
Pravilnik tekmovanja za Slovenski pokal mlajših kategorij 

 
1. člen 
(Namen) 

(1) Tekmovanje za Slovenski pokal mlajših kategorij se organizira z namenom popularizirati 
kajakaštvo med mlajšimi kategorijami. Glavni namen je zagotoviti tekmovalcem teh starostnih 
kategorij možnost tekmovati preko vse sezone. Cilj tekmovanja je motiviranje tekmovalcev v 
daljšem časovnem obdobju. Z določitvijo disciplin po starostnih kategorijah se usmerja razvoj in 
preprečuje prezgodnja specializacija. Slovenski pokal mlajših kategorij vsebuje letno in zimsko 
serijo tekmovanj. Zimska serija tekmovanj se točkuje samo za kategorije dečkov in deklic. 

(2) Zimska serija tekmovanj se organizira z namenom, da se tekmovalce nižjih starostnih kategorij 
motivira preko zime za vadbo dodatnih športov. S to vadbo naj bi mladi pridobili  višji nivo 
osnovnih motoričnih sposobnosti in bili motivirani za redno vadbo preko celega leta. 

2. člen 
(kategorije) 

(1) Na tekmovanjih za Slovenski pokal mlajših kategorij lahko nastopajo tekmovalci v naslednjih 
kategorijah in disciplinah: 

Cicibani              K-1 slalom, spust, spust-sprint, prirejeni slalom 
Cicibanke           K-1 slalom, spust, spust-sprint, prirejeni slalom 
Mlajši dečki        K-1 slalom, spust, spust-sprint, prirejeni slalom  
Mlajše deklice    K-1 slalom, spust, spust-sprint, prirejeni slalom  
Starejši dečki     K-1 slalom, spust, spust-sprint, prirejeni slalom  
                          C-1 slalom, spust, spust-sprint, prirejeni slalom  
Starejše deklice K-1 slalom, spust, spust-sprint, prirejeni slalom  
Mlajši mladinci    K-1 slalom, spust, spust-sprint,  
                          C-1 slalom, spust, spust-sprint,   
                          C-2 slalom, spust, spust-sprint,   
Mlajše mladinke K-1 slalom, spust, spust-sprint,  
Mladinci              K-1 slalom, spust, spust-sprint,  
                          C-1 slalom, spust, spust-sprint,   
                          C-2 slalom, spust, spust-sprint,   
Mladinke             K-1 slalom, spust, spust-sprint, 

(2) V kategoriji cicibani, cicibanke nastopajo tekmovalci/ ke, ki v tekočem letu napolnijo 10 let in 
mlajši. V skupnem seštevku slovenskega pokala  se cicibani /ke uvrščajo v kategorijo mlajši 
dečki/deklice. Strokovni svet pred začetkom sezone določi tekmovanja na katera se uvrsti 
kategorija cicibani. 

(3) V kategoriji mlajši dečki, deklice nastopajo tekmovalci/ke ki v tekočem letu napolnijo 12 let in 
mlajši. 

(4) V kategoriji starejši dečki, deklice nastopajo tekmovalci/ke ki v tekočem letu napolnijo 14 let in 
mlajši. 

(5) V kategoriji mlajši mladinci, mladinke nastopajo tekmovalci/ke ki v tekočem letu napolnijo 16 
let in mlajši. 

(6) V kategoriji mladinci, mladinke nastopajo tekmovalci/ke ki v tekočem letu napolnijo 17 do 18 
let. 

(7) V zimski seriji tekmovanj se tekmovanja organizira za iste starostne kategorije kot tekmovanje 
v spustu ali slalomu za slovenski pokal v poletni seriji.  



3. člen 
(čolni) 

(1) Tekmovanje za Slovenski pokal mlajših kategorij se organizira v disciplinah: slalom, spust, 
spust- sprint in prirejeni slalom, maraton oz. mini maraton. 

