Priloga
PROTOKOL O PREDSTAVLJANJU SPONZORJEV KZS V SEZONI 2017
ICF v okviru svojih pravil določa mesta, ki jih lahko za predstavljanje svojih sponzorjev
uporabljajo reprezentance in tekmovalci. V sezoni 2017 v veljavo stopajo ostrejša določila, ki
določajo omejena mesta za predstavljanje sponzorjev, na čolnu za slalom in sprint pa je
obvezno imeti ime tekmovalca.
Del oglasnih površin je rezerviranih za sponzorje reprezentance, del pa za sponzorje klubov in
osebne sponzorje tekmovalcev. V primeru, da KZS med sezono pridobi nove sponzorje, bo za
njihovo predstavljanje uporabljala površine, ki so namenjene predstavitvi sponzorjev KZS.
KZS bo poleg nalepk z znaki sponzorjev KZS zagotovila tudi nalepke, ki jih zahteva ICF. To
je nalepka z imenom tekmovalca in nalepka z oznako države in ICF. Tekmovalci so dolžni
poskrbeti, da so nalepke umeščene na za to določena mesta.
1. PREDSTAVLJANJE SPONZORJEV KAJAKAŠKE ZVEZE SLOVENIJE
Tekmovalci imajo v času posedovanja statusa kandidata za člana državne reprezentance in v
času statusa člana državne reprezentance dolžnost predstavljati sponzorje KZS na vseh
tekmovanjih, nastopih v javnosti in medijskih dogodkih kot člani reprezentance na naslednji
način:
ČOLN
Sponzorske površine na čolnu so razdeljene v dve coni. Prednja cona se šteje od sredine
sedežne odprtine do kljuna, zadnja cona se šteje od sredine sedežne odprtine do repa. Prednja
cona je namenjena sponzorjem reprezentance, zadnja cona je namenjena sponzorjem kluba ali
osebnim sponzorjem tekmovalca.
Ime tekmovalca je umeščeno na bok čolna na prednji coni od sredine čolna proti kljunu.
Dimenzija črnega napisa na beli podlagi je naslednja: višina črk 6 cm; dolžina napisa odvisna
od priimka, tipologija Arial Bold Capital.
Logo generalnega sponzorja Kajakaške zveze Slovenije - HSE je umeščen na zgornjem delu
čolna, na prednji coni kot prvi od sedežne površine proti kljunu. Dimenzije nalepke: slalom –
1x 600 cm2; spust 2x 600 cm2; sprint – 2x 200 cm2).
Logo zlatega sponzorja Kajakaške zveze Slovenije – ELEKTRO LJUBLJANA je umeščen
na zgornjem delu čolna, na prednji coni od nalepke z logotipom HSE proti kljunu. Dimenzija
nalepke: slalom – 1x 500 cm2; spust 2x 500 cm2; sprint – 1x 200 cm2).
Logo zlatega sponzorja slovenskih kajakaških reprezentanc - TELEKOM SLOVENIJE je
umeščen na zgornjem delu čolna, na prednji coni od nalepke z logotipom HSE proti kljunu.
Dimenzije nalepke: slalom – 1x 500 cm2; spust 2x 500 cm2; sprint – 1x 200 cm2).
Logo sponzorja posamezne reprezentance – sponzor slalomskih reprezentanc –
ZAVAROVALNICA TRIGLAV je umeščen na vsakem robu zgornjega dela čolna, na prednji

coni od sedežne površine proti kljunu (na vsaki strani nalepke HSE). Dimenzija nalepke:
slalom – 2x 350 cm2.

VESLO
Veslo je razdeljeno na tri cone. Cona 1a in 1b sta na ročaju vesla in cona 2 je list vesla. Cona
1a je pri veslu za kanu na zgornjem delu, od ročke navzdol v dolžini 25 cm, ter pri veslu za
kajak na sredini ročaja v dolžini 25 cm. Cona 1b je pri veslu za kanu od konca cone 1a proti
listu vesla. Cona 2 je hrbtna stran lista vesla.
Cona 1a je rezervirana za potencialnega sponzorja reprezentance.
URADNA OBLAČILA REPREZENTANCE:
Uradno oblačilo reprezentance sestavlja naslednja oprema:
a) trenirka (člani, U23, mladinci),
b) polo majica (člani, U23, mladinci),
c) majica (člani, U23, mladinci),
d) kratke hlače (člani, U23, mladinci),
e) vetrovka (člani),
f) pulover za prosti čas (člani).
Logotipi HSE, TELEKOM SLOVENIJE, ELEKTRO LJUBLJANA,
ZAVAROVALNICA TRIGLAV (in morebitni novi sponzorji ranga zlati oziroma veliki
sponzor) so umeščeni na prsnem - prednjem delu oblačil, od ramen navzdol - logotipi so
velikosti 60 cm2.

