto)
1. mesto

10 točk

2. mesto

9 točk
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3. mesto

8 točk

4. mesto

7 točk

…

…

 Za nacionalno zvezo, zmagovalko v skupnem seštevku
Točke nacionalne zveze, zmagovalke v skupnem seštevku, se seštevajo iz kategorij K1 –
moški, K1 – ženske ter skupaj C1 – ženske, C2 - ženske in skupaj C1 – moški, C2 – moški.
V primeru neodločenega izida bo pokal podeljen kot sledi: Države bodo razvrščene na podlagi
seštevka rezultatov iz kategorije K1 – moški. Če bo izid še vedno neodločen, bo odločal še
seštevek rezultatov v kategoriji K1 – ženske.

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

38.1 NAMEN [SP]
Z namenom širjenja spusta na divjih vodah se svetovno prvenstvo za mladince in mlajše člane
(U23) izvede vsako drugo leto (v neparnih letih).

38.2 STAROSTNE OMEJITVE [TP]
38.2.1 V posamičnih kategorijah K1M, K1Ž, C1M, C1Ž in C2Ž se lahko tekmovalec prijavi
in tekmuje samo v eni starostni kategoriji mladincev ali mlajših članov. V teh kategorijah se
lahko tekmovalci prijavijo v različne kategorije v različnih starostnih kategorijah.
38.2.2 V kategoriji C2M in C2Ž se lahko tekmovalec prijavi v obe starostni kategoriji z
dvema različnima partnerjema, dokler je to v skladu s točko 3.4. Z istim partnerjem se ne
more prijaviti v obe starostni kategoriji.
38.2.3 Pred tekmovanjem mora vodja ekipe predložiti uradni dokument, kot je potni list ali
osebna izkaznica, ki vsebuje fotografijo, da se lahko potrdi starost tekmovalcev (glej točko
3.4).

38.3 EKIPNA TEKMA [TP]
Kjer zveza nima dovolj tekmovalcev, da bi ekipo prijavila v eni starostni kategoriji, lahko
največ dva tekmovalca tekmujeta v obeh starostnih kategorijah iste ekipne kategorije, dokler
je to v skladu s točkama 3.4 in 6.2.2.

38.4 ORGANIZACIJA [SP]
Mladinsko prvenstvo se lahko izvede le s soglasjem upravnega odbora ICF. Na mladinskem
prvenstvu lahko nastopijo tekmovalci z vseh kontinentov, vendar le člani nacionalnih zvez,
vključenih v ICF. Mladinsko svetovno prvenstvo se izvede vsako drugo leto (v neparnem
letu) v kraju in času, ki ga v skladu s tekmovalnimi pravili ICF določi upravni odbor ICF. Do
sprememb lahko pride le v primeru pogodbe med ICF in nacionalno zvezo, organizatorko
tekmovanja.
Veljavno svetovno prvenstvo se organizira le, če sodeluje šest (6) nacionalnih zvez, ob tem pa
morajo na celotnem tekmovanju nastopiti predstavniki vsaj treh (3) kontinentov. Na
svetovnem prvenstvu se posamična ali ekipna tekma ne more izvesti, če ne startajo
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tekmovalci iz vsaj šestih (6) nacionalnih zvez. Če v času tekmovanja katera izmed zvez iz
tekmovanja izpade ali ga ne dokonča, to na veljavnost prvenstva ne vpliva.

38.5 UDELEŽBA [SP]
Nacionalna zveza lahko na svetovnem prvenstvu v vsaki posamični kategoriji nastopa s po
štirimi (4) čolni. Ti štirje (4) čolni lahko nastopajo v sprintu in klasičnem spustu.

