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MEDNARODNA KAJAKAŠKA ZVEZA 
 

S L A L O M 
 
 
 

TEKMOVALNA PRAVILA 
 

Tekmovalna pravila za slalom so bila sprejeta na kongresu ICF 2007 
 

Tekmovalna pravila stopijo v veljavo 14. januarja 2007. 
 
 
UPORABLJENE OKRAJŠAVE IN DEFINICIJE  
 
  
 
Tekmovalec Tekmovalec ali tekmovalka  
 
Zveza Zveza, članica ICF  
 
ICF Mednarodna kajakaška zveza  
 
IJCSL Mednarodni sodnik za slalom  
 
ICF IJCSL Mednarodni slalomski sodnik ICF  
 
CSLC Odbor za slalom  
 
WCh Svetovno prvenstvo  
 
WCS Svetovni pokal v slalomu  
 
Tekmovanje svetovna prvenstva, svetovni pokali in mednarodne tekme  
 
Kategorije Kajak moški - KM  
 
 Kajak ženske - KW  
 
 Kanu moški - CM  
 
 Kanu ženske - CW  
 
Discipline Posamezno K1M, K1W, C1M, C1W, C2M in C2W  
 
 Moštveno (ekipno) K1M x 3, K1W x 3, C1M x 3, C1W x 3, C2M x 3 in C2W x 3  
 
(DSQ-R) Diskvalifikacija/izključitev iz teka  
 
(DSQ-C) Diskvalifikacija iz tekmovanja  
 
(GR) Splošna pravila (potrdi kongres ICF)  
 
(TR) Tehnična pravila (potrdi Upravni odbor ICF)  
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Če imate vprašanja glede te listine ali rabite kopijo pravil, potem se obrnite na Kajakaško zvezo 
Slovenije. 

I SPLOŠNA PRAVILA  

1 Namen (GR)  
 
1. 1 Namen tekmovanja v slalomu je prevoziti z vratci določeno progo na divji vodi v čim krajšem času  in brez 
napak.  

2 Mednarodna tekmovanja (GR)  
 
2. 1 Vsa tekmovanja, proglašena za mednarodna, morajo potekati po pravilih ICF.  
 
2. 1. 1 Tekmovanja, ki jih organizira posamezna zveza ali v njo včlanjena društva, se vedno štejejo za  mednarodna, 
če so na ta tekmovanja vabljeni in se jih tudi udeleže tuji tekmovalci.  
 
2. 2 Mednarodno tekmovanje mora nadzorovati vsaj en sodnik, ki ima veljavno izkaznico IJCSL.  
 
2. 2. 1 Te funkcionarje imenuje predsednik CSLC izmed kandidatov, ki jih predlagajo organizatorji.  
 
2. 2. 1. 1 Stroške bivanja in prehrane teh funkcionarjev pokriva zveza, ki organizira tekmovanje.  
 
2. 3 Obstajajo tri vrste mednarodnih tekmovanj, in sicer:  
 
A - Tekmovanje je izključno za državne reprezentance. Sodelujejo lahko vse zveze z največ šestimi čolni v vsaki 
disciplini.  
 
B - Tekmovanje je izključno za državne reprezentance. Sodelujejo lahko vse zveze na povabilo organizatorja z 
največ šestimi čolni v vsaki disciplini.  
 
C - Sodelujejo lahko vse zveze. Število tekmovalcev določi organizator.  
 
2. 3. 1 Vrstni red štartov na tekmovanjih vrste A, B in C je v obratnem vrstnem redu svetovne lestvice  ICF. Vrstni 
red štartov tekmovalcev, ki niso uvrščeni na to lestvico, je prepuščen odločitvi  organizatorja.  
 
2. 4 Imamo tri vrste ICF tekmovanj:  
 
 - Svetovna članska prvenstva (glej poglavje IV)  
 
 - Svetovna mladinska prvenstva (glej poglavje V)  
 
 - Tekmovanja za svetovni pokal (glej poglavje VII)  

3 Tekmovalci (GR)  
 
3. 1 Mednarodnega tekmovanja se lahko udeležijo samo člani klubov, ko so včlanjeni v zvezo.  
 
3. 2 Tekmovalec lahko vedno nastopi na mednarodnem tekmovanju individualno za vsak takšen  individualni nastop 
mora dobiti posebno dovoljenje s strani svoje nacionalne zveze.  
 
3. 3. 1 To privoljenje matične zveze mora biti poslano na sedež ICF-a do 30. novembra, leto dni pred  predvidenim 
tekmovanjem. Kopija tega privoljenja mora biti poslana predsedniku Odbora za slalom. Isti postopek velja, ko se 
tekmovalec odloči za vrnitev v matično zvezo.  
 
3. 3. 2 Če tekmovalec živi v tujini najmanj dve leti ali več, potem privoljenje matične zveze ni več  potrebno.  
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3. 3. 3 Tekmovalec ne sme na kajakaških tekmah tekmovati (zastopati) za več kot eno zvezo v enem  koledarskem 
letu. To pravilo ne velja za tekmovalca/ko, kateri/a je zapustil/a svojo državo zaradi poroke v drugi državi. V tem 
primeru lahko tekmovalec/ka nastopi za svojo novo zvezo brez čakalne dobe dveh let.  
 
3. 4 Tekmovalec lahko tekmuje v mladinski kategoriji od leta, v katerem dopolni 15. leto starosti, pa do leta, v 
katerem dopolni 18 let.  
 
3. 5 Tekmovalec veteran (master) lahko nastopi v veteranskih (Master) tekmah v letu, v katerem je dosegel spodnjo 
mejo starostnega razreda; to pomeni, da v razredu 35 – 39 let lahko nastopi v letu, v katerem bo tekmovalec dosegel 
35. leto starosti. V disciplinah, kjer nastopa več kot en tekmovalec v čolnu, določa kategorijo starost najmlajšega 
tekmovalca. Starostne kategorije se pričnejo s skupino 35 – 39 let in si slede v 5 letnih obdobjih.  
 
3. 6 Vsaka sodelujoča zveza mora zagotoviti dobro zdravstveno stanje in telesno pripravljenost svojih tekmovalcev, 
kar jim dovoli, da lahko tekmujejo na primerni stopnji določenega tekmovanja. Poleg tega jim zagotavlja, da se 
vsakemu tekmovalcu, vodji ekipe in članu zveze nudi zdravstveno, nezgodno in premoženjsko zavarovanje, ki 
pokriva njih, njihovo opremo in lastnino.  

4 Mednarodni koledar tekmovanj (GR)  
 
Mednarodni koledar tekmovanj je drugačen od mednarodnega koledarja tekmovanj ICF (tekmovanja za ICF).  
 
4. 1 Samo državna zveza lahko da predlog za vpis tekmovanj na mednarodni koledar tekmovanj. Samo  člani ICF-a 
lahko vložijo vpis tekmovanja na koledar.  
 
4. 1. 1 Tekmovanje se prijavi na obrazcu, ki ga izda ICF, in je objavljen na spletni strani ICF.  
 
4. 1. 2 Eno leto pred začetkom tekmovanj (do 1. januarja) mora biti objavljen koledar ICF tekmovanj (svetovnih 
prvenstev in svetovnega pokala). Skrajni rok za prijave na mednarodna tekmovanja je 2 meseca po objavi koledarja 
tekmovanj ICF (1. marec).  
 
4. 2 Tekmovalni odbor potrdi popoln koledar tekmovanj. Po potrditvi je koledar dokončen.  

5 Najmanjša udeležba (TR)  
 
5. 1 Tekmovanj v posamični ali moštveni disciplini se lahko izvede samo v primeru, da na tekmovanju sodelujejo 
najmanj trije tekmovalci ali tri moštva iz dveh različnih zvez.  
 
5. 2 Za veljavnost tekmovanja ni potrebno, da vsi trije tekmovalci ali vsa tri moštva tekmovanje končajo.  

6 Kategorije KM, KW in CM, CW  
 
6. 1 Posamezne discipline:  
 
 Ženske K1  
 Moški K1  
 Ženske C1  
 Moški C1  
 Ženske C2  
 Moški C2  
 
6. 1. 1 Vsak tekm alec lahko nastopi v več kot eni posamezni disciplini.  
 
6. 2 Moštvene dis pline:  
 
 Ženske 3 x K1  
 Moški 3 x K1  
 Ženske 3 x C1  
 Moški 3 x C1  
 Ženske 3 x C2  

ov

ci
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 Moški 3 x C2  
 
6. 2. 1 Moštvo je lahko sestavljeno iz tekmovalcev, ki so nastopili v posameznih disciplinah.  
 
6. 2. 2 Tekmovalec lahko nastopi samo v eni moštveni disciplini.  
 
6. 2. 3 Tekmova ahko nastopi v moštvu, v disciplini, ki je drugačna kot je tista, v kateri je tekmoval kot 
posameznik.  
 
6. 2. 4 Zamenjava posameznih tekmovalcev v moštvu se lahko opravi med prvim in drugim tekom, kadar ima 
tekmovanje dve v ji.  
 
6. 2. 4. 1 Samo en oln ekipe se lahko zamenja.  
 
6. 2. 4. 2 To sprem bo se mora pismeno sporočiti štarterju.  
 
6. 2. 5 V tekmova ih vrste A, B, in C so lahko po presoji organizatorja tudi mladinska tekmovanja, v katerikoli ali v 
vseh prej naveden  disciplinah.  
 
6. 3 Vrstni red štartov  
 
6. 3. 1 V moštve h vožnjah se vrstni red štartov določi iz povprečja rezultatov najboljših treh tekmovalcev vsake 
zveze v vsaki disciplini. Vrstni red štartov je obraten zaporedju tega že prej omenjenega zaporedja rezultatov. V 
izjemnih primerih organizator tekmovanja z žrebom moštva uvrsti na začetek štartne liste.  

 7 Čolni, vesla, oprema (GR/TR)  

7. 1 Tehnične specifikacije čolnov (TR)  
 
7. 1. 1 Linearne d enzije:  
 
vse vrste K1: minimalna dolžina 3,50 m (350 cm)  
 minimalna širina 60 m (60 cm)  
vse vrste C1: minimalna dolžina 3,50 m (350 cm)  
 minimalna širina 65 m (65 cm)  
vse vrste C2: minimalna dolžina 4,10 m (410 cm)  
 minimalna širina  m (75 cm)  
 
7. 1. 2 Minimalne teže čolnov:  
 
vse vrste K1: 9 kg
 
vse vrste C1: 10 k   
 
vse vrste C2: 15 kg  
 
Pred tehtanjem m  biti iz čolna odstranjena vsa odvečna voda.  
 
7. 1. 3 Vsi čolni m rajo imeti najmanjši radij na vsakem koncu 2 cm vodoravno in 1 cm navpično.  

likovani in ostati ves čas v okviru predpisanih dimenzij.  

. 1. 6 Kajaki K1 so pokriti čolni, ki se poganjajo z vesli z dvema lopaticama, in, v katerih tekmovalci sedijo. 
Kanadski kanuji s okriti čolni (C1, C2), ki se poganjajo z vesli z eno lopatico, in, v katerih tekmovalec kleči.  

7. 2 Blagovne znamke (GR)  
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7. 2. 1 Čolni, ob čila in oprema so lahko opremljeni z blagovnimi znamkami, reklamnimi simboli, emblemi in 
besedili.  

7. 3 Zahteve za tekmovanja ICF v slalomu (razen za OI)  
 
7. 3. 1 Smernice za katerakoli reklamna gradiva na oblačilih in opremi veslačev naj bodo, kot je to navedeno v 
naslednjih postav  
 
7. 3. 2 Vsa reklamna gradiva morajo biti nameščena tako, da ne ovirajo prepoznavnosti tekmovalcev, in, da ne 
vplivajo na rezulta  tekmovanja.  
 
7. 3. 3 Reklamira tobačnih izdelkov in žganih alkoholnih pijač ni dovoljeno.  

III ORGANIZACIJA TEKMOVANJ in PRAVILA TEKMOVANJA  

8 Funkcionarji (GR/TR)  
Glede na naravo pomembnost vodijo mednarodna tekmovanja v slalomu naslednji funkcionarji:  

8. 1 Tekmovalni odbor (GR)  
 
8. 1. 1 Vsako me odno tekmovanje v slalomu mora imeti tekmovalni odbor, ki je sestavljen iz treh članov. Člani 
tekmovalnega odbora morajo biti mednarodni sodniki (IJCSL). Člane tekmovalnega odbora imenuje zveza, ki prireja 
tekmovanje na osnovi predlogov zvez udeleženk. Nobena od sodelujočih zvez ne more imeti več kot enega 
predstavnika. Tekmovalnemu odboru predseduje predstavnik zveze prirediteljice.  
 
