
Na podlagi 2. odstavka 26. dlena Statuta Kajakagke zveze Slovenije (KZS)je Predsedstvo
na sejidne 20.11.2007 sprejelo naslednji

PRAVILNIK O KAJAKASKIH SODNIKIH

1 . 6 l e n

S tem pravilnikom se potrjuje kategorte sodnikov ter nadini in postopki za pfldobitev naziva
'kajakaSki sodnik'.

2. dlen

Vsa tekmovanja v koledarju Kajaka6ke zveze Slovenije v vseh disciplinah na podrodju
Slovenije nadzorujejo in vodijo sodniki, ki so znanja pridobili na nadin, kot to doloda ta
pravilnik in po pravil ih Mednarodne kajakaike zveze (lCF).

3. dlen

Sodniki so razvrsdeni v naslednji kategorije:
a) dr:avni sodnik
b) mednarodni sodnik ICF

4. 6len

1) Naziv drzavni sodnik pridobi kandidat, ki uspe6no opravi sodniSki izpit.
SodniSka licenca se vsako leto potrjuje na republ;5kem seminarju.

2) Drzavni sodnik lahko kandidira za opravljanje izpita za mednarodnega sodnika, vendar
mora biti pred tem vsaj 5let drzavnisodnik in ne sme biti mlajai od 25 let in starejsi od 65 let.
Predlaga ga sodniSka komisija pri KZS. Stroike opravljanje izpita za mednarodnega sodnika,
kij ih predpise ICF kri je KZS.

3) Sodnik napreduje v naziv mednarodni sodnik, ko uspesno opravi izpit po pravilniku lCF.
Nazadovanje iz viijega na nizji nivo ni mogode.

5. dlen

1) Drzavni sodnik ima pravico opravljati vse sodniske dolznosti in funkcije na tekmovanjih, ki
jih organizira KZS ali posame-zni klubi.

2) l\.4ednarodni sodnik ima poleg pravic drzavnega
odstavku pravico izvajati vse dolznosti in funkcije,
mednarodnih tekmovanjih.

6. alen

1) Dr:avni sodnik lahko postane vsak polnoletni drzavljan Republike Slovenije, ki je dlan
kluba najmanj eno leto, uspesno opravi izpit in je star najmanj 1B let.

kajakaskega sodnika po prejsnjem
ki j ih organizira KZS ali ICF na



7. alen

Osnovna znanja, kij ih mora kandidat imeti, da uspeSno opravi izpit so:
- poznavanje vrst kajakov, kanujev in drugih plovil ter varne opreme
- poznavanje ICF tekmovalnih pravil za disciplino za katefo sodniskj izpit opravlja
- poznavanje pri lagojenih pravil, ki veljajo za slovenska tekmovanja v slalomu, kajaku

na mirnih vodah in spustu
- poznavanje pfavil in organizacije tekmovanj KZS
- poznavanje Pravilnika o kajakaikih sodnikih
- poznavanje organizacije ter potfebnih evidenc za organizacijo lekmovanja v slalomu,

spustu in kajaku na mirnih vodah (opis vseh potrebnih sluZb, naprav itd.)
- poznavanje Statuta ICF in Pravil o mednarodnih tekmovanjih (lCF).
- poznavanje zgodovine razvoja kajakastva in kanuizma

9 . 6 l e n

'1) SodniSka komisija Steje pet dlanov.
lzpitno komisijo za drzavnega sodnika sestavljajo najmanj trije dlani komisUe iz prejinjega
odsiavka in morajo imeti naziv mednarodnega sodnika.

2)Vsem, kiso uspeino opravil i izpit, KZS izda potrdilo o uspeSno opravljenem izpitu.

3) Stro6ke izpita nosi kandidat (oz. klub katerega alan je kandidat ), ki opravlja izpit.

4) Viiino stroikov licen6nega seminarja in prvega pristopa k sodniskemu izpitu doloai
SodniSka komisija.

5) Licen6ni seminarji, ki j ih razpise Sodniska komisija, se izvajajo v dveh terminih z
najmanjsim razmikom 10 dni. S tem je vsem kandidalom omogodena zaneslj iva
udeleZba.
Sodniki, ki ne obnovijo licence, ne morejo soditi v tekodem koledarskem let-.

10 .  d len

1)Kandidate za opravljanje sodniskega izpita prUavUo klubi, ko so 6lani KZS, po razpisu
SodniSke komisije.

2) V razpisu se objavi kraj in das izvajanja izpita in o tem obvesti klube (kandidate) vsaj
ah mac6. nra.l i?nit^m

3) Priiava mora vsebovati:
- ime, priimek in rojstne- podatke
- potrebno dokumentacijo, navedeno v 6. alenu iega pravilnika
- vpladano prijavnino v vil ini, ki jo dolodi Sodniika komislja

1 '1. dlen

1) lzpit je sestavljen iz teoretidnega in pfaktidnega dela.

2) Teoretiini del izpita vsebuje poznavanje pravil in predpisov in je praviloma skupen za vse
sodnike KZS.



3) Prakti6ni del izpita za kajak na divji vodi obsega:
- doloaanje kazenskih sekund na podlagiskice slalomske tekmovalne proge in
, uspesno sojenje na enen tekmovanju.

Praktiden del izpita za kajak na mirni vodi obsega:
- preizkus znanj in pfaktianih postopkov pritekmovaniu
- uspe6no sojenie na enem tekmovanju

12. eh-n

'1) Registfacijo sodnikov in evidenco vodi KZS - SodniSka komisija.

2) Sodniska komisija vodi register o izdanih potrdil ih in o opravljenih izpitih ter sodniskih
izkaznicah.

13. 6len

Naziv mednarodnega kajakagkega sodnika se pridobi po pravilih ICF na podlagi
opravljenega izpita (glej dlen 4.). Kandidate izmed dr:avnih sodnikov predlaga Sodniika
komisija na podlagi dokumentacue o uspeanem sojenju v zadnjih petih letih ter znanja enega
od uradnih jezikov ICF (franco56ina, nemsdina, anglesaina)

14.  a len

Dr:avni sodnik, ki v zadnjih treh letih ni sodil, aeprav je bil vsaj enkrat vabljen na tekmo,
mora ponovno opraviti preizkus pred sodnisko komjsijo. ?

'15. alen

'1) Sodnik je disciplinsko odgovoren za svoje ravnanje.

2)Vsakega sodnika lahko KZS ali Sodniska komisija kaznuje s trajno alizaaasno prepovedjo
sojenja ali pa odredi, da ponovno opravlja sodniSki izpit.

3) Predlog za uvedbo disciplinskega postopka lahko poda tekmovalni odbor, ofganizator
tekmovanja, glavnisodnik alidelegat KZS. Predlog mora biti dokumentiran.

16 .6 len

Pravilnik zadne veljati z dnem sprejema na Predsedstvu KZS-

Stevilka: 1/07
Datum:  20 .11 .2007

Predsednik sodniske komisije KZS:

Josko Kancler

Pfedsednik KZS:

N.4arkoXry:a D