38.6 KATEGORIJE K1M, K1Ž, C1M, C1Ž, C2M [SP]
38.6.1 Posamične klasične kategorije in posamične sprinterske kategorije:

ŽENSKE

MOŠKI

K1

K1 ŽENSKE

K1Ž

C1

C1 ŽENSKE

C1Ž

K1

K1 MOŠKI

K1M

C1

C1 MOŠKI

C1M

C2

C2 MOŠKI

C2M

38.6.2 Tekmovalec lahko sodeluje v dveh različnih posamičnih kategorijah klasične tekme.
38.6.3 Tekmovalec lahko sodeluje v dveh različnih posamičnih kategorijah sprinterske tekme.
38.6.4 Ekipne klasične in sprinterske kategorije:

ŽENSKE

MOŠKI

K1

K1 ŽENSKE

3X K1Ž

C1

C1 ŽENSKE

3X C1Ž

K1

K1 MOŠKI

3X K1M

C1

C1 MOŠKI

3X C1M

C2

C2 MOŠKI

3X C2M

38.6.5 Ekipe so lahko sestavljene le iz tekmovalcev, ki so prijavljeni v posamičnih
kategorijah.
38.6.6 Tekmovalec lahko nastopi v dveh različnih ekipnih kategorijah na klasični tekmi in v
dveh različnih ekipnih kategorijah na sprinterski tekmi.
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38.7 PROGA / RAZPORED TEKMOVANJA / STARTNI VRSTNI RED [TP]
38.7.1 Svetovno prvenstvo za mladince in mlajše člane (U23) v spustu na divjih vodah
(klasika in sprint) je običajno organizirano v petih (5) tekmovalnih dneh.
38.7.1.1

1. DAN

Posamična tekma v spustu na
divjih vodah – klasika

2. DAN

Ekipna tekma v spustu na
divjih vodah – klasika

Startni vrstni red na tekmi je
obratni vrstni red uvrstitev
klasične tekme predhodnega
svetovnega prvenstva za
mladince in mlajše člane
(U23). Posebni primeri
startajo na začetku startne
liste.
Startni vrstni red je obratni
vrstni red kombinacije vseh
treh posamičnih časov.
Tekmovanje v sprintu na
divjih vodah je sestavljeno iz
dveh kvalifikacijskih voženj
tretjega (3.) tekmovalnega
dne in ene finalne vožnje v
petem (5.) tekmovalnem
dnevu.

3. DAN

Posamična tekma v spustu na
divjih vodah – sprint

43

1. vožnja kvalifikacij: Startni
vrstni red 1. vožnje
kvalifikacij je obratni vrstni
red uvrstitev na klasični
tekmi. Posebni primeri
startajo na začetku liste.
Vsak tekmovalec (ali oba
tekmovalca v C2) mora
startati v prvi kvalifikacijski
vožnji, če se želi uvrstiti v
finale.
Najboljših pet tekmovalcev
iz prve kvalifikacijske vožnje
v vsaki kategoriji bo
neposredno uvrščenih v
finale, tako da v 2.
kvalifikacijski vožnji ne

startajo.
Če dva ali več tekmovalcev
doseže enak čas, je razglašen
izenačen rezultat.
2. vožnja kvalifikacij: Startni
vrstni red v 2. kvalifikacijski
vožnji je obratni vrstni red
rezultatov iz prve (1.) vožnje,
brez najhitrejših petih
tekmovalcev, ki so se že
uvrstili. Najboljših 10
tekmovalcev v K1M,
najboljših 7 v K1Ž in C1M
ter najboljših 5 v C1Ž, C2Ž
in C2M napreduje v finale,
kjer se pridružijo petim
najboljšim tekmovalcem v
kategoriji iz prve vožnje. Če
dva ali več tekmovalcev
doseže enak čas, je razglašen
izenačen rezultat.

4. DAN

Ekipna tekma v spustu na
divjih vodah – sprint

Startni vrstni red je obratni
vrstni red kombinacije vseh
treh posamičnih časov.

Finalna tekma v vsaki izmed
kategorij bo sestavljena iz
ene vožnje.