8. 1. 2 Tekmova i odbor sprejema proteste v zvezi z neupoštevanjem pravil in dokončno razsodi v primeru 
različnega tolmač ja pravil. Odločitve tekmovalnega odbora morajo biti v skladu s pravili ICF. Tekmovalni odbor 
lahko diskvalifici  tekmovalca za celotni čas tekmovanja. Tekmovalni odbor odloča o vseh vprašanjih, ki so nastala 
med tekmovanjem n jih pravila ne zajemajo.  
 
V primeru neodlo ega rezultata glasovanja odloči predsednik tekmovalnega odbora.  

8. 2 Funkcionarji (GR):  
 
1. Vodja tekmova (IJCSL/ICF JCSL)  
 
 2. Tehnični vodja IJCSL/ICF JCSL)  
 
 3. Glavni sodnik SL/ICF JCSL)  
 
 4. Pomočnik glavnega sodnika (IJCSL/ICF JCSL)  
 
 5. Sodniki na vratih (IJCSL/ICF JCSL)  
 
 6. Traser proge ( SL/ICF JCSL)  
 
 7. Pred-štartni kontrolor  
 
 8. Štarter  
 
 9. Sodnik na cilju
 
 10. Časomerilci  
 
 11. Vodja računs  službe  
 
 12. Kontrolor čo v  
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 13. Vodja reševalcev  
 
 14. Vodja zdravn ke službe*  
 
 15. Vodja za stike z mediji*  
 
 * Velja le za Sve  prvenstva in OI  
 
8. 2. 1 Funkcio ji pod točko 1. – 6. morajo biti mednarodni sodniki (IJCSL) za mednarodna tekmovanja. 
Funkcionarji pod čko 1. – 6. morajo biti ICF JCSL za tekmovanja ICF in OI.  

8. 3 Postopek za pridobitev naslova mednarodnega sodnika v slalomu (IJSL)  
8. 3. 1 Izpitna org
 
1. Izpit za funkci arje se organizira na vsakem svetovnem prvenstvu, če je zanj dovolj interesa. V primeru, da se 
izpit organizira na tekmi, ki ni v merilu svetovnega pokala, se lahko kot organizatorke izpita prijavijo samo svetovne 
zveze ali državne zveze. To se zgodi v skladu s prijavo tekmovalnega koledarja na obrazcu, ki ga izda ICF in je 
objavljen na sple i strani ICF. Končni roki so enaki kot pri mednarodnem koledarju tekmovanj. Koledar izpitov je 
objavljen isti dan t koledar mednarodnih tekmovanj.  
 
2. Kandidati za iz   
 
Samo državne zveze lahko nominirajo kandidate za izpit, vendar vsaj 30 dni pred izpitnim rokom. Prijave morajo 
iti poslane vodstvu ICF, spisane na posebnem obrazcu, ki ga izda ICF in je objavljen na spletni strani ICF. Vodstvo 

CF in praktične primere. Če izpit opravljajo v kateremkoli drugem uradnem jeziku, ne morejo 

e sestavi uradno ICF izpitno poročilo in ga posreduje vodstvu ICF, 
 jih posredujejo državnim zvezam.  

ehnične kriterije.  

ost  

le-ta kriti vse stroške 
 prevoza sodnikov, ki želijo opravljati izpit.  

onarja ICF za slalom (ICF JSL) [TR]  

je za slalom in generalni sekretar ICF predlagata ICF JCSL za obdobje dveh let. Odbor 
anizacijo seminarja, ki poteka enkrat letno, na katerem se ponovi in nadgradi znanje 

CSL, ki ga zastopa v certifikat ICF JCSL. Kriterij ocenjevanja je večinoma izkušenost v sojenju na 
mednarodnem niv nost v nalogah funkcionarja.  
 
8. 4. 1 Nominacij narjev za tekme ICF (samo ICF JCSL)  
 

iš

tovna

nar
 to

anizacija  

on

tn
ko

pit

b
ICF jih pregleda in posreduje spisek predsedniku izpitne komisije.  
 
3. Potek izpita  
 
Izpit izvaja podkomisija, ki jo sestavljata dva člana. Določi ju predsednik tehnične komisije ICF. Izpit poteka v 
angleškem jeziku za vse funkcionarje, ki želijo sodelovati na tekmovanjih ICF (ICF JCSL). Poznati morajo statut 
CF, pravila II

sodelovati na tekmovanjih ICF.  
 

. Sodniška izkaznica  4
 

o opravljenem izpitu predsednik izpitne komisijP
kjer izdajo izkaznice sodnikom, ki so izpit uspešno opravili ter
 
5. Veljavnost in obnavljanje  
 

eljavnost in obnova se nanašata na tV
 

. 3. 2 Finančna odgovorn8
 
Državne zveze so finančno odgovorne za svoje funkcionarje (pred in po izpitu). Za vsakega kandidata mora zveza 
plačati 20€. Celotni znesek bo poslan državni zvezi, v času med 30. oktobrom in 30. novembrom tekočega leta. Če 
se za opravljanje izpita prijavi državna zveza med časom, ko ni svetovnih prvenstev, mora 
opravljanja izpita, vključno s stroški bivanja in

8. 4 Postopek za pridobitev naslova funkci
 
Predsednik kajakaške komisi
za slalom je zadolžen za org
IJ državna zveza, 

oju in visoka izkuše

e in prijave funkcio
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Samo državne zveze lahko predlagajo funkcionarje za tekmovanja ICF. Končni rok za prijave predlogov je 1. januar, 
leta, v katerem b ja. Prijave se posredujejo predsedniku izpitne komisije (skupaj s kopijo 
vodstvu ICF). Pre  spisek funkcionarjev do 1. marca posredoval v odobritev tekmovalnemu odboru 

9 Dolžnosti funkcionarjev (GR/TR)  
 
9. 1 Vodja tekmo tekmovanje v skladu s pravili. Zagotoviti mora, da sorezultati in spisek funkcionarjev 
poslani ICF-u tak em tekmovanju.  
 
9. 2 Tehnični vo dgovoren za: lokalne priprave, vodstvo celotnega tekmovanja. Zadolžen je za 
tehnično opremo, p movanje. Poleg tega mora biti tehnični vodja tudi član komisije za odobritev proge.  
 
9. 3 Glavni sodni toviti, da poteka tekmovanje v skladu s tekmovalnimi pravili. Upošteva ter sklicuje se 
na tekmovalna p valificira tekmovalca ali pa dovoli ponovitev vožnje. Ima končno besedo pri 
sojenju. Če je na u prisotna uradna televizija, se lahko pojavi na televiziji v primeru, da gre za osebne 
informacije. Ko g razsodi v primeru protesta, postane njegova odločitev dokončna in nanjo ni več možna 
pritožba.  
 
9. 3. 1 Glavni sod o končanem tekmovanju predložiti tajništvu ICF in SLC poročilo o poteku tekmovanja.  

a mora tesno sodelovati z glavnim sodnikom in glavnim funkcionarjem. Opravlja 
dministrativne dolžnosti tekmovanja, nadzoruje sodnike in uradno slovesnost. Pobere zahtevke in dokumentacijo 

čih držav med tekmovanjem in pregleduje dokumentacijo sodnikov. Pobere obrazce, ki jih 
otrebuje komisija za proteste, in vso drugo potrebno dokumentacijo za sekretariat. Uradno zaznamuje odločitve 

rimeru protestov uredi, da se lahko odločitve in protesti posnamejo/zabeležijo ter arhivira vse 
radne obrazce.  

. 5 Sodniki na vratih so zadolženi za dodeljevanje pravilne kazni in pravilnega sojenja na vratih. Sodnik na vratih se 
em tistega, ki ima boljši zorni kot vožnje v vrata 

oljši položaj je lahko bližje ali dlje, ampak z boljšim zornim kotom v posameznem primeru). Naloga sodnika na 
Za signaliziranje 

apak vodstvu tekmovanja in publiki se dodeli samo en sodnik na vratih posameznega sektorja (sodnik signalizer). 
ntacijo za vsakega tekmovalca posebej. Sodniki na vratih spremljajo 

kmovanje in zagotavljajo enakovredne tekmovalne pogoje vsakega teka za vsakega tekmovalca. Sodniki na vratih 
 sodniku signalizerju.  

 
sodnik signalizer posameznega sektorja, z ustreznim signalnim loparjem 

a.  

a. Odgovoren je za postavitev vrat in ostalih napeljav v zvezi s progo. Ves čas mora biti pripravljen za 
odobritev proge.  

. 7 Pred-štartni kontrolor potrdi, da čoln in oprema tekmovalca ustrezata varnostnim predpisom (zaščitna čelada, 

oraj omenjenih pomanjkljivosti gre v breme tekmovalca.  

 v primeru, če:  

 
- se ne javi na štartu ob določenem času potem, ko je bil poklican,  
 
- ni pravilno oblečen ali nima štartne številke,  
- ne upošteva in ne sledi navodilom štarterja.  

odo potekala tekmovan
dsednik bo

vanja vodi 
oj po končan

dja tekmovanja je o
otrebno za tek

k mora zago
ravila in lahko disk
 tekmovanj
lavni sodnik 

nik mora p
 
9. 4 Pomočnik glavnega sodnik
a
vodij ekip sodelujo
p
glavnega sodnika; v p
u
 
9
mora zanašati na opažanja sosednjega sodnika na vratih, predvs
(b
vratih je, da spremlja vsa vrata, na katera ima privilegiran (boljši) položaj in je bil nanje dodeljen. 
n
Sodniki na vratih morajo voditi urejeno dokume
te
morajo vidno signalizirati vse kazenske pribitke, ki jih nameravajo dosoditi tekmovalcu,
 
Nobena sodelujoča zveza na tekmovanju ne more imeti več kot tri sodnike na vratih, za mednarodne  
tipe A in B.  

9. 5. 1 Kazenske točke za vsaka vrata javlja 
li tablo rezultatov posameznega sektorja

 
9. 6 Traser proge je odgovoren za postavitev proge in mora skrbeti, da le-ta ostane ves čas tekmovanja 
nespremenjen
popravilo proge ali prilagoditve po potrebi. Traser mora biti tudi član odbora za 
 
9
reševalni jopič in čoln; glej poglavje III, člen 19). Pred-štartni kontrolor preveri, če imajo čolni oznake, ki potrjujejo, 
da jih je pregledal kontrolor čolnov. Prepove štart tekmovalcu ali čolnu, ki ne izpolnjuje varnostnih zahtev. Celotni 
as izgubljen zaradi zgč

 
9. 8 Štarter skrbi, da tekmovalci štartajo po pravilnem vrstnem redu in tekmovalcu, da dovoljenje za štart. Štarter 

hko zavrne tekmovalca na štartula
 
- tekmovalec ne spoštuje varnostnih pravil,  
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Vsakršno nepravilnost na štartu mora takoj javiti glavnemu sodniku.  
 
9. 9 Sodnik na cilju določi, kdaj je tekmovalec prevozil progo in ko-ordinira s štarterjem.  

9. 10 Časomerilci so odgovorni za natančno merjenje časa in posredovanja le-tega računski službi.  

 Vodja računske službe je odgovoren za izračun rezultatov tekmovanja in njihovo objavo.  

movalce, ki so se prevrnili. Na 

nkcij. Noben funkcionar ne sme s klici ali kakorkoli drugače dajati 
oriti tekmovalca na progi, da 

unikacija med glavnim sodnikom, glavnim funkcionarjem, pomočnikom sodnika, 
kretarjem, ciljnim sodnikom in vodjo računske službe.  

0 Razpisi (GR)  

0. 1 Razpis za mednarodno tekmovanje v slalomu mora biti poslan najmanj dva meseca pred tekmovanjem in mora 

osameznih voženj,  

sti o progi in težavnostni stopnji vode,  

ga se pošljejo prijave,  

,  

ad in pogojev za njihovo podelitev.  

anje vrste C mora biti v razpisu navedeno največje možno število udeležencev  
o disciplinah.  

 pošlje Zveza v skladu z razpisnimi pogoji.  

 

 
. 119

 
9. 12 Kontrolor čolnov jamči, da dimenzije in teže tekmovalnih čolnov ustrezajo pravilom in jih temu ustrezno 
označi. Jamči tudi, da čolni, čelade in varnostni jopiči ustrezajo predpisom in jih mora kot takšne tudi označiti.  
 