(2) Kategorije mlajših dečkov in deklic ter starejših dečkov in deklic  v vseh disciplinah nastopajo v 
slalom čolnih. Kategorija mlajših mladincev in mladincev nastopa v spustu v čolnih za spust ter v 
slalomu in prirejenem slalomu v čolnih za slalom. 

4. člen 
(število tekmovanj) 

(1) Število tekmovanj za Slovenski pokal mlajših kategorij ni omejeno. Tekmovanja se organizirajo 
preko cele tekmovalne sezone. Tekmovanj naj ne bi bilo manj kot pet v posamezni disciplini.  
Polovica tekmovanj v spustu naj bi bila v sprintu in vsaj ena tretjina tekmovanj v slalomu naj bi 
bila v slalomu s prirejenimi pravili. Tekmovanja določi tehnično tekmovalna komisija na predlog 
Strokovnega sveta KZS in kajakaških klubov. 

(2) Državno prvenstvo šteje kot ena od tekem Slovenskega pokala mlajših kategorij. 
Tekmovanje za Slovenski pokal mlajših kategorij se praviloma izvede v enem dnevu. V primeru, da 
je tekmovanje v okviru tekmovanja starejših kategorij in v primeru državnega prvenstva lahko 
tekmovanje traja dva dni. 

(3) Zimska serija tekmovanj naj bi bila organizirana v obdobju od oktobra do začetka aprila. 
Tekmovanje naj bi vsebovalo od 5 do 8 tekmovanj v različnih disciplinah in športnih panogah, ki 
ustvarjajo dobre pogoje za nadaljnji trening v kajaku ali kanuju. 

(4) Tekmovanja naj bi se izvedla v naslednjih disciplinah: 
Slalom, spust, maraton, mnogoboji, tek , plavanje, poligon v telovadnici  
(5) Možno je organizirat tudi druge tekme, ki pa naj ne bi bile v preveliki meri vezane na uporabo 
specialne športne opreme drugih športnih disciplin. 

(6) Število tekem in vrsto tekmovanj se določi vsako leto pred začetkom zimskega pripravljalnega 
obdobja.  

5. člen 
(točkovanje) 

(1) V točkovanju za skupno- končno uvrstitev v Slovenskem pokalu mlajših kategorij se upošteva 
70% vseh tekmovanj v tekočem letu, če je tekmovanj več kot pet, sicer štejejo vsa tekmovanja. 
Za vsako kategorijo se razglasi prve tri uvrščene.  

(2) Kategorija na posameznem tekmovanju je veljavna, če v njen nastopijo vsaj trije tekmovalci. 

(3) Točkuje se po naslednjem sistemu: 
1. mesto  50 točk 
2. mesto  45 točk 
3. mesto  42 točk 
4. mesto  40 točk 
5. mesto  39 točk 
       
Vsako nižje uvrščeno mesto dobi eno točko manj. Tako dobi 43. mesto 1 točko 

(4) Na tekmovanjih zimske serije, ki jih sestavlja več disciplin, poteka točkovanje v posamezni 
disciplini po sistemu kazenskih točk: 
       
1.mesto  1 točka 
2.mesto  3 točke 



3.mesto  5 točk 
4.mesto  6 točk 

(5) Vsako nižje uvrščeno mesto dobi eno točko več. Zmagovalec tekmovanja je tekmovalec, ki 
zbere najmanjše število točk. V primeru istega števila točk si tekmovalci mesto delijo. 

6. člen 
(tekmovalne proge) 

SLALOM: Tekmovanja v slalomu se izvaja kot klasični slalom ali slalom po prirejenih pravilih. Na 
klasičnem slalomu naj ima proga 12 – 15 vratic, za mladince lahko tudi več. Postavitev naj bo 
primerna starostni stopnji. V primeru, da je tekmovanje za slovenski pokal v okviru tekmovanja za 
starejše kategorije Odbor slovenskega pokala predlaga, vodje ekip pa potrdijo katera vratica se ne 
vozijo. 