5. DAN

Posamična tekma v spustu na
divjih vodah – sprint – finale
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Startni vrstni red v finalu bo
obratni vrstni red najboljših
rezultatov iz 2. vožnje
kvalifikacij. Sledilo bo
najboljših pet tekmovalcev iz
prve kvalifikacijske vožnje,
prav tako v obratnem
vrstnem redu. V primeru
izenačenega rezultata v prvi

ali drugi kvalifikacijski
vožnji bo tekmovalec (ali
čoln) z boljšo uvrstitvijo na
posamični klasični tekmi
startal za tekmovalcem, ki je
bil v klasiki uvrščen slabše.
Če dva ali več tekmovalcev v
finalu doseže enak čas, je
razglašen izenačen rezultat

38.7.1.2 Z namenom športnih potreb in prilagajanju občinstvu je vrstni red nastopa različnih
kategorij prepuščen izbiri organizatorja, kar pa mora potrditi tehnični odbor.

38.8 Mednarodni sodnik za spust na divjih vodah/IJCWW [TP]
Vsaka sodelujoča nacionalna zveza mora zagotoviti vsaj enega mednarodnega sodnika za
spust na divjih vodah, ki ima veljavno izkaznico.

38.9 Bilten [TP]
Bilten, v katerem so zbrane vse podrobnosti svetovnega prvenstva za mladince in mlajše člane
(U23), mora biti vsem nacionalnim zvezam poslan osem (8) mesecev pred pričetkom
prvenstva.

45

VI. POGLAVJE – POSEBNA PRAVILA ZA TEKME
SVETOVNEGA POKALA
39.1 DEFINICIJA PREDMETA [SP]
39.1.1 Z namenom širjenja in razvoja spusta na divjih vodah se tekme svetovnega pokala v
spustu na divjih vodah (WCWWC) izvede vsako leto.
39.1.1.1 Vsaki kategoriji K1 – moški, K1 – ženske, C1 – moški, C1 – ženske, C2 – ženske in
C2 – moški se podeli po eno priznanje, ki nosi naziv: ICF svetovni pokal v spustu na divjih
vodah.
39.1.1.2 Svetovni pokal v spustu na divjih vodah (WCWWC) običajno sestoji iz serije štirih
(4) tekem, organiziranih na največ dveh kontinentih: 2 sprinterskih tekem, 2 klasičnih tekem
na dveh različnih mestih.
Tretja in četrta tekma, v sprintu in klasiki, štejeta za finalni tekmi. Obvezno mora biti njun
naziv »Finale«.

39.2 ORGANIZACIJA [SP][TP]
39.2.1 Nacionalne zveze morajo vložiti kandidaturo za organizacijo tekme svetovnega pokala
predsedniku tehničnega odbora za spust na divjih vodah najkasneje do 1. septembra dve leti
pred tekmovanji.
Koledar ICF tekmovanj (svetovna prvenstva in svetovni pokali) bo objavljen do 1. septembra
v letu pred tekmovanji.
39.2.2 Tehnični odbor za spust na divjih vodah izbira med kandidati za organizacijo tekem
svetovnega pokala. Ta izbor potrdi upravni odbor ICF.
39.2.3 V koledarju ICF morajo biti ta tekmovanja označena s kratico WCWWC.
39.2.3 Ista tekmovalna proga ne sme gostiti svetovnega pokala v spustu na divjih vodah v več
kot treh zaporednih letih.
39.2.5 Tekmovanje svetovnega pokala v spustu na divjih vodah ni veljavno, če na njem ne
nastopa vsaj pet (5) nacionalnih zvez.
39.2.6 Tekmovanja morajo biti izvedena v skladu z ICF tekmovalnimi pravili v spustu na
divjih vodah, razen dopolnil, navedenih v tem delu.
39.2.7 Svetovni pokal v spustu na divjih vodah je namenjen le nacionalnim zvezam, članicam
ICF.
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39.2.8 Z dovoljenjem tehničnega odbora za spust na divjih vodah so svetovni pokali lahko
organizirani v enem ali več dneh.