. 13 Vodja reševalcev s svojo reševalno ekipo glede na okoliščine rešuje tek9
razpolago mora imeti vso potrebno reševalno opremo in prvo pomoč, katero lahko uporabi v primeru bolj resne 
nezgode, ter mora nuditi učinkovito pomoč in reševanje tekmovalca v težavah. Ves čas tekmovanja mora biti na 
razpolago tudi zdravnik.  
 
9. 14 Funkcionar lahko prevzame dve ali več fu
tehničnih navodil tekmovalcu na progi. Sodniki na vratih ne smejo na noben način opoz
je naredil kakršnokoli napako.  
 
9. 15 Vseskozi mora potekati kom
se

1
 
1
vsebovati naslednje podatke:  
 
 - datum, kraj in vrsta tekmovanje (A, B ali C),  
 
 - opis proge,  
 
 - približno uro in vrstni red štartov p
 
 - discipline,  
 
 - podrobno
 
 - varnostni ukrepi,  
 
 - naslov, na katere
 
 - zadnji rok za sprejem prijav
 
 - seznam priznanj, nagr
 
Za mednarodno tekmov
p

11 Prijave (GR)  
 
11. 1 Prijavo za mednarodno tekmovanje
 
Prijava mora vsebovati:  
 
 - ime Zveze ali kluba, ki mu pripadajo prijavljeni tekmovalci,  
 
 - ime in priimek vsakega tekmovalca,  
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 - discipline, v katerih želijo nastopiti tekmovalci ali moštva,  
 
 - ime in priimek vodje ekipe, IJCSL, ICF JCSL in ostalega osebja.  
 
11. 11. 1 Vse prijave morajo biti poslane v pismeni obliki (pismo, faks, e-mail, telegram, telefaks itd.). V primeru 

stne prijave mora le-ta biti potrjena pismeno do danega roka (do polnoči na dan zapadlosti). V primeru sporne 
rednost informacija z glavo pisma in/ali podpisom.  

CF CSL tekmovanja svetovnega merila morajo biti podana po pravilu 41.6. 

rtov in sistem rangiranja ICF v slalomu (TR)  

3. 1. 1 Organizator mednarodnega tekmovanja je odgovoren za pravilnost štartne liste. Vrstni red štartov za vsako 
biti sestavljen na osnovi svetovne letvice ICF-a. Tekmovalci štartajo v obratnem 

rstnem redu glede na njihovo uvrstitev na svetovni lestvici. Tekmovalce brez svetovne uvrstitve organizator z 

ednarodna mladinska tekmovanja temelji na tekočem vrstnem redu Zvez z zadnjega 
etovnega mladinskega prvenstva v slalomu. Zveze, ki niso sodelovale na zadnjem svetovnem mladinskem 

13. 2. 1 Namen svetovne lestvice ICF je vzpostaviti sistem rangiranja za slalomske tekmovalce v kajaku/kanuju, ki 

 do 1. 

3. 2. 1. 3 Organizator mora rezultate tekmovanja poslati ICF-u najkasneje 24 ur po zaključku tekmovanja za 

rireditelj lahko izvede kvalifikacijske, polfinalne in finalne vožnje, kot na tekmovanjih ICF (glej 41.3). Vrstni red 

u
informacije bo imela p
 
11. 2 Rok za imenske prijave je 14 dni pred prvim dnem tekmovanja. V posebnih okoliščinah poznih prijav števila 
udeležencev 
se lahko prošnje naslovi na predsednika slalomskega odbora.  
 
11.3 Prijave za I

12 Potrditev prijav/sprejem prijav (TR)  
 
12. 1 Zveza organizatorka mora potrditi sprejem prijav v dveh dneh.  

13 Vrstni red šta
 
13. 1 Vrstni red štartov  
 
1
posamezno kategorijo mora 
v
žrebom razporedi na začetek štartne liste.  
 
13. 1. 2 Vrstni red štartov za m
sv
prvenstvu v slalomu, organizator z žrebom razporedi na začetek štartne liste.  
 
13. 2 Svetovni sistem uvrstitve (rangiranja) ICF:  
 

sodelujejo na določenih svetovnih tekmovanjih ICF.  
 
13. 2. 1. 1 Svetovni sistem rangiranja ICF je sistem točkovanja vseh tekmovalcev v vsaki disciplini.  
Formula za izračun točk vsebuje naslednja načela:  
 
 - kvaliteta štartnega polja tekmovanja,  
 
 - pomembnost tekmovanja,  
 
 - kvaliteta rezultata, ki ga je dosegel tekmovalec.  
 
13. 2. 1. 2 Tekoča svetovna lestvica se izračuna iz treh najboljših rezultatov tekoče določenih tekmovanj. Lestvico 
tekmovanj svetovnega merila ICF CSL za prihodnje leto ustvari tehnična komisija in objavi ICF, najkasneje
oktobra tekočega leta. 
 
1
izračun svetovnega rangiranja ICF. Rezultati morajo biti poslani v obliki, ki je zahtevana.  

4 Vožnje (TR)  1
 
14. 1 Mednarodna tekmovanja v slalomu sestavljata dve vožnji. Končni rezultat določa boljša izmed obeh voženj. 
P
polfinala je obraten vrstnemu redu rezultatov kvalifikacij. Vrstni red finala je obraten vrstnemu redu rezultatov 
polfinalnih voženj.  
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14. 2 Proga za polfinalne/finalne vožnje se lahko razlikuje od prvotne (kvalifikacijske), vendar ravnovesje proge ne 
sme biti porušeno (glej 20.1).  

ljanju programa tekmovanj je treba ravnati po naslednjih načelih:  

6. 1 Obvestilo o spremembi ali umiku prijave se poda na sestanku vodij ekip ali pisno najmanj eno uro pred prvo 

minimalno 15 cm in z minimalno debelino tiska 2 cm.  

ovalca. V kategoriji C2 nosi štartno številko 

artno številko.  

la, ki obravnavajo sledeče 
čke:  

 štartno listo,  

 podroben urnik tekmovanja,  

 
14. 3 Moštvene vožnje se na mednarodnih tekmovanjih lahko omejijo na eno samo vožnjo.  

15 Program tekmovanja (TR)  
 
15. 1 Najmanj 24 ur pred začetkom tekmovanja mora biti sodelujočim Zvezam na razpolago končni program 
tekmovanja z imeni tekmovalcev, njihovih Zvez ali klubov.  
 

5. 1. 1 Pri sestav1
 
 - individualne discipline tekmujejo pred moštvenimi,  
 
 - kadar se vozijo polfinalne in finalne vožnje so le-te za moštvenimi disciplinami,  
 
 - v posebnih pogojih sta kvalifikacijski vožnji lahko v različnih dnevih,  
 
 - organizator mora upoštevati vrstni red objavljenih tekmovanj/voženj in interval med temi tekmovanji/vožnjami, 

ot so objavljeni v programu tekmovanja/razpisu,  k
 

 so možne samo v primeru, če se z njimi strinja večina vodij ekip.   -spremembe

16 Sprememba in umik prijav (TR)  
 
1
vožnjo, ki je predvidena po programu na dan tekmovanja.  
 
16. 1. 1 Umik prijave je dokončen in ponovna prijava tekmovalca ali moštva ni mogoča.  
 
16. 2 Vsaka sprememba prijave mora biti pisno sporočena štarterju.  

17 Štartne številke (TR)  
 
17. 1 Štartne številke tekmovacev, ki jih preskrbi nacionalna zveza organizatorka tekmovanja, se nosijo na hrbtu in 
prsih tekmovalca. Napis ali ime pokrovitelja je lahko prikazan.  
 
17. 1. 1 Štartna številka mora meriti v višino 
 
17. 2 Štartne številke morajo biti vidno nameščene na telo tekm
ekmovalec vpremcu čolna (1. tekmovalec) ali oba.  t

 
št17. 3 Vsak tekmovalec je odgovoren za svojo 

18 Navodila vodjem ekip (TR)  
 
18. 1 Vsak vodja ekipe mora vsaj 5 ur pred začetkom tekmovanja prejeti pismena navodi
to
 
 -
 
 -
 
 - čas otvoritve proge,  
 
 - pričetek tekmovanja,  
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 - mesto štartne črte,  
 
 - mesto ciljne črte,  

 znak, katerega štarter uporabi za štart in znak sodnika, če se je treba umakniti s proge (žvižg s piščalko),  

nter) in žirija (samo za svetovna prvenstva),  
 

čolnov,  

zahtevana).  

vodij ekip sodelujočih Zvez mora biti ob primernem času pred pričetkom tekmovanja.  

odila tekmovalcem,  

mik prijav.  

9. 1 Vsi čolni morajo biti nepotopljivi in morajo biti opremljeni z ročajema na obeh koncih, ki ne smeta biti 
krme).  

 - zanke iz vrvi,  

čolna.  

do korena palca tako, da se čoln lahko zagrabi.  

a biti premera najmanj 6 mm (milimetrov) ali minimalnega preseka 2 x 10 

pisanih 6 kilogramov obtežitve, ne da bi se potopil. 
rži plavajočo v vodi z obrazom navzgor.  

 
 - štartni intervali,  
 
 -
 
 - mesto, kjer se nahaja tekmovalna pisarna (tekmovalni ce

 - čas in mesto kontrole 
 
 - način prenosa čolnov od cilja na štart, če je to potrebno,  
 
- določila glede treninga,   

 
- mesto, kjer se izvaja doping kontrola (kadar je  

 
8. 2 Sestanek 1

 
bravnavane morajo biti naslednje točke:  O

 
- dodatna nav 

 
- odbor za sprejem proge (samo za informacije),   

 
- spremembe in/ali u 

19 Varnostna določila (TR)  
 
1
oddaljena za več kot 30 cm od vsakega konca čolna (premca/
 
19. 1. 1 Kot ročaj se pojmuje naslednje:  
 

 
 vrv z ročajema,   -

 
- vrv, ki poteka po vsej dolžini čolna od premca do krme,   

 
- ročaj, ki je sestavni del  

 
9. 1. 2 Ročaji morajo ves čas dopuščati, da gre vanjo cela dlan 1

 
9. 1. 3 Za zanko uporabljena vrv mor1

mm.  
 
19. 1. 4 Ročajev ni dovoljeno prilepiti.  
 
19. 2 Vsak tekmovalec mora nositi pritrjeno zaščitno čelado in rešilni jopič (nepotopljiv). Dovoljeni so samo izdelki 
proizvajalcev, kateri jamčijo kvaliteto svojega izdelka. Tako zaščitna čelada kot rešilni jopič morata biti v dobrem 
stanju. Doma narejeni izdelki niso dovoljeni.  
 
19. 2. 1 Rešilni jopič mora biti iz plavajočega materiala, ki ne vpija vode. Ta material mora biti enakomerno 
razporejen v sprednjem (prsnemu) in zadnjem (hrbtnemu) delu, v posebnem jopiču ali telovniku, katerega 
tekmovalec nosi nad pasom. Rešilni jopič mora prenesti pred

ešilni jopič mora biti oblikovan tako, da osebo, ki je pri zavesti obdR
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19. 2. 2 Varnostna čelada mora zagotavljati učinkovito zaš
ed glavo in čelado mora ublažiti udarec); imeti mora tu

čito glave tekmovalca v primeru udarca ob skalo (prostor 
di čvrst jermen za pritrditev pod brado.  

st rešilnih jopičev in čolnov, tako na štartu kot 

9. 3. 1 V dvomljivih primerih se preverja nepotopljivost čolna. Čoln, napolnjen z vodo, mora ostati na površini.  

9. 4 Tekmovalci morajo biti sposobni, da se kadarkoli sami izvlečejo iz čolna.  

9. 6 Na vsaki prireditvi štartajo vsi tekmovalci na lastno odgovornost. Niti ICF, niti organizator ne nosita 

žini in mora zagotoviti enake pogoje za levo ali desno veslajoče 

ovalcu več možnosti prečkanja vrat,  

(brzice, valovi, 

etrov, merjeno od štartne do ciljne črte (merjeno po sredini) in ne sme biti 
riporočilo oblikovalcem proge, naj bi bila proga prevožena v kategoriji K1M v času 

anj, kot 90 sekund). Na koncu tekmovalne proge mora biti določeno področje 
ev. To območje je na voljo vsem kategorijam tekmovalcev, ki 
 

o pozicijo ter organizacijo mora potrditi glavni sodnik pred začetkom uradnega treninga.  

