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UVOD 

Namen tega dokumenta je zagotovitev pravil, ki urejajo: 

a) sprint na mirnih vodah, 

b) organizacijo tekmovanj v sprintu na mirnih vodah. 

 

JEZIK 

Pisna oblika angleščine je edini sprejemljiv jezik za vse uradno sporazumevanje. Angleščina 

je uradni jezik za vse vrste sporazumevanja, ki so povezane s temi tekmovalnimi pravili in 

vodenjem vseh mednarodnih kajakaških tekmovanj.  

 

Vse poimenovanja, zapisana v moškem spolu, veljajo za oba spola.  

 

AVTORSKE PRAVICE 

Avtorske pravice pripadajo ICF-u.  

Ta tekmovalna pravila je mogoče fotokopirati. Izvirna pravila so na voljo na uradni spletni 

strani Mednarodne kajakaške zveze ICF www.canoeicf.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.canoeicf.com/
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STRUKTURA PRAVIL 

ICF PRAVILA VODENJA ŠPORTA 

 Skupna pravila, ki se nanašajo na vse discipline 

 Popolnoma enaki zapisi, navedeni v prvem poglavju vsake izdaje pravil 

 

[CR] 

TEMELJNA PRAVILA ICF  

 Pravilo, ki se nanaša na vsako izmed disciplin 

 Pravila, prilagojena posamezni disciplini 

 Pravila, ki v veliki meri zadevajo vse nacionalne zveze  

 

 

[PR] 

ICF ŠPORTNA PRAVILA  

 Pravila, ki zadevajo tekmovanja in tekmovališča 

 Vsi tehnični vidiki, značilni za vsako izmed disciplin 

 

[SR] 

 

 

ODLOČEVALNI PROCES GLEDE PRAVIL 

ICF pravila vodenja športa [CR] 

 Kongres Upravni odbor Tehnični odbor Nacionalne 

zveze 

Predlog  X X X 

Osnutek 

Ubeseditev 

 X   

Razprava X    

Glasovanje X    
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Temeljna pravila ICF [PR] 

 Kongres Upravni odbor Tehnični odbor Nacionalne 

zveze 

Predlog  X X X 

Osnutek 

Ubeseditev 

 X   

Razprava X    

Glasovanje X 

Celotna politika 

in usmeritev 

X 

Dokončna 

ubeseditev po 

kongresu 

  

 

ICF športna pravila [SR] 

 Kongres Upravni odbor Tehnični odbor Nacionalne 

zveze 

Predlog   X X 

Osnutek 

Ubeseditev 

  X  

Razprava  X   

Glasovanje  X   
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POSTOPEK REVIZIJE ICF PRAVIL 

 

L
et

o
 p

re
d
 

k
o
n
g
re

so
m

 

Maj - november Razprava z vsemi deleţniki (npr. tekmovalci, trenerji, 

sodniki) o potrebnih spremembah pravil. 

December – 1. marec Predlogi pravil, ki jih predloţijo nacionalne zveze in 

tehnični odbori ICF. 

L
et

o
 v

 č
as

u
 k

o
n
g
re

sa
 

Marec Analiza predlogov, ki jo izvede tehnični odbor ICF. 

1. sestanek upravnega 

odbora ICF 

Konec marca / april 

Glasovanje o športnih pravilih [SR]. 

Ocena pravil vodenja športa [CR] in temeljnih pravil 

[PR]. 

Najmanj tri (3) mesece 

pred kongresom 

Objava potrjenih športnih pravil [SR], ki jih je sprejel 

upravni odbor ICF. 

Objava ocenjenih pravil vodenja športa [CR] in 

temeljnih pravil [PR]. 

ICF kongres 

November / december 

Glasovanje o pravilih vodenja športa [CR]. 

Glasovanje o glavni politiki in usmeritvah, povezanih s 

temeljnimi pravili [PR]. 

Sestanek upravnega odbora 

po kongresu ICF 

November / december 

 

Glasovanje o temeljnih pravilih [PR]. 

1. januar po kongresu Objava in uporaba potrjenih sprememb pravil. 
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SLOVAR 

ŠPORT Kajakaštvo, kanuizem in vse aktivnosti, 

povezane z veslanjem. 

NACIONALNA ZVEZA Nacionalna zveza, članica ICF 

DISCIPLINA Disciplina je veja športa, ki jo sestavlja ena 

(1) ali več tekem (npr. sprint, slalom …) 

 

TEKMOVANJE 

Tekmovanje poteka od začetka prve tekme 

do zaključka zadnje tekme posamezne 

discipline, izvzeti sta otvoritvena in 

zaključna slovesnost. 

 

TEKMOVALEC ALI IGRALEC 

Tekmovalec ali tekmovalka. 

V kajakaškem polu se uporablja termin 

igralec/igralka. 

SPOL Moški ali ţenske 

 

 

 

ČOLN 

Čoln je vodno plovilo, namenjeno kajakaštvu 

(npr. kajak, kanu, SUP): 

 Enojec: čoln z le enim (1) mestom za 

tekmovalca (npr. kajak enosed); 

 Ekipni čoln: čoln z več kot enim (1) 

mestom za tekmovalca (npr. 

kajakaški četverec) 

STAROSTNA SKUPINA Npr. mladinec, U21, U23, veteran, odvisno 

od posamezne discipline 

KATEGORIJA Kategorijo določata čoln in spol (npr. moški 

kajak, mešani kanu) 

 

RAZRED 

Razred je definiran na podlagi kategorije in 

števila mest v čolnu (npr. moški kajakaški 

dvojec; ţenski kajakaški četverec) 

 

 

TEKMA 

Tekma je preizkušnja v eni (1) disciplini, ki 

se konča s podelitvijo kolajn.  

Tekmo definira najmanj en razred in, 

odvisno od tekmovanja in discipline z 
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dodatnimi mogočimi informacijami, razdalja 

in/ali starostna skupina (npr. mladinski moški 

kajakaški dvojec 500m, U23 ţenski kajakaški 

enojec, moški kajakaški dvojec v klasiki) 

 

 

 

VRSTA TEKME 

 Posamične tekme: čoln, ki ga 

sestavlja en (1) ali več tekmovalcev, 

in tekmuje proti drugim čolnom. 

 Ekipne tekme: dva (2) ali več čolnov, 

ki tekmujejo skupaj proti drugim 

ekipam. 

FAZA TEKME Faza tekmovanja (npr. kvalifikacije, 

polfinale, finale) 

VOŢNJA ALI TEKMA ALI IGRA Osnovna enota faze tekmovanja (npr. prva 

voţnja kvalifikacij, polfinale, finale) 

TEKMOVALNI PROGRAM Seznam tekem, vključenih v tekmovanje. 

TEKMOVALNI URNIK Popoln seznam tekem in različnih faz, z 

določenim časom, kdaj bodo izvedene. 

MEDNARODNI TEHNIČNI 

FUNKCIONAR 

Nadzoruje izvedbo tekmovanja. 

 

 

DOMAČI ORGANIZACIJSKI ODBOR 

Domači organizacijski odbor je lahko 

nacionalna zveza ali podruţnica ali tretja 

stranka, specializirana za vodenje 

tekmovanja. 

 

DEFINICIJA POMENOV 

 Lahko: dano na izbiro 

 Naj bi: priporočeno 

 Mora: obvezno 
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SEZNAM OKRAJŠAV 

ICF Mednarodna kajakaška zveza 

IOC Mednarodni olimpijski komite (MOK) 

NOC Nacionalni olimpijski komite 

OCOG Organizacijski odbor olimpijskih in paraolimpijskih iger 

NF Nacionalna zveza 

CSPC Tehnični odbor za sprint na mirnih vodah 

ICF HQ Sedeţ Mednarodne kajakaške zveze 

CR ICF pravila vodenja športa 

PR Temeljna pravila ICF 

SR ICF športna pravila 

HOC Domači organizacijski odbor 

ITO Mednarodni tehnični funkcionar 

DNS Ni startal 

DSQ Diskvalifikacija (izključitev) iz tekme 

DNF Ni zaključil 

DQB Diskvalifikacija (izključitev) zaradi nešportnega vedenja 

WB Najboljši čas na svetu 

WADA Svetovna antidopinška agencija 
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1. POGLAVJE – VODENJE ŠPORTA 

1.1 – MEDNARODNA TEKMOVANJA      [CR] 

1.1.1 Vsa tekmovanja, proglašena za mednarodna, morajo potekati po pravilih ICF. 

1.1.2 Tekmovanja, ki jih organizira zveza ali vanjo vključena društva, se vedno štejejo za 

mednarodna, če so na ta tekmovanja vabljeni tudi tuji tekmovalci. 

1.1.3 Kajakaška tekmovanja v regijskih, kontinentalnih ali več-športnih igrah morajo biti 

organizirana v skladu s pravili ICF za svetovna prvenstva v posamezni disciplini. 

1.1.4 Olimpijske tekme naj bi bile uporabljene kot osnova za tekmovalni program 

kontinentalnih iger. 

1.1.5 Organizacija in program kajakaštva v okviru več-športnih iger na svetovni ravni 

morata biti potrjena s strani ICF in na kontinentalni ravni s strani odgovorne 

kontinentalne zveze. 

 

1.2 – KOLEDAR MEDNARODNIH TEKMOVANJ     [CR] 

1.2.1 Koledar mednarodnih tekmovanj v vsaki disciplini sestoji iz štirih (4) nivojev: 

 

 Vrsta tekmovanja Tekmovanje 

 

 

NIVO 1 

 

 

 

 

 

 

ICF 

TEKMOVANJE 

 

ICF svetovno 

prvenstvo 

 

NIVO 2 

 

ICF svetovni 

pokali 

 

NIVO 3 

Tekme za 

razvrstitev na 

jakostni lestvici 

ICF 

 

NIVO 4 

 Mednarodna tekmovanja 

 Veteranska ali odprta 

tekmovanja 

 Tekmovanja z vabili 

 

1.2.2 Samo nacionalna zveza, članica ICF, ali kontinentalna zveza, članica ICF, lahko 

zaprosi za vključitev tekmovanja v ICF tekmovalni koledar.  
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1.2.3 Vključitev v koledar za mednarodna tekmovanja 1. in 2. nivoja je začrtana v statutu 

ICF. 

1.2.4 Vključitev v koledar za mednarodna tekmovanja 3. (če je primerno) in 4. nivoja je 

lahko izvedena na naslednji način: 

1.2.4.a – Vključitev v koledar je vnesena neposredno v podatkovno bazo ICF. 

1.2.4.b – Zadnji rok za vključitev v koledar za mednarodna tekmovanja 3. nivoja je 1. 

september v letu pred tekmovanjem. 

1.2.4.c – Zadnji rok za vključitev v koledar za mednarodna tekmovanja 4. nivoja je tri 

(3) mesece pred tekmovanjem. 

1.2.5 Objava koledarja 

1.2.5.a – Koledar ICF tekmovanj 1. in 2. nivoja bo objavljen do 1. januarja leto pred 

tekmovanji. 

1.2.5.b – Koledar ICF tekmovanj 3. nivoja bo objavljen do 1. oktobra leto pred 

tekmovanji. 

1.2.5.c – Koledar mednarodnih tekmovanj (4. nivo) bo objavljen nemudoma po 

potrditvi ICF. 

 

1.3 – PRIMERNOST TEKMOVALCA ZA ICF TEKMOVANJA (1.– 3. NIVO) 

 [CR] 

1.3.1 Mednarodnega tekmovanja se lahko udeleţijo le člani klubov in zdruţenj, ki so 

včlanjeni v zvezo, članico ICF. 

1.3.2 Tekmovalec, ki ustreza pogojem iz prejšnje točke (1.3.1), lahko s posebnim pisnim 

dovoljenjem nacionalne zveze na mednarodnem ICF tekmovanju nastopi tudi 

samostojno. 

1.3.3 Vsaka nacionalna zveza mora zagotoviti, da so njihovi tekmovalci v dobri telesni 

pripravljenosti in zdravstvenem stanju, kar jim dovoljuje tekmovanje na nivoju, ki ga 

zahteva nivo dotičnega ICF tekmovanja. 

1.3.4 Vsaka nacionalna zveza mora zagotoviti, da so njihovi tekmovalci in člani ekip, kakor 

tudi sama nacionalna zveza, ustrezno zdravstveno, nezgodno in premoţenjsko 

zavarovani. 
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1.4 – STAROSTNA SKUPINA        [CR] 

1.4.1 Prvo leto, ko tekmovalec lahko nastopa na tekmovanjih ICF ali mednarodnih 

tekmovanjih, je leto, v katerem dopolni 15 let. 

1.4.2 Zadnje leto, ko tekmovalec lahko nastopa v mladinski kategoriji, je leto, v katerem 

dopolni 18 let. 

1.4.3 Zadnje leto, ko tekmovalec lahko nastopa v kategoriji U21, je leto, v katerem dopolni 

21 let. 

1.4.4 Zadnje leto, ko tekmovalec lahko nastopa v kategoriji U23, je leto, v katerem dopolni 

23 let.  

1.4.5 Tekmovalec veteran (master) lahko nastopi na veteranskem tekmovanju v tistem letu, 

ko doseţe spodnjo mejo starostne kategorije. Starostne kategorije veteranov so 

določene za vsako disciplino posebej, najniţja starostna meja je 35 let.  

1.4.6 Da lahko nastopi na tekmi s posebej opredeljeno starostno skupino, mora tekmovalec 

ali nacionalna zveza predloţiti dokument, npr. potni list, osebno izkaznico ali podoben 

dokument s fotografijo, da s tem potrdi starost tekmovalca.  

 

1.5 – MENJAVA ŠPORTNE NACIONALNOSTI TEKMOVALCA   [CR] 

1.5.1 Tekmovalec, ki je tekmoval na katerem koli nivoju mednarodnih tekmovanj v zadnjih 

treh (3) letih, mora pred menjavo športne nacionalnosti pridobiti soglasje Mednarodne 

kajakaške zveze (ICF) in obeh vpletenih nacionalnih zvez. 

1.5.2 Tekmovalec je upravičen do menjave športne nacionalnosti, če je v tej drţavi ţivel 

zadnji dve (2) leti ali ima drţavljanstvo nove drţave. 

1.5.3 Če je tekmovalec star 18 let ali manj, lahko zamenja športno nacionalnost s soglasjem 

obeh vpletenih nacionalnih zvez. Temu tekmovalcu ni potrebno zadostiti pogoju 2-

letnega bivanja v novi drţavi.  

1.5.4 Prošnjo za spremembo športne nacionalnosti mora nova nacionalna zveza poslati na 

sedeţ ICF najkasneje do 30. novembra predhodnega leta (pred ţelenim nastopom).  

1.5.5 V primeru olimpijskih in paraolimpijskih iger za zadeve, povezane z nacionalnostjo, 

veljajo posebna olimpijska in paraolimpijska pravila.  

1.5.6 Tekmovalci lahko pridobijo olimpijsko ali paraolimpijsko kvoto oziroma mesto, če 

imajo drţavljanstvo/narodnost drţave nacionalne zveze, ki jo predstavljajo. 

1.5.7 V koledarskem letu tekmovalec na kajakaških tekmovanjih ne sme zastopati več kot 

ene (1) nacionalne zveze. 
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1.6 – POSTOPEK PRIJAV         [CR] 

1.6.1 ICF tekmovanja (1. – 3. nivo) 

1.6.1.a – Poimenske prijave za ICF tekmovanja lahko vloţijo le nacionalne zveze, 

članice ICF. 

1.6.1.b – Prijava mora vsebovati: 

- ime nacionalne zveze, ki ji tekmovalci pripadajo, 

- ime in priimek vsakega tekmovalca,  

- drţavo rojstva vsakega tekmovalca,  

- spol vsakega tekmovalca,  

- rojstni datum vsakega tekmovalca,  

- ICF številko vsakega tekmovalca (če je ta poznana), 

- tekme, v katerih tekmovalci oziroma ekipe ţelijo sodelovati, 

- ime in priimek ter elektronski naslov vodje ekipe. 

1.6.1.c – Poimenske prijave morajo biti vnesene v ICF spletni prijavni sistem. 

1.6.1.d – Potrdilo o poimenskih prijavah bo na voljo preko ICF spletnega prijavnega 

sistema.  

1.6.1.e – Zadnji rok za oddajo poimenskih prijav je 10 dni pred prvim tekmovalnim 

dnem oziroma v primeru parakajakaštva pred klasifikacijskim postopkom. 

1.6.1.f – V izrednih okoliščinah lahko nacionalna zveza prijavo predloţi tudi 

predsedniku tehničnega odbora kot pozno prijavo. Predsednik tehničnega odbora ima 

pravico sprejeti ali zavrniti pozno prijavo. Za vsakega pozno prijavljenega tekmovalca 

je potrebno plačati takso v višini 20 evrov.  

1.6.1.g – V primeru ekipnih čolnov morajo biti prijave vloţene v enakem vrstnem redu 

kot tekmovalci sedijo v čolnu. Prvo ime mora biti ime tekmovalca, ki v čolnu sedi 

spredaj. 

1.6.2 Mednarodna tekmovanja (4. nivo) 

1.6.2.a – Poimenske prijave za mednarodna tekmovanja (4. nivo) lahko vloţijo 

posamezniki ali nacionalne zveze.  

1.6.2.b – Prijave morajo biti vloţene pisno ali preko spleta, v skladu z navodili 

domačega organizacijskega odbora (HOC). 
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1.6.2.c – Prijava mora vsebovati: 

- športno nacionalnost tekmovalca, 

- ime in priimek tekmovalca,  

- spol tekmovalca,  

- rojstni datum tekmovalca,  

- tekme, v katerih tekmovalci oziroma ekipe ţelijo sodelovati. 

1.6.2.d – HOC mora poslati potrdilo (pisno ali elektronsko) o prejemu prijav v roku 

dveh (2) dni. 

 

1.7 – VELJAVNOST TEKMOVANJA       [CR] 

1.7.1 Svetovno prvenstvo (ICF tekmovanje 1. nivoja): 

1.7.1.a – V olimpijskih in paraolimpijskih disciplinah se veljavno svetovno prvenstvo 

izvede le v primeru, da nastopa najmanj šest (6) nacionalnih zvez z najmanj treh (3) 

kontinentov v posamezni kategoriji. Če v času tekmovanja nacionalna zveza odstopi 

ali ne zaključi z nastopi, to na veljavnost svetovnega prvenstva ne vpliva.  

1.7.1.b – V neolimpijskih in neparaolimpijskih disciplinah se veljavno svetovno 

prvenstvo izvede le v primeru, da nastopa najmanj šest (6) nacionalnih zvez v 

posamezni kategoriji in na celotnem prvenstvu nastopajo predstavniki vsaj treh (3) 

kontinentov. Če v času tekmovanja nacionalna zveza odstopi ali ne zaključi z nastopi, 

to na veljavnost svetovnega prvenstva ne vpliva.  