39.3 PRIJAVE [TP]
39.3.1 Na tekme svetovnega pokala lahko vsaka nacionalna zveza prijavi največ šest (6)
čolnov v posamezni kategoriji. Ekipne tekme ne bodo organizirane.
Tekmovalec lahko nastopi v dveh različnih kategorijah na klasični tekmi in v dveh različnih
kategorijah na sprinterski tekmi.
39.3.2 Prijave morajo biti prejete 14 dni pred prvim tekmovalnim dnem vsake tekme
svetovnega pokala.

39.4 PROGA [TP]
39.4.1 Progo mora potrditi navadna večina prisotnih vodij ekip.

39.5 STARTNI VRSTNI RED [TP]
39.5.1 Startni vrstni red na prvi tekmi svetovnega pokala v spustu na divjih vodah mora biti v
obratnem vrstnem redu razvrstitve v svetovnem pokalu predhodnega leta. Tekmovalci, ki niso
uvrščeni na lestvici svetovnega pokala, bodo startali pred tekmovalci, uvrščenimi na lestvici,
v obratnem vrstnem redu jakostne lestvice iz preteklega leta. Tisti tekmovalci, ki uvrstitve na
lestvici nimajo, bodo startali na začetku liste.
39.5.2 Startni vrstni red na naslednjih tekmah svetovnega pokala v spustu na divjih vodah je
obratni vrstni red trenutne lestvice uvrstitev v svetovnem pokalu.
39.5.3 Merjenje časa
39.5.3.1 Merjenje časa na tekmah v sprintu na divjih vodah se mora izvajati tako elektronsko
(fotoelektrični način) kot z rezervnim sistemom merjenja časa. V vsakem primeru mora biti za
začetek in konec merjenja časa uporabljeno tekmovalčevo telo (glej točko 29.1).
39.5.3.2 Pri izračunu rezultatov ima elektronski način prednost. V primeru izpada
elektronskega sistema merjenja se uporabijo časi, pridobljeni z rezervnim sistemom.

39.6 FUNKCIONARJI ICF ZA SVETOVNI POKAL V SPUSTU (WCWWC)
[TP]
39.6.1 Tehnični odbor za spust na divjih vodah za vsako tekmo svetovnega pokala v spustu
imenuje enega ICF delegata.
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39.6.1.1 Nacionalna zveza, organizatorka tekmovanja, krije stroške potovanja, bivanja in
hrane delegata ICF.

39.7 DOLŽNOST FUNKCIONARJEV [TP]
39.7.1 Delegat ICF nadzoruje tekmovanje.
39.7.1.1 Delegat ima pravico prisostvovati in glasovati na vseh sestankih.
39.7.1.2 Delegat mora v sodelovanju z organizatorji nadzorovati izdelavo trenutnih rezultatov
svetovnega pokala.
39.7.2 Po vsaki tekmi svetovnega pokala mora ICF delegat generalnemu sekretarju ICF in
predsedniku tehničnega odbora za spust na divjih vodah predložiti poročilo o športnem vidiku
tekmovanja.