0. 4. 2 Razdalja med zadnjimi vrati in ciljno črto ne sme biti manj kot 15 metrov in ne več kot 25 metrov.  

 omogoči tekmovalcu vožnjo skozi vrata, sodniku pa sojenje brez negotovosti.  

ba lahko popravljiva, lahko ustavi tekmovanje dokler se ne vzpostavijo prvotni vodni 
ogoji.  

20. 6 Če med potekom tekmovanja izredne okoliščine spremenijo naravo ali traso proge, potem lahko le glavni 
ložaja vrat.  

1. 1 Idealna izbira čolnov za demonstracijsko vožnjo:  

 1 desni C1,  

m
 
19. 3 Priporočljivo je, da organizator naključno preverja nepotopljivo
na cilju.  
 
1
 
1
 
19. 5 V primeru neupoštevanja varnostnih določil so tako štarter, pred-štartni kontrolor, kontrolor čolnov in glavni 
sodnik, vsak v skladu s svojimi pristojnostmi, odgovorni, da tekmovalcu prepovedo štart.  
 
1
odgovornosti za nezgode ali škodo na opremi, ki se lahko zgodi na tekmovalni progi.  

20 Proga (TR)  
 

0. 1 Proga mora biti prevozna po vsej svoji dol2
tekmovalce kategorije C1. Idealna proga naj vsebuje:  
 
1) minimum enih kombiniranih vrat, ki omogočajo tekm 

 
kjer pridejo do veljave tehnične posebnosti vode  2) stalno spreminjanje smeri in tekoče povezave, 

rtinci).  v
 

0. 2 Proga ne sme biti krajša od 250 m2
daljša od 400 metrov. Kot p

ribližno 100-tih sekund (ne mp
namenjeno ogrevanju in razveslavanju tekmovalc
ekmujejo, in nikakor ne sme ovirati štarta ali cilja. t

 
20. 3 Proga mora vsebovati naravne in/ali umetne prepreke. Prijavljena (in akreditirana) moštva morajo imeti prost 
in neomejen pristop do proge, v času določenim za uradne treninge in tekmovanja.  
 
20. 4 Proga mora vsebovati največ 25 in najmanj 18 vrat, katerih protitočno število je lahko najmanj 6 in največ 7 
vrat.  
 
20. 4. 1 Štartno in ciljn
 
2
 
20. 4. 3 Organizator mora izbrati takšno progo, kjer lahko tekmovanje poteka brez nadlegovanja ali motenja 
tekmovalcev. Vrata morajo biti jasno (razvidno) označena (z barvo palic in številko vrat) in zagotovljeno mora biti 
dovolj prostora, da se
 
20. 5 Če med potekom tekmovanja, v katerikoli disciplini glavni sodnik ugotovi, da se je gladina vode občutno 
spremenila in da je ta spremem
p
 

sodnik odobri spremembo ali zamenjavo po

21 Odobritev/sprejem proge (TR)  
 
2
 
 -
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 - 1 levi C1,  

,  

W,  

lini več kot dva čolna.  
 

be:  

enih v členu 21. 2 pokaže, da proga iz kakega razloga ni sprejemljiva (del proge 
epravičen, nevaren ali ga ni možno prevoziti), so le-te osebe pristojne, da o tem odločajo. Če jih več kot polovica 

be niso več dovoljene. Prvi štart vožnje uradnega 
eninga (kadar je le-ta predviden na   sporedu) ne more biti prej kot 20 minut po končni objavi sprejema proge.  

2 Trening (TR)  

arodnem tekmovanju lahko dovoli trening vožnja, na dokončno 

močnik štarterja lahko (ni nujno) drži čoln na štartnem mestu do dejanskega štarta.  

so samo mirujoči štarti.  

ta drugi in tretji čoln v moštvu mirovati (po možnosti naj jih štarterjevi pomočniki 
er prvi čoln ne sproži naprave za merjenje časa.  

pa mora tekmovalec upoštevati vsa navodila in usmerjanje štarterja.  

al (TR)  

individualnih) disciplinah je štart v intervalih najmanj 45 sekund.  

isciplinah je štartni interval najmanj 90 sekund.  

na štart.  

alcu dovoli ponovni štart in o tem obvesti glavnega sodnika.  

 
 - 2 K1M
 
 - 2 K1
 
 - 2 C2 (prednji levi in prednji desni).  
 
V nobenem primeru ne sme biti največje dovoljeno število čolnov v vsaki discip

21. 2 Prevoznost proge skupno ocenijo sledeče ose
 
 - vodja tekmovanja,  
 
- tehnični vodja,   

 
- glavni sodnik,   

 
 - postavljavci proge.  
 
21. 2. 1 Če se po presoji oseb naved
n
zahteva spremembo, je treba progo spremeniti. V teh primerih bodo novi predlogi za spremembo proge predloženi s 
strani Odbora za progo. Po sprejemu proge dodatne spremem
tr

2
 

2. 1 Po presoji organizatorja tekmovanja se na medn2
postavljeni progi. Trening vožnje niso obvezne.  

23 Štart (TR)  
 
23. 1 Štart mora biti v smeri direktno proti toku ali s tokom.  
 

3. 2 Po2
 

3. 3 Dovoljeni 2
 

3. 4 V moštvenih štartih mora2
držijo) toliko časa, dokl
 
23. 5 V vsakem primeru 

24 Štartni interv
 
24. 1 V posameznih (
 
24. 2 V moštvenih d

25 Napačen štart (TR)  
 

5. 1 Samo štarter lahko odloča o pravilnosti štarta in z dogovorjenim znakom pokliče tekmovalca nazaj 2
 

5. 2 Štarter odloča ali se tekmov2

26 Cilj (TR)  
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26. 1 Ciljna črta mora biti jasno označena na obeh straneh.  

6. 2 Tekmovalec vožnjo konča, ko prevozi ciljno črto. Ciljno črto lahko prečka samo enkrat, sicer tvega 

to prevoziti vsi trije čolni v 15 sekundah (glej 29. 4. 6).  

  

obarvani z zelenimi in belimi obroči pri točnih, in z rdečimi in 
h. Spodnji obroč je vedno bele barve. Vsak obroč meri 20 cm v višino. 
 je druga ločena ob  brižini, da določa linijo vrat. 

ajveč 4 m merjeno med obema palicama. Palice morajo biti okrogle; dolžine 
,6 do 2 m, premera od 3,5 do 5 cm in morajo biti dovolj težke, da se zaradi vetra ne premikajo preveč.  

o in voda ne sme premikati palice. Sistem za 
ameščanje palic mora omogočati enostavno nastavitev posamezne palice na vsakih vraticah.  

7. 4 Vrata morajo biti oštevilčena v zaporedju vožnje.  

7. 5 Tabla s številko vrat mora meriti 30 x 30 cm. Številke vrat morajo biti predstavljene na obeh straneh table s 
ni ali beli podlagi. Vsaka številka in črka mora biti visoka 20 cm, debelina črte pa mora meriti 2 

m. Na strani table, ki je nasprotna smeri vožnje, mora biti označena rdeča diagonalna črta, od levega spodnjega do 

stu morajo biti vidno označene številke vrat, katere se sodijo na tem sodniškem 
estu. Signalni sodnik mora jasno pokazati število vrat, ki se jim sodi. Vsak sektor ima svojega signalnega sodnika 

čnem zaporedju.  

ilno smerjo vrat in 

el čolna mora prečkati črto med palicama v istem trenutku, ko glava prečka to črto.  

29. 3 Večkratni dotik iste ali obeh palic se kaznuje samo enkrat.  

 
2
diskvalifikacijo tega teka.  
 
26. 3 V moštvenih vožnjah morajo ciljno čr

27 Označevanje vrat (TR)
 

7. 1 Vrata sestavljajo ena ali dve viseči palici, p2
belimi obroči pri proti točnih vrati
V primeru vrat s samo eno palico,
 
27. 2 Širina vrat meri najmanj 1,2 m in n
1
 
27. 3 Spodnji del palice mora biti približno 20 cm nad vodno gladin
n
 
2
 
2
črno barvo na rume
c
desnega zgornjega kota.  
 
27. 6 Na vsakem sodniškem me
m
na signalnem mestu.  

28 Vožnja skozi vrata (TR)  
 
28. 1 Vsa vrata morajo biti prevožena v števil
 
28. 2 Vsa vrata morajo biti prevožena v smeri, ki jo določajo pravilne strani tablic s številkami na vratih.  
 
28. 3 Vsa vrata se lahko prevozijo na kakršenkoli način s prave strani.  
 
28. 4 Vožnja skozi vrata se prične, ko se telo, čoln ali veslo dotakne palic, ali pa se del glave tekmovalca (v 
kategoriji C2 enega od tekmovalcev) preseka linijo vratic.  
 
28. 5 Vožnja skozi vrata se konča, ko se začne vožnja skozi katerakoli naslednja vrata, ali ko je prečkana ciljna črta.  
 
28. 6 Vožnja skozi vrata se šteje kot pravilna, če so izpolnjeni sledeči pogoji:  
 

8. 6. 1 Cela glava tekmovalca ali tekmovalcev mora prečkati črto med palicama v skladu s prav2
načrtom proge.  
 

8. 6. 2 D2
 

8. 7 Pravilna vožnja skozi vrata brez dotika palic s telesom, veslom ali čolnom je vožnja brez napake. 2

29 Kazenske točke (TR)  
 
29. 1 0 kazenskih točk: pravilna vožnja skozi vrata brez napake.  
 
29. 2 2 kazenski točki: pravilna vožnja skozi vrata, a z dotikom ene ali obeh palic.  
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9. 4 50 kazenskih to2 čk:  

se ne sodi, če sta bila 

osti glej 32.1).  

ed 

0. 1. 1 Rumeni loparji ali kartoni so označeni s številko 2, rdeči loparji ali kartoni pa s številko 50. Oštevilčenje 

30. 2 Signaliziranje poteka po sledečih pravilih:  

 signalizira.  

oparja ali kartona označenega s črno številko 2 ali 50, 
a kateri je napisan seštevek napak posameznega sektorja.  

 proge (TR)  

kmovalca dohiti naslednji tekmovalec, se mora prvi umakniti s proge drugemu na opozorilo sodnika 
zorilo je zvočni signal – ponavljajoči žvižgi s piščalko).  

1. 2 Prehitevajoči tekmovalec si mora prizadevati, da bi progo pravilno prevozil. Če je dohitevanje predhodnega 
hitevajoči tekmovalec ne sme ovirati tekmovalca, kateremu se približuje.  

dobri glavni 
dnik.  

rnitev (TR)  

eje, če je glava tekmovalca popolnoma pod vodo.  

2. 2 Za prevrnitev se šteje, če je čoln obrnjen in tekmovalec (ali eden od tekmovalcev v C2) zapusti čoln.  

 
29. 4. 1 Dotik vrat (ene ali obeh palic) brez pravilne vožnje skozi vrata.  
 
29. 4. 2 Namerno odrivanje palic z namenom, da se prevozi vrata (namerno odrivanje vrat 
ekmovalčevo telo in čoln že v idealnem položaju za prečkanje vrat).  t

 
29. 4. 3 Telo (v kategoriji C2 enega od obeh tekmovalcev) prečka črto vrat v prevrnjenem položaju (za definicijo 

revrnjenp
 
29. 4. 4 Med vsako vožnjo skozi vrata noben del glave ne sme prečkati črte vrat v napačni smeri.  
 
29. 4. 5 Izpuščena vrata: vrata (ena ali več) so izpuščena, ko se prične vožnja skozi katerakoli od naslednjih vrat, ali 
ko jeprečkana ciljna črta.  
 
29. 4. 6 Moštvo, ki ne prečka ciljne črte v 15 sekundah.  
 

9. 4. 7 Del glave prečka črto vrat brez dela čolna.  2
 
29. 5 Vožnja pod vrati brez dotika palic se ne kaznuje.  
 
29. 6 Ponovni poizkusi na vratih brez dotika palic se ne kaznujejo, če glava tekmovalca še ni prečkala črte m
alicama.  p

 
9. 7 50 kazenskih točk je najvišja kazen enega tekmovalca na vsakih vratih.  2

 
29. 8 V primeru dvoma se mora vedno soditi v prid tekmovalca.  

0 Signaliziranje sodnikov (TR)  3
 
30. 1 Za sporočanje kazenskih točk gledalcem se uporabljajo dobro vidni signalni loparji ali kartoni.  
 
3
mora biti črne barve in vidno na obeh straneh loparjev ali kartonov.  
 

