Na podlagi 2. točke prvega odstavka 23. člena statuta Kajakaške zveze Slovenije (KZS) je predsedstvo KZS na
seji dne 11. 4. 2017 sprejelo

PRAVILNIK SLOVENSKEGA POKALA – DIVJE VODE
1. člen
(kratek opis in namen)
(1) Slovenski pokal – divje vode je serija kajakaških tekmovanj v disciplinah na divjih vodah za mlajše
kategorije.
(2) Namen slovenskega pokala – divje vode je:
• popularizacija kajakaštva med mlajšimi kategorijami,
• možnosti nabiranja prvih tekmovalnih izkušenj,
• motivacija za redni trening (druženje, sprememba okolja, sprejemanje izzivov,
• preseganje, postavljanje ciljev, tekmovalnost itd.),
• pravilno usmerjen dolgoročni razvoj športnikov z izbiro ustreznih disciplin, razdalj,
pravil, čolnov ter povezavo z ostalimi kajakaškimi disciplinami,
• prepoznavanje talentov,
• razporejenost tekmovanj preko cele tekmovalne sezone in s tem motiviranje
tekmovalcev za trening v daljšem časovnem obdobju,
• razvoj značaja in osebnosti skozi tekmovalne izkušnje.
2. člen
(kategorije in discipline)
(1) Na tekmovanjih za slovenski pokal – divje vode lahko nastopajo tekmovalci v naslednjih kategorijah
in disciplinah v slalomu, spustu in tekmovanjih s prirejenimi pravili:
Cicibani/cicibanke

K1

Mlajši dečki/mlajše deklice

K1, C1

Starejši dečki/starejše deklice

K1, C1, C2, C2 miks

(2) V kategoriji C-2 lahko nastopajo tudi mlajši tekmovalci, vendar v kategoriji starejših dečkov oz. deklic.
(3) V kategoriji cicibani/cicibanke nastopajo tekmovalci/ke, ki v tekočem letu dopolnijo 10 let in mlajši.
(4) V kategoriji mlajši dečki/deklice nastopajo tekmovalci/ke, ki v tekočem letu dopolnijo 12 let in mlajši.
(5) V kategoriji starejši dečki/deklice nastopajo tekmovalci/ke, ki v tekočem letu dopolnijo 14 let in
mlajši.
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3. člen
(čolni in oprema)
(1) Tekmovanje za slovenski pokal se organizira v disciplinah, ki so navedene v 2. členu.
(2) Kategorije mlajših dečkov in deklic ter cicibanov in cicibank lahko nastopajo:
• v slalomu v slalomskih čolnih in rekreativnih kajakih za divjo vodo, minimalna dolžina ni
določena,
• v spustu v slalomskih čolnih in rekreativnih kajakih za divjo vodo do dolžine 400cm,
• na tekmovanjih s prirejenimi pravili čolne predpiše organizator.
Starejši dečki in deklice lahko nastopajo:
• v slalomu v slalomskih čolnih in rekreativnih kajakih za divjo vodo, minimalna dolžina ni
določena,
• v spustu po pravilih ICF za spust,
• na tekmovanjih s prirejenimi pravili čolne predpiše organizator.
(3) Na tekmovanjih je na tekoči ali divji vodi obvezna uporaba plavalnih jopičev in čelad, na stoječi vodi
pa le plavalnih jopičev za vse kategorije.

4. člen
(število in razporejenost tekmovanj)
(1) Tekmovanja se organizirajo v obdobju od aprila do oktobra.
(2) Za kategorijo cicibani/ke je največje število razpisanih tekmovanj pet.
(3) Za kategoriji mlajši dečki/ce in starejši dečki/ce se vsako sezono razpiše med šest in deset tekmovanj.
(4) Tekmovanja v spustu, slalomu in tekmovanja s prirejenimi pravili so praviloma enakomerno
zastopana.
(5) Odbor za divjo vodo izmed predlogov klubov za vsako sezono posebej do konca koledarskega leta
določi tekmovanja, ki bodo štela za skupni seštevek slovenskega pokala - divje vode. Ob tem tudi
določi, katere starostne kategorije bodo v programu posamezne tekme.
(6) Tekmovanje za slovenski pokal – divje vode se praviloma izvede v enem dnevu.
(7) Termini mirno- in divjevodaških tekmovanj za slovenski pokal se praviloma ne smejo prekrivati.

5. člen
(točkovanje in veljavnost kategorij)
(1) V točkovanju za skupno uvrstitev v slovenskem pokalu – divje vode se upošteva 70% tekmovanj,
organiziranih v posameznih kategorijah.
(2) Mlajši tekmovalci lahko nastopajo tudi na tekmah, ki so namenjene starejšim kategorijam, v primeru,
da v istem dnevu na istem tekmovanju nimajo razpisane tekme v svoji starostni kategoriji. Njihov
rezultat se ne upošteva v skupnem seštevku starejše kategorije.
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(3) Točke za skupni seštevek se razdeli vsem nastopajočim, tudi v kategorijah, kjer nastopijo manj kot
trije tekmovalci.
(4) Kategorija je v skupnem seštevku veljavna le, če so v njej v končnem seštevku uvrščenih vsaj 3
tekmovalci/tekmovalke oz. ekipe.
(5) Točke se za posamezno kategorijo delijo 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. Od 43. mesta naprej
vsak sodelujoči dobi 1 točko. V primeru istega števila točk, je boljši tisti tekmovalec, ki je dosegel isto
število točk z višjo uvrstitvijo na posameznih tekmah. Tekmovalce, ki so dosegli skupno število točk le
na podlagi točk, doseženih po 43. Mestu, razvrščamo le, če je to mogoče. Drugače delijo mesta. Po
eno točko dobijo tudi tekmovalci, ki so startali, pa tekmovanja niso dokončali. Točke med
kategorijami niso prenosljive.