39.8 NAGRAJEVANJE NA TEKMAH SVETOVNEGA POKALA V SPUSTU
NA DIVJIH VODAH [TP]
39.8.1 Lestvica uvrstitev na tekmah svetovnega pokala v posamezni kategoriji je določena na
podlagi končnih uvrstitev vsake izmed tekem svetovnega pokala (WCWWC).
39.8.1.1 Na tekmi svetovnega pokala v spustu na divjih vodah vsak izmed sodelujočih
tekmovalcev prejme naslednje število točk:
K1 moški – 1. mesto 100 točk, 2. mesto 95 točk, 3. mesto 91 točk, 4. mesto 88 točk, 5. mesto
86 točk, 6. mesto 85 točk itd.
K1 ženske, C1 ženske, C2 ženske, C1 moški, C2 moški – 1. mesto 50 točk, 2. mesto 46 točk,
3. mesto 43 točk, 4. mesto 41 točk, 5. mesto 39 točk, 6. mesto 38 točk itd.
39.8.1.2 Po zaključku tekmovanj se vzpostavi končna lestvica, kjer so zbrani najboljši štirje
rezultati, ne glede na to, ali je tekmovalec nastopal na finalni tekmi ali ne.
39.8.2 Tekmovalec z najvišjim številom točk je zmagovalec svetovnega pokala v svoji
kategoriji.
39.8.2.1 V primeru neodločenega izida na končni lestvici, višja uvrstitev pripade tistemu
tekmovalcu, ki je na finalni tekmi dosegel boljši rezultat.
Če sta v finalu svetovnega pokala organizirani dve tekmi, je boljši rezultat sestavljen iz
rezultatov obeh tekem.
39.8.2.2 Če je po tem izid še vedno neodločen, boljšo uvrstitev doseže tisti tekmovalec, ki je
imel boljše rezultate na prvih štirih tekmah pred finalom.
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39.9 NAGRADE [SP]
39.9.1 ICF zagotovi pet (5) pokalov za posamične kategorije.
39.9.2 Najboljši trije tekmovalci iz vsake kategorije na vsaki tekmi prejmejo kolajne ali
nagrade.

39.10 ZAKLJUČNA SLOVESNOST [TP]
39.10.1 Končni rezultati morajo biti razglašeni, pokali za svetovni pokal pa podeljeni v skladu
s tekmovalnim statutom ICF.

39.11 LESTVICA ICF [TP]
39.11.1 Namen jakostne lestvice ICF je vzpostavitev sistema razvrščanja najboljših
tekmovalcev v spustu na divjih vodah. Jakostna lestvica ICF je tekoči sistem točkovnega
razvrščanja tekmovalcev v posamični kategoriji.
39.11.2 Točke za razvrščanje bodo podeljene na svetovnih prvenstvih, svetovnih pokalih in
tekmovanjih za točke ICF (skupaj največ 13 tekmovanj), ki jih določi tehnični odbor ICF za
spust na divjih vodah. Razvrščanje poteka v vseh kategorijah v obdobju zadnjih dveh let.
39.11.3 Rezultati bodo zbrani s pomočjo računalniškega programa, ki ga bo zagotovil tehnični
odbor ICF za spust na divjih vodah in ga posredoval organizatorjem določenih tekmovanj.
Organizator mora odgovornemu za osveževanje jakostne lestvice ICF najkasneje en dan po
tekmovanju posredovati trenutno ICF lestvico.
Rezultati bodo podani po vsaki tekmi. Končna jakostna lestvica ICF bo narejena do konca
novembra po svetovnem prvenstvu ali po finalu svetovnega pokala. Organizator, ki ne bo
posredoval rezultatov tehničnemu odboru ICF za spust na divjih vodah, bo lahko izločen iz
koledarja tekmovanj za prihodnje leto.
39.11.4 ICF jakostna lestvica je sestavljena iz treh najboljših rezultatov posameznega
tekmovalca v obdobju zadnjih dveh let. Uporabljen bo naslednji točkovni sistem:
DOGODEK

Svetovno prvenstvo

MAKSIMALNO

MINIMALNO

ŠTEVILO TOČK

ŠTEVILO TOČK

1000

500

Točke so podeljene na podlagi tekmovalčevih rezultatov. Zmagovalec prejme maksimalno
število točk, vsaki nižji uvrstitvi v rezultatih pa se nato odšteva po 15 točk.
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Svetovni pokal

800

300

Točke so podeljene na podlagi tekmovalčevih rezultatov. Zmagovalec prejme maksimalno
število točk, vsaki nižji uvrstitvi v rezultatih pa se nato odšteva po 10 točk.

Mednarodna tekmovanja

500

100

Točke so podeljene na podlagi tekmovalčevih rezultatov. Zmagovalec prejme maksimalno
število točk, vsaki nižji uvrstitvi v rezultatih pa se nato odšteva po 5 točk.
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