 
0. 2. 1 Vrat prevoženih pravilno brez napak se ne3

 
0. 2. 2 Vožnja z napako se signalizira z dvigom rumenega l3

ali pa s tablo, n

31 Umik s
 
31. 1 Če te
(opo
 
3
tekmovalca posledica izpuščanje vrat, pre
 
31. 3 Če tekmovalca ovira drug tekmovalec, lahko ovirani tekmovalec ponavlja vožnjo, če mu to o
so

32 Obrat in prev
 
31. 1 Za obrat se št
 
3
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32. 2. 1 Eskimski obrat ni prevrnitev. V moštvenih vožnjah si tekmovalci pri eskimotaži lahko pomagajo.  

 čas meri od štarta prvega do prihoda zadnjega čolna. Med prečkanjem ciljne črte morajo 
 v obeh rokah in ne smejo poizkušati prečkati elektronske ciljne črte z veslom preden 

kmovalčevo telo ne prečka ciljne črte ( to nadzoruje sodnik na cilju).  

anj 1/100-tinke sekunde in rezultat mora biti prikazan do najbližje 
1/100-tinke. (Primer: tekmovalni čas 1 min, 30 in 5/100-tink sekunde mora biti prikazan kot 90,05 s).  

4 Izračun in objava rezultatov (TR)  

4. 1 Za izračun rezultatov se uporablja naslednja formula:  

as najboljše vožnje v sekundah + kazenske sekunde = rezultat  

4. 1. 1 Primer izračuna rezultata posameznega teka:  

azenske točke: 2 + 2 + 50 = 54 sekund  

  

posameznega teka:  

104.00 sekund  
 154.00 sekund  

azenske točke tretjega čolna : = 56.00 sekund  

enske  
sekunde in čas vožnje objavljeni na za to določenem mestu, dokler ne poteče čas za vlogo protestov.  

 uporabljajo naslednje simbolične kratice:  

 tekmovanja  

33 Merjenje časa (TR)  
 
33. 1 Čas vožnje se prične meriti v trenutku, ko tekmovalčevo telo ali elektronska naprava (na čolnu ali telesu 
tekmovalca) prvič prečka štartno črto in se konča v trenutku, ko tekmovalčevo telo ali elektronska naprava (na čolnu 
ali telesu tekmovalca) prečka ciljno črto (v C2 je to telo prvega tekmovalca, ki prečka ciljno črto).  
 
V moštvenih vožnjah se
tekmovalci držati veslo
te
 
33. 2 Merjenje časa mora biti natančno do najm

3
 
3
 
 č
 
3
 
Čas vožnje: 2'20''.82 = 60 + 60 + 20.82 = 140.82 sekund  
K
Skupaj: čas vožnje 140.82 sekund + kazenske točke 54 sekund = 194.82 sekund  

 
4. 1. 2 Primer za rezultat moštev 3

 
čas med štartom prvega čolna in prihodom zadnjega čolna   

 
Čas vožnje: 2'20''.82 = 60 + 60 + 20.82 = 140.82 sekund  
Kazenske točke prvega čolna: = 
Kazenske točke drugega čolna: =
K
Skupen rezultat: = 454.82 sekund  
 
34. 2 Takoj, ko so rezultati vožnje tekmovalca ali moštva znani, morajo biti štartna številka, kaz

 
4. 3 Za objavo rezultatov se3

 
DNF   

 Tekmovalec ni končal vožnje  
 DNS   
Tekmovalec ni štartal   

 DSQ - R  
 Tekmovalec je diskvalificiran za določeno vožnjo  
 DSQ - C  
 Tekmovalec je izključen iz celotnega
 
 
V primeru DNF, DNS, DSQ-R se tekmovalcu prisodi 999 kazenskih sekund za izračun rezultata in  
uvrstitve. V primeru DSQ-C ni uvrstitve.  
 
34. 4 Tekmovalci, ki imajo normalne točke vsaj enega teka, morajo biti normalno uvrščeni.  
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Tekmovalci/ekipe, ki so prejeli 999 kazenskih sekund (DNF ali DSQ-R ali DNS skupaj z DNF ali  

ekmovalci z samo DNS rezultati v večih ali posameznih tekih ne morejo biti uvrščeni.  

SQ-C čolni so izločeni iz celotnega tekmovanja in ne bodo uvrščeni. Rezultati, ki so bili doseženi v  

i DNF, če tekmovalec v celoti zapusti čoln ali prevrnjen prečka ciljno črto. 

dva ali več tekmovalcev dosežejo enak rezultat najboljše vožnje, določi zmagovalca druga 
ltatu, se  tekmovalcem prizna enaka rezultata.  

5. 1. 1 Če imajo tekmovalci izenačene rezultate pri tekmovanjih, ki se nadaljujejo (polfinalne in finalne  vožnje), in 
adaljnje tekmovanje vsi  

kmovalci.  

5. 2 Podelitev medalj v primeru enakih rezultatov:  

 če dva čolna delita zlato medaljo, potem srebrna ne bo podeljena,  

in bronasta medalji ne bosta podeljeni,  

.  

 najmanj eno uro pred 
nja – je dovoljen le v 

ovan protest 

za to izpolnjeni naslednji pogoji:  

iti v roku petih minut po uradni objavi rezultata 
adnjega tekmovalca v isti disciplini. Vodja mora svojo odločitev o protestu sporočiti glavnemu sodniku, 

nika.  

Protest mora biti vložen v največ 20 min po uradni 
bjavi rezultatov zadnjega tekmovalca v tej disciplini. Glavni sodnik bo sprejel protest vodje ekipe ob plačilu 75€ 

ve prirediteljice. Če je protest uspešen se ta znesek vrne. V primeru, da protest ni bil 
spešen ali da je vodja moštva protest umaknil, se ta znesek ne vrne in ostane organizatorju.  

6. 3 Protest proti odločitvi sodnika se lahko vloži:  

dna,  

 zoper očitne nepravilnosti v vodenju tekmovanja.  

6. 4 Glavni sodnik presodi o upravičenosti protesta. Posvetuje se z vsemi sodniki in svojo odločitev v pisni obliki 

DSQ-R v več tekih), morajo biti razvrščeni v NOC (nacionalni olimpijski komite) kodo.  
 
T
 
D
trenutku, ko se pojavi DSQ-C, ne bodo pokazani in se ne pokažejo med rezultati trenutnega teka.  
Rezultati pred izključitvijo ostanejo.  
 
Tekmovalec ali ekipa dob

35 Enaki rezultati (TR)  
 
35. 1 V primeru, da 
vožnja. Če tudi po tem ni razlike v rezu
 
3
se ti ne morejo rešiti po kriterijih iz pravila 35.1., se uvrstijo v n
te
 
3
 
 -
 
 - če trije ali več čolnov delijo zlato medaljo, potem srebrna 
 
 - če dva ali več čolnov delijo srebrno medaljo, bronasta ne bo podeljena,  
 
 - če dva ali več čolnov delijo bronasto medaljo, prejmejo vsi bronasto medaljo

36 Protesti (GR)  
 
36. 1 Protest proti moštvu, ki tekmuje na tekmi, se mora izročiti članu tekmovalnega odbora

ričetkom tekmovanja. Protest, vložen kasneje – najkasneje v 30-tih dneh od datuma tekmovap
primeru, če funkcionarji Zveze, ki vlaga protest, lahko dokažejo, da so za dejstva, na katerih je osn
izvedeli kasneje kot eno uro pred pričetkom tekmovanja.  
 
36. 2 Protest se obravnava le, če so 
 
 - Vodja ekipe mora svojo odločitev o vložitvi protesta sporoč
z
računskislužbi ali protestni žiriji. Rezultati morajo biti potrjeni s strani glavnega sod
 
36. 2. 1 Vodja moštva mora potem protest vložiti v pisani obliki. 
o
depozita ali v valuti drža
u
 
3
 
 - če vožnja skozi vrata ni bila vidna (opazovana) ali pa je bila slabo vi
 
 - zoper odločitev, ki je verjetno ali pa tudi očitno napačna,  
 
 -
 
3
posreduje neposredno prizadetim ekipam.  
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36. 5 Po presoji glavnega sodnika se raziskovanje dejstev ali tehničnih napak lahko obravnava kot enostavno 

i žiriji (GR)  

eru Svetovnega prvenstva ali Olimpijskih iger) mora vodja 

oga vsake pritožbe stane 75€ ali znesek, ki predstavlja to vrednost v valuti države prirediteljice. Ta 
spešen, potem ta denarna vloga ostane 

skladu s tekmovalnimi pravili.  

ekmovalnemu odboru.  

 min po objavi 
dločitve o protestu. Pritožbo se poda predsedniku tekmovalnega odbora v računski službi.  

la odvzeta pravica nastopa na tekmovanju in 
 bil za to vsaj eno uro pred pričetkom tekmovanja vložen protest organizatorju tekmovanja, vendar o tem primeru 

opanja na tekmovanju posameznega tekmovalca 
 lahko vloži do pričetka tekmovanja.  

če je potrebna obravnava pravilno vložene 
pritožbe.  

vojo lastno odločitev objaviti v 60. min od pričetka zasedanja odbora.  

38. 1 Sodelujoča zveza lahko pošlje pritožbo upravnemu odboru ICF po končanem tekmovanju, če so se naknadno 
 tekmovalec ne bi smel nastopiti na tekmovanju.  

eze, upravnemu odboru ICF zoper odločitev 

 vlogi biti 

8. 4 UO ICF odloča o protestu in svojo odločitev v pisni obliki pošlje pritožniku.  

l tujo pomoč, če je glavni sodnik obveščen o 
m s strani funkcionarja, ki je ta dogodek sam opazoval in ocenil (DSQ-R).  

 

poizvedovanje (brez kavcije).  

37 Pritožba tekmovalnemu odboru al
 

7. 1 Pritožbo tekmovalnemu odboru (ali žiriji v prim3
ekipe podati pismeno. Ta priziv se mora vročiti protestni žiriji.  
 

7. 1. 1 Vl3
depozitna vloga se vrne, če je protest v celoti ali delno uspešen. Če protest ni u

rganizatorju tekmovanja.  o
 
37. 2 Pritožba tekmovalnemu odboru se lahko poda, če nekaj ni v 
 
37. 2. 1 Dejstva se ne da izpodbijati s pritožbo t
 
37. 2. 2 Pritožba tekmovalnemu odboru medtem, ko poteka tekmovanje, se lahko poda najkasneje 20
o
 
37. 3 Pritožbo tekmovalnemu odboru se lahko vloži, če je tekmovalcu bi
je
ni bilo sprejete nobene odločitve.  
 
37. 4 Pritožbo tekmovalnemu odboru zoper odločitev o pravici nast
se
 
37. 5 Predsednik tekmovalnega odbora mora takoj sklicati člane odbora, 

 
7. 5. 1 Tekmovalni odbor mora s3

 
37. 5. 2 Tekmovalni odbor se mora posvetovati z glavnim sodnikom, sodniki in ostalimi funkcionarji, da pridobi vse 

otrebne informacije za svojo odločitev.  p
 
37. 5. 3 Odločitev tekmovalnega odbora se pritožniku izroči z pismenimi utemeljitvami.  

38 Pritožba Upravnemu odboru ICF (GR)  
 

pokazala dejstva, zaradi katerih določen
 
38. 2 Tekmovalec ima pravico pritožbe, ki jo vloži preko svoje Zv
ekmovalnega odbora na tekmovanju.  t

 
8. 2. 1 Upravni odbor (UO) ICF odloči o tem, kakšno prednost ima ta predlog pritožbe.  3

 
38. 3 Pritožba UO ICF mora biti vložena v 30. dneh po zaključku spornega tekmovanja. Istočasno mora tej
priložena kavcija v znesku 75€.  
 
3

39 Izključitev (diskvalifikacija) iz posamezne vožnje: DSQ-R (GR)  
 
39. 1 Če tekmovalec štarta v čolnu ali z opremo, ki ne ustreza pravilom ga lahko glavni sodnik izloči (diskvalificira) 
za to vožnjo (DSQ-R).  
 

9. 2 Glavni sodnik lahko izloči (diskvalificira) tekmovalca, ki je spreje3
te
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39. 2. 1 »Zunanja (tuja)« pomoč se pojmuje kot:  
 
 - vsaka pomoč dana tekmovalcu ali njegovemu čolnu,  

nadomestnega vesla tekmovalcu,  

i razen tekmovalca samega,  

ami ali radio-telefonom (na primer radio-telefonska 
).  

9. 3 Po prevrni talim članom moštva ni dovoljeno nadaljevati 
nameravane vožn
 
39. 4 Tekmovale čenem času zaradi svoje lastne malomarnosti, je lahko 
izločen (diskvalif odnik (DSQ-R).  