1.7.2 Svetovni pokal (ICF tekmovanje 2. nivoja) in ICF tekmovanja 3. nivoja: 

1.7.2.a – Veljavni svetovni pokal se izvede le v primeru, da na tekmovanju nastopa 

najmanj pet (5) nacionalnih zvez z najmanj dveh (2) kontinentov.  

1.7.2.b – Da je posamezna kategorija veljavna, morajo nastopiti vsaj trije (3) čolni ali 

tri (3) ekipe iz dveh (2) različnih nacionalnih zvez. 

1.7.2.c – Za veljavnost kategorije ni nujno, da vsi trije (3) čolni ali tri (3) ekipe 

zaključijo s svojim nastopom. 

1.7.3 Da tekmovanje lahko nosi naziv mednarodnega tekmovanja (4. nivo), morajo biti na 

tekmovanje vabljene nacionalne zveze ali tuji tekmovalci. 
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1.8 – ICF SVETOVNO PRVENSTVO (1. NIVO)     [CR] 

1.8.1 Svetovna prvenstva se organizirajo samo s pooblastilom upravnega odbora ICF in to le 

v kategorijah, ki so navedene v tekmovalnem programu. 

1.8.2 Spremembe v organizaciji svetovnega prvenstva so dovoljene le s procesom, 

navedenim v pogodbi med ICF in HOC. 

1.8.3 Tekmovalni program določi upravni odbor ICF. 

1.8.4 Tekmovalni urnik je odgovornost ICF. ICF bo pri tem upošteval potrebe televizijske 

produkcije in/ali druge zunanje dejavnike, ki vplivajo na urnik. 

1.8.5 Ţirija 

 1.8.5.a – V času svetovnega prvenstva je ţirija najvišji odločevalni organ. 

 1.8.5.b – Ţirijo sestavljajo tri (3) osebe. 

 1.8.5.c – Člane ţirije določi upravni odbor ICF. 

 1.8.5.d – Enemu izmed članov ţirije pripade naziv predsednika ţirije. 

1.8.6 Nagrade 

 1.8.6.a – Nagrade so podeljene v skladu s pravili protokola ICF. 

 1.8.6.b – Kolajne so podeljene, kot sledi: 

 1. mesto – zlata kolajna 

 2. mesto – srebrna kolajna 

 3. mesto – bronasta kolajna 

1.8.6.c – V ekipnih čolnih ali ekipnih tekmah bo vsak izmed tekmovalcev, ki so bili 

člani ekipe, prejel pripadajočo kolajno. 

1.8.6.d – Z namenom vzdrţevanja formalnosti podelitvene slovesnosti morajo 

tekmovalci nositi oblačila nacionalne zveze. 

1.8.7 Pokal narodov 

1.8.7.a – Pokal narodov bo podeljen nacionalni zvezi, ki je imela na celotnem 

svetovnem prvenstvu najboljše skupne rezultate. 

1.8.7.b – Jakostna lestvica bo pripravljena glede na sistem, ki bo definiran za vsako 

disciplino posebej. 
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1.9 – VETERANSKO SVETOVNO PRVENSTVO (4. NIVO)    [CR] 

1.9.1  Veteransko svetovno prvenstvo je lahko organizirano v vsaki izmed disciplin. 

1.9.2 Upravni odbor ICF določi kategorije na podlagi predloga vpletenega tehničnega 

odbora. 

1.9.3 Sprejete bodo prijave posameznikov in nacionalnih zvez. 

 

1.10 – ANTIDOPING          [CR] 

1.10.1 Doping, kot je definiran v World Anti-Doping Code in posebnih ICF antidoping 

pravilih, je strogo prepovedan. 

1.10.2 Antidoping program mora biti izvršen v skladu z ICF antidoping pravili pod nadzorom 

ICF medicinskega in antidoping odbora.  

1.10.3 Tekmovalci, ki nastopajo na ICF tekmovanjih ali na kontinentalnih prvenstvih, morajo 

opraviti ICF antidoping izobraţevalni program ali enakovreden program pred 

nastopom na tekmovanju. V nasprotnem primeru jim lahko zavrnejo prijavo na 

tekmovanje. 

 

1.11 – PRITOŽBA UPRAVNEMU ODBORU ICF     [CR] 

1.11.1 Sodelujoča nacionalna zveza se lahko pritoţi upravnemu odboru ICF, če se po koncu 

tekmovanja pojavijo nova dejstva, ki bi lahko pomembno vplivala na odločitev, 

sprejeto v času tekmovanja. 

1.11.2 Na dejstva v času tekmovanja se ni mogoče pritoţiti. 

1.11.3 Pritoţba upravnemu odboru ICF mora biti vloţena v 30 dneh po koncu tekmovanja, 

skupaj z depozitom v višini 75 evrov. V primeru ugoditve pritoţbi bo depozit vrnjen.  

1.11.4 Upravni odbor ICF bo sprejel odločitev in o njej pisno obvestil nacionalno zvezo. 

 

1.12 – DISKVALIFIKACIJA ZARADI NEŠPORTNEGA VEDENJA [CR] 

1.12.1 Tekmovalec, ki poskuša na tekmovanju zmagati z nedovoljenimi sredstvi, namerno 

krši pravila ali izpodbija njihovo veljavnost, je lahko na podlagi sodniške odločitve 

diskvalificiran (izključen) iz tekmovanja (DQB). 

1.12.2 Za diskvalifikacijo (izključitev) po tekmovanju, ki je posledica dopinga ali 

neprimernosti, mora biti izvedeno naslednje: 

 - izbris vseh doseţenih rezultatov in uvrstitev čolna/čolnov (DQB), 
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 - ponoven izračun vseh rezultatov, 

 - izdelava popravljenih verzij vseh dokumentov, ki jih zadeva popravek (rezultati, 

povzetki, kolajne). 

 

1.13 – REZULTATI          [CR] 

1.13.1 Na ICF tekmovanjih (1.–3. nivo) morajo biti ICF-u poslane elektronske kopije  

podrobnih rezultatov v posebej določenem formatu v roku 7 dni po koncu tekmovanja. 

Elektronske verzije rezultatov morajo biti hranjene na spletu zaradi arhivskih 

namenov.  

1.13.2 Na mednarodnih tekmovanjih (4. nivo) morajo biti elektronske kopije podrobnih 

rezultatov za objavo na spletni strani posredovane ICF-u v obliki PDF v roku 7 dni po 

koncu tekmovanja. 

 

1.14 – BLAGOVNE ZNAMKE IN OGLAŠEVANJE     [CR] 

1.14.1 Oglaševanje tobačnih izdelkov in ţganih pijač ni dovoljeno. 

1.14.2 Blagovne znamke, oglaševalski simboli in pisano besedilo se lahko nahajajo na čolnih, 

pripomočkih in oblačilih. 

1.14.3 Podobe, simboli, slogani in pisana besedila, ki niso povezana s športnim 

oglaševanjem, ali politična sporočila niso dovoljeni.  

1.14.4 Vsi uporabljeni oglaševalski materiali morajo biti nameščeni tako, da ne ovirajo 

prepoznave tekmovalca in ne vplivajo na končni razplet tekme.  

 

1.15 – MEDNARODNI TEHNIČNI FUNKCIONARJI (ITO) – IZPITI  [CR] 

1.15.1 Koledar izpitov 

 1.15.1.a – Vsako leto je na predlog predsednika posameznega tehničnega odbora 

objavljen koledar sodniških izpitov.  

1.15.1.b – Kontinentalne ali nacionalne zveze imajo pravico prijave za organizacijo 

sodniškega izpita, ki jo podajo odgovornemu predsedniku tehničnega odbora. V tem 

primeru mora organizator izpita kriti stroške organizacije, vključno z namestitvijo in 

potnimi stroški oseb, ki izvajajo izpite.  

1.15.2 Prijave kandidatov 

1.15.2.a – Pravico do prijave kandidatov za izpit imajo le nacionalne zveze, ki morajo 

prijavo predloţiti najmanj 30 dni pred izpitom.  
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1.15.2.b – Prijave morajo biti poslane na sedeţ ICF, in sicer na formularju, ki ga 

pripravi ICF in je objavljen na spletni strani ICF.  

1.15.2.c – Sedeţ ICF bo seznam kandidatov posredoval odgovornemu predsedniku 

tehničnega odbora.  

1.15.2.d – Nacionalna zveza bo morala plačati 20 evrov za vsakega prijavljenega 

kandidata.  

1.15.2.e – Končni račun bo nacionalni zvezi poslan v obdobju med 30. oktobrom in 

30. novembrom.  

1.15.2.f – Nacionalne zveze so finančno odgovorne za svoje sodnike (pred in po 

izpitu). 

1.15.3 Izvedba izpita 

1.15.3.a – Pododbor, ki ga določi predsednik odgovornega tehničnega odbora, bo 

nadzoroval izpit.  

1.15.3.b – Izpit bo izveden v angleškem jeziku, za vse tiste sodnike, ki ţelijo 

kandidirati za sodnike na ICF tekmovanjih, temeljil pa bo na poznavanju statuta ICF in 

ICF pravil. Vsaka disciplina lahko doda praktično oceno ali določbo minimalnih 

izkušenj.  

1.15.3.c – Če kandidati opravljajo izpit v katerem koli od drugih uradnih jezikov, 

obstaja moţnost, da ne bodo izbrani za sojenje na ICF tekmovanjih.  

1.15.4 Sodniška izkaznica 

1.15.4.a – Po zaključku izpitnega procesa odgovorni predsednik tehničnega odbora 

zaključi poročilo o sodniškem izpitu ICF in ga pošlje na sedeţ ICF, kjer izdajo 

sodniške izkaznice tistim, ki so uspešno opravili sodniški izpit. Sodniške izkaznice so 

poslane nacionalnim zvezam.  

1.15.4.b – Sodniška izkaznica je veljavna štiri (4) leta. 

1.15.4.c – Če sodniški izkaznici poteče veljavnost, je izgubljena ali uničena, izdaja 

nove izkaznice stane 20 evrov.  
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1.16 – MEDNARODNI TEHNIČNI FUNKCIONARJI – NOMINIRANJE ZA 

ICF TEKMOVANJA                     [CR]  

1.16.1 Pravico prijave ITO na ICF tekmovanja 1. in 2. nivoja imajo le nacionalne zveze. 

1.16.2 Zadnji rok za prijavo predlaganih ITO za vsako disciplino je 31. december v letu pred 

tekmovanjem.  

1.16.3 Nominacije je potrebno poslati odgovornemu predsedniku tehničnega odbora (in 

kopijo sedeţu ICF).  

1.16.4 Predsednik tehničnega odbora bo najkasneje do 1. marca upravnemu odboru ICF v 

potrditev predloţil seznam sodnikov.  
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2. POGLAVJE - UVOD 

2.1 – NAMEN           [PR]  

Namen tekmovanja v sprintu na mirnih vodah je tekmovanje drugega proti drugemu v kajakih 

in kanujih na jasno označeni progi brez ovir v najkrajšem moţnem času in v skladu s 

tekmovalnimi pravili. 

 

2.2 – MEDNARODNA TEKMOVANJA       [PR] 

2.2.1  Vrste mednarodnih tekmovanj: 

Vrsta tekmovanja  Tekmovanje PRIJAVE 

 

 

 

 

 

 

 

ICF tekmovanje 

 

 

 

NIVO 1 

 

 

 

ICF svetovno prvenstvo, 

ICF svetovno prvenstvo za 

mladince in mlajše člane 

(U23) 

 

En (1) čoln v 

posamezni 

kategoriji na 

nacionalno 

zvezo 

 

 

NIVO 2 

 

 

ICF svetovni pokali 

Dva (2) čolna v 

posamezni 

kategoriji na 

nacionalno 

zvezo 

 

NIVO 3 

  

 

 

Določi 

organizator 

(HOC) 

 

 

Mednarodno 

tekmovanje 

 

 

 

NIVO 4 

 Mednarodna 

tekmovanja 

 Veteranska ali 

odprta tekmovanja 

 Tekmovanja z 

vabili 

 

2.2.2 Mednarodno tekmovanje mora nadzirati oziroma voditi najmanj en (1) sodnik, ki ima 

veljavno izkaznico za ICF sodnika v sprintu na mirnih vodah. 
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3. POGLAVJE – OPREMA TEKMOVALCEV 

3.1 – SPECIFIKACIJE ČOLNOV        [PR] 

 

Čolni K1 K2 K4 C1 C2 C4 

Največja dolţina (cm) 520 650 1100 520 650 900 

Najmanjša teţa (kg) 12 18 30 14 20 30 

 

3.2 – KONSTRUKCIJA          [PR] 

3.2.1 Predel trupa ter podolţne linije trupa kajaka in kanuja ne smejo biti konkavne/vbočene 

(tako horizontalno kot vertikalno). 

3.2.2 Konstrukcija krova na kateri koli horizontalni točki ne sme presegati višine najvišje 

točke prvega dela sedeţne odprtine. 

3.2.3 Čolni morajo biti izdelani simetrično glede na vzdolţno os. 

3.2.4 Na čoln ne sme biti nameščena nikakršna sestavina, ki bi tekmovalcu omogočila 

nepošteno prednost. Uporaba maziv za trup ni dovoljena. 

3.2.5 Noben del čolna (vključno s sedeţem in noţnimi oporami) ne sme vsebovati 

premikajočih se delov, ki bi lahko pomagali poganjati čoln na način, ki bi tekmovalcu 

omogočil nepošteno prednost (obstoječi sistem premičnih sedeţev je dovoljen). 

3.2.6 Da je nov model čolna primeren za nastope na mednarodnih tekmovanjih, mora enak 

model čolna prestati uradno kontrolo čolnov na svetovnem prvenstvu ali svetovnih 

pokalih. Čoln je mogoče uporabljati po potrditvi tehničnega odbora za sprint na mirnih 

vodah, ob predpostavki da je na voljo na komercialnem trţišču.  

3.2.7 Pomembne inovacije opreme, ki vključujejo čolne, povezano opremo in oblačila, 

morajo najprej ustrezati naslednjim zahtevam, preden se jih lahko uporablja na 

mednarodnih tekmovanjih ICF, vključno s svetovnim prvenstvom in olimpijskimi 

igrami: 

3.2.7.a – Na voljo morajo biti vsem tekmovalcem (brez ekskluzivnih patentov). 

3.2.7.b – Vključeni stroški morajo biti razumni. 

3.2.7.c – Vsi tekmovalci morajo imeti enake moţnosti. 

3.2.7.d – Biti morajo varne in okolju prijazne. 
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3.2.8 Inovacije morajo biti posredovane ICF tehničnemu odboru za sprint na mirnih vodah, 

da jih ta oceni. Če oceni, da so v skladu z zgornjimi pogoji in so posledično odobrene 

za uporabo, morajo biti tekmovalcem na voljo do 1. januarja. Na ta način bodo 

odobrene za uporabo na mednarodnih tekmovanjih v tekočem letu. Posadke z 

inovacijami, ki niso bile odobrene, ne bodo smele tekmovati. ICF tehnični odbor za 

sprint na mirnih vodah ima ekskluzivno pravico odločanja o vseh zadevah v tem 

pravilu. 

3.2.9 Čoln ali tekmovalec je lahko opremljen z napravo, ki zagotavlja povratno informacijo 

o realnem času tekmovanja in je uporabljena za namen televizije ali predstavitve 

tekmovanja. Isto napravo lahko tekmovalec po tekmovanju uporabi za analizo tekme, 

na nikakršen način pa je ne sme uporabljati za povratno informacijo realnega časa v 

času tekme. 

3.2.10 Tekmovalci so odgovorni, da njihovi čolni ustrezajo tehničnim zahtevam tekmovanja. 

 

3.3 – KAJAKI           [PR] 

3.3.1 Čolni imajo lahko največ eno (1) krmilo. Krmilo mora biti nameščeno pod trupom 

čolna. 

3.3.2 Čoln mora biti narejen tako, da se v njem sedi (oblika kajaka), ne sme pa imeti oblike, 

kjer se sedi na vrhu (sit on top – oblika »surf ski«). 

3.3.3 Kajaki bodo lahko imeli preusmerjevalnike trav pred krmilom. Preusmerjevalnik trav 

je lahko dolg največ 20 centimetrov, hkrati pa ne sme biti globlji kot krmilo.  

 

3.4 – KANUJI          [PR] 

3.4.1 Usmerjevalna krmila ali kakršne koli druge naprave za usmerjanje kanuja so 

prepovedane. 

3.4.2 Kanuja tipa C1 in C2 sta lahko popolnoma odprta. Minimalna dolţina odprtine naj bo 

280 centimetrov, rob na vsaki strani čolna (»gunwale«) pa lahko sega največ 5 

centimetrov v čoln vzdolţ cele odprtine. Čoln ima lahko največ tri (3) ojačevalne 

palice, vsaka izmed njih pa je lahko široka največ 7 centimetrov. 

3.4.3 Kanu tipa C4 je lahko popolnoma odprt, minimalna dolţina odprtine naj bo 390 

centimetrov, rob na vsaki strani čolna (»gunwale«) pa lahko sega največ 6 centimetrov 

v čoln vzdolţ odprtine. Čoln ima lahko največ štiri (4) ojačevalne palice, vsaka izmed 

njih pa je lahko široka največ 7 centimetrov. 
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3.5 – VARNOSTNA OPREMA        [SR] 

3.5.1 Čoln mora biti zgrajen tako, da ne potone, ko je napolnjen z vodo.  

3.5.2 Noben del tekmovalčevega telesa ne sme biti na nikakršen način pritrjen na čoln. 

Tovrstne vezi morajo biti odstranjene. 

 

3.6 – BLAGOVNE ZNAMKE IN OGLAŠEVANJE     [PR] 

3.6.1 Zahteve za oglaševanje na opremi in oblačilih za ICF tekmovanja v sprintu na mirnih 

vodah (izjema so olimpijske igre, glej 12. poglavje) so natančneje razdelane v ICF 

navodilih za oglaševanje blagovnih znamk na opremi. 

3.6.2 Na opremi (npr. čoln in veslo) so predpisana in z velikostjo omejena mesta, namenjena 

blagovnim znamkam in oglaševanju. Ta mesta so namenjena identifikaciji 

tekmovalcev/zvez, proizvajalcev, organizatorjev (HOC) in ICF (vključno s sponzorji). 

