
 
Izvedba držav. prvenstva 

Na podlagi II. točke prvega odstavka 22. člena Statuta KZS je predsedstvo na svoji 
seji dne 20.11.2007 
 
 

PRAVILNIK O IZVEDBI DRŽAVNEGA PRVENSTVA SLOVENIJE  

 

V KAJAK IN KANU ŠPORTU 
 
 
 
 

I. Uvodna določila 
 
1. Državno prvenstvo v ,maratonu, spustu, rodeu slalomu in kajaku na mirnih vodah 
se mora prirediti vsako leto. V ostalih disciplinah, ki spadajo pod okrilje Kajakaške 
zveze Slovenije se državno prvenstvo organizira občasno oziroma po potrebi nikakor 
pa ne večkrat kot enkrat letno. Državno prvenstvo priredi lahko le društvo (klub ali 
sekcija), ki je včlanjena v Kajakaško zvezo Slovenije. Ni zaželeno, da je prireditelj 
dve leti zapored isti. 
  
2. Prireditelja na podlagi prijav društev izbere KZS. Če nihče ne želi organizirati 
državnega prvenstva, KZS imenuje prireditveni odbor, ki izvede prvenstvo. 
  
3. Državnega prvenstva se lahko udeležijo vse pravilno prijavljene ekipe društev, ki 
so člani Kajakaške zveze Slovenije. Mlajši tekmovalci (do vključno mladincev) so 
dolžni na državnih prvenstvih nastopati v vsaj dveh disciplinah. Tekmovalci v 
kategoriji članov so dolžni nastopati v svoji kategoriji. Klubi imajo diskrecijsko pravico 
odločanja. Neudeležba je dovoljena le v slučaju bolezni ali šolskih obveznosti. 
  
4. Datum državnega prvenstva v skladu z mednarodnim in slovenskim tekmovalnim 
koledarjem določi KZS.  
  
5. Prireditelj je dolžan državno prvenstvo izpeljati po pravilih KZS. Ker so za 
državno prvenstvo postavljena strožja merila, kot za ostala tekmovanja, v vseh 
dvoumnih ali spornih primerih veljajo pravila in tolmačenja tega pravilnika. 
 
6.  V slalomu se morajo organizirati tri državna prvenstva: 
      Člani in U23,(moški, ženske) 
       Mladinci-ke in mlajši-e mladinci-ke, 
       Dečki in mlajši dečki. (deklice)  
V ostalih oblikah kajaka se lahko DP organizira skupaj za več starostnih kategorij 
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 II. Sestava odborov in razsodišča 
  
1) Tekmovanje vodi prireditveni odbor. Njegova sestava je prepuščena prireditelju. 
Vodi ga predsednik, ki ga imenuje prireditelj ali izvoli odbor. Prireditveni odbor mora 
biti sestavljen iz najmanj 5 članov, med katerimi morajo obvezno biti naslednji: Vodja 
tekmovanja, ki je hkrati predsednik prireditvenega odbora; glavni sodnik, tehnični 
vodja, pomočnik glavnega sodnika in vodja računske službe. Praviloma so glavni 
sodnik, in pomočnik glavnega sodnika mednarodni sodniki. Preostala člana odbora 
sta lahko državna sodnika. Prireditveni odbor glede na možnosti in potrebe poljubno 
poveča svojo sestavo. 
  
2) Tekmovalni odbor (žirija) je sestavljen iz 3 ali 5 članov. Člani žirije so delegat 
KZS, vodja tekmovanja in predstavniki vodij ekip izbrani na sestanku vodij ekip. 
Priporoča se, da je predstavnik žirije  delegat KZS. Sklepi se sprejmejo z navadno 
večino. 
Tekmovalni odbor (žirija) deluje v skladu z pravili ICF. 
  
3) Tehnično tekmovalna komisija KZS na podlagi tekmovalnega koledarja imenuje 
delegata, ki sodeluje na tekmovanju. Njegove pristojnosti so določene z začasnim 
navodilom. 
  