40 Izključitev (diskvalifikacija

ega tekmovanja, če:  

 krši pravila,  
 
 - izpodbija pravi
 
40. 1. 1 Če je tekm r ge osebe, potem odloča tekmovalni odbor (na 
svetovnih prvens j an) ali ne, za obdobje celotnega tekmovanja.  
 
40. 2 Glavni sod funkcionarja, čigar vedenje in pristop škoduje 
urejenemu poteku in vod i odbor ali žirija mora biti obveščen o takšnem dogodku, ki 
lahko ob ponovlje ega tekmovanja (DSQ-C).  

opinga) ali 

 - ostali rezultati s vijo,  
 
 - pripravi in izda  uvrstitev na lestvico ter podelitev medalj.  
 

IV POSEBNA PRAVILA ZA SVETOVNO ČLANSKO PRVENSTVO  

41. 1 Organizacija ( R)  
 
41. 1. 1 Svetovn  UO ICF in to samo v panogah (disciplinah) 
navedenih v tekm ravilih. Pravico do nastopa (udeležbe) imajo vse Zveze članice ICF-a.  
 
41. 1. 2 Svetovn o v slalomu se prireja vsako leto, izjema je leto, v katerem so OI. Kraj in datum 
Svetovnega prven
 

1. 1. 3 Slalomski odbor predlaga vodjo tekmovanja, glavnega sodnika in druge funkcionarje po potrebi – vsi pa so 
enovani s strani UO ICF-a za obdobje prireditve svetovnega prvenstva.  

 
 vrnitev, podajanje, ali metanje izgubljenega vesla ali  -

 
- usmerjanje, porivanje ali premikanja čolna s strani kogarkol 

 
- posredovanje navodil tekmovalcu z elektro-akustičnimi naprav 

povezava med tekmovalcem in katerokoli drugo osebo
 
3 tvi (glej 32) tekmovalca v moštveni vožnji os

je skozi katerakoli vrata (DSQ-R).  

c, ki ni pripravljen štartati ob svojem dolo
iciran) iz te vožnje. V tem primeru odloča glavni s

) iz tekmovanja (DSQ-C) (GR)  
 
40. 1 Tekmovalec je izključen (diskvalificiran) iz celotn
 
 - uporablja nedovoljene načine, da bi prišel do zmage,  
 
 -

la tekmovanja.  

ovalec prisiljen k šiti pravila zaradi posredovanj dru
tvih je to žirija) ali e tekmovalec izločen (diskvalificir

nik lahko disciplinira (kaznuje) tekmovalca ali 
enju tekmovanja. Tekmovaln

nem dejanju krivca izključi iz celotn
 
40. 3 Izločitev (diskvalifikacija) iz celotnega tekmovanja kot posledica uživanja nedovoljenih snovi (d
nesprejemljivosti:  
 
 - vsi rezultati in uvrstitve na lestvico se črtajo,  
 

e popra

 se nov seznam vseh rezultatov in

G

a prvenstva se organizirajo samo z dovoljenjem
ovalnih p

o prvenstv
stva odloči UO ICF.  

4
im
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41. 1. 4. 1 V olimpijskih disciplinah se veljavno svetovno prvenstvo lahko priredi le, če je udeleženih vsaj šest zvez 
 treh celin. Na veljavnost svetovnega prvenstva ne vpliva, če se je med tekmovanjem v posamezni disciplini, katera 

1. 1. 4. 2 V neolimpijskih disciplinah se veljavno svetovno prvenstvo izvaja samo, če na tem prvenstvu skupno 
saj treh celin. Če se med 

kmovanjem ena ali več zvez umakne iz tekmovanja ali tekmovanja ne dokonča, potem to dejstvo ne vpliva na 

e lahko urejajo le s pogodbo med ICF in zvezo prirediteljico.  

iz
od zvez umaknila, odpadla ali pa tekmovanja ni končala.  
 
4
sodelujejo ekipe iz vsaj šestih zvez v vsaki disciplini in te zveze morajo biti iz v
te
veljavnost tekmovanja.  
 
41. 1. 5 Ureditev stroškov (štartnine) s

41. 2 Udeležba (TR)  
Svetovna prvenstva: 
 
  Ženske K1 
  Moški K1 
Posamezna Moški C1 
  Moški C2 
  Ženske 3x K1 
  Moški 3x K1 
Moštvena Moški 3x C1 
  Moški 3x C2 
 
 
41. 2. 1 Vsaka zveza lahko sodeluje na svetovnem prvenstvu v kvalifikacijskih tekmah s tremi čolni v vsaki 

osamezni disciplini in z enim moštvom v vsaki posamezni disciplini.  

1. 3 Vožnje: kvalifikacije – polfinale – finale (TR)  

vo v slalomu sestavljajo dve kvalifikacijske vožnje: ena polfinalna in ena finalna vožnja.  

1. 3. 2 Rezultat kvalifikacij je najboljša izmed dveh voženj tekmovalca. V polfinale napreduje 20 čolnov z 

1. 3. 4 Rezultat finala določa rezultat ene vožnje.  

1. 3. 5 V ekipnih tekmovanjih se vozita obvezno dve vožnji. Izjema so posebne okoliščine, o katerih odloča glavni 

je, in ene finalne vožnje 
vrščenih ekip. V finale napreduje 50% čolnov z najboljšim izhodiščnim položajem (vsaj 5 čolnov se bo 

1. 3. 8 Pri izenačenju glej pravila 35. 1 in 35. 1. 1. 

1. 4 Razpored tekmovanj (TR)  

porednih dneh. ICF odloča zaporedje kategorij na 
valifikacijska tekmovanja v posameznih kategorijah že 

mer: 1. dan - kvalifikacije v dveh kategorijah  
 

p

4
 
41. 3. 1 Svetovno prvenst
 
4
najboljšimi rezultati kvalifikacij . 
 
41. 3. 3 Polfinalni rezultat je rezultat ene vožnje. Na osnovi tega rezultata se v finale uvrsti 10 najboljših čolnov.  
 
4
 
4
sodnik.  
 
41. 3. 6 Moštvena tekmovanja svetovnega pokala sestojijo iz: ene kvalifikacijske vožn
u
kvalificiralo). 
 
41. 3. 7 Za rezultate moštev se najprej štejejo moštva po rezultatih v finalu, nato pa moštva po rezultatih kvalifikacij. 
 
4

4
 
41. 4. 1 Slalomska tekmovanja praviloma potekajo v 4 do 5 za
ekmi. Moštvene vožnje se izvajajo potem, ko so bila vsa kt

končana.  
 
 Pri
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 2. dan - kvalifikacije v dveh kategorijah  
 
 3. dan - moštvene vožnje v vseh kategorijah  

n finalne vožnje za dve kategoriji (ali štiri)  
 

diteljica poslati vsem zvezam v skladu s 
kmovalnimi pravili ICF. Razpis mora biti poslan najmanj 3 mesece pred prvim dnem tekmovanja.  

CF-a  

isciplino. Obrazec za vsako disciplino se oblikuje s strinjanjem disciplinskega odbora.  

 - spol: 1 za moške, 2 za ženske  

1. 6. 2. 1 V moštveni tekmi morajo biti imena tekmovalcev v takšnem vrstnem redu kot tekmujejo. Prvo se mora 

 mora biti popoln v vsakem primeru in poslan preko online sistema, e-maila ali v 
pkani obliki preko faxa (lastnoročno pisanje ni sprejemljivo).  

41. 6. 4 Pozne prijave ali prijave, ki niso na primernem obrazu, ne morejo biti sprejete.  

, kot tudi vseh ostalih 

 
 4. dan - posamezne polfinalne i

 5. dan - posamezne polfinalne in finalne vožnje v dveh kategorijah  
 
Na svetovnih prvenstvih v slalomu ni uradnih trening voženj. Moštvene vožnje sledijo kvalifikacijskim 
tekmovanjem posameznih kategorij in se vršijo na isti progi kot so bila izpeljana kvalifikacijska tekmovanja v 

osameznih kategorijah.  p
 
41. 4. 2 Predlog programa tekmovanja mora biti predstavljen SLC ICF eno leto pred datumom pričetka prvenstva. 
Predlagani program se lahko spremeni ali razširi samo z dovoljenjem ICF.  

41. 5 Razpisi (GR)  
 
41. 5. 1 Razpis za tekme svetovnega prvenstva mora zveza prire
te

41. 6 Prijave (GR)  
 
41. 6. 1 Na svetovna prvenstva se lahko prijavijo preko nacionalne zveze v skladu s predpisi, ki so podani na razpisu. 
Številčne prijave: najmanj 45 dni pred prvim dnem tekmovanja  
 
Imenske prijave: najmanj 14 dni pred prvim dnem tekmovanja.  
 

1. 6. 1. 1 Sprejete bodo samo prijave članov I4
 
41. 6. 1. 2 Prijave na vsa svetovna prvenstva potekajo po obrazcu, ki ga oblikuje ICF in je dostopen na spletni strani 
a vsako dz

 
1. 6. 2 Prijave vsebujejo edinstveno identitetno številko tekmovalca/ko, po naslednji formuli:  4

 
DIS NOC G ddmmyyyy 01  
 
DIS- okrajšava za disciplino (SLR, FWR, MAR, WWR, DBR, FRE, CAP, CAS)  
 
NOC- Nacionalna olimpijska koda  
 
G
 
Ddmmyyyy- datum rojstva (dan, mesec, leto)  
 
01- število športnikov rojenih na isti dan v isti državi  
 
4
pojaviti ime tekmovalca, ki je prvi v čolnu/spredaj.  
 
41. 6. 3 Vse prijave bi morale biti storjene preko online sistema, ki ga odobri tehnična komisija in preskrbi 
organizator tekmovanja. Obrazec
ti
 

 
1. 6. 5 Poslane prijave morajo vsebovati imena vseh funkcionarjev/delegatov, vodij ekip4

funkcionarjev ekip. Nobena od sodelujočih zvez na tekmovanju ne more imeti več kot enega sodnika na vratih na 
posameznem sektorju, vključno s sodnikom signalizerjem. Na posameznem sektorju morajo biti sodniki na vratih iz 
azličnih držav.  r
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41. 6. 6 Vsaka sodelujoča zveza mora zagotoviti spisek največ treh ICF JCSL z veljavno izkaznico. Imena teh ICF 

SL-jev morajo biti poslana predsedniku ICF JCSL do datuma, ki ga objavi sedež ICF-a, da lahko le-ta 
nemu odboru v odobritev.  

1. 8. 1 Štartni vrstni red na kvalifikacijskih vožnjah je obraten vrstnemu redu uvrstitve na tekoči svetovni lestvici. 

tartni vrstni red v polfinalni vožnji je obraten vrstnemu redu rezultatov kvalifikacijske vožnje. Vrstni red štartov 

41. 8. 1. 1 Štartne številke tekmovalcev sledijo tekoči uvrstitvi na svetovni lestvici. Tekmovalec, ki je uvrščen na 
vni lestvici dobi štartno številko 
m dodelijo štartne številke. Za 

i na osnovi povprečja rezultatov svetovne lestvice najboljših 
ili v posameznih tekmovanjih. Štartni vrstni red moštvene 

otem obraten rezultatom prve moštvene vožnje.  

ja (TR)  

 urnik prireditve,  

 ime in zvezo vsakega sodelujočega tekmovalca,  

 štartno številko vsakega tekmovalca.  

1. 10 Funkcionarji ICF (GR/TR)  

 
ji organ tekmovanja žirija. Žirijo sestavlja pet oseb, določi pa jo upravni odbor. 

den od člnov je imenovan za predsednika žirije. Vodja tekmovanja, tako kot tudi vsi ostali tehnični funkcionarji, so 

mo podkomiteja za progo ne smejo imeti 

JC
(predsednik) predstavi izbrane funkcionarje Uprav

41. 7 Potrditev prijav (TR)  
 

1. 7. 1 Zveza prirediteljica tekmovanja mora prejem vsake prejete prijave potrditi.  4
  

41. 8 Vrstni red startov in štartne številke (TR)  
 
4
Tekmovalce, ki niso uvrščeni na tekočo svetovno lestvico, organizator z žrebom uvrsti na začetek štartne liste.  
 
Š
finalne vožnje je obraten vrstnemu redu rezultatov polfinalne vožnje.  
 

sam vrh svetovne lestvice, torej prejme štartno številko »1«, drugo uvrščeni na sveto
2« in tako naprej. Tekmovalcem, ki niso uvrščeni na svetovni lestvici, se z žrebo»

izvedbo celotnega tekmovanja so potrebni 4 kompleti številk.  
 