3.6.3 Ime tekmovalca mora biti navedeno na obeh bokih čolna, in sicer v liniji pod sedeţem.  
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4. POGLAVJE – TEKMOVALNI PROGRAM 

4.1 – ČOLNI IN RAZDALJE         [PR] 

4.1.1 Uradni čolni, ki jih priznava ICF: 

Čolni 

K1 Kajakaški enojec 

K2 Kajakaški dvojec 

K4 Kajakaški četverec 

C1 Kanuistični enojec 

C2 Kanuistični dvojec 

C4 Kanuistični četverec 

SUP Deska za veslanje stoje 

 

4.1.2 Uradne razdalje, ki jih priznava ICF, so: 200m, 500m, 1000m in 5000m. 

 

4.2 –KATEGORIJE         [PR] 

4.2.1  Olimpijske kategorije so:  

 

Moški 

  

Ţenske 

MK1 200m  WK1 200m 

MK4 500m  WC1 200m 

MK1 1000m  WK1 500m 

MK2 1000m  WC2 500m 

MC1 1000m  WK2 500m 

MC2 1000m  WK4 500m 

 



28 

 

4.2.2 Potencialne neolimpijske kategorije so:  

Moški Ţenske Mešano 

200m 

MK2 200m WK2 200m XK2 200m 

MK4 200m WK4 200m XK4 200m 

MC1 200m   

MC2 200m WC2 200m XC2 200m 

MC4 200m WC4 200m XC4 200m 

500m 

MK1 500m   

MK2 500m  XK2 500m 

  XK4 500m 

MC1 500m WC1 500m  

MC2 500m  XC2 500m 

MC4 500m WC4 500m XC4 500m 

1000m 

 WK1 1000m  

 WK2 1000m XK2 1000m 

MK4 1000m WK4 1000m XK4 1000m 

 WC1 1000m  

 WC2 1000m XC2 1000m 

MC4 1000m WC4 1000m XC4 1000m 

5000m 

MK1 5000m WK1 5000m  

MK2 5000m WK2 5000m XK2 5000m 

MK4 5000m WK4 5000m XK4 5000m 

MC1 5000m WC1 5000m  

MC2 5000m WC2 5000m XC2 5000m 
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5. POGLAVJE – TEKMOVALNI FORMAT 

5.1 – POLFINALE IN FINALE        [SR] 

5.1.1 Pred začetkom tekme morajo biti prijavljeni vsaj trije (3) kajaki ali kanuji. Če je 

število prijavljenih na tekmah na razdaljah do vključno 1000 metrov večje kot je 

število tekmovalnih prog, so potrebne kvalifikacije. 

5.1.2 Razvrščanje čolnov v kvalifikacijske skupine bo določeno na podlagi ţreba ali 

uvrstitev na ICF jakostni lestvici. Sistem kvalifikacij in napredovanj je definiran v 1. 

dodatku.  

5.1.3 V primeru ţreba morajo biti kvalifikacijske skupine sestavljene tako, da imajo enako 

število čolnov ali največ en (1) čoln več v kvalifikacijski skupini (npr. kvalifikacijska 

skupina 1 – 8 čolnov, kvalifikacijska skupina 2 – 7 čolnov). 

5.1.4 Finale B bo organiziran le, če bo v tej kategoriji nastopilo več kot 18 čolnov, finale C 

pa bo organiziran le če bo v tej kategoriji nastopilo več kot 36 čolnov. 

5.1.5 Sestava posadke, ki se je uvrstila v polfinale ali finale, ne sme biti spremenjena.  

5.1.6 Pri tekmah na razdalji, večji od 1000 metrov, kvalifikacije niso organizirane. Vsi 

čolni, ki sodelujejo v tej tekmi, startajo istočasno. 

5.1.7 V primeru, da širina proge ali drugi pogoji ne omogočajo sočasnega starta, so 

dovoljeni starti z enakomernim intervalom.  
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6. POGLAVJE – RAZPISI IN PRIJAVE 

6.1 – RAZPISI           [PR] 

6.1.1 Razpisi morajo biti poslani najmanj dva (2) meseca pred tekmovanjem. 

6.1.2 Razpis za mednarodno tekmovanje mora vsebovati naslednje informacije: 

 6.1.2.a – Datum in kraj tekmovanja, 

6.1.2.b – Lega in načrt prizorišča, 

6.1.2.c – Predlagane tekme, 

6.1.2.d – Tekmovalni program, 

 6.1.2.e – Pogoje sodelovanja, 

6.1.2.f – Naslov, kamor je potrebno poslati prijave, 

6.1.2.g – Zadnji rok za prijave. 

6.1.3 Kolikor je le mogoče naj vrstni red tekem sledi urnikom, določenim za svetovno 

prvenstvo ter svetovno prvenstvo za mladince in mlajše člane (U23). 

 

6.2 – PRIJAVE           [PR] 

6.2.1 Podrobnosti postopka prijav in obrazci so opisani v točki 1.6.  

6.2.2 Podobno mora biti posredovano tudi v primeru rezerv. 

6.2.3 Poleg nominiranih posadk imajo nacionalne zveze pravico prijaviti neomejeno število 

zamenjav. 

6.2.4 Ob prijavi morajo nacionalne zveze sporočiti barve oblačil, ki jih bodo nosili 

tekmovalci. Barve morajo ostati enake skozi celotno tekmovanje.  

6.2.5 HOC bo sprejel prijave v skladu s pogoji sodelovanja. HOC ima pravico zavrniti ali 

izbrisati prijave udeleţencev, ki ne ustrezajo pogojem sodelovanja.  
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7. POGLAVJE – FUNKCIONARJI TEKMOVANJA 

7.1 – FUNKCIONARJI TEKMOVANJA       [SR] 

7.1.1 Mednarodno tekmovanje morajo nadzorovati naslednji mednarodni tehnični 

funkcionarji (ITO):  

 Vodja tekmovanja, 

 Glavni sodnik, 

 Pomočnik glavnega sodnika, 

 Direktor tekmovanja, 

 Kontrolor(ji) čolnov, 

 Starter(ji), 

 Poravnalec(ci), 

 Sodnik(i) na progi, 

 Sodnik(i) na obračališču, 

 Sodnik(i) v ciljni liniji, 

 Napovedovalec, 

 Vodja zdravniške sluţbe. 

7.1.2 Če okoliščine to omogočajo, lahko ena (1) oseba opravlja dve (2) izmed zgoraj 

naštetih funkcij. 

7.1.3 Število sodnikov je lahko zmanjšano ali spremenjeno, odvisno od razpoloţljive 

tehnologije v času tekmovanja. Dolţnosti in postopki, opisani v točki 7.3, so lahko 

temu prilagojeni. Organizator mora vodje ekip opozoriti o morebitnih spremembah 

zasedbe sodnikov. 

 

7.2 – DOLŽNOSTI TEKMOVALNEGA ODBORA                        [SR] 

7.2.1 Tekmovanje vodi tekmovalni odbor, ki ga sestavljajo:  

 7.2.1.a – Vodja tekmovanja, 

 7.2.1.b  – Glavni sodnik, 

 7.2.1.c – Pomočnik glavnega sodnika. 
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7.2.2 Najmanj dva (2) člana tekmovalnega odbora morata imeti veljavno izkaznico za 

mednarodnega sodnika v sprintu na mirnih vodah. 

7.2.3 Tekmovalni odbor bo:  

 7.2.3.a – Usmerjal in nadzoroval tekmovanje. 

 7.2.3.b – V primeru neprimernih vremenskih razmer ali drugih nepredvidenih 

okoliščin, ki onemogočajo izvedbo tekmovanja, bo prestavil tekmovanje in določil 

novi čas, kdaj bo izvedeno. 

 7.2.3.c – Odločal o zadevah, povezanih z diskvalifikacijo, ko so pravila kršena v času 

tekmovanja.  

 7.2.3.d  – Prisluhnil morebitnim protestom in uredil nesporazume, ki se lahko pojavijo. 

 7.2.3.e – Sprejemal odločitve na podlagi ICF pravil za sprint na mirnih vodah. 

 7.2.3.f – V skladu s statutom ICF lahko izreče kazni. 

 7.2.3.g – Preden sprejme končno odločitev o domnevni kršitvi pravil, prisluhne 

mnenju sodnika na progi, ki je nadzoroval tekmo, v kateri je prišlo do domnevne 

kršitve. 

7.2.4 Član tekmovalnega odbora ne sme biti soudeleţen pri odločitvi, povezani z 

diskvalifikacijo tekmovalca iz njegove nacionalne zveze. 

 

7.3 – DOLŽNOSTI FUNKCIONARJEV                            [SR] 

7.3.1 Vodja tekmovanja, ki je tudi predsednik tekmovalnega odbora, odloča o vseh 

zadevah, ki se pojavijo v času tekmovanja in jih ne rešujejo ta tekmovalna pravila. 

7.3.2 Glavni sodnik bo: 

 7.3.2.a – Sodeloval z vodjo tekmovanja in nadomeščal vodjo tekmovanja, kjer bo to 

potrebno. 

 7.3.2.b – Zbiral obrazce, potrebne za tekmovalno administracijo. 

 7.3.2.c – Oblikoval odločitve tekmovalnega odbora, sprejete v primeru protesta, in jih 

zabeleţil v zapisnik. Odgovoren je za natančnost zapisnika. 

7.3.3 Pomočnik glavnega sodnika bo:  

 7.3.3.a – Sodeloval z vodjo tekmovanja in direktorjem tekmovanja ter urejal 

administrativne naloge, povezane s tekmovanjem. 

 7.3.3.b – Po potrebi preverjal dokumente in starost tekmovalcev. 
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 7.3.3.c  – V primeru računalniške obdelave podatkov sodeloval z odgovorno osebo za 

računalniško obdelavo (IT).  

 7.3.3.d – V času tekme preverjal rezultate tekme in pripravljal seznam čolnov, ki so se 

uvrstili v naslednjo fazo tekmovanja.  

7.3.4 Direktor tekmovanja bo: 

 7.3.4.a – Vzdrţeval stalen kontakt z organizatorji ter tako reševal morebitne teţave. 

 7.3.4.b – Nadzoroval tekme in bil odgovoren za to, da tekmovanje poteka po 

predvidenem urniku brez nepotrebnih zamud.  

 7.3.4.c – Dopolnil administrativne zadeve, povezane s tekmovanjem (tekmovalni 

urnik, ţreb, rezultati, tehnični dokumenti, kontrola čolnov, mediji, protest itd.). 

 7.3.4.d – Zagotovil, da bo napovedovalec podal vse potrebne informacije o tekmah, 

kot so startni vrstni red, ime tekmovalca, ki ni startal, in rezultate.  

7.3.5 Kontrolor(ji) čolnov: 

 7.3.5.a – Kontrolorji, ki preverjajo istovetnost, lahko nastop na tekmi dovolijo le 

tekmovalcem, katerih istovetnost je bila potrjena in katerih čoln, oprema, oblačila, 

startna številka in osebna številka tekmovalca ustrezajo pravilom. Prav tako bodo 

preverili, ali čoln vsebuje tuje sestavine, ki povečajo zmoţnosti čolna, ali kakršne koli 

druge prepovedane dodatke, omenjene v 3. poglavju. Odgovorni sodnik mora v 

primeru manjkajočih čolnov o tem obvestiti tekmovalni odbor.  

 7.3.5.b – Po-tekmovalni kontrolorji čolnov bodo čolne preverjali po tekmi: 

 Po prihodu v cilj bodo naključno izbrani najmanj trije (3) čolni udeleţencev v 

tekmi. 

 V primeru, da kateri izmed čolnov ne bo ustrezal zahtevam ICF iz 3. poglavja, bo 

izključen/diskvalificiran (DSQ) iz tekmovanja. 

7.3.6 Starter(ji): 

 7.3.6.a – Odloča o vseh zadevah, povezanih s startom tekem. 

 7.3.6.b – Je edini odgovoren za odločitve glede napačnega starta. 

7.3.6.c – Zagotavlja, da startna oprema deluje brezhibno.  

7.3.6.d – Pred vsako tekmo komunicira s tekmovalnim odborom. Ko prejme signal 

tekmovalnega odbora, da je vse pripravljeno, tekmovalce usmeri na startno mesto. 

7.3.6.e – Z vsemi tekmovalci komunicira v angleškem jeziku, če je mogoče in dani 

situaciji primerno, pa tudi v drugih jezikih. 
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7.3.6.f – Izvede start v skladu s tekmovalnimi pravili. 

7.3.6.g – Zagotavlja, da so razmere za start primerne in brez ovir.  

Vse odločitve starterja so dokončne.  

7.3.7 Poravnalec(ci): 

 7.3.7.a – Poskrbi, da so čolni pravočasno nameščeni v startni liniji. 

7.3.7.b – Preveri enotnost tekmovalcev, vključno z njihovimi oblačili, startno številko 

in številko čolna. 

7.3.7.c – S tekmovalci komunicira v angleškem jeziku.  

7.3.7.d – Dvigne belo zastavo in tako starterju sporoči, da so vsi čolni v startnem 

poloţaju. To stori, ko so vsi poravnani in/ali znotraj startnih blokov. 

7.3.7.e – Dvigne rdečo zastavo, če čolni niso poravnani in/ali znotraj startnih blokov. 

7.3.7.f – Če je v uporabi avtomatski startni sistem, lahko poravnalce nadomestijo 

sodniki na progi. 

7.3.8 Sodnik(i) na progi: 

 7.3.8.a – Zagotavlja, da je tekma izvedena v skladu s pravili. 

 7.3.8.b – Če ni prišlo do kršitve pravil, po zaključku tekme dvigne belo zastavo. 

7.3.8.c – Če je prišlo do kršite pravil, po zaključku tekme dvigne rdečo zastavo in 

izpostavi številko tekmovalne linije. 

7.3.8.d – V primeru kršitve pravil vsakršna odstopanja nemudoma javi tekmovalnemu 

odboru. 

7.3.8.e – V takšnem primeru v roku desetih (10) minut tekmovalnemu odboru 

posreduje pisno poročilo. 

7.3.8.f – Na 1000-metrski razdalji sodnik na progi tekmi sledi v motornem čolnu. 

Tekme naj bi spremljala dva sodnika na progi, ki sta v dveh različnih čolnih 

(katamaranih). 

7.3.8.g – Na 200-metrski razdalji sodnik na progi tekmi ne sledi v motornem čolnu. 

Dva sodnika na progi sta nameščena v dveh različnih motornih čolnih pred startno 

linijo. Dva sodnika na progi sta nameščena v dveh različnih motornih čolnih za ciljno 

linijo. 

7.3.8.h – Na 500-metrski razdalji sta lahko v uporabi ali sistem, uporabljen na 1000 

metrov, ali sistem, uporabljen na 200 metrov, ki sodnikom na progi omogočata 
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izvajanje nalog. Vodja tekmovanja se na podlagi značilnosti proge odloči, kateri 

sistem bo najprimernejši za uporabo. 

7.3.8.i – Sodnik na progi lahko spremlja in sodi tekmovanje tudi iz ciljnega stolpa, če 

tako določi vodja tekmovanja. 

7.3.8.j - Sodnik na progi mora biti med tekmovanjem neoviran. Na čolnu ne sme biti 

nikogar, razen sodnika na progi in voditelja čolna. 

7.3.8.k – V primeru ovir mora zaustaviti tekmovanje, tako da prehiti vse čolne v tekmi 

in zamahne z rdečo zastavo ali uporabi zvočni signal, dokler se vsi čolni ne ustavijo. O 

kršitvi nemudoma obvesti tekmovalni odbor. Po tem se vsi čolni vrnejo na start.  

7.3.8.l – Na dolgih razdaljah z velikim številom tekmovalcev bo imenovanih več 

sodnikov na progi.  

7.3.9 Sodnik(i) na obračališču:  

7.3.9.a – Mora biti nameščen na vsakem obračališču. En (1) ali več sodnikov in en (1) 

zapisnikar morajo biti prisotni, ko tekma poteka na progi z enim ali več obračališči. 

Nameščeni morajo biti na mestu, kjer imajo najboljši pogled na obračališče. 

7.3.9.b – Zagotavlja, da se tekmovalci obrnejo v skladu s pravili. Zapisnikar beleţi, 

kdo je preveslal obračališče. 

7.3.9.c – Takoj po zaključku tekme tekmovalnemu odboru poda poročilo, v katerem 

navede, kdo je preveslal obračališče in ali je prišlo do kakršne koli kršitve pravil.  

7.3.10 Sodnik(i) v ciljni liniji: 

7.3.10.a – So nameščeni na mestu, ki jim omogoča jasen pogled na ciljno linijo vseh 

tekmovalnih linij.  

7.3.10.b – Čas vsake tekme merijo z najmanj dvema (2) štoparicama. Ko štoparici ne 

zabeleţita enakega časa, se za pravilni čas šteje slabši (počasnejši). Štoparice začnejo 

meriti čas, ko je sprejet elektronski ali optični signal s starta.  

7.3.10.c – Ko na voljo ni sistema fotofiniša, določijo vrstni red, v katerem so čolni 

prečkali ciljno linijo. 

7.3.10.d – Če sistem fotofiniša ni na voljo in se sodniki na cilju ne strinjajo pri 

razvrstitvi dveh ali več čolnov, v primeru spora odloči navadna večina. V primeru 

neodločenega glasovanja odloči glas glavnega sodnika. 

7.3.10.e – Določijo rezultate in jih primerjajo z rezultati fotofiniša, če obstaja sistem 

fotofiniša. Odločilen je fotofiniš.  
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7.3.10.f – V času prihoda v ciljno linijo z video kamero beleţijo poloţaj tekmovalcev 

v čolnu. Glavni sodnik v ciljni liniji bo na podlagi posnetka določil, ali je bil 

tekmovalec v času prihoda v ciljno linijo v čolnu ali ne in to sporočil tekmovalnemu 

odboru.  

7.3.11 Eden izmed sodnikov v ciljni liniji bo imenovan kot glavni sodnik v ciljni liniji: 

7.3.11.a – Zagotovil bo, da oprema za merjenje časa deluje brezhibno. Delo lahko 

porazdeli med sodnike v ciljni liniji. 

7.3.11.b – Po koncu vsake tekme uradne čase primerja z ostalimi sodniki v ciljni liniji 

in o njih nemudoma obvesti pomočnika glavnega sodnika. 

7.3.12 Napovedovalec: 

7.3.12.a – Po navodilih direktorja tekmovanja napove start vsake tekme, startni vrstni 

red in poloţaj tekmovalcev med tekmo. 

7.3.12.b – Po zaključku tekme razglasi rezultate. 

7.3.13 Vodja zdravniške sluţbe: 

 7.3.13.a – V času tekmovanja nadzoruje antidopinške postopke. 

 7.3.13.b – Odgovoren za zdravstvene zadeve, ki se pojavijo v času tekmovanja. 

7.3.14 Dolţnosti funkcionarjev – izvajati dodeljene naloge v skladu s pravili ICF.  

7.3.14.a – Dolţnost vsakega sodnika je, da preveri, ali je njegova oprema za 

opravljanje nalog v delujočem stanju. V primeru, da ugotovi pomanjkljivosti, mora o 

tem obvestiti vodjo ali direktorja tekmovanja. 