6. člen
(tekmovalne proge)
(1) SLALOM
Slalomska proga ima 12 do 15 vratc. Postavitev mora biti primerna starostni kategoriji. Težavnost
proge za slalom je lahko med I. in III. stopnjo težavnostne lestvice, lahko pa se odvija tudi na mirni
vodi. Le krajši odsek proge je lahko III. težavnostne stopnje. Primernost proge potrdijo trenerji na
sestanku vodij ekip.
(2) SPUST
Tekmovanja v spustu se organizira kot klasični spust ali sprint na divjih vodah. Predvidena dolžina
proge za klasični spust je med 6 in 12 minut ter za tekmo v sprintu na divjih vodah med 45 in 120
sekundami. Težavnost proge za spust je lahko med I. in III. stopnjo težavnostne lestvice, lahko pa se
odvija tudi na mirni vodi. Le krajši odsek proge je lahko III. težavnostne stopnje. Primernost proge
potrdijo trenerji na sestanku vodij ekip.
(3) TEKMOVANJA S PRIREJENIMI PRAVILI
Na tekmovanjih s prirejenimi pravili mora organizator v razpisu opisati progo, izvedbo nalog, način
kaznovanja ne-izvedbe ali napačne izvedbe posameznih nalog in dovoljeno oz. zahtevano opremo.
Pravila naj bi bila takšna, da spodbujajo razvoj čim večjega števila motoričnih sposobnosti in
kajakaških znanj. Zahtevnost tekmovanj mora biti primerna za določeno starostno kategorijo in naj
se stopnjuje od cicibanov proti starejšim dečkom.
O primernosti prog in ustreznosti razmer za tekmovanje se odločajo trenerji na sestanku vodij ekip.
Organizator v primeru nestrinjanja lahko odpove tekmovanje.
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7. člen
(program tekmovanja)
Vrstni red disciplin in kategorij na vseh tekmah za slovenski pokal – divje vode določi organizator
glede na prijave in posebnosti tekmovanja. Zaradi spodbujanja razvoja vseh disciplin organizator
sestavi program, ki omogoči nastop tekmovalcem v več disciplinah in nastop tudi tistim, ki nimajo
lastne opreme in si jo sposojajo. Starejše kategorije praviloma nastopajo pred mlajšimi.

8. člen
(trening)
Trening na tekmovalni progi za slalom in na tekmovalni progi s prirejenimi pravili na dan tekmovanja
praviloma ni dovoljen, razen če se drugače dogovorijo organizator in vodje ekip. Na progah za spust
je trening na progi dovoljen in mora biti končan vsaj 15 minut pred pričetkom tekmovanja.
Organizator zaradi varnostnih zahtev lahko odloči drugače.

9. člen
(merjenje časov in objava rezultatov)
Na tekmovanjih mora biti merjenje časov elektronsko, razen v primeru skupinskih startov. V primeru,
da je merjenje ročno, morajo biti prihodi v cilj posneti z video kamero. Uradni rezultati morajo biti
objavljeni in izobešeni po vsakem tekmovanju. Končni rezultati morajo biti objavljeni najmanj 20
minut pred razglasitvijo. Po tekmovanju morajo biti posredovani na KZS v elektronski obliki (tabela
Excel).

10. člen
(pravica nastopa)
(1) Pravico nastopa na tekmovanjih slovenskega pokala - divje vode imajo vsi tekmovalci, registrirani pri
Kajakaški zvezi Slovenije z veljavno licenco za tekočo sezono. Tekmovalci na tekmovanjih nastopajo
na lastno odgovornost.
(2) Pravico nastopa na posameznem tekmovanju imajo tekmovalci, ki so poravnali startnino na
tekmovanju. Startnina se plačuje skladno z navodili pristojnega organa za posamezno sezono.

11. člen
(koordinator)
(1) Za pravilen in nemoten potek serij tekmovanj za slovenski pokal - divje vode skrbi odbor za divje
vode, ki za to imenuje koordinatorja.
(2) Naloge koordinatorja so:
• skrbi, da so tekmovanja organizirana v skladu s pravili tega pravilnika,
• skrbi za reševanje vseh vprašanj, povezanih z nemoteno izvedbo tekmovanj,
• zbira predloge in pobude trenerjev o spremembah pokala,
• skrbi za izračun trenutne in končne razvrstitev točkovanja za slovenski pokal,
• organizatorjem z manj izkušnjami z nasveti pomaga pri organizaciji tekmovanj.
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12. člen
(priznanja)
Priznanja za posamezno tekmovanje slovenskega pokala zagotovi organizator tekmovanja. V
kategoriji ciciibani/ke se nagrajuje vse uvrščene tekmovalce/ke, vendar naj se nagrade za tri
prvouvrščene tekmovalce/ke razlikujejo od ostali (tolažilnih).
Priznanja za končno razvrstitev v posameznih kategorijah za slovenski pokal - divje vode zagotovi
Kajakaška zveza Slovenije. Če kategorija na posameznem tekmovanju ni popolna, se glede
podeljevanja nagrad za to kategorijo odloči organizator. Priznanja za skupni seštevek se podeli le, če
so v posamezni kategoriji na koncu uvrščenih vsaj 3 tekmovalci/tekmovalke oz. ekipe.
13. člen
Pravilnik začne veljati s sprejemom na predsedstvu.
Številka: 01/2017
Datum: 11.4.2017

Predsednik:
Andrej Ribič
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