SPECIALNA TEKMOVALNA OPREMA REPREZENTANCE
Kajakaška zveza Slovenije članom reprezentance ne zagotavlja specialne opreme.
Izjema pri tekmovalni opremi so dresi za mirno vodo, saj ICF posebej za ekipne čolne
zahteva, da tekmovalci nastopajo v enotnih dresih.

2. PREDSTAVLJANJE INDIVIDUALNIH SPONZORJEV IN SPONZORJEV KLUBA
Tekmovalci imajo v času posedovanja statusa kandidata za člana državne reprezentance in v
času statusa člana državne reprezentance možnost predstavljati individualne sponzorje in
sponzorje kluba na vseh tekmovanjih, nastopih v javnosti in medijskih dogodkih pod
naslednjimi pogoji:
a) na čolnih, čeladah, kapah, veslih, tekmovalnih oblačilih in uradnih oblačilih reprezentance
imajo možnost predstavljati individualne sponzorje in sponzorje kluba na mestih, v obsegu in
na način, predstavljen v nadaljevanju,

b) na ICF tekmovanjih in medijskih nastopih, ko tekmovalci nastopajo kot člani državne
reprezentance, tekmovalcem ni dovoljeno predstavljati sponzorjev, ki bi bili konkurenčni
sponzorjem Kajakaške zveze Slovenije ali posamezne reprezentance, katere člani so.
ČOLN
Sponzorske površine na čolnu so razdeljene na dve coni. Prednja cona se začne na poziciji 20
cm nazaj od roba sedežne odprtine do kljuna, zadnja cona se šteje od zadnjega roba sedežne
odprtine do repa. Zadnja cona je namenjena sponzorjem kluba ali osebnim sponzorjem
tekmovalca.
Logotipi sponzorjev so lahko nameščeni na čolnu na zadnji coni, na boku od konca napisa
tekmovalca proti repu ali na zgornjem delu čolna od sedežne odprtine do repa. Velikost
posamezne nalepke v slalomu in spustu je lahko do 600 cm2, v sprintu na vsaki strani do 350
cm2.
ČELADA ALI KAPA
Logotipi na čeladi in kapi so lahko nameščeni brez omejitev velikosti.
TEKMOVALNA OBLAČILA – SPUST IN SLALOM
Logotipi sponzorjev so lahko nameščeni na krovnici in na rokavu tekmovalnega anoraka ali
tekmovalne majice. Velikost logotipa na krovnici je cca 350 cm2, velikost znaka na vsakem
rokavu anoraka ali tekmovalne majice je cca 80 cm2.
TEKMOVALNA OBLAČILA – SPRINT IN MARATON
Logotipi sponzorjev so lahko nameščeni na prednjem delu tekmovalnega dresa. Velikost
posameznega logotipa je 50 cm2.
URADNA OBLAČILA REPREZENTANCE
Tekmovalec sme imeti nameščene individualne sponzorje na ramenih oziroma rokavih
uradnih oblačil, v velikosti cca 60 cm2.

VESLO
Veslo je razdeljeno na tri cone. Cona 1a in 1b sta na ročaju vesla in cona 2 je list vesla. Cona
1b je pri veslu za kanu od konca cone 1a proti listu vesla. Cona 2 je hrbtna stran lista vesla.
Cona 1b in cona 2 sta namenjeni za predstavljanje individualnih sponzorjev.
Velikost posameznega logotipa je do 300 cm2.

PREDSTAVLJANJE SPONZORJEV NA POSAMEZNIH DOGODKIH:
a) Novinarske konference KZS – uradna trenirka ali polo majica reprezentance,
b) Intervjuji, fotografiranja (TV, tiskani mediji ...) – uradna trenirka ali polo majica
reprezentance,
c) Podelitve kolajn na velikih tekmovanjih – uradna trenirka reprezentance in športni
copati (individualni),
d) Podelitve kolajn na državnem prvenstvu in mednarodnih tekmovanjih, ko zastopajo
klub - uradna klubska oblačila,
e) Otvoritve na velikih tekmovanjih – uradna oblačila reprezentance, glede na vremenske
razmere in navodila vodstva reprezentance na tekmovanju.
Spremembe v načinu predstavljanja lahko za posamezno akcijo izjemoma spremeni direktor
KZS oziroma vodja programa vrhunskega športa.
V vseh drugih primerih so se tekmovalci dolžni držati zgoraj navedenih navodil o
predstavljanju sponzorjev.
Iz tega so izvzeti nastopi na državnih prvenstvih in mednarodnih tekmah, kjer zastopajo klub
in na medijskih nastopih, ki niso vezani na članstvo v reprezentanci (družabni mediji ipd.).

Priloga
Spodaj podpisani tekmovalec

(ime in priimek)___________________________________________________________
rojen_____________v_____________________________________________________

stanujoč_________________________________________________________________
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da sem seznanjen s Pravilnikom o članstvu v državni reprezentanci Kajakaške zveze Slovenije
in prilogami.
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