Nepooblaščenim osebam dostop v prostore funkcionarjev ni dovoljen, razen s 

povabilom tekmovalnega odbora ali ţirije.  
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8. POGLAVJE – TEKMOVALIŠČE 

8.1 – PROGA (1000m – 500m – 200m)      [SR] 

8.1.1 Standardna ICF proga za mednarodna, kontinentalna in svetovna prvenstva (devet 

prog) ter kontinentalne olimpijske kvalifikacije in olimpijske igre (osem prog) mora 

zagotavljati pravične in enake tekmovalne pogoje vsem posadkam, ki tekmujejo v 

ločenih in vzporednih progah na določeni razdalji. Na olimpijskih igrah, olimpijskih 

kvalifikacijah, svetovnih prvenstvih in svetovnih pokalih morajo biti proge opremljene 

s tehničnimi pripomočki in opremo, kakor to predvideva priročnik ICF za prvenstva v 

sprintu na mirnih vodah (»ICF Manual for Canoe Sprint Championships«). 

8.1.2 Za klasifikacijo proge kot proge za prvenstvo je predsedniku tehničnega odbora za 

sprint na mirnih vodah potrebno v pisni obliki poslati vse podatke o progi. Prav tako 

morajo progo na stroške vpletene nacionalne zveze pregledati strokovnjaki, ki jih 

imenuje tehnični odbor za sprint na mirnih vodah. Ti strokovnjaki progo nato potrdijo. 

Upravni odbor ICF lahko določi posebne zahteve za svetovna prvenstva, olimpijske 

igre, olimpijske kvalifikacije, regionalne igre ali svetovne pokale. Upravni odbor ICF 

(ali tehnični odbor za sprint na mirnih vodah) lahko odobri izjeme tega pravila v 

primerih, kjer je to nujno zaradi tekmovanja v okviru več-športnih tekmovanj ali 

drugih prvenstev. 

 

8.2 – UREDITEV          [SR] 

8.2.1 Vsaj pet ur pred začetkom tekmovanja mora biti tekmovalna proga izmerjena in 

označena z jasno vidnimi zastavami, pritrjenimi na bojah. Dolţino celotne proge in vse 

vmesne razdalje bo izmeril neodvisni in za to usposobljen merilec. Organizacijski 

odbor ima natančen in uraden načrt proge. Ta načrt proge mora biti vodji tekmovanja 

stalno na voljo za vpogled. 

8.2.2 Tako startna kot ciljna linija sta označeni z rdečimi zastavami na točkah, kjer linije 

sekajo zunanjo stran proge. Startne in ciljne linije so pravokotne na progo. 

8.2.3 Standardna proga sestoji iz največ devetih (9) tekmovalnih linij. Linija mora biti široka 

vsaj devet (9) metrov, ravna in ne sme vsebovati ovir. 

 8.2.3.a – Globina vode na celotni progi mora biti vsaj dva (2) metra.  

 8.2.3.b – Linije morajo biti označene z bojami ali plovci. Razdalja med bojami ne sme 

biti večja od 25 metrov.  

 8.2.3.c – Zadnje boje morajo biti oštevilčene, od številke ena (1) do devet (9) in nič 

(0). Številčenje poteka od leve proti desni, številke na boji pa morajo biti nameščene 

tako, da so jasno vidne s ciljnega stolpa. 
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 8.2.3.d – V primeru televizijskega prenosa tekmovanja so oštevilčene boje lahko 

razvrščene v nasprotni smeri, od desne proti levi, da seznam tekmovalcev in njihovih 

linij na televizijskem ekranu ustreza tistemu, ki se predvaja na televiziji. 

 8.2.3.e – Boje ne smejo biti nameščene manj kot en (1) meter in več kot dva (2) metra 

za ciljno linijo. 

 8.2.3.f – Oštevilčena boja mora biti umeščena na tekmovalčevi desni strani, biti pa 

mora dobra vidna tudi tekmovalcu, ko vesla mimo nje.  

 8.2.3.g – Z dovoljenjem tekmovalnega odbora je lahko ureditev proge drugačna.  

8.2.4 Kvalifikacije in finale morajo biti organizirani na istem vodnem odseku.  

 

8.3 – PROGE (DALJŠE OD 1000m)       [SR] 

8.3.1 Številčenje startnih poloţajev bo nasproti ciljnega stolpa ali nasproti kamer za 

televizijski prenos. 

8.3.2 Pri tekmah na razdaljah, daljših od 1000 metrov, so dovoljena obračališča. Radij 

vsakega obračališča mora biti vsaj 31,5 metrov (180°obrat je širina sedmih 

tekmovalnih linij). 

8.3.3 Obračališča morajo biti označena z vsaj šestimi (6) zastavami. Zastave morajo biti 

razdeljene diagonalno, na eni polovici so rdeče, na drugi pa rumene. 

8.3.4 Rdeče zastave v ciljni liniji morajo biti postavljene kar se da na zunanjem robu, da se 

pridobi kar največja moţna širina ciljne linije. 

8.3.5 Vsi startni pomoli morajo biti odstranjeni, če je to potrebno. 
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9. POGLAVJE – PRED TEKMOVANJEM 

9.1 – DOLŽNOSTI DOMAČEGA ORGANIZACIJSKEGA ODBORA  [SR] 

9.1.1 Domači organizacijski odbor (HOC) je odgovoren za pripravo in vodenje tekmovanja. 

9.1.2 HOC mora, še posebej: 

 9.1.2.a – Omogočiti primerno prizorišče in tehnično opremo, ki ustreza trenutnim 

pravilom tekmovanj v sprintu na mirnih vodah. 

 9.1.2.b – V dogovoru z ICF določiti datum in tekmovalni program. 

 9.1.2.c – Orisati in razdeliti predlagan tekmovalni program, vključno z datumom in 

uro sestanka vodij ekip.  

 

9.2 – VODJA EKIPE          [PR] 

9.2.1 Vodja ekipe bo: 

 9.2.1.a – Predstavljal svojo ekipo.  

 9.2.1.b – Bo glavni kontakt z vodjo tekmovanja in HOC v času tekmovanja, a ob tem 

ne sme motiti njihovega dela. 

 9.2.1.c – Vsaj 24 ur pred prvo tekmo predloţil kakršne koli spremembe ali komentarje 

v zvezi s tekmovanjem. 

 9.2.1.d – Po potrebi predloţil protest ali pritoţbo, kakor je to predvideno. 

 

9.3 – NAVODILA VODJEM EKIP IN TEKMOVALCEM    [PR] 

9.3.1 Najmanj 48 ur pred prvo tekmo tekmovanja bodo na tekmovališču na voljo rezultati 

ţreba, z imeni in športno nacionalnostjo tekmovalcev. 

9.3.2 Najmanj pet (5) ur pred začetkom tekmovanja mora biti vodjem ekip na voljo 

dokumentacija, ki vsebuje: 

 podrobne informacije o progah in njihovih označbah, 

 podroben tekmovalni urnik, 

 vrsto kontrole čolnov, 

 čas in lokacijo podelitve kolajn. 
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9.4 – SESTANEK VODIJ EKIP        [PR]  

9.4.1 Sestanek vodij ekip mora biti izveden najmanj 12 ur pred začetkom prve tekme 

tekmovanja.  

9.4.2 Na tem sestanku morajo biti posredovana imena vodij ekip. 

9.4.3 Organizatorji bodo opisali tekmovalno progo in vse ostale zadeve, ki jih je potrebno 

upoštevati v času tekmovanja.  

9.4.4 Vodja tekmovanja bo opisal tekmovalni urnik in preveril morebitne spremembe prijav. 

 

9.5 – SPREMEMBA IN UMIK PRIJAV       [PR] 

9.5.1 Kateri koli tekmovalec nominiran v končni prijavi svoje drţave lahko zamenja 

tekmovalca v kateri koli drugi kategoriji.  

9.5.2 Obvestilo o spremembi prijav mora biti vodji tekmovanja posredovano v pisni obliki 

najmanj eno (1) uro pred prvo tekmo jutranjega ali popoldanskega programa.  

9.5.3 Umik prijave je končen, tako da ponovna prijava istega tekmovalca/posadke v drugih 

kategorijah tega tekmovanja ni dovoljena. Prijavna pristojbina ne bo povrnjena.  

9.5.4 Če tekmovalec iz ekipnega čolna ne more tekmovati (npr. zaradi bolezni ali 

poškodbe), lahko tekmovalni odbor na sestanku vodij ekip odobri ostalim članom 

posadke  nastop v drugih kategorijah. 

 

9.6 – SPREMEMBA VRSTNEGA REDA TEKEM     [PR] 

9.6.1 Organizatorji so zavezani vrstnemu redu tekem, navedenem v razpisu, in intervalom 

med tekmami, kakor je to predvideno v tekmovalnem programu. 

9.6.2 Spremembe so mogoče le, če jim na sestanku vodij ekip dajo soglasje vodje ekip.  

 

9.7 – PRED-TEKMOVALNA KONTROLA ČOLNOV     [SR] 

9.7.1 HOC mora za kontrolo čolnov zagotoviti dve (2) potrjeni merilni napravi in tehtnici. V 

uporabi so standardni postopki merjenja.  

9.7.2 Dolţina kajaka ali kanuja je merjena med skrajnima točkama kljuna in repa čolna.  

9.7.3 Po opravljenih meritvah dolţine in teţe ter pred začetkom tekme niso dovoljeni 

nikakršni posegi na čolnu. 

9.7.4  Vsi nepritrjeni deli morajo biti odstranjeni. 
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9.7.5 Kakršni koli pritrjeni dodatki, narejeni iz vodovpojnih materialov, morajo biti pred 

tehtanjem popolnoma suhi ali pa bodo odstranjeni. 

9.7.6 Kolenske opore, ki so na določen način umeščene na dno čolna, so dovoljene. 

 

9.8 – ČOLN IN OSEBNE ŠTEVILKE       [SR] 

9.8.1 Vsi čolni morajo nositi številko čolna. To je vertikalna ploščica, narejena iz 

neprosojnega materiala, označena s črnimi številkami na beli podlagi.  

9.8.2 Ploščice morajo biti pritrjene po dolţini centralne osi čolna na repu ali na prečki, ki 

poteka čez širino čolna. 

9.8.3 Velikost ploščice s številko mora biti 18x20cm. Številke na ploščici morajo biti visoke 

najmanj 15 centimetrov in široke najmanj 25 milimetrov. 

9.8.4 HOC zagotovi osebne številke tekmovalcev. Nameščene morajo biti na hrbtu ali prsih 

tekmovalca, kakor to zahteva HOC. Na sprednji strani se lahko poleg osebne številke 

tekmovalca nahaja tudi naziv ali ime glavnega sponzorja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

10. POGLAVJE – TEKMOVANJE 

10.1 – SREDSTVA POGONA         [SR] 

10.1.1 Kajaki se poganjajo izključno z dvolistnimi vesli. 

10.1.2 Kanuji se poganjajo izključno z enolistnimi vesli.  

10.1.3 V nobenem primeru vesla ne smejo biti pritrjena na čoln.  

 

10.2 – START           [SR]  

10.2.1 Startna linija mora biti označena z dvema (2) rdečima zastavama ali dvema (2) 

rdečima bojama ali kombinacijo obeh. 

10.2.2 Tekmovalci morajo biti na vodi v startnem območju najmanj 3 minute pred določenim 

startom njihove tekme. Startno območje je določeno kot vodno območje 100 metrov 

pred startno linijo. 

10.2.3 Dve (2) minuti pred določenim startom morajo čolni, ki sodelujejo v tej tekmi, zasesti 

poloţaj v njim določeni tekmovalni liniji.  

10.2.4 Start se izvede ne glede na morebitne neprisotne čolne. 

10.2.5 Ob znaku starterja tekmovalci/posadke zavzamejo startna mesta tako, da so kljuni 

čolnov poravnani s startno linijo. V primeru avtomatičnega startnega sistema se 

tekmovalci s kljunom čolna postavijo na startno linijo in s tem v startno napravo. Ko 

so vsi čolni pravilno poravnani, poravnalec/sodnik na progi dvigne belo zastavo. 

10.2.6 Če starter ni zadovoljen s poravnavo čolnov v startni liniji, s klicem »STOP« ustavi 

start in znova začne s startnim postopkom.  

10.2.7 Starter da znak za start, ko je zadovoljen z vzpostavljenimi pogoji.  

10.2.8 Startno povelje je: 'Ready – Set – Go'. 

 10.2.8.a – Pri povelju 'Ready' se tekmovalci pripravijo na veslanje. 

 10.2.8.b – Pri povelju 'Set' tekmovalci veslo postavijo v poloţaj za zavesljaj. 

Tekmovalec ob tem ne sme zaveslati naprej, saj se bo to štelo kot napačen start. Čoln 

se v tej fazi startnega procesa ne sme pomakniti naprej. 

 10.2.8.c – Ko je starter zadovoljen s poravnavo tekmovalcev in njihovo pozornostjo, 

izda povelje 'Go' (strel ali močan zvočni signal). 

10.2.9 Tekmovalci se lahko odzovejo le na startno povelje/signal 'Go', ni pa jim dovoljeno 

tega povelja predvidevati. Tekmovalci lahko začnejo veslati šele po tem, ko zaslišijo 

startni signal/povelje 'Go'. 
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10.2.10 V primeru napačnega starta mora starter nemudoma dati močan zvočni signal. 

Tekmovalci ob zvočnem signalu prenehajo veslati in sledijo starterjevim navodilom za 

ponovni start. 

10.2.11 Starter pred ponovnim startom ugotovi, kdo je napačno startal (tekmovalec in čoln) in 

ga/jih opozori. 

10.2.12 Če isti čoln še drugič napačno starta, je diskvalificiran (DSQ), zato mora nemudoma 

zapustiti startno območje in progo. 

10.2.13 Starter lahko ponovi start tudi zaradi nepredvidljivih situacij (npr. teţav s startnim 

mehanizmom). Tekmovalci so tudi v tem primeru opozorjeni z močnim zvočnim 

signalom kot v primeru napačnega starta.  

10.2.14 Če so teţave startnega mehanizma posledica napačnega starta čolna, kot v točki 

10.2.10, se tekmovalcu/posadki izreče opozorilo, kot v točki 10.2.13, kljub temu da 

čoln morda ni prečkal startne linije. Če za teţave ni kriv napačen start tekmovalca, 

kazen ni izrečena. 

10.2.15 Če tekmovalec ne starta in za to nima utemeljenega razloga, odobrenega s strani 

tekmovalnega odbora, bo diskvalificiran iz preostalih tekem na tem tekmovanju 

(DNS). 

10.2.16 Tekmovalca/posadko, ki zamudi na start, se obravnava kot da je odstopil 

prostovoljno, tako da je diskvalificiran iz preostalih tekem na tem tekmovanju (DNS). 

10.2.17 V primeru diskvalifikacij starter pripravi pisno poročilo in ga posreduje vodji 

tekmovanja.  

 

10.3 – VESLANJE NA PROGI        [SR] 

10.3.1 Na tekmah na razdaljah do 1000 metrov morajo tekmovalci svoje čolne voditi po 

sredini svoje pet metrov široke tekmovalne linije od starta do cilja. Če čoln odstopa od 

te postavke, se mora nemudoma vrniti v sredino svoje tekmovalne linije. 

10.3.2 Če čoln zaide iz sredine tekmovalne linije in se vanjo ne vrne in/ali pridobi prednost v 

tekmi, je lahko diskvalificiran (DSQ). 

10.3.3 Čoln, ki zapusti svojo tekmovalno linijo, je diskvalificiran iz tekme (DSQ). 

10.3.4 Po tem, ko tekmovalni odbor prejme pisno poročilo sodnika na progi, odloči, ali bodo 

ti tekmovalci diskvalificirani ali ne.  

10.3.5 Tekmovalni odbor mora v tovrstnem primeru sprejeti in objaviti svojo odločitev 

preden so razglašeni rezultati tekme. 
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10.3.6 Če je tekma nična in neveljavna, pred novim startom sestava posadke ne sme biti 

spremenjena.  

10.3.7 Če se tekmovalec ali posadka prevrne, je diskvalificiran iz tekme (DNF).  

10.3.8 Sodnik na progi ima pravico prekiniti pravilno tekmo s pravilnim startom, če se pojavi 

nepredvidena ovira. To stori z dvigom rdeče zastave in uporabo močnega zvočnega 

signala. Tekmovalci takoj prenehajo veslati in počakajo na nadaljnja navodila. 

10.3.9 Če se tekmovalcu zlomi veslo, mu podporniki v času tekme ne smejo zagotoviti 

novega.  

 

10.4 – DAJANJE RITMA IN VESLANJE NA VALU     [SR] 

10.4.1 Sprejemanje ritma ali zunanje pomoči čolnov, ki niso udeleţeni v tekmi, ali kakršnih 

koli drugih sredstev ni dovoljeno. 

10.4.2 Ko se prične tekma, tekmovalcem in posadkam, ki niso udeleţeni v tej tekmi, ni 

dovoljena voţnja po progi v celoti ali njenem delu, tudi izven meja boj, ki označujejo 

zunanji del tekmovalne proge. 

 

10.5 – TEKME NA DOLGE PROGE       [SR] 

10.5.1 Tekme na razdaljah, večjih od 1000 metrov:  

 10.5.1.a – Tekmovalci lahko veslajo izven svoje linije, vendar tako, da ne ovirajo 

ostalih tekmovalcev. 

 10.5.1.b – Ko tekma poteka na progi z obračališčem, se vsi obrati izvajajo v nasprotni 

smeri urinega kazalca.  

10.5.1.c – Tekmovalec ob dotiku boje na obračališču ni diskvalificiran, razen če 

sodnik na obračališču oceni, da si je tako pridobil prednost. Pri obračanju se čoln 

lahko čim bolj drţi proge kot je to označeno z bojami na obračališču.  

10.5.1.d – Če se tekmovalec ali posadka prevrne, je diskvalificiran iz tekme (DNF), v 

kolikor se tekmovalec ali posadka ne zmore vrniti v čoln brez zunanje pomoči.  

10.5.2 Tekmovanje v skupini in prehitevanje 

10.5.2.a – Ko čoln prehiteva drug čoln, se mora prehitevajoči čoln izogibati ostalim 

čolnom v celotnem času prehitevanja. 

10.5.2.b – Ko čoln tekmuje v skupini čolnov, je dolţnost vseh tekmovalcev, da se v 

času tekme izogibajo drug drugemu. To pravilo se nanaša na katero koli manevriranje 

znotraj skupine. 
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10.5.3 Trk ali poškodba 

Kateri koli tekmovalec, za katerega sodnik na progi oceni, da je odgovoren bodisi za trk 

bodisi za poškodbe čolna ali vesla drugega tekmovalca ali ki po nepotrebnem odstopa od 

smeri voţnje, je lahko diskvalificiran (DSQ) in nosi finančno breme poškodb. 