PRIREJENI SLALOM: Na tekmovanju v slalomu po prirejenih pravilih se približno polovica vratic 
klasičnega slaloma nadomesti z različnimi nalogami v čolnu. Organizator mora v razpisu opisat 
izvedbo nalog ter način kaznovanja ne-izvedbe ali napačne izvedbe posameznih dodatnih nalog. 

SPUST: Tekmovanja v spustu se organizira kot klasični spustu ali sprint. Dolžina  prog za klasični 
spust naj bo med 8 in 12 minut, ter za sprint med 90 sekund do 2 minuti . Maraton do 2h in mini 
maraton 30 min do 1h. Težavnost proge je lahko med 1 in 3 težavnostne lestvice. O primernosti 
proge odločajo vodje ekip pred pričetkom tekmovanja. Če je tekmovanje izvedeno istočasno s 
kakšnim drugim tekmovanjem za višje starostne kategorije, se za mlajše kategorije izbere 
najprimernejši odsek proge.   

ZIMSKA SERIJA: Organizator vsakega posameznega tekmovanja mora skupaj z razpisom 
posredovati tudi natančna pravila tekmovanja in morebitne posebnosti ( Primer: tekmovanje v 
poligonu:  spisek elmentov v poligonu, po možnosti skico poligona, približno trajanje kroga, sistem 
merjenja časa- kazenske sekunde, seštevanje časov ali število ponovitev itn.) 

7. člen 
(uradni trening) 

Pred uradnim treningom je obvezna demonstracijska vožnja. Uradnega treninga ni, vendar mora 
organizator organizirati demonstracijsko vožnjo, ki je na nivoju ranga tekmovanja. Pred tekmovanji 
spusta je trening vožnja dovoljena tudi na dan tekmovanja. 

8. člen 
(merjenje časov) 

Na tekmovanjih za Slovenski pokal mlajših kategorij v poletni seriji mora biti merjenje časov 
elektronsko. Za zimsko serijo je dovoljeno za določena tekmovanja izvajati ročno merjenje časa. 

9. člen 
(pravica nastopa) 

(1) Pravico nastopa na tekmovanjih Slovenskega pokala mlajših kategorij imajo vsi tekmovalci, 
registrirani pri Kajakaški zvezi Slovenije z veljavno licenco za tekočo sezono. Tekmovalci na 
tekmovanjih  nastopajo na lastno odgovornost. 

(2) Posamezni tekmovalec v zimski seriji na vseh tekmovanjih nastopa v starostni  kategoriji, v 
kateri bo nastopal v sezoni, ko bo serija tekmovanj zaključena. 

10. člen 
(odbor) 



(1) Za pravilen in nemoten potek serije tekmovanj za Slovenski pokal mlajših kategorij skrbi Odbor 
slovenskega pokala, ki ga vodi koordinator pokala. Odbor sestavljajo koordinator in dva člana, 
predlagana s strani klubov. 

(2) Glavne naloge Odbora so: 

- skrbi, da so tekmovanja za Slovenski pokal mlajših kategorij organizirana na primerni kakovostni 
ravni 
- skrbi, da so tekmovanja organizirana v skladu s pravili tega tekmovanja 
- skrbi za reševanje vseh vprašanj, povezanih z nemoteno izvedbo tekmovanj 
- predlaga tehnično tekmovalni komisiji spremembe in izboljšave pravilnika tekmovanja za 
Slovenski pokal mlajših kategorij 
- kontrolira trenutno in končno razvrstitev točkovanja za Slovenski pokal 
- organizatorjem z manj izkušnjami z nasveti pomaga pri organizaciji tekmovanj 

11. člen 
(nagrade) 

Nagrade za posamezno tekmovanje Slovenskega pokala mlajših kategorij zagotovi organizator 
tekmovanja. Nagrade za končno razvrstitev v posameznih kategorijah zagotovi Kajakaška zveza 
Slovenije. 

 
Številka: 
Datum: 

Predsednik 
Marko Kryžanowski 

 