4) V primeru pritožbe na odločitev žirije, predsedstvo KZS imenuje razsodišče. 
Razsodišče sestavlja 3 ali 5 članov, ki morajo biti državni sodniki. Predsednika in 
člane določi predsedstvo KZS. 
 - razsodišče rešuje nanj naslovljene pritožbe z navadno večino glasov.                 
Glasovanje razsodišča ne more biti neodločeno. Sklep se mora glasiti "za" ali        
"proti". 

  

  

 III. Razpis za prijave 
  
1) Razpis morajo društva prejeti najmanj štiri tedne pred prvim dnem tekmovanja. 
Vsebovati mora vsaj naslednje podatke : 
 - organizator 
 - kraj tekmovanja in ime vode, kjer se tekmovanje odvija 
 - datum tekmovanja  
 - začetek uradnega treninga, začetek tekmovanja 
 - mesto starta in cilja  
 - podatke o tekmovalcih, ki jih mora vsebovati prijava 
 - kategorije v katerih se bo tekmovalo 
 - zadnji rok prijave 
 - način preverjanja opreme 
 - startnina 
 - tekmovalna pravila 
 - namestitve. 
  
2) Zadnji rok za prijave je vsaj 3 dni pred prvim tekmovalnim dnevom. 
 Prijava mora vsebovati vse v razpisu zahtevane podatke, sicer je neveljavna. 
Naknadno prijavljeni tekmovalci na državnem prvenstvu ne morejo štartati.  
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 IV. Čolni, oprema, proga 
  
1) Čolni in oprema morajo biti v skladu s pravili ICF. Število in velikost nalepk na 
čolnih in opremi ni omejena. 
  
2) Merjenje časa mora biti v skladu s pravili ICF za mednarodna tekmovanja 
(elektronsko ) 
Merjenje - kontrola opreme  
Na državnih prvenstvih za člane in mladince v slalomu in na mirnih vodah se 
kontrola opreme mora izvajati. 
Kontrola opreme se izvaja po pravilih ICF. Za mlajše kategorije se kontrola opreme 
ne izvaja. 
Tekmovalcem se mora omogočiti kontrolo opreme pred tekmovanjem. 
Sistem kontrole opreme na cilju se določi na sestanku vodij ekip prijavljenih društev. 
 
 
 

V. Odprto državno prvenstvo 
 
1) Državno prvenstvo je odprto za tekmovalce tujih držav, kadar KZS to dovoli ali            
zahteva. Odprto državno prvenstvo ima status mednarodnega tekmovanja, če             
izpolnjuje zahteve ICF o mednarodnih tekmovanjih. 
  
2) V kolikor ima državno prvenstvo status mednarodnega C tekmovanja, se mora            
prirediti po pravilih ICF. Podeliti se morata dva kompleta kolajn. Prvega za                  
rezultate, kjer so vsi uvrščeni tekmovalci. Drugega za rezultate slovenskih                   
tekmovalcev. 
  
3)  Kadar odprto državno prvenstvo nima statusa mednarodnega C tekmovanja, se         
prireja po pravilih KZS. Tujim tekmovalcem se podeli priznanje v kolikor so              
osvojili enega od treh prvih mest. Slovenskim tekmovalcem se podeli priznanje          
po rezultatih, iz katerih so bili črtani tuji tekmovalci. 
 
 
  

 VI. Protokol 
  

1) Zaželeno je, da se državno prvenstvo začne z igranjem državne himne. Ker to 
na vseh prizoriščih največkrat ni možno, se s tem protokolom mora začeti vsaj 
razglasitev  rezultatov in podelitev priznanj. 
V vsakem primeru mora biti na prizorišču slaloma, tekmovanj na mirni vodi, kajak 
pola in kajak rodea in cilju spusta, ter maratona izobešena slovenska zastava (ter 
zastave držav udeleženk). 
Zaželeno je, da je tako tudi na štartu spusta in maratona.  
Zahteva se, da se tekmovalci na razglasitvi rezultatov dostojno oblečeni in da so v 
dresih klubov. 
  