10.5.4 Čolni, ki zaostanejo za en (1) krog, morajo nemudoma zapustiti progo. Če čolni ne 

zapustijo proge, je tekmovalec diskvalificiran (DSQ). 

 

10.6 – CILJ           [SR] 

10.6.1 Čoln zaključi voţnjo, ko kljun čolna prečka ciljno linijo z vsemi tekmovalci v njem. 

10.6.2 Sodniki v ciljni liniji določijo rezultate tekmovanja na podlagi vrstnega reda prihoda 

čolnov v cilj. 

10.6.3 Če dva (2) ali več čolnov prečka ciljno linijo v istem trenutku, si v končni razvrstitvi 

delijo uvrstitev. V primeru izenačenega rezultata za katero koli uvrstitev, ki določa 

napredovanje v naslednjo fazo tekmovanja, so v uporabi naslednja pravila:  

 10.6.3.a – Če je na voljo dovolj tekmovalnih linij proge v naslednji fazi tekmovanja, se 

z ţrebom določi, v katero tekmo bodo ti čolni napredovali. Uporablja se lahko tudi 

progo 0 ali 10. 

10.6.3.b – Če na razpolago ni dovolj tekmovalnih linij proge, se organizira ponovitev 

tekme čolnov z enakim rezultatom po zadnji tekmi dneva oziroma poldnevnega 

tekmovalnega programa. 

10.6.3.c – V primeru izenačenega rezultata v ponovitvi tekme čolnov z enakim 

rezultatom, bo izid določen z ţrebom.  

10.6.4 Če fotofiniš potrdi, da sta v cilju dva (2) ali več čolnov dosegla izenačen rezultat, 

končne uvrstitve določijo boljša doseţena mesta. Npr. dva (2) ali več čolnov zasede 

prvo, drugo, tretje mesto itd. 

 

10.7 – DISKVALIFIKACIJE         [PR] 

10.7.1 Tekmovalec, ki poskuša zmagati na nepošten način ali krši tekmovalna pravila 

oziroma se ne ozira na poštenost tekmovalnih pravil, bo diskvalificiran (izločen) iz te 

tekme (DSQ). 

10.7.2 Če tekmovalec/posadka nastopi v čolnu, za katerega se ob kontroli ugotovi, da ni v 

skladu s pravili ICF, je tekmovalec oziroma čoln diskvalificiran (izločen) iz te tekme 

(DSQ).  

10.7.3 V času tekme sprejemanje zunanje pomoči ni dovoljeno.  
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10.7.4 V času tekme tekmovalca/posadke na progi ne smejo spremljati drugi čolni, ki v tej 

tekmi ne sodelujejo.  

10.7.5 Noben tekmovalec/posadka ne sme sprejeti pomoči v obliki predmetov, ki so bili 

vrţeni na progo.  

10.7.6 Vse zgoraj omenjene kršitve pravil so razlog za diskvalifikacijo (DSQ) tekmovalca 

oziroma tekmovalcev.  

10.7.7 Tekmovalni odbor mora v pisni obliki in z navedenimi razlogi nemudoma potrditi 

diskvalifikacijo. Vodja ekipe dotičnega tekmovalca/ekipe mora potrditi prejem kopije 

obvestila, skupaj z navedenim natančnim časom, ki označuje začetek časovnega okvira 

za proteste.  

10.7.8 Diskvalifikacija velja tudi v primeru, da vodja ekipe ne prejme kopije obvestila o 

diskvalifikaciji. 

10.7.9 Tekmovalni odbor lahko disciplinsko obravnava vsakega tekmovalca ali funkcionarja, 

katerega vedenje nasprotuje ter kvari potek tekmovanja. Tekmovalni odbor ga lahko 

diskvalificira iz tekmovanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

11. POGLAVJE – PO TEKMOVANJU 

11.1 – TEKMOVALCI PO TEKMI        [SR] 

11.1.1 Tekmovalci morajo zapustiti progo po tem, ko se tekma zaključi, in ne smejo ovirati 

naslednje tekme.  

11.1.2 Čolni, ki jih tekmovalni odbor izbere za kontrolo čolnov, se morajo nemudoma zglasiti 

na mestu, kjer se izvaja kontrola čolnov po tekmi. 

11.1.3 Če je tekmovalec izbran za doping kontrolo, mora ravnati po doping pravilih, 

določenih s strani ICF in WADA. 

11.1.4 Pred podelitvijo kolajn se morajo najboljši trije (3) tekmovalci/posadke zglasiti na za 

to določenem mestu ob vnaprej določenem času.  

11.1.5 Na svetovnem prvenstvu, svetovnih pokalih in olimpijskih igrah morajo tekmovalci na 

podelitvi kolajn nositi oblačila in obutev svoje nacionalne zveze. 

 

11.2 – PROTEST           [PR] 

11.2.1 Protest proti pravici tekmovalca/posadke, da nastopa na tekmi, je potrebno 

tekmovalnemu odboru in vodji tekmovanja vloţiti najmanj eno (1) uro pred pričetkom 

prve tekme tega tekmovanja. 

11.2.2 Protest v času tekmovanja mora biti podan v pisni obliki, naslovljen na tekmovalni 

odbor in predan vodji tekmovanja, najkasneje 20 minut po tem, ko je bil vodja ekipe 

obveščen o odločitvi zoper njegovega tekmovalca ali ekipo in je podpisal prejem 

obvestila.  

11.2.3 Vsi protesti morajo biti vloţeni skupaj z depozitom v višini 75 evrov (oziroma v enaki 

vrednosti v valuti drţave organizatorke). Če je protestu ugodeno, se depozit vrne. 

11.2.4 Ko je protest ali prijava vloţena proti tekmovalcu ali ekipi, vodja ekipe tega 

tekmovalca oziroma ekipe v branje prejme protest ali prijavo.  

 

11.3 – NAJBOLJŠI ČAS NA SVETU (WB)              [SR] 

11.3.1 Najhitrejši doseţeni časi na tekmah bodo uradno zabeleţeni in vključeni na seznam 

najboljših časov na svetu (WB) na olimpijskih igrah, svetovnih prvenstvih, svetovnih 

pokalih, več-športnih igrah, kontinentalnih in regijskih prvenstvih.  

11.3.2 Najboljši časi na svetu bodo uradni le, če bo na tekmovanju: 

 s strani ICF uradno priznan startni sistem, 
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 s strani ICF uradno priznan sistem za merjenje časa, 

 s strani ICF uradno priznana kamera za fotofiniš (brez VCR), 

 s strani ICF uradno priznana proga, 

 s strani ICF uradno priznana naprava za merjenje hitrosti vetra, ki ima s strani ICF 

priznane parametre.  

11.3.3 Najboljši čas na svetu (WB) bo zabeleţen le v dveh (2) starostnih skupinah, in sicer 

med mladinci (U18) in člani. WB bo zabeleţen le v tistih kategorijah, ki so v tekočem 

letu del programa svetovnega prvenstva.  

11.3.4 HOC ali uradna časomerilna sluţba morajo v potrditev ICF-u poslati nov WB 

najkasneje v sedmih (7) dneh po zaključku tekmovanja.  

 

11.4 – REZULTATI IN POROČILA       [PR] 

Po zaključku svetovnega prvenstva in vseh mednarodnih tekmovanj v sprintu na mirnih 

vodah, ki so vključena v tekmovalni koledar ICF, mora HOC sedeţu ICF poslati dve (2) 

kopiji rezultatov, protestov in pritoţb, ob tem pa jih mora objaviti tudi v elektronski obliki na 

uradnih spletnih straneh.   
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12. POGLAVJE – OLIMPIJSKE IGRE 
Veljajo mednarodna tekmovalna pravila in posebna pravila za svetovno prvenstvo, razen 

dopolnil v tem poglavju.  

12.1 – ORGANIZACIJA         [SR] 

12.1.1 Prijave in program olimpijskih iger morajo biti v skladu s pravili IOC (Mednarodnega 

olimpijskega komiteja).  

12.1.2 Katero koli pravilo, ki ga ne predvidevajo pravila IOC, se sklicuje na primerno pravilo 

ICF.  

12.1.3 Ko so v uporabi pravila ICF, so lahko predmet pravil IOC, povezanih z olimpijskimi 

igrami.  

 

12.2 – TEKMOVALNI PROGRAM        [SR] 

Olimpijske kategorije so: 

Moški 

MK1 Moški kajakaški enojec 200m 

MK4 Moški kajakaški četverec 500m 

MK1 Moški kajakaški enojec 1000m 

MK2 Moški kajakaški dvojec 1000m 

MC1 Moški kanuistični enojec 1000m 

MC2 Moški kanuistični dvojec 1000m 

Ţenske 

WK1 Ţenski kajakaški enojec 200m 

WC1 Ţenski kanuistični enojec 200m 

WK1 Ţenski kajakaški enojec 500m 

WC2 Ţenski kanuistični dvojec 500m 

WK2 Ţenski kajakaški dvojec 500m 

WK4 Ţenski kajakaški četverec 500m 
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12.3 – SISTEM RAZVRŠČANJA IN NAPREDOVANJA    [SR] 

12.3.1  Ţreb ali uporaba svetovne jakostne lestvice pri določitvi kvalifikacij mora potekati ob 

času in nadzoru oseb, ki jih odobri IOC. 

12.3.2 Razvrščanje v kvalifikacijske skupine mora potekati v skladu s sistemom, določenim v 

točkah 5.1 in 13.6. Sistem napredovanja je prikazan v dodatku 2.  

 

12.4 – PRIJAVE           [SR] 

Prijave na olimpijske igre so mogoče le preko nacionalnih olimpijskih komitejev, v skladu s 

pravili, navedenimi v razpisu.  

 

12.5 – ČOLNI IN KONTROLA OPREME       [SR] 

12.5.1 V skladu s točko 13.9. 

12.5.2 Na športni opremi, pripomočkih ali bolj splošno na katerem koli kosu oblačil ali 

opreme, ki jo nosijo tekmovalci ali drugi udeleţenci olimpijskih iger, ni dovoljena 

nikakršna oblika reklam ali propagande.  

12.5.3 Čolni, pripomočki in oblačila lahko vsebujejo oglaševalske simbole, blagovne znamke 

ali znake in besede,ki identificirajo proizvajalca tega predmeta ali pripomočka, vendar 

ta identifikacija ne sme presegati skupne površine področja, ki ga predvideva IOC.  

12.5.4 Beseda identifikacija pomeni običajen prikaz imena, oznake, blagovne znamke, 

logotipa ali drugega značilnega znaka proizvajalca tega predmeta. Oglaševanje tretje 

stranke na opremi ali oblačilih ni dovoljeno. Identifikacija se na predmetu lahko pojavi 

le enkrat, razen če IOC ne določi drugače.  

12.5.5 Oblačila tekmovalcev in vseh uradnih oseb lahko vključujejo zastavo ali simbol 

nacionalnega olimpijskega komiteja, s soglasjem OCOG pa tudi olimpijski simbol 

OCOG. Funkcionarji ICF lahko nosijo oblačila s simbolom mednarodne zveze.  

12.5.6  Kateri koli čoln, pripomoček ali del oblačil, ki ni v skladu z zgornjimi pogoji, bo 

neprimeren za uporabo v času tekmovanja. Tekmovalci so odgovorni za svojo opremo. 

12.5.7 Novi modeli čolnov morajo pred uporabo na olimpijskih igrah prestati uradno kontrolo 

čolnov na svetovnem prvenstvu ali svetovnem pokalu v letu pred olimpijskimi igrami.  

12.5.8 Na olimpijskih igrah morajo biti na bokih čolnov označena imena tekmovalcev. Imena 

(črke) na nalepkah morajo biti nameščena v liniji pod sedeţem. ICF tehnični delegat 

bo določil natančno pozicijo.  
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12.5.9 Imena na teh nalepkah so visoka najmanj 6 cm in izpisana s črnimi črkami na beli 

podlagi. Imena morajo biti izpisana z velikimi tiskanimi črkami, v 'Arial Black', in 

sicer z osebnim imenom ali inicialko, ki mu sledi priimek.  

12.5.10 Nalepke zagotovi OCOG. Med prvo kontrolo čolnov jih bodo namestili funkcionarji 

ICF.  

12.5.11 Na olimpijskih igrah morajo vsi čolni pred začetkom tekmovanja prestati prvo 

kontrolo čolnov.  
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13. POGLAVJE – SVETOVNO PRVENSTVO 
Veljajo mednarodna tekmovalna pravila, razen dopolnil v tem poglavju.  

13.1 – ORGANIZACIJA         [PR] 

13.1.1 Svetovno prvenstvo v sprintu na mirnih vodah je lahko organizirano vsako leto s 

soglasjem upravnega odbora ICF. Kraj in datum svetovnega prvenstva na podlagi 

pravil ICF za sprint na mirnih vodah določi upravni odbor ICF. V olimpijskem letu je 

lahko organizirano svetovno prvenstvo v sprintu na mirnih vodah le v neolimpijskih 

kategorijah. 

13.1.2 Tekme so lahko organizirane v zaporednih štirih (4) dneh ali zaporednih štirih dneh in 

pol (4½ ). 

13.1.3 Prijave v vseh kategorijah so omejene na en (1) čoln iz posamezne nacionalne zveze.  

13.1.4 Zamenjave so lahko vnesene in lahko sodelujejo v tekmah v skladu s točkami 1.6, 6.1, 

6.2 in 9.5. 

 

13.2 – TEKMOVALNI PROGRAM        [PR] 

13.2.1 Svetovno prvenstvo je organizirano v olimpijskih in neolimpijskih kategorijah.  

 13.2.1.a – Za olimpijske kategorije glej točko 12.2. 

 13.2.1.b – Na predlog tehničnega odbora za sprint na mirnih vodah bo upravni odbor 

ICF leto dni pred načrtovanim prvenstvom določil neolimpijske kategorije na 

svetovnem prvenstvu. Seznam potencialnih kategorij je: 

Moški Ţenske Mešano 

200m 

MK2 200m WK2 200m XK2 200m 

MK4 200m WK4 200m XK4 200m 

MC1 200m   

MC2 200m WC2 200m XC2 200m 

MC4 200m WC4 200m XC4 200m 

500m 

MK1 500m   

MK2 500m  XK2 500m 

  XK4 500m 
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MC1 500m WC1 500m  

MC2 500m  XC2 500m 

MC4 500m WC4 500m XC4 500m 

1000m 

 WK1 1000m  

 WK2 1000m XK2 1000m 

MK4 1000m WK4 1000m XK4 1000m 

 WC1 1000m  

 WC2 1000m XC2 1000m 

MC4 1000m WC4 1000m XC4 1000m 

5000m 

MK1 5000m WK1 5000m  

MK2 5000m WK2 5000m XK2 5000m 

MK4 5000m WK4 5000m XK4 5000m 

MC1 5000m WC1 5000m  

MC2 5000m WC2 5000m XC2 5000m 

 

Poleg tega bodo na svetovnem prvenstvu potekale tudi tekme v parakajakaštvu.  

 

13.3 – SISTEM RAZVRŠČANJA IN NAPREDOVANJA    [PR] 

13.3.1 Ţreb za prve tekme v vsaki izmed kategorij mora potekati pod nadzorom funkcionarja 

ICF in člana HOC. 

13.3.2 Razvrščanje v kvalifikacijske skupine mora biti izvedeno v skladu s pravili za sprint na 

mirnih vodah, z naslednjimi dodatki: 

 13.3.2.a – Razvrščanje v kvalifikacijske skupine bo temeljilo na:  

 Rezultatih prejšnjega svetovnega prvenstva. Čolni, ki so bili na prejšnjem 

svetovnem prvenstvu uvrščeni v finale A, B in C, če je to mogoče, so 

avtomatično razporejeni kot nosilci. Preostali bodo v kvalifikacijske skupine 

razvrščeni na podlagi ţreba.  

ALI 
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 Uradna ICF jakostna lestvica. Tekmovalci in posadke, ki so uvrščeni, bodo 

avtomatično razporejeni kot nosilci. Preostali bodo v kvalifikacijske skupine 

razvrščeni na podlagi ţreba.  

13.3.2.b – Če spremembe na sestanku vodij ekip pripeljejo do situacije, da je število 

dejanskih čolnov premajhno za načrtovan plan, je lahko izveden nov ţreb z dejanskim 

številom čolnov in izbranim novim načrtom. 

13.3.3 V povezavi z načrtom napredovanja čolni iz vsake kvalifikacijske skupine napredujejo 

v naslednjo fazo tekmovanja. Ostali so izločeni.  

13.3.4 V povezavi z načrtom napredovanja čolni iz vsake polfinalne skupine napredujejo v 

finale. Ostali so izločeni. 

13.3.5 Tekmovalni odbor določi, kateri načrt (1. ali 2.) bo uporabljen v določeni kategoriji. 

13.3.6 Razdelitev tekmovalnih linij v polfinalu in finalu je avtomatično določena na podlagi 

rezultata, doseţenega v prejšnji tekmi.  

13.3.7 Polfinale ne bo izveden, če bi vsi sodelujoči čolni napredovali v naslednjo fazo 

tekmovanja. Tekmovalne linije v finalu bodo določene na podlagi ţreba tistih čolnov, 

ki so napredovali.  

13.3.8 Na globalnih olimpijskih kvalifikacijah se sestava posadke K4, ki se je uvrstila v 

polfinale ali finale, lahko za naslednjo fazo tekmovanja spremeni.  

 

13.4 – RAZPISI, PRIJAVE IN TEKMOVALNI PROGRAM    [PR] 

13.4.1 Razpise za svetovno prvenstvo izda nacionalna zveza, organizatorka (ali HOC), 

morajo pa biti v skladu s pravili ICF. Razpisi morajo biti poslani najmanj devet (9) 

mesecev pred prvim tekmovalnim dnem prvenstva. 

13.4.2 Prijave: 

 13.4.2.a – Postopek prijav je opisan v točki 1.6. 

 13.4.2.b – Zadnji rok za številčne prijave je 45 polnih dni do prvega tekmovalnega dne 

prvenstva.  

13.4.2.c – Umik čolna iz kategorije je brez posledic mogoč najkasneje do pet (5) dni 

pred začetkom tekem. 

13.4.3 Tekmovalni urnik mora biti na voljo najmanj tri (3) dni pred prvenstvom, vsebovati pa 

mora: 

 13.4.3.a – Startni čas vsake tekme (kvalifikacije, kakor tudi finale). 
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 13.4.3.b – Ime in nacionalno zvezo tekmovalcev v vsaki tekmi. 

 

13.5 – TEKME IN INTERVALI        [SR] 

Med tekmami na 1000 in 500 metrov interval med fazami (kvalifikacije, polfinale in finale) 

ne sme biti krajši od 30 minut.  