41. 8. 2 Štartni vrstni red prve moštvene vožnje se določ
reh tekmovalcev vsake sodelujoče zveze, ki so nastopt

druge vožnje je p

41. 9 Program tekmovan
 
41. 9. 1 Vsaka sodelujoča Zveza mora najmanj mesec dni pred otvoritvijo svetovnega prvenstva prejeti program s 
približnim urnikom tekmovanj in številom prijavljenih čolnov vsake sodelujoče zveze v vsaki disciplini.  
 
41. 9. 2 Končni program morajo vse sodelujoče zveze imeti v lasti najkasneje en dan pred tekmovanjem.  
 
41. 9. 2. 1 Program mora vsebovati sledeče:  
 
 - celotni program prireditve,  
 
 -
 
 -
 
 -

4

41. 10. 1 Tekmovalna žirija (GR)  

Na svetovnem prvenstvu je najviš
E
podrejeni tej žiriji v skladu s členom 9. Pritožbe morajo biti predstavljene pisno s priloženo kavcijo v višini 75€ (ali 
v valuti države organizatorke), predsedniku žirije v računski službi, v roku 20. minut po znani odločitvi glede 

rotesta. Odločitev žirije je dokončna. Kavcija se vrne, če je prošnji ugodeno.  p

41. 10. 2 Funkcionarji (GR/TR)  
 
Svetovno prvenstvo vodijo funkcionarji našteti v 9. členu tekmovalnih pravil. Te funkcionarje vodi vodja 
tekmovanja. Funkcionarji imajo lahko dve ali več zadolžitev, vendar z izje
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nobenih obveznosti do nacionalnih ekip in njihovega osebja, kot so to vodje ekip, trenerji, inštruktorji. Imena teh 

troške bivanja (in prehrane ter lokalne logistike) med časom celotnega tekmovanja krije zveza prirediteljica za 

 vodjo tekmovanja,  

 - tehničnega vodjo tekmovanja,  

 člane podkomiteja za progo.  

. 1 Proga ti p na po vsej dolžini.  

 Proga bo manj 18 vrat in največ 25 vrat, od katerih mora biti vsaj 6 največ pa 7 protitočnih 

1. 3 Proga biti d 250 m, merjeno od štartne črte pa do ciljne črte (po srednji črti), in ne sme biti 
aljša od 400 m.  

 
 

 ter mora biti objavljena.  

a 
n 

vi spremenjeno progo za polfinale in finale, pri kateri pa mora upoštevati lokacijo 
eni 
 in 

ojo pomoč ali mnenje slalomskemu pododboru pri načrtovanju 
oge mora biti objavljen na tak način, da je dostopen vsem 

jica je dolžna tudi preskrbeti slalomskemu pododboru vse relevantne informacije, katere se nanašajo na 

ovnega prvenstva se mora izvajati tako elektronsko (s 
fotocelico) kot ročno (s štoparico). Na vsak način mora telo tekmovalca prečkati štartno in ciljno črto in s tem 

ping kontrola (GR)  

funkcionarjev morajo zveze poslati predsedniku CSLC ICF do datuma, katerega določi ICF, da lahko ta odbor 
predloži seznam z imeni funkcionarjev v potrditev UO ICF.  
 
S
naslednje funkcionarje:  
 
 - člane žirije,  
 
 -
 

 
 - glavnega sodnika,  
 
 -

41. 11 Proga (TR)  
 
41. 11  mora bi revoz
 
41. 11. 2  mora vse vati naj
vrat.  
 
41. 1  ne sme  krajša o
d
 
41. 11. 4 Dve leti pred svetovnim prvenstvom mora biti določena lokacija proge. Predlagana proga ne sme biti v 
nasprotju z okoljevarstvenimi ali ekološkimi pravili države gostiteljice. 

41. 11. 5 Dolžina proge je merjena po sredini proge in izražena v metrih
 
41. 11. 6 Slalomski odbor imenuje pododbor, ki je sestavljen iz 2 do 3 članov ICF JCSL iz različnih zvez, in t

ododbor potrdi upravni odbor ICF. Praviloma štiri dni pred tekmovanjem ta pododbor pripravi načrt proge ip
nadzoruje postavitev vrat.  
 

lalomski pododbor načrta in objaS
sodniških mest uporabljenih v prvi progi. Tako spremenjena proga za polfinalne in finalne vožnje se lahko sprem

d prvotne proge, vendar mora biti ohranjeno ravnotežje originalne/prvotne proge (glej 20.1). Tehnični vodjao
glavni sodnik lahko v svoji kapaciteti ponudita sv

roge in njeni postavitvi. Načrt in zemljevid prp
udeležencem čimprej po končnem načrtu proge. Potem, ko je pomagala pri svojih najboljših in učinkovitih močeh 
slalomskemu pododboru, mora zveza prirediteljica pripraviti načrt proge v natančnem razmerju 1:1000. Zveza  

rireditelp
možnosti in potrebo kontrole vodnega nivoja.  
 
Stroške namestitve in prehrane članov slalomskega pododbora krije zveza prirediteljica.  

41. 12 Merjenje časa (TR)  
 
41. 12. 1 Merjenje časa na tekmovanjih formata Svet

aktivirati merilni mehanizem (glej 33.1).  
 
41. 12. 2 Pri izračunavanju rezultatov ima prednost foto-električni sistem pred ročnim. V primeru izpada se 
uporabijo ročno izmerjeni časovni rezultati.  

1. 13 Do4
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41. 13. 1 Doping, kot je to definirano s »Protidopinškim kodeksom olimpijskega gibanja«, je strogo prepovedan. 
vili o dopinški kontroli ICF-a in ta kontrola je pod nadzorom zdravniškega 

dbora ICF.  

1. 14 Nagrade (GR)  

i medalj in slede vzoru olimpijskega protokola. 
 Zveza prirediteljica iz svojih sredstev preskrbi 

 - 3. mesto - bronasta  

moštvenih disciplinah:  

nu moštva  

hko podelijo samo 
odeljujejo ob kakšni 
ebno ali njegovemu 

iti tekmovalci, kateri prejemajo 

lalomu, kot sledi:  

 

Dopinška kontrola se izvaja v skladu s pra
o

4
 
41. 14. 1 Nagrade na svetovnem prvenstvu ICF se podeljujejo v oblik

odeljene nagrade simbolizirajo zlato, srebrno in bronasto medaljo.P
odličja, katera na svojo prošnjo dobi od ICF-a. Nikakor se odličja ne smejo podeljevati drugim osebam, kot samo 
tekmovalcem, kateri so si medalje pridobili na prvenstvu. Na uradni podelitvi se lahko podelijo samo medalje in 
nobene druge nagrade. Kakršnekoli druge nagrade se lahko podelijo ob kakšni drugi priložnosti.  
 
41. 14. 2 Medalje se podelijo, kot sledi:  
 
41. 14. 2. 1 Za prvenstva v posameznih disciplinah:  
 
 - 1. mesto - zlata  
 
 - 2. mesto - srebrna  
 

 
1. 14. 2. 2 Za prvenstva v 4

 
 - 1. mesto moštva - zlata - podeljena vsakemu članu moštva  
 
 - 2. mesto moštva - srebrna - podeljena vsakemu članu moštva  
 
 - 3. mesto moštva - bronasta - podeljena vsakemu čla
 
41. 14. 3 Disciplina C2  
 

 tej kategoriji oba člana posadke C2 prejmeta doseženo medaljo. Na podelitveni slovesnosti se laV
ta odličja in nobena druga nagrada. Druge nagrade in darila, katera podeli prireditelj, se lahko p

rugi priložnosti. V nobenem primeru se medalja ne sme izročiti drugemu kot dobitniku osd
uradnemu zastopniku.  
 
41. 14. 4 V znak spoštovanja in dostojanstva podelitvene slovesnosti morajo b

dličja, primerno oblečeni (nacionalni dres ali trenirka).  o
 
4
 

1. 14. 5 ICF pokal narodov:  

4
 

1. 14. 5. 1 Podelijo se 4 pokali v s

 
 
- 1 pokal za K1 moški,  

 - 1 pokal za K1 ženske,  
 
 - 1 pokal za kombinacijo C1 moški in C2 moški,  
 
 - 1 pokal za zvezo, ki je dosegla zmagovit skupni rezultat.  
 
Pokal se podeli zvezi z največjim številom točk doseženih v disciplini, kot sledi:  
 
 K1 moški in K1 ženske: Kombinacija C1 moški in C2 moški (seštevek):  
 
 1. mesto 20 točk, 1. mesto 10 točk,  
 
 2. mesto 19 točk, 2. mesto 9 točk,  
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 3. mesto 18 točk, itd. 3. mesto 8 točk, itd.  
 
  
 
Pokal najboljši zvezi za skupni dosežek:  
 
Rezultat je seštevek točk zbranih v posameznih kategorijah (K1M, K1W, kombinacija C1M in C2M).  

čk se pokal podeli zvezi, ki ima višje posamezno uvrstitev v disciplini.  

 
ba poslati sekretarju ICF in predsedniku SLC pri 
treba je tudi istočasno poslati vsa poročila, katera 

eja vsako drugo leto.  

Mladinska prvenstva se lahko prirejajo samo s soglasjem Upravnega odbora ICF. Udeležba na teh prvenstvih je 
endar samo državnim zvezam, članicam ICF. Mladinska svetovna 
 kraj sta dogovorjena na kongresu ICF in v skladu s pravili ICF-a. ICF 

astopijo 
in. Če med 

de ali ne dokonča tekmovanja, to ne vpliva na veljavnost 

ve (GR)  

rvič lahko nastopi tekmovalec na mladinskem svetovnem prvenstvu v letu, ko je le-ta dosegel 15. leto starosti, in 
lnil 18. leto starosti.  

M (GR)  

 
 primeru enakega števila doseženih toV

41. 15 Rezultati in poročila (GR)  

41. 15. 1 Po končanem svetovnem prvenstvu je v roku 30. dni tre
ICF podrobne končne in uradne rezultate svetovnega prvenstva. Po
se nanašajo na proteste. Ta poročila ter vso ostalo dokumentacijo sestavijo zveza organizatorka, vodja tekmovanja in 
glavni sodnik na prvenstvu.  
 

V POSEBNA PRAVILA ZA MLADINSKO SVETOVNO PRVENSTVO  

42. 1 Namen (GR)  
 
Z namenom, da se poveča obseg in prepoznavnost kajakaškega športa, in, da se poudari tekmovalnost v športu 
samem, svetovno prvenstvo v kajak slalomu za mladince se prir

42. 2 Organizacija (GR)  
 

odprta vsem tekmovalcem iz vseh celin, v
prvenstva se prirejajo vsako drugo leto, čas in
in zveza organizator v skupni pogodbi določijo stroške. V olimpijskih disciplinah se veljavno Svetovno mladinsko 
prvenstvo prireja samo, če v njej štartajo tekmovalci iz vsaj šestih zvez in treh celin (glej poglavje I; člen 41. 1. 4. 1).  
 
V neolimpijskih disciplinah pa se veljavno svetovno prvenstvo lahko izvede samo, če na prvenstvu n
tekmovalci iz najmanj šestih zvez, in, če v vseh disciplinah štartajo skupno tekmovalci iz najmanj treh cel
tekmovanjem svetovnega prvenstva posamezna zveza izpa
svetovnega prvenstva (glej 41. 1. 4. 2).  

42. 3 Starostne omejit
 
P
zadnjič lahko ta mladinec nastopa v letu, ko je dopo

42. 4 Kategorije KM, KW, in C
 
 Svetovna prvenstva: 
 
  Ženske K1 
  Moški K1 
Posamezna Moški C1 
  Moški C2 
  Ženske 3x K1 
  Moški 3x K1 
Moštvena Moški 3x C1 
  Moški 3x C2 
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Vsaka zveza lahko prijavi po tri čolne v vsaki posamezni disciplini in po eno moštvo v vsaki moštveni disciplini. 
Enako kot je to na članskem svetovnem prvenstvu so tudi na mladinskem svetovnem prvenstvu kvalifikacije, 
polfinali in finalni nastopi z enakim številom čolnov, ki se uvrstijo v finale. Moštva bodo imela dve vožnji.  