2) Za prva tri osvojena mesta v vsaki veljavni kategoriji se mora tekmovalcem 
podeliti zlato, srebrno in bronasto kolajno.  
Kolajno mora dobiti vsak tekmovalec v C-2, K-2, K-4 in C-4 in vsi člani moštva. 
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 VII. Pritožbe 

  
1)  Pritožbe na odločitev razsodišča rešuje predsedstvo KZS. Pritožba mu mora biti  
pisno vročena v roku sedem dni po uradni razglasitvi rezultatov. Pritožben polog  
znaša  25 EUR. 
 
2)  Pritožba na odločitev predsedstva KZS je možna na skupščino KZS. Rok za               
pritožbo je 15 dni po vročitvi sklepa predsedstva. Odločitev skupščine je                     
dokončna in nanjo ni pritožbe. Pritožbeni polog znaša  25 EUR. 
  
  
  

 VIII. Kategorije 
  
1) Na državnem prvenstvu je kategorija veljavna, če v njej štartajo ali tekmujejo 
najmanj trije tekmovalci ali moštva iz dveh slovenskih klubov. 
 
2) Starostne kategorije so naslednje : 
      - mlajši dečki - deklice do 12 leta 
 - starejši dečki - deklice do 14 leta 
 - mlajši mladinci-mladinke do 16 let 
 - mladinci-mladinke do 18 leta 
 - mlajši člani -članice do 23 let 
 - člani -članice od 23 leta dalje. V letu, ko dopolni zgoraj navedeno starost lahko              
tekmovalec - ka štarta še v dosedanji (t.j. mlajši starostni skupini). 
 - veterani so vsi bivši tekmovalci, starejši od 35 let, ki dve sezoni niso aktivno          
tekmovali v slalomu  spustu ali na mirnih vod. Kategorijo veteranov se razdeli na 
desetletne razmike 35-45 let, 46-55 let, 56-65 let in nad 66 let. 
 
3) Tekmovalci lahko štartajo in so uvrščeni le v kategorijah v katere so prijavljeni. V 
kolikor pri prijavi tekmovalca ni navedena starost tekmovalca oziroma kategorije bo 
uvrščen v najstarejšo starostno kategorijo na tekmovanju. 
 
4) Vrstni red startov na državnem prvenstvu določi organizator. Svetuje pa se, da 
štartajo mlajši prvi in tekmovalci, ki bodo predvidoma dosegali slabše rezultate, pred 
tistimi, ki bodo dosegali boljše rezultate. 
 

5) Moštva štartajo oziroma tekmujejo kakor določi organizator. Vsi člani -ce moštva 
morajo biti člani istega kluba. Moštva se prijavlja po končanem prvem teku 
tekmovanja. Tekmovalec lahko štarta v različnih starostnih kategorijah v posamezni 
in moštveni vožnji. Kategorije pri moštvih se ne združujejo. Izjemoma lahko 
organizator združi kategorije, v primeru, če nobena od starostnih kategorij nima 
veljavne kategorije.  
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 IX. Končne določbe 
  
1)  Za tolmačenje pravilnika  je pristojno predsedstvo Kajakaške zveze                     
Slovenije. Ta tolmačenja kot presedan dopolnjujejo obstoječe pravilnike. Za začasne 
spremembe in dopolnila pravilnikov, predvsem usklajevanje s pravili ICF je med 
tekmovalno sezono pristojna Tehnično tekmovalna komisija KZS, dokončno jih 
sprejema predsedstvo KZS. 
        
2) V vseh primerih, ki jih ne zajema ta pravilnik veljajo pravila ICF. 
 
  
3) Pravilnik začne veljati z dnem 22.11.2007. 
 
 
Številka: 2/07 
Datum: 20.11.2007 
  
  

Predsednik  
 
       Marko Kryžanowski 
 
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  