 

13.6 – TEKMOVALNI ODBOR IN FUNKCIONARJI     [PR] 

13.6.1 Svetovno prvenstvo vodi vodja tekmovanja, ki ga imenuje upravni odbor ICF. 

13.6.2 V času svetovnega prvenstva tekmovalni odbor sestavljajo trije (3) člani, ki morajo 

imeti veljavno izkaznico za mednarodne sodnike v sprintu na mirnih vodah. To so: 

 13.6.2.a – Vodja tekmovanja (predsednik tehničnega odbora za sprint na mirnih vodah 

ali njegov namestnik v CSPC). 

 13.6.2.b – Glavni sodnik (iz CSPC). 

 13.6.2.c – Pomočnik glavnega sodnika. 

13.6.3 Funkcionarji (brez ţirije in tekmovalnega odbora), ki sodelujejo na svetovnem 

prvenstvu so:  

 direktor tekmovanja, 

 starterji, 

 poravnalci, 

 sodniki na progi, 

 sodniki v ciljni liniji, 

 kontrolorji čolnov, 

 vodja zdravniške sluţbe. 

13.6.4 Potne stroške za naslednje mednarodne tehnične funkcionarje (ITO) krijejo sodelujoče 

nacionalne zveze: 

 vodja tekmovanja, 

 glavni sodnik, 

 pomočnik glavnega sodnika, 

 direktor tekmovanja,  
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 starterji, 

 poravnalci, 

 sodniki na progi, 

 sodniki v ciljni liniji, 

 kontrolorji čolnov, 

 vodja zdravniške sluţbe. 

13.6.5 Vsaka reprezentanca, ki sodeluje na svetovnem prvenstvu, plača administrativne 

stroške (določi jih tehnični odbor za sprint na mirnih vodah) in na ta način delno krije 

potne stroške mednarodnih tehničnih funkcionarjev (ITO), ki sodelujejo na svetovnem 

prvenstvu. Stroške (nastanitev in prehrana) za vse mednarodne tehnične funkcionarje v 

času tekmovanja krije organizator tekmovanja (HOC). 

 

13.7 – START IN OPREMA         [SR]  

13.7.1 Na vseh tekmah je obvezna uporaba avtomatskega startnega sistema, ki ga je sprejel 

ICF. Vsako startno mesto mora biti opremljeno z zvočnikom. 

13.7.2 HOC bo starterju zagotovil zvočnik. 

13.7.3 Po potrebi pomočniki na startu drţijo rep čolna, ki ga izpustijo ob strelu ali 

elektronskem signalu. 

13.7.4 Na svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah mora biti na vsakem startnem mestu na 

razpolago video sistem s kamero/VCR, z moţnostjo počasne ponovitve posnetka z 

namenom nadzora starta tekmovalcev. Videoposnetek je na voljo le starterju. 

 

13.8 – FOTOFINIŠ IN MERJENJE ČASA      [SR] 

13.8.1 Na svetovnih prvenstvih vrstni red prihodov čolnov v ciljno linijo določa sistem 

fotofiniša.  

13.8.2 HOC mora zagotoviti dve napravi za fotofiniš, ki sta v skladu s standardi ICF. Čas 

mora biti merjen in objavljen na tisočinko (1/1000) sekunde natančno in objavljen na 

stotinko (1/100) sekunde natančno. Le v finalih počasnejšim čolnom v okviru časovne 

razlike petih tisočink ali manj prinesejo isti rezultat in uvrstitev kot hitrejšemu čolnu.  

13.8.3 V ciljni liniji mora biti zagotovljen video sistem s kamero/VCR, ki omogoča počasno 

gledanje posnetka, snemati pa mora natančen poloţaj tekmovalcev v čolnu v ciljni 

liniji. 
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13.8.4 Funkcionar mora zagotoviti, da je za vsako tekmo (kvalifikacije, polfinale in finale) 

opravljen fotofiniš.  

13.8.5 Sistem fotofiniša mora zabeleţiti zaključek tekme vseh sodelujočih čolnov. 

13.8.6 Fotofiniš mora biti na voljo glavnemu sodniku v ciljni liniji, tekmovalnemu odboru in 

ţiriji. 

13.8.7 Glavni sodnik v ciljni liniji in tekmovalni odbor morajo svoje odločitve primerjati z 

rezultati fotofiniša. Slednji so odločilni. Rezultate vsake tekme mora potrditi 

tekmovalni odbor.  

13.8.8 Na svetovnem prvenstvu in olimpijskih igrah v uporabi ni ločenega merjenja časa. Če 

elektronsko merjenje časa odpove, morajo sodniki v ciljni liniji čas meriti s 

štoparicami.  

13.8.9 Merjenje časa, izračun in sistem rezultatov na ICF tekmovanjih lahko izvajajo le 

ponudniki merjenja časa, izračuna in sistema rezultatov, ki jim ekskluzivno pravico 

dodeli ICF.  

13.8.10 Merjenje časa, izračun in sistem rezultatov imajo nalogo, da posredujejo informacije, 

kot je to definirano v ICF tehničnem priročniku za prvenstva v sprintu na mirnih 

vodah ('ICF Technical Manual for Canoe Sprint Championships').  

13.8.11 Zahteve: 

 takojšnje posodobitve tekmovalnega programa, 

 posodobitve po sestanku vodij ekip, 

 potek tekem, vključno z uvrstitvami čolnov, 

 razpredelnico kolajn, 

 točkovno lestvico, 

 statistiko (npr. število tekem, tekmovalcev, najboljši časi), 

 vmesnik, ki ga lahko uporabljajo mediji in gledalci, 

 spletni sistem (spletne prijave, akreditacije, startne liste, rezultati na spletni strani). 

13.8.12 Ti sistemi morajo biti preizkušeni najmanj eno (1) leto pred tekmovanjem.   
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13.9 – ČOLNI IN KONTROLA OPREME       [SR] 

Obstajajo tri (3) vrste kontrole čolnov: 

13.9.1 Pred-tekmovalna kontrola čolnov, kot je navedeno v točki 9.7. 

 13.9.1.a – Ekipe so odgovorne za pred-tekmovalno kontrolo čolnov. 

13.9.1.b – Pred prvim tekmovalnim dnem lahko vsaka sodelujoča nacionalna zveza 

preveri čolne, s katerimi bodo nastopali na svetovnem prvenstvu, in tako ugotovi, ali 

njihovi čolni ustrezajo tekmovalnim pravilom. 

13.9.1.c – Morebitne dodatne uteţi morajo biti pritrjene na trup čolna. 

13.9.2 Identifikacija in pred-startna kontrola ('polyox') 

13.9.2.a – Pred napotitvijo na start tekme morajo vsi tekmovalci in čolni skozi proces 

identifikacije in pred-startne kontrole ('polyox). 

13.9.2.b – Funkcionarji bodo: 

 Preverili istovetnost vseh tekmovalcev, osebne številke tekmovalcev, številke 

čolnov, oblačila in enotnost posadke.  

 Preverili, ali čolni vsebujejo kakršne koli tuje naprave za izboljšanje plovnosti 

ali prepovedane naprave, ki so omenjene v točkah 3.2.5 in 3.2.10.  

 V primeru manjkajočih čolnov obvestili tekmovalni odbor.  

13.9.2.c – Oblačila in enotnost: 

Tekmovalci morajo nositi ustrezno uradno opremo, ki omogoča enostavno prepoznavo 

drţave, ki jo predstavljajo. Vsi tekmovalci morajo tekmovati v ekipni opremi, kakor je 

navedena v poimenskih prijavah ali najkasneje pri procesu akreditiranja.  

V ekipnih čolnov mora biti vsa posadka enotna, vključno z dolţino rokavov opreme, 

kap, rut ali krovnic. 

13.9.3 Kontrola čolnov po tekmi bo izvedena neposredno po zaključku tekem. 

 

13.10 – PRITOŽBA         [PR] 

13.10.1 Vodje ekip ali drugi predstavniki nacionalne zveze imajo pravico v imenu svojih 

tekmovalcev ţiriji vloţiti pritoţbo na odločitev tekmovalnega odbora.  

13.10.2 Pritoţba mora biti z navedenimi razlogi podana predsedniku ţirije v pisni obliki, 

najkasneje 20 minut po tem, ko je vodja ekipe prejel pisno obvestilo o odločitvi zoper 

tekmovalca ali ekipo in je podpisal potrdilo.  
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13.10.3 Pritoţbi mora biti predloţen depozit v višini 75 evrov (ali v enaki vrednosti valute 

drţave organizatorke). Če je pritoţbi ugodeno, se depozit vrne. 

13.10.4 Pritoţbo je potrebno obravnavati v najkrajšem moţnem času. Lahko so klicane priče.  

13.10.5 Odločitev ţirije je dokončna.  

 

13.11 – NAGRADE          [PR]  

13.11.1 Kolajne bodo podeljene v skladu s točko 1.8.6. V nobenem primeru ne smejo biti 

podeljene nikomur drugemu kot tistemu, ki je zmagal na prvenstvenih tekmah.  

13.11.2 Na uradni podelitvi so lahko podeljene le kolajne, ne pa tudi kakršne koli druge 

nagrade. 

 

13.12 – RAZVRSTITEV V POKALU NARODOV     [PR] 

13.12.1 Razvrstitev v pokalu narodov je v skladu s točko 1.8.7.  

13.12.2 Razvrstitev bo izračunana na podlagi te tabele: 

Točke 

Uvrstitev Finale A Finale B Finale C 

1. 30 20 10 

2. 28 18 8 

3.   27 17 7 

4. 26 16 6 

5. 25 15 5 

6. 24 14 4 

7. 23 13 3 

8. 22 12 2 

9. 21 11 1 

Vsi ostali 1 1 1 

 

13.12.3 Vsi čolni, ki so nastopili v kategoriji, bodo prejeli najmanj eno (1) točko. 
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13.12.4 V izračunu pokala narodov v sprintu na mirnih vodah so vključeni tudi rezultati 

parakajakašev, vendar le v paraolimpijskih kategorijah. 

 

13.13 – VETERANSKO SVETOVNO PRVENSTVO     [PR] 

13.13.1 Brez omejitve števila čolnov v posamezni kategoriji na nacionalno zvezo.  

13.13.2 V kategorijah K2/C2 ali K4/C4 starostno skupino, v kateri nastopi čoln, določi 

povprečna starost članov posadke.  
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14. POGLAVJE – SVETOVNO PRVENSTVO ZA MLADINCE 

IN MLAJŠE ČLANE (U23) 
Veljajo mednarodna tekmovalna pravila in posebna pravila za svetovno prvenstvo, razen 

dopolnil v tem poglavju. 

14.1 – ORGANIZACIJA         [PR] 

14.1.1 Svetovno prvenstvo v sprintu na mirnih vodah za mladince in mlajše člane (U23) je s 

soglasjem upravnega odbora ICF organizirano vsako leto. Kraj in datum svetovnega 

prvenstva na podlagi pravil ICF za sprint na mirnih vodah določi upravni odbor ICF. 

Svetovno prvenstvo za mladince in mlajše člane (U23) v olimpijskih kategorijah mora  

biti organizirano sočasno. Mladinsko prvenstvo ne sme biti organizirano istočasno in 

na istem prizorišču kot člansko svetovno prvenstvo.  

14.1.2 Tekme so lahko organizirane v štirih (4) zaporednih dneh. 

14.1.3 Tekmovalci v mladinski in U23 starostni skupini so definirani v točki 1.4. 
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15. POGLAVJE – SVETOVNI POKAL 
Veljajo mednarodna tekmovalna pravila in posebna pravila za svetovno prvenstvo, razen 

dopolnil v tem poglavju. 

15.1 – ORGANIZACIJA        [PR] 

15.1.1  Tekmovanja za ICF svetovni pokal v sprintu na mirnih vodah morajo biti organizirana 

pod pokroviteljstvom ICF. 

15.1.2 Tekmovanja za ICF svetovni pokal v sprintu na mirnih vodah so organizirana v skladu 

s pravili ICF za sprint na mirnih vodah.  

15.1.3 Tekmovanja za ICF svetovni pokal v sprintu na mirnih vodah so organizirana vsako 

leto z najmanj dvema (2) tekmovanjema.  

15.1.4 Tekmovanja za ICF svetovni pokal v sprintu na mirnih vodah ne smejo biti 

organizirana najmanj dva (2) tedna pred svetovnim prvenstvom ali olimpijskimi 

igrami. 

15.1.5 Vsaka nacionalna zveza lahko v vsako posamezno kategorijo tekmovanja za svetovni 

pokal prijavi največ dva (2) čolna. 

 

15.2 – TEKMOVALNI PROGRAM        [PR] 

15.2.1 Tekmovanje naj bi bilo izvedeno v treh (3) ali treh in pol dneh (3 ½), vendar pa je po 

potrebi s soglasjem upravnega odbora ICF lahko tudi podaljšano. Sistem napredovanja 

temelji na pravilih za svetovno prvenstvo.  

15.2.2 CSPC mora tekmovalni urnik, ki temelji na kategorijah, potrjenih s strani upravnega 

odbora ICF, določiti najmanj tri (3) mesece pred prvim tekmovalnim dnem.  

15.2.3 Tekmovalni urnik je lahko prilagojen potrebam televizijske produkcije. Pogajanja med 

ICF in televizijo morajo biti zaključena do 1. marca v letu tekmovanja.  

15.2.4 Po zaključku vsakega tekmovanja za svetovni pokal ICF (v sodelovanju s ponudnikom 

merjenja časa, izračunov) pripravi točkovno razvrstitveno lestvico tekmovalcev v 

skladu z uporabljenim sistemom v moškem kajaku, ţenskem kajaku, moškem kanuju, 

ţenskem kanuju in ločeno po vseh kategorijah. 

 

15.3 – KANDIDIRANJE ZA ORGANIZACIJO TEKMOVANJA ZA 

SVETOVNI POKAL [PR] 

CSPC pripravi predlog prizorišč, ki naj bi bila izbrana, pri tem pa upošteva tehnično opremo 

tekmovalne proge ter izkušnje nacionalne zveze pri organizaciji ICF prvenstev ali 

mednarodnih tekmovanj. 
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15.4 – TEKMOVALNI ODBOR IN FUNKCIONARJI     [PR] 

15.4.1 Tekmovanja za svetovni pokal v sprintu na mirnih vodah morajo biti organizirana pod 

vodstvom člana CSPC.  

15.4.2 HOC krije stroške potovanja, bivanja in hrane člana CSPC.   

15.4.3 Če CSPC oceni, da je po prejeti kandidaturi za organizacijo in pred tekmovanjem 

potreben tehničen obisk, HOC krije stroške potovanja in bivanja.  
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16. POGLAVJE – ICF JAKOSTNA LESTVICA V SPRINTU NA 

MIRNIH VODAH 
 

16.1 – SVETOVNA JAKOSTNA LESTVICA       [SR] 

16.1.1  Vsak tekmovalec/čoln lahko pridobi točke za svetovno jakostno lestvico na določenih 

tekmovanjih v sprintu na mirnih vodah. ICF bo redno objavljal svetovno jakostno 

lestvico.  

16.1.2 Tekmovanja, ki so lahko vključena na seznam za svetovno jakostno lestvico: 

 olimpijske igre, 

 svetovno prvenstvo, 

 svetovno prvenstvo za mlajše člane (U23), 

 svetovni pokali, 

 kontinentalna prvenstva ali kontinentalne igre, 

 ICF tekmovanja z vabili. 

16.1.3 Vsak tekmovalec/čoln lahko vsako leto pridobi točke na enem (1) svetovnem 

prvenstvu/olimpijskih igrah in enem (1) kontinentalnem prvenstvu/igrah. Če 

tekmovalec/čoln sodeluje na več kot enem (1) prvenstvu v koledarskem letu, bo pri 

razvrstitvi na svetovni jakostni lestvici upoštevan najboljši rezultat tekmovalca/čolna. 

16.1.4 Točke za svetovno jakostno lestvico bodo podeljene le v kategorijah v programu 

svetovnega pokala. Če se v začetku koledarskega leta seznam kategorij v programu 

svetovnega pokala spremeni, bodo točke, pridobljene v ukinjenih kategorijah, potekle 

12 mesecev po tem, ko so bile pridobljene.  

16.1.5 V vsaki kategoriji le prva posadka posamezne nacionalne zveze pridobi točke.  

16.1.6 V posamičnih kategorijah točke za svetovno jakostno lestvico prejme tekmovalec. 

16.1.7 V ekipnih čolnih so točke za svetovno jakostno lestvico podeljene nacionalni zvezi, ne 

glede na to, kdo sestavlja posadko.  

16.1.8 Če tekmovalec krši dopinška pravila ali je podvrţen drugim disciplinskim sankcijam, 

so vse točke tekmovalca/čolna za svetovno jakostno lestvico izbrisane. Točke 

tekmovalcev/čolnov, ki so uvrščeni za njim, ne bodo ponovno pripisane.  

16.1.9 Če tekmovalec zamenja športno nacionalnost, bodo točke svetovne jakostne lestvice v 

posamičnih čolnih ostale pripisane tekmovalcu. V primeru ekipnih čolnov bodo točke 

ostale pripisane prejšnji nacionalni zvezi.  
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16.1.10 Na podlagi točk trenutne jakostne lestvice so tekmovalci/posadke lahko razvrščeni 

med nosilce na ICF tekmovanjih. 

16.1.11 Če imata dva (2) ali več tekmovalcev/posadk enako število točk v končni razvrstitvi, 

bosta zasedla isto mesto. 

16.1.12 Sistem točkovanja bo določil ICF in ga objavil v letu pred tekmovanji.  
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17. POGLAVJE – MEDNARODNI TEHNIČNI 

FUNKCIONARJI (ITO) – IZOBRAŢEVALNA POT 
Postopek, kako postati mednarodni tehnični funkcionar v sprintu na mirnih vodah . 

17.1 – IZPITI           [PR] 

17.1.1 V sprintu na mirnih vodah je ITO izpit povezan s seminarjem. Nacionalne zveze imajo 

pravico skupne organizacije seminarja in izpita.  

17.1.2 Izpitni postopek 

 17.1.2.a – Pododbor, ki ga sestavljata dva (2) člana, imenovana s strani predsednika 

tehničnega odbora, bosta: 

 Izvedla ICF uradni seminar, ki vsebuje teorijo in praktične ure na tekmovanju 

mednarodnega nivoja, 

 Po tem, v skladu s točko 1.15, izvedla izpit.  

 17.1.2.b – Kandidati lahko opravijo izpit v skladu s kriteriji, ki jih vzpostavi njihova 

kontinentalna zveza, ali ICF kriteriji, ki jih vzpostavi predsednik tehničnega odbora. 