42. 5 Vrstni red štartov (TR)  
 
Na svetovnem mladinskem prvenstvu v slalomu je vrstni red štartov obraten vrstnemu redu nastopajočih zvez in 
loni na rezultatih prejs šnjega mladinskega svetovnega prvenstva. Zveze, katere niso nastopale v prejšnjem 

nizator uvrsti na štartno listo z žrebom. Prijave zvez morajo torej vsebovati tudi rangiranje v vsaki 
da jih lahko zveza prirediteljica uvrsti na štartno listo v pravilnem redu. Vrstni red moštev je določen 

loča pri svetovnem članskem prvenstvu.  

 svetovnih mladinskih prvenstvih lahko vložijo samo nacionalne zveze v skladu s pogoji 
redstavljenimi v razpisu.  

Prijavni obrazec mora vsebovati:  

ca  

 mora vodja ekipe prijavljene zveze predložiti uradni dokument, kot je potni list, osebna izkaznica 

2. 7 Mednarodni sodniki ICF-IJSL(GR)  

saka sodelujoča zveza mora zagotoviti sodelovanje vsaj enega mednarodnega sodnika z veljavno izkaznico ICF 

VILA ZA OI  

nost 

ke, logotipa ali kakšnega 
drugega značilnega znaka proizvajalca določenega proizvoda, ki pa se lahko pojavi le enkrat na posameznem kosu 

ojo opremo.  
 

prvenstvu, orga
isciplini tako, d

na isti način kot se to do

42. 6 Prijave (TR)  
 
Prijave za nastop na
p
 

 
) ime in priimek tekmoval a

 
b) spol   

 
 c) datum rojstva  
 
 d) ime zveze, kateri tekmovalec pripada  
 

red tekmovanjemP
tekmovalca s sliko, s katerim se lahko potrdi točnost podatkov o starosti tekmovalca.  

4
 
V
JCSL.  

VI POSEBNA PRA

43 Zahteve za OI (TR)  
 
43. 1 Nikakršna oblika reklamiranja v propagandne, tržne (komercialne) ali kakršnekoli druge namene ni dovoljeno 
na športnih oblačilih, opremi ali v splošnem na nobenem kosu oblačila ali opreme, ki jo nosijo ali uporabljajo 
tekmovalci in drugi udeleženci OI. Čolni, oprema in oblačila so lahko opremljena z blagovnimi znamkami, 
reklamnimi simboli (z izjemo tobačnih izdelkov), z emblemi in besedami, katere služijo samo za prepoznav
izdelka ali opreme, ki jo zadeva, pod pogojem, da takšna identifikacija ne bo presegla celotne površine devetih 
kvadratnih centimetrov.  
 
43. 2 Beseda »identifikacija« pomeni normalni prikaz imena, oznake, blagovne znam

(oblačil ali opreme).  
 
43. 3 Na uradnih oblačilih (uniformah/dresih) tekmovalcev in vseh uradnih oseb je dovoljena zastava emblema 
njihovega Nacionalnega olimpijskega komiteja (NOC), Olimpijski emblem, ali pa z privolitvijo Organizacijskega 
odbora olimpijskih iger (OCOG) tudi OCOG Olimpijski emblem. Uradni predstavniki ICF pa smejo nositi uniformo 

 emblem mednarodne zveze.  in
 
43. 4 Vsi čolni, vsa oprema ali deli oblačil, kateri se ne ujemajo z zgoraj navedenimi pogoji niso primerni za uporabo 
med tekmovanjem. Ekipe so odgovorne za sv
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43. 5 Na lopaticah in čeladah mora biti emblem Nacionalnega olimpijskega komiteja (NOC), ki ga priskrbi 
rganizatorka. 

 za OI se ureja v skladu z zahtevami mednarodnega tekmovalnega odbora (IOC).V vseh 

S) se prireja vsako leto s ciljem širitve in razvoja športa.  

iplini (K1M, K1W, C1M, C2M) se podeli po eno priznanje, ki nosi naziv Svetovni pokal ICF v 
ajak/kanu slalomu.  

4. 1. 3 Tekmovanja svetovnega pokala sestavljajo posamezna tekmovanja tako, kot jih predpisuje ICF v svojem 
movanja svetovnih prvenstev, bo objavljen vsako leto pred 31. decembrom in bo v veljavi 2 

zoni.  Odobri ga upravni odbor na predlog komisije. 

okala mora do 1. marca 4 leta pred tekmovanjem, 
ra ICF.  

ganizatorja svetovnega pokala, izbere kandidata in 
ev tekmovanj za svetovni pokal za naslednja 4 leta. Upravni odbor ICF potem to izbiro 

ICF-a, razen pri spremembi pravil..  

ga poklala so odprta samo za zveze, ki so trenutno članice ICF-a. 

 se načeloma odvijalo v obdobju dveh zaporednih dneh. 
 čolnih in rezultati so enaki kot na svetovnih prvenstvih(glej 41.3).  

alna proga se lahko spremeni od prvotne proge, vendar ravnovesje proge ne sme biti 

4. 3 Prijave (TR)  

 disciplino, vendar morajo biti vsaj 4 čolni 
 slalom objavil svetovni rang skupaj z 

, za prihodnje leto.  

o
 
43. 6 Na olimpijskih igrah so imena tekmovalcev napisana na straneh čolna. Točno pozicijo določi tekmovalni 
odbor. Dimenzije imen na nalepkah: najmanj 10 cm visoke, s črnimi črkami na beli podlagi. Nalepke zagotovi 
organizator.  
 
Program, udeležba in razpis
drugih primerih pa morajo slediti tehničnim pravilom ICF-a, s poudarkom na upoštevanju posebnih pravil za nastop 
na svetovnih prvenstvih.  
 

VII POSEBNA PRAVILA ZA TEKMOVANJA SVETOVNEGA POKALA  

44. 1 Opredelitev (GR)  
 
44. 1. 1 Tekmovanja za svetovni pokal v slalomu (WC
 
44. 1. 2 Vsaki disc
k
 
4
programu. Program tek
se

44. 2 Organizacija (TR)  
 
44. 2. 1 Zveza, ki hoče kandidirati za organizacijo svetovnega p

redstaviti svojo kandidaturo pismeno predsedniku Slalomskega Odbop
 

4. 2. 2 CSLC iz ponudb zainteresiranih zvez, ki kandidirajo za or4
pripravi koledar priredit

otrdi.  p
 
44. 2. 3 V koledarju prireditev ICF-a se morajo te prireditve označevati kot tekme WCS.  
 
44. 2. 4 Tekmovanje svetovnega pokala mora biti odprto za vseh 5 kontinentov.  
 
44. 2. 5 Tekmovanje svetovnega pokala je veljavno, če štarta vsaj 6 zvez.  
 

4. 2. 6 Tekmovanja se morajo odvijati v skladu s pravili 4
 

4. 2. 7 Tekmovanja svetovne4
 

4. 2. 8. 1 Tekmovanje za svetovni pokal naj bi4
Napredovanje, številke na
 
44. 2. 8. 2 Polfinalna/Fin

orušeno.  p

4
 
Veljavno od 1. januarja 2010: 
 
44. 3. 1 Na svetovna prvenstva lahko vsaka zveza prijavi 5 čolnov v vsako
kvalificirani po svetovnem rangu. Na koncu vsakega leta bo odbor za
seznamom mest, kvalificiranih s strani zveze
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44. 3. 2 Prijave morajo biti sprejete vsaj 14 dni pred tekmovanjem za svetovni pokal.  

ge (TR)  

. 4. 1 Progo morata postaviti dva ICF IJCSL-ja. Enega izbere prirediteljica tekmovanja, drugega pa ICFov odbor 
vljalca proge, mora biti vložen komisiji, istočasno s predlogi za določitev 

44. 5. 1 Vrstni red štartov kvalifikacijskih voženj je obraten vrstnemu redu tekoče svetovne lestvice. Tekmovalce, ki 
ireditelj na začetek štartne liste z žrebom (glej poglavje I., člen 14).  

olfinalu je obraten vrstnemu redu rezultatov kvalifikacijskih voženj.  

vah svetovnega pokala – WCS (TR)  

4. 6. 1 CSLC imenuje delegata ICF-a za vsako tekmovanje svetovnega pokala.  

bivanja in prehrane delegatu 
ICF-a.  

4. 7 Dolžnosti funkcionarjev ICF (TR)  

vetovnega pokala.  
 

a pokala mora delegat ICF-a poslati poročilo generalnemu tajniku ICF-a 
 predsedniku slalomskega odbora ICF (ICF CSLC), nanašajoče se na športni vidik samega tekmovanja WCS.  

 
ltatov posameznih tekmovanj svetovnega pokala (WCS) se za 

sako disciplino naredi tekoča lestvica svetovnega pokala (rang lista).  

delujočemu tekmovalcu se dodelijo točke za svetovni pokal in kontinentalni pokal, kot sledi:  
RSTITEV ŠT.T K 
esto 
esto 

esto 
esto 
esto 

44. 4 Komisija za postavitev pro
 

44
za slalom.  Predlog in nominacije za posta

stalih funkcionarjev(8.4.1.) o

44. 5 Vrstni red štartov in štartne številke (TR)  
 

niso uvrščeni na svetovno lestvico, uvrsti pr
 
44. 5. 1. 1 Štartne številke nastopajočih se tekmovalcev naj sledijo uvrstitvi svetovne lestvice ICF-a. Najvišje 
uvrščeni tekmovalec naj prejme številko 1, itd. Tekmovalci, ki niso uvrščeni na svetovno lestvico, prejmejo 
izžrebane številke (glej 44. 5. 1). Za celotno tekmovanje so potrebni 4 kompleti štartnih številk.  
 

4. 5. 2 Vrstni red štartov v p4
 
44. 5. 3 Vrstni red štartov v finalu je obraten vrstnemu redu rezultatov polfinalnih voženj.  

44. 6 Funkcionarji ICF-a na priredit
 
4
 
44. 6. 1. 1 Zveza prirediteljica tekmovanja svetovnega pokala plača stroške potovanja, 

4
 
44. 7. 1 Delegat ICF-a nadzoruje tekmovanje.  
 
44. 7. 1. 1 Delegati ICF-a morajo prejeti celoten program tekmovanja in vse novosti 30 dni pred tekmovanjem, da 
lahko preveri, če so upoštevana vsa pravila in smernice ICF-a.  
 
44. 7. 1. 2 Delegat ICF-a ima pravico sodelovanja in glasovanja na vseh sestankih.  
 
44. 7. 1. 3 Delegat ICF-a mora v sodelovanju z organizatorji sestaviti svetovno lestvico ICF vseh tekmovalcev in 
nadzorovati izdelavo tekočih rezultatov s

44. 7. 2 Po končanem tekmovanju svetovneg
in

44. 8 Podelitev svetovnega pokala v slalomu (TR)  

44. 8. 1 Na osnovi uradno doseženih (končnih) rezu
v
 

4. 8. 1. 1 Vsakemu so4
UV
1.m

OČ
50 

2.m 45 
3.mesto 41 
4.m 39 
5.m 38 
6.m
.... 

37 
... 

38.mesto 5 
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39.mesto 4 
0.mesto 3 

F), prejmejo 1 točko.  

 
ečjim številom točk je zmagovalec tekmovanj svetovnega prvenstva, v svoji disciplini.  

et pokalov za individualne discipline.  

edalje ali nagrade se podeljujejo najboljšim trem tekmovalcem v vsaki disciplini na vsakem posameznem 
kmovanju in za skupni svetovni pokal.  

R)  

 

4
 
 
Vsi čolni, ki se ne kvalificirajo v polfinalno vožnjo, prejmejo 2 točki.  
 
Čolni, ki niso dokončali tekmovanja (DN
 
Čolni, ki so izločeni iz celotnega tekmovanja (DSQ-C) in tekmovalci, ki niso štartali (DNS), dobijo 0 točk.  
 
Zaporedje posameznih tekmovanj (serij) je določeno v programu ICF.  
 
44. 8. 2 Odbor za slalom določi sistem izračuna za svetovne pokale in je objavljen eno leto pred začetkom serij 
tekmovanj.  

44. 8. 3 Tekmovalec z najv
 
44. 8. 3 V primeru neodločenega izida v končni razvrstitvi, se dodeli višje mesto tekmovalcu z najboljšim rezultatom 
iz zadnje tekme svetovnega pokala.  

44. 9 Nagrade (TR)  
 
44. 9. 1 Nagrade priskrbi ICF, p
 
44. 9. 2 M
te

44. 10 Zaključna slovesnost (T
 
44. 10. 1 Objava končnih rezultatov in podelitev svetovnih pokalov mora biti izvedena v skladu z določili pravilnika, 
kateri ureja tekmovanja ICF. 
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