Funkcionarji, ki so potrjeni le na kontinetalni ravni, lahko sodelujejo pri novem izpitu, 

ne da bi morali še enkrat prisosvovati seminarju.  
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DODATEK 1 – SISTEM RAZVRŠČANJA Z A, B IN C FINALI 
 

LEGENDA: 

H Kvalifikacije 

QF Četrtfinale 

SF Polfinale 

BT Po času 

1-2, 1-3, 2-7 Od prvega do drugega mesta, od prvega do 

tretjega mesta, od drugega do sedmega mesta 

… 

1., 2., 3. … Čoln, ki zasede prvo mesto, čoln, ki zasede 

drugo mesto, čoln, ki zasede tretje mesto … 

3x3., 4x4., 4x6. … Trije čolni, ki zasedejo tretje mesto, štirje 

čolni, ki zasedejo četrto mesto, štirje čolni, ki 

zasedejo šesto mesto … 

Tekmovalna linija, ki bo določena čolnom, uvrščenim v A, B ali C finale, bo temeljila na 

njihovem rezultatu ali doseţenem času v polfinalu. 

 

ČOLNI SISTEM KVALIFIKACIJE POLFINALE FINALE 

 

 

10 / 18 

 

 

A 

2x9 

1-3 v finale 

4-7 v SF + 

naslednji BT 

Ostali izpadejo 

 

1x9 

1-3 v finale 

Ostali izpadejo 

 

 

A: 1x9 

 

 

19 / 27 

 

 

B 

3x9 

1. v finale A 

2-7 v SF 

Ostali izpadejo 

2x9 

1-3 v finale A 

4-7 + naslednji 

BT v finale B 

Ostali izpadejo 

 

A: 1x9 

B: 1x9 
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28 / 36 

 

C 

4x9 

1-6 v SF + 3x7. BT 

v SF 

Ostali izpadejo 

3x9 

1-3 v finale A 

4-6 v finale B 

Ostali izpadejo 

 

A: 1x9 

B: 1x9 

 

 

37 / 45 

 

 

D 

5x9 

1-5 v SF + 2x6. BT 

v SF 

Ostali izpadejo 

3x9 

1-3 v finale A 

4-6 v finale B 

7-9 v finale C 

 

A: 1x9 

B: 1x9 

C: 1x9 

 

 

46 / 54 

 

 

E 

 

6x9 

1-4 + 3x5. BT v SF 

Ostali izpadejo 

3x9 

1-3 v finale A 

4-6 v finale B 

7-9 v finale C 

 

A: 1x9 

B: 1x9 

C: 1x9 

 

 

 

55 / 63 

 

 

 

F 

 

 

7x9 

1-5 + naslednji BT 

v SF 

Ostali izpadejo 

4x9 

1-2 + naslednji 

BT v finale A 

3x3.+4x4.+2x5. 

BT v finale B 

2x5.+4x6.+3x7. 

BT v finale C 

Ostali izpadejo 

 

 

A: 1x9 

B: 1x9 

C: 1x9 

 

 

 

64 / 72 

 

 

 

G 

 

8x9 

1-4 + 4x5. BT v SF 

Ostali izpadejo 

4x9 

1-2 + naslednji 

BT v finale A 

3x3.+4x4.+2x5. 

BT v finale B 

2x5.+4x6.+3x7. 

BT v finale C 

Ostali izpadejo 

 

 

A: 1x9 

B: 1x9 

C: 1x9 
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NAČRT A ČOLNI  10-18 

KVALIFIKACIJE 

          H1    H 2 

10.       5       5 

11.       6      5  

12.       6       6 

13.       7       6 

14.       7      7  

15.       8      7 

16.       8      8 

17.       9       8  

18.       9      9 

  

POLFINALE FINALE 

Načrt A1 – SF1 Načrt A2 – SF1 FINALE A 

4/H1 …………. L5 

5/H1 …………. L6 

6/H1 ………..... L2 

7/H1 ………..... L8 

4/H2 ………..... L4 

5/H2 …………. L3 

6/H2 …………. L7 

7/H2  …………. L1 

Naslednji BT …. L9 

 

4/H1 ……….. L4 

5/H1 ……….. L3 

6/H1 ……….. L7 

7/H1 ……….. L1 

4/H2 ……….. L5 

5/H2………… L6 

6/H2 ………... L2 

7/H2 ……….. L8 

 Naslednji BT …. L9 

1/H1 … L5 

2/H1 … L3 

3/H1 … L7 

1/H2 … L4 

2/H2 … L6 

3/H2 … L2 

1/SF1 … L8 

2/SF1 … L1 

3/SF1 … L9  

2 kvalifikacije 

1-3 neposredno v finale 

4-7 + naslednji BT v SF 

Ostali izpadejo 

 

1-3 v finale 

Ostali izpadejo 
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NAČRT B ČOLNI  19-27 

KVALIFIKACIJE POLFINALE FINALE 

Načrt B1 - SF1 Načrt B2 - SF1 FINALE A 

      H1    H 2   H2 

19.   7       6       6 

20.   7       7       6 

21.   7       7       7 

22.   8       7       7 

23.   8       8       7 

24.   8       8       8 

25.   9       8       8  

26.   9       9       8 

27.   9       9       9  

2/H1 …………. L5 

4/H1 …………. L7 

6/H1 ……….… L1 

3/H2 ……….… L4 

5/H3 ……….… L2 

7/H2 ……….… L9 

3/H3 ……….… L6 

4/H3 ……….… L3 

6/H3 ……….… L8 

3/H1 ……… L6 

5/H1 ……… L2 

6/H1 ……… L9 

3/H2 ……… L4 

4/H2 ……… L7 

6/H2 ……… L8 

2/H3 ……… L5 

4/H3 ……… L3 

7/H3 ……… L1 

1/H1 … L5 

1/H2 … L4 

1/H3 … L6 

1/SF1 … L3 

2/SF1 … L8 

3/SF1 … L1 

1/SF2 … L7 

2/SF2 … L2 

3/SF2 … L9 

Načrt B1 - SF2 Načrt B2 - SF2 FINALE B 

3/H1 ………..... L6 

5/H1 …………. L7 

7/H1 ……….… L1 

2/H2 ……….… L5 

4/H2 ……….… L3 

6/H2 ……….… L8 

2/H3 ……….… L4 

5/H3 …….…… L2 

7/H3 ……….… L9 

2/H1 ……… L5 

4/H1 ……… L3 

7/H1 ……… L9 

2/H2 ……… L4 

5/H2 ……… L7 

7/H2 ……… L1 

3/H3 ……… L6 

5/H3 ……… L2 

6/H3 ……… L8 

4/SF1 … L5 

5/SF1 … L3 

6/SF1 … L7 

7/SF1 … L1 

4/SF2 … L4 

5/SF2 … L6 

6/SF2 … L2 

7/SF2 … L8 

Naslednji BT … L9 

3 kvalifikacije 

1. v finale A 

2-7 v SF 

Ostali izpadejo 

 

1-3 v finale A 

4-7 + naslednji BT v finale B 

Ostali izpadejo 
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NAČRT C ČOLNI  28 -36 

KVALIFIKACIJE POLFINALE FINALE 

Načrt C1 – SF1 Načrt C2 – SF1  FINALE A 

      H1    H2    H3   H4 

28.   7      7      7      7 

29.   8      7      7      7 

30.   8      8      7      7 

31.   8      8      8      7 

32.   8      8      8      8 

33.   9      8      8      8 

34.   9      9      8      8  

35.   9      9      9      8 

36.   9      9      9      9  

1/H1 … L5 

5/H1 … L8 

2/H2 … L4 

6/H2 … L1 

2/H3 … L6 

5/H3 … L2 

3/H4 … L3 

4/H4 … L7 

1. BT … L9 

2/H1 … L4 

6/H1 … L8 

1/H2 … L6 

6/H2 … L1 

3/H3 … L3 

4/H3 … L7 

1/H4 … L5 

5/H4 … L2 

1. BT … L9 

1/SF1 … L5 

2/SF1 … L3 

3/SF1 … L8 

1/SF2 … L4 

2/SF2 … L7 

3/SF3 … L1 

1/SF3 … L6 

2/SF3 … L2 

3/SF3 … L9 
Načrt C1 – SF2 Načrt C2 – SF2 FINALE B 

3/H1 … L6 

4/H1 … L2 

1/H2 … L5 

5/H2 … L8 

3/H3 … L3 

4/H3 … L7 

2/H4 … L4 

6/H4 … L9 

2. BT … L1 

3/H1 … L6 

5/H1 … L8 

3/H2 … L3 

4/H2 … L7 

1/H3 … L5 

6/H3 … L9 

2/H4 … L4 

4/H4 … L2 

2. BT … L1 

 

4/SF1 … L5 

5/SF1 … L7 

6/SF1 … L2 

4/SF2 … L6 

5/SF2 … L3 

6/SF2 … L1 

4/SF3 … L4 

5/SF3 … L8 

6/SF3 … L9 

Načrt C1 – SF3 Načrt C2 – SF3 

2/H1 … L6 

6/H1 … L1 

3/H2 … L3 

4/H2 … L7 

1/H3 … L4 

6/H3 … L8 

1/H4 … L5 

5/H4 … L2 

3. BT … L9 

1/H1 … L5 

4/H1 … L7 

2/H2 … L6 

5/H2 … L2 

2/H3 … L4 

5/H3 … L8 

3/H4 … L3 

6/H4 … L9 

3. BT … L1 

4 kvalifikacije 

1-6 + 3x7. BT v SF 

Ostali izpadejo 

1-3 v finale A 

4-6 v finale B 

Ostali izpadejo 
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NAČRT D ČOLNI  37-45 

KVALIFIKACIJE POLFINALE FINALE 

Načrt D1 – SF1 Načrt D2 – SF1 FINALE A 

       H1    H2    H3   H4    H5 

37.   8       8       7      7      7 

38.   8       8       8      7      7 

39.   8       8       8      8      7 

40.   8       8       8      8      8 

41.   9       8       8      8      8 

42.   9       9       8      8      8 

43.   9       9       9      8      8  

44.   9       9       9      9      8 

45.   9       9       9      9      9       

1/H1 … L5 

4/H1 … L2 

2/H2 … L6 

5/H2 … L1 

3/H3 … L7 

1/H4 … L4 

4/H4 … L8 

2/H5 … L3 

5/H5 … L9 

2/H1 … L6 

4/H1 … L2 

1/H2 … L5 

5/H2 … L9 

2/H3 … L3 

3/H4 … L7 

4/H4 … L8 

1/H5 … L4 

4/H5 … L1 

1/SF1 … L5 

2/SF1 … L3 

3/SF1 … L8 

1/SF2 … L4 

2/SF2 … L7 

3/SF2 … L1 

1/SF3 … L6 

2/SF3 … L2 

3/SF3 … L9 

Načrt D1 – SF2 Načrt D2 – SF2 FINALE B 

2/H1 … L4 

5/H1 … L8 

3/H2 … L3 

1/H3 … L5 

4/H3 … L2 

2/H4 … L6 

5/H4 … L1 

3/H5 … L7 

1. BT … L9 

1/H1 … L5 

5/H1 … L2 

4/H2 … L7 

3/H2 … L3 

5/H3 … L8 

2/H4 … L4 

2/H5 … L6 

5/H5 … L1 

2. BT … L9 

4/SF1 … L5 

5/SF1 … L7 

6/SF1 … L2 

4/SF2 … L6 

5/SF2 … L3 

6/SF2 … L1 

4/SF3 … L4 

5/SF3 … L8 

6/SF3 … L9 

Načrt D1 – SF3 Načrt D2 – SF3 FINALE C 

3/H1 … L3 

1/H2 … L5 

4/H2 … L2 

2/H3 … L6 

5/H3 … L1 

3/H4 … L7 

1/H5 … L4 

4/H5 … L8 

2. BT … L2 

3/H1 … L3 

2/H2 … L6 

3/H2 … L7 

1/H3 … L5 

4/H3 … L8 

1/H4 … L4 

5/H4 … L1 

3/H5 … L2 

1. BT … L9 

7/SF1 … L5 

8/SF1 … L3 

9/SF1 … L8 

7/SF2 … L4 

8/SF2 … L7 

9/SF2 … L1 

7/SF3 … L6 

8/SF3 … L2 

9/SF3 … L9 

5 kvalifikacij 

1-5 + 2x6. BT v SF 

Ostali izpadejo 

1-3 v finale A 

4-6 v finale B 

7-9 v finale C 
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NAČRT E ČOLNI  46-54 

KVALIFIKACIJE POLFINALE FINALE 

Načrt E1 – SF1 Načrt E2 – SF1  FINALE A 

    H    H    H   H     H    H 

    1     2     3     4     5     6  

46  8      8      8      8      7    7 

47. 8      8      8      8      8    7 

48. 8      8      8      8      8    8 

49. 9      8      8      8      8    8 

50. 9      9      8      8      8    8 

51. 9      9     9      8       8    8 

52. 9      9      9     9      8     8  

53. 9      9      9      9      9    8 

54. 9     9      9      9     9      9       

1/H1 … L5 

4/H1 … L8 

3/H2 … L7 

2/H3 … L3 

1/H4 … L4 

4/H4 … L1 

3/H5 … L2 

2/H6 … L6 

1. BT … L9 

3/H1 … L3 

1/H2 … L5 

4/H2 … L8 

2/H3 … L6 

3/H4 … L7 

1/H5 … L4 

4/H5 … L9 

3/H6 … L2 

3. BT … L1 

1/SF1 … L5 

2/SF1 … L3 

3/SF1 … L8 

1/SF2 … L4 

2/SF2 … L7 

3/SF2 … L1 

1/SF3 … L6 

2/SF3 … L2 

3/SF3 … L9 

Načrt E1 – SF2 Načrt E2 – SF2 FINALE B 

2/H1 … L3 

1/H2 … L5 

4/H2 … L8 

3/H3 … L7 

2/H4 … L6 

1/H5 … L4 

4/H5 … L1 

3/H6 … L2 

2. BT … L9 

1/H1 … L5 

4/H1 … L8 

2/H2 … L6 

3/H3 … L2 

1/H4 … L4 

4/H4 … L9 

2/H5 … L3 

2/H5 … L7 

1. BT … L1 

4/SF1 … L5 

5/SF1 … L7 

6/SF1 … L2 

4/SF2 … L6 

5/SF2 … L3 

6/SF2 … L1 

4/SF3 … L4 

5/SF3 … L8 

6/SF3 … L9 

Načrt E1 – SF3 Načrt E2 – SF3 FINALE C 

3/H1 … L7 

2/H2 … L3 

1/H3 … L5 

4/H3 … L8 

3/H4 … L2 

2/H5 … L6 

1/H6 … L4 

4/H6 … L1 

3. BT … L9 

2/H1 … L4 

3/H2 … L7 

1/H3 … L5 

4/H3 … L8 

2/H4 … L3 

3/H5 … L2 

1/H6 … L6 

4/H6 … L9 

2. BT … L1 

7/SF1 … L5 

8/SF1 … L3 

9/SF1 … L8 

7/SF2 … L4 

8/SF2 … L7 

9/SF2 … L1 

7/SF3 … L6 

8/SF3 … L2 

9/SF3 … L9 

6 kvalifikacij 

1-4 + 3x5. BT v SF 

Ostali izpadejo 

1-3 v finale A 

4-6 v finale B 

7-9 v finale C 
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NAČRT F ČOLNI  55-63 

KVALIFIKACIJE POLFINALE FINALE 

Načrt F1 – SF1 Načrt F2 – SF1  FINALE A 

H    H    H   H    H    H    H 

1     2     3      4    5     6      7  
55.   8    8     8     8     8     8     7 

56.   8    8     8     8     8     8     8 

57.   9     8     8     8    8    8      8 

58.   9     9     8     8     8     8    8 

59.   9     9     9     8     8     8    8 

60.   9     9    9     9     8     8     8 

61.   9     9     9     9     9     8    8 

62.   9     9     9     9     9     9    8 

63.   9     9     9     9    9     9     9   

1/H1 … L5 

5/H1 … L1 

4/H2 … L8 

4/H3 … L2 

2/H4 … L6 

1/H5 … L4 

3/H6 … L7 

2/H7 … L3 

1. BT … L9 

3/H1 … L7 

1/H2 … L5 

5/H2 … L1 

4/H3 … L2 

2/H4 … L4 

1/H5 … L6 

5/H5 … L9 

4/H6 … L8 

3/H7 … L3 

1/SF1 … L5 

2/SF1 … L8 

1/SF2 … L4 

2/SF2 … L7 

1/SF3 … L6 

2/SF3 … L2 

1/SF4 … L3 

2/SF4 … L9 

1. BT … L1 

Načrt F1 – SF2 Načrt F2 – SF2 FINALE B 

2/H1 … L4 

1/H2 … L5 

5/H2 … L9 

3/H3 … L7 

3/H4 … L3 

2/H5 … L6 

4/H6 … L8 

5/H6 … L1 

3/H7 … L2 

4/H1 … L8 

2/H2 … L4 

1/H3 … L6 

5/H3 … L9 

3/H4 … L9 

2/H5 … L7 

1/H6 … L5 

5/H6 … L1 

4/H7 … L2 

2.(3.) BT … L5 

3. (3.) BT … L6 

4. (3.) BT … L4 

4/SF1 … L3 

4/SF2 … L2 

4/SF3 … L7 

4/SF4 … L8 

1. (5.) BT … L1 

2. (5.) BT … L9 

Načrt F1 – SF3 Načrt F2 – SF3 FINALE C 

3/H1 … L3 

3/H2 … L7 

1/H3 … L5 

2/H3 … L6 

4/H4 … L8 

4/H5 … L2 

5/H5 … L9 

1/H6 … L4 

5/H7 … L1 

1/H1 … L5 

5/H1 … L1 

3/H2 … L7 

2/H3 … L4 

4/H4 … L2 

3/H5 … L8 

2/H6 … L3 

1/H7 … L6 

5/H7 … L9 

3. (5.) BT … L5 

4. (5.) BT … L6 

6/SF1 … L4 

6/SF2 … L3 

6/SF3 … L2 

6/SF4 … L7 

1.(7.) BT … L8 

2.(7.) BT … L1 

3.(7.) BT … L9 

Načrt F1 – SF4 Načrt F2 – SF4 

4/H1 … L2 

2/H2 … L3 

5/H3 … L1 

1/H4 …L5 

5/H4 … L9 

3/H5 … L7 

2/H6 … L6 

1/H7 … L4 

4/H7 … L8 

2/H1 … L4 

4/H2 … L2 

3/H3 … L7 

1/H4 … L5 

5/H4 … L1 

4/H5 … L8 

3/H6 … L3 

2/H7 … L6 

1. BT … L9 

7 kvalifikacij 

1-5 + naslednji BT v SF 

Ostali izpadejo 

1-2 + naslednji BT v finale A 

3x3.+ 4x4.+ 2x5. BT v finale B 

2x5. + 4x6.+ 3x7. BT v finale C 

Ostali izpadejo 
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NAČRT G ČOLNI  64-72 

KVALIFIKACIJE POLFINALE FINALE 

Načrt G1 – SF1 Načrt G2 – SF1  FINALE A 

H    H    H   H    H    H    H   H 

1     2     3      4    5     6      7    8   
64.   8    8     8     8     8     8     8   8 

65.   9    8     8     8     8     8     8   8 

66.   9     9     8     8    8    8      8   8 

67.   9     9     9     8     8     8    8   8 

68.   9     9     9     9     8     8    8   8 

69.   9     9    9     9     9     8     8   8 

70.   9     9     9     9     9     9    8   8 

71.   9     9     9     9     9     9    9   8 

72.   9     9     9     9    9     9     9   9 

1/H1 … L5 

4/H2 … L2 

3/H3 … L7 

2/H4 … L4 

1/H5 … L6 

4/H6 … L9 

3/H7 … L8 

2/H8 … L3 

1. BT … L1 

4/H1 … L8 

1/H2 … L5 

2/H3 … L6 

3/H3 … L7 

1/H5 … L4 

2/H6 … L3 

3/H7 … L2 

4/H8 … L1 

1. BT … L9 

1/SF1 … L5 

2/SF1 … L8 

1/SF2 … L4 

2/SF2 … L7 

1/SF3 … L6 

2/SF3 … L2 

1/SF4 … L3 

2/SF4 … L9 

1. BT … L1 

Načrt G1 – SF2 Načrt G2 – SF2 FINALE B 

2/H1 … L4 

1/H2 … L5 

4/H3 … L2 

3/H4 … L7 

2/H5 … L3 

1/H6 … L6 

4/H7 … L1 

3/H8 … L8 

2. BT … L9 

1/H1 … L5 

2/H2 … L6 

3/H3 … L7 

4/H4 … L8 

2/H5 … L3 

3/H6 … L2 

4/H7 … L9 

1/H8 … L4 

2. BT … L1 

2.(3.) BT … L5 

3. (3.) BT … L6 

4. (3.) BT … L4 

4/SF1 … L3 

4/SF2 … L2 

4/SF3 … L7 

4/SF4 … L8 

1. (5.) BT … L1 

2. (5.) BT … L9 

Načrt G1 – SF3 Načrt G2 – SF3 FINALE C 

3/H1 … L7 

2/H2 … L4 

1/H3 … L5 

4/H4 … L2 

3/H5 … L8 

2/H6 … L3 

1/H7 … L6 

4/H8 … L9 

3. BT … L1 

2/H1 … L6 

3/H2 … L7 

4/H3 … L8 

1/H4 … L5 

3/H5 … L2 

4/H6 … L1 

1/H7 … L4 

2/H8 … L3 

3. BT … L9 

3. (5.) BT … L5 

4. (5.) BT … L6 

6/SF1 … L4 

6/SF2 … L3 

6/SF3 … L2 

6/SF4 … L7 

1.(7.) BT … L8 

2.(7.) BT … L1 

3.(7.) BT … L9 

Načrt G1 – SF4 Načrt G2 – SF4 

4/H1 … L8 

3/H2 … L7 

2/H3 … L3 

1/H4 …L5 

4/H5 … L1 

3/H6 … L2 

2/H7 … L4 

1/H8 … L6 

4. BT … L9 

3/H1 … L7 

4/H2 … L8 

1/H3 … L5 

2/H4 … L6 

4/H5 … L9 

1/H6 … L4 

2/H7 … L3 

3/H8 … L2 

4. BT … L1 

8 kvalifikacij 

1-4 + 4x5. BT v SF 

Ostali izpadejo 

1-2 + naslednji BT v finale A 

3x3.+ 4x4.+ 2x5. BT v finale B 

2x5. + 4x6.+ 3x7. BT v finale C 

Ostali izpadejo 
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DODATEK 2 – OLIMPIJSKO NAPREDOVANJE Z OSMIMI 

TEKMOVALNIMI LINIJAMI (2020) 
 

ČOLNI SISTEM KVALIFIKACIJE ČETRTFINALE POLFINALE FINALE 

 

9-10 

 

A 

2 kvalifikacije 

1-2 v finale 

Ostali v SF 

 

BREZ QF 

1 SF 

1-4 v finale 

Ostali izpadejo 

 

Finale A 

 

11 

 

B 

2 kvalifikacije 

1-2 v SF 

Ostali v QF 

1 QF 

1-6 v SF 

Ostali izpadejo 

2 SF 

1-4 v finale 

Ostali izpadejo 

 

Finale A 

 

12 

 

C 

2 kvalifikacije 

1-2 v SF 

Ostali v QF 

1 QF 

1-6 v SF 

Ostali v finale B 

1 SF 

1-4 v finale A 

Ostali v finale B 

 

Finale A 

Finale B 

 

13-14 

 

D 

2 kvalifikacije 

1-2 v SF 

Ostali v QF 

2 QF 

1-3 v SF 

Ostali v finale B 

2 SF 

1-4 v finale A 

Ostali v finale B 

 

Finale A 

Finale B 

 

15-16 

 

E 

3 kvalifikacije 

1-2 v SF 

Ostali v QF 

2 QF 

1-3 v SF 

Ostali v finale B 

2 SF 

1-4 v finale A 

Ostali v finale B 

 

Finale A 

Finale B 

 

 

17 

 

F 

3 kvalifikacije 

1-3 v SF 

Ostali v QF 

1 QF 

1-5 v SF 

6-7 v finale B 

Ostali izpadejo 

2 SF 

1-4 v finale A 

Ostali v finale B 

 

Finale A 

Finale B 

 

18-19 

 

G 

3 kvalifikacije 

1-2 v SF 

Ostali v QF 

2 QF 

1-4 v SF 

5 v finale B 

Ostali izpadejo 

2 SF 

1-4 v finale A 

Ostali v finale B 

 

Finale A 

Finale B 

 

20-24 

 

H 

4 kvalifikacije 

1-2 v SF 

Ostali v QF 

2 QF 

1-4 v SF 

Ostali izpadejo 

2 SF 

1-4 v finale A 

Ostali v finale B 

 

Finale A 

Finale B 

 

25-34 

 

I 

5 kvalifikacij 

1-2 v SF 

Ostali v QF 

3 QF 

1-2 v SF 

Ostali izpadejo 

2 SF 

1-4 v finale A 

Ostali v finale B 

 

Finale A 

Finale B 
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DODATEK 3 – OLIMPIJSKI KVALIFIKACIJSKI SISTEM – 

IGRE XXXII OLIMPIJADE - TOKIO 2020 
 

MEDNARODNA KAJAKAŠKA ZVEZA 

(ICF) 

Sprint na mirnih vodah 

 

A)  Kategorije (12) 

Moške kategorije (6) Ţenske kategorije (6) 

Kajakaški enojec 

Kajakaški enojec 

Kajakaški dvojec 

Kajakaški četverec 

Kanuistični enojec 

Kanuistični dvojec 

(K1) 

(K1) 

(K2) 

(K4) 

(C1) 

(C2) 

200m 

1000m 

1000m 

500m 

1000m 

1000m 

Kajakaški enojec 

Kajakaški enojec 

Kajakaški dvojec 

Kajakaški četverec 

Kanuistični enojec 

Kanuistični dvojec 

(K1) 

(K1) 

(K2) 

(K4) 

(C1) 

(C2) 

200m 

500m 

500m 

500m 

200m 

500m 

 

 

B)  Kvote za tekmovalce 

B.1 Skupne kvote za sprint na mirnih vodah 

  

Kvalifikacijska 

mesta 

 

Kvote za drţavo 

gostiteljico 

 

Skupaj 

 

Mesta s povabilom 

tripartitne komisije 

Moški 121 2 123  

2* Ţenske 121 2 123 

Skupaj 242 4 246 248* 

* V kajakaštvu (slalom na divjih vodah/sprint na mirnih vodah) sta na voljo dve (2) mesti s 

povabilom tripartitne komisije. Pogoji za razdelitev teh mest so podrobno razloţeni spodaj, v 

delu F kvalifikacijskega sistema za sprint na mirnih vodah. 
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B.2 Največje število tekmovalcev in čolnov na NOC, ki se lahko uvrstijo na olimpijske 

igre – Tokio 2020 

 Kvota za tekmovalca na nacionalni 

olimpijski komite (NOC) 

Kvota posebej za čoln 

Moški kajak 6 1 čoln v kategoriji 

Moški kanu 3 1 čoln v kategoriji 

Ţenski kajak 6 1 čoln v kategoriji 

Ţenski kanu 3 1 čoln v kategoriji 

Skupaj Največ 18  

 

B.3 Način razdelitve kvot za tekmovalce 

Kvota za tekmovalce je razdeljena nacionalnim olimpijskim komitejem (NOC) in ni direktno 

vezana na točno določenega tekmovalca, ki je osvojil kvoto v imenu nacionalnega 

olimpijskega komiteja.  

 

B.4  Največje število prijav na olimpijskih igrah Tokio 2020 

B.4.1 Nacionalni olimpijski komite (NOC) lahko v posamezni kategoriji v okviru 

olimpijskih iger Tokio 2020 prijavi največ dva (2) čolna.  

B.4.2 NOC mora sodelovati v kategorijah, v katerih je NOC izvirno pridobil kvote za 

tekmovalce in/ali čolne. Vsi tekmovalci, ki jih je izbral NOC, morajo na olimpijskih igrah 

nastopiti v vsaj eni kategoriji.  

B.4.3 Tekmovalec, ki nastopa na olimpijskih igrah Tokio 2020, lahko sodeluje v več kot eni 

(1) kategoriji v okviru olimpijskega tekmovanja v sprintu na mirnih vodah. To je predmet 

izbora tekmovalcev s strani NOC.  

 

C) Pravica tekmovalca do nastopa 

C.1 Zahteve mednarodnega olimpijskega komiteja (IOC) 

Vsi tekmovalci morajo ustrezati trenutnim pogojem Olimpijske listine (Olympic Charter), 

vključno, vendar ne omejeno, s pravilom 41 (nacionalnost tekmovalcev) in pravilom 43 

(svetovna antidoping listina – World Anti-Doping Code in listina olimpijskega gibanja o 

preprečevanju manuipulacije tekmovanj – Olympic Movement Code on the Prevention of 
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Manipulation of Competitions). Na olimpijskih igrah Tokio 2020 lahko sodelujejo le tisti 

tekmovalci, ki ustrezajo pogojem Olimpijske listine.  

 

C.2 Dodatni kriteriji mednarodne zveze 

C.2.1 Da bi si pridobili pravico nastopa na olimpijskih igrah Tokio 2020, morajo vsi 

nacionalni olimpijski komiteji (NOC), ki ustrezajo pogojem, sodelovati v vsaj eni (1) 

olimpijski kategoriji na svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah v letu 2019.    

C.2.2 Da bi lahko kandidiral za mesto s povabilom tripartitne komisije, mora tekmovalec 

nastopiti na vsaj enem (1) olimpijskem kvalifikacijskem tekmovanju v sprintu na mirnih 

vodah.  

 

D) Kvalifikacijska pot 

D.1 Kvalifikacijska tekmovanja 

Z namenom tega kvalifikacijskega sistema se bo 'olimpijsko kvalifikacijsko tekmovanje' 

nanašalo na: 

D.1.1 Globalno kvalifikacijsko tekmovanje – 2019 ICF svetovno prvenstvo v sprintu na 

mirnih vodah 

D.1.2 Kontinentalna kvalifikacijska tekmovanja: 

 a. Evropa 

 b. Amerika 

 c. Azija 

 d. Afrika 

 e. Oceanija  

D.1.3 Globalno kvalifikacijsko tekmovanje – 2020 ICF svetovni pokal v sprintu na mirnih 

vodah (druga tekma). 

 

D.2 Razdelitev kvot za tekmovalce glede na kategorijo 

D.2.1 Tekmovalec lahko na olimpijskem kvalifikacijskem tekmovanju nastopi v eni (1) ali 

več kategorijah.  
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D.2.2 Tekmovalec lahko na olimpijskem kvalifikacijskem tekmovanju pridobi le eno (1) 

kvoto za tekmovalca za svoj NOC, ne glede na to, v koliko čolnih si jo poskuša pridobiti.  

D.2.3 Prvotna razdelitev kvot za tekmovalce in čolne v sprintu na mirnih vodah bo predmet: 

(i) omejitve največjega številka kvot za tekmovalce in čolne, kot je določeno zgoraj v 

točki B2. 

(ii) katerih koli nadaljnih prerazporeditev kvot v skladu s pogoji tega kvalifikacijskega 

sistema.  

 

Kategorije Kvote za 

tekmovalce 

Kvote za čolne 

Moški 

K1 200m 12 12 

K1 1000m 13 13 

K2 1000m 20 10 

K4 500m 40 10 

C1 1000m 12 12 

C2 1000m 26 13 

Skupaj moški 123 70 

Ţenske 

K1 200m 12 12 

K1 500m 13 13 

K2 500m 20 10 

K4 500m 40 10 

C1 200m 12 12 

C2 500m 26 13 

Skupaj ţenske 123 70 

Skupaj (moški + ţenske) 246 140 
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D.3 Olimpijska kvalifikacijska tekmovanja 

D.3.1 Globalna kvalifikacijska tekmovanja – 170 kvot za tekmovalce 

D.3.1.1 Prvotna razdelitev 170 kvot za tekmovalce in 82 kvot za čolne, ki bodo na voljo na 

2019 ICF svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah, je razdelana v spodnji tabeli ter 

predmet omejitev iz točke B.2 in kakršnih koli kasnejših prerazporeditev v skladu s tem 

kvalifikacijskim sistemom.  

 

Kategorije Svetovno 

prvenstvo 2019 

Drţava 

gostiteljica 

Skupne kvote 

za tekmovalce 

Skupne kvote 

za čolne 

Moški 

K1 200m 5  5 5 

K1 1000m 5 1 6 6 

K2 1000m 12  12 6 

K4 500m 40  40 10 

C1 1000m 5 1 6 6 

C2 1000m 16  16 8 

Skupaj moški 83 2 85 41 

Ţenske 

K1 200m 5  5 5 

K1 500m 5 1 6 6 

K2 500m 12  12 6 

K4 500m 40  40 10 

C1 200m 5 1 6 6 

C2 500m 16  16 8 

Skupaj ţenske 83 2 85 41 

Skupaj (moški 

+ ţenske) 

166 4 170 82 
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D.3.1.2 Prvotna razdelitev 6 kvot za tekmovalce in čolne, ki bodo na voljo na drugi tekmi 

2020 ICF svetovnega pokala v sprintu na mirnih vodah, je razdelana v spodnji tabeli ter 

predmet omejitev iz točke B.2 in kakršnih koli kasnejših prerazporeditev v skladu s tem 

kvalifikacijskim sistemom.  

 

Kategorije Druga tekma 

2020 

svetovnega 

pokala 

Drţava 

gostiteljica 

Skupne kvote 

za tekmovalce 

Skupne kvote 

za čolne 

Moški 

K1 200m 1  1 1 

K1 1000m 1  1 1 

K1 1000m 1  1 1 

Skupaj moški 3  3 3 

Ţenske 

K1 200m 1  1 1 

K1 500m 1  1 1 

C1 200m 1  1 1 

Skupaj ţenske 3  3 3 

Skupaj (moški 

+ ţenske) 

6  6 6 

 

D.3.1.3 K4 kategorije (moški in ţenske) 

Vse kvote za tekmovalce v kategorijah K4 bodo razdeljene na 2019 ICF svetovnem prvenstvu 

v sprintu na mirnih vodah.  

(i) Vsak izmed desetih (10) najvišje uvrščenih NOC na 2019 ICF svetovnem prvenstvu 

v sprintu na mirnih vodah bo prejel po štiri (4) kvote za tekmovalce. 

(ii) Ko bodo med desetimi najvišje uvrščenimi NOC rangirani predstavniki manj kot 

štirih (4) kontinentov, bodo zaradi pogoja, da kvote za tekmovalce prejmejo NOC s 

štirih (4) kontinentov, kvote za tekmovalce po potrebi prerazporejene naslednjim 

najvišje uvrščenim NOC na 2019 ICF svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah, 
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s kontinenta, ki kvote še nima. Prerazporejeni bodo deseto, deveto in po potrebi osmo 

mesto.   

(iii) Če bodo v finalu 2019 ICF svetovnega prvenstva v sprintu na mirnih vodah 

tekmovali predstavniki manj kot štirih kontinentov, bo kvoto za tekmovalce pridobil 

najvišje uvrščeni še ne kvalificiran NOC, ne glede na to, s katerega kontinenta prihaja.  

 

D.3.1.4 C2 kategorije (moški in ţenske) 

Vsak izmed osmih (8) najvišje uvrščenih NOC na 2019 ICF svetovnem prvenstvu v sprintu na 

mirnih vodah v moškem C2 in ţenskem C2 bo prejel po dve (2) kvoti za tekmovalce. 

 

D.3.1.5 K2 kategorije (moški in ţenske) 

Vsak izmed šestih (6) najvišje uvrščenih NOC na 2019 ICF svetovnem prvenstvu v sprintu na 

mirnih vodah v moškem K2 in ţenskem K2 bo prejel po dve (2) kvoti za tekmovalce. 

 

D.3.1.6 K1 in C1 kategorije (moški in ţenske) 

Kvote za tekmovalce na globalnih kvalifikacijskih tekmovanjih bodo razdeljene kot sledi: 

(i) Vsak izmed petih (5) najvišje uvrščenih NOC na 2019 ICF svetovnem prvenstvu v 

sprintu na mirnih vodah v vsaki izmed moških posamičnih kategorij (K1 200m, K1 

1000m in C1 1000m) in v vsaki izmed ţenskih posamičnih kategorij (K1 200m, K1 

500m in C1 200m) bo prejel po eno kvoto za tekmovalca.  

(ii) Najvišje uvrščeni NOC v vsaki izmed kategorij na globalnem kvalifikacijskem 

tekmovanju – drugi tekmi 2020 ICF svetovnega pokala v sprintu na mirnih vodah – bo 

prejel po eno (1) kvoto za tekmovalca v določeni kategoriji.  

 

D.3.2 Prerazporeditev odstopljenih kvot zaradi 'podvajanja' 

Temeljno pravilo tega kvalifikacijskega sistema je, da tekmovalec lahko pridobi samo eno (1) 

kvoto za tekmovalca za svoj NOC, ne glede na to, v koliko kategorijah tekmuje. V trenutku, 

ko tekmovalec pridobi kvoto za tekmovalca, ni več upravičen do nastopov v nadaljnih 

olimpijskih kvalifikacijskih tekmovanjih. 

Ta del predvideva prerazporeditev kvot za tekmovalce, v primerih, kjer so tekmovalci zaradi 

nastopov na globalnih kvalifikacijskih tekmovanjih pridobili več kot eno kvoto za 

tekmovalca.  
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D.3.2.1 Prvi korak – Kvalificiranje v istem razredu na dveh razdaljah 

Ko se tekmovalec kvalificira za dve (2) kvoti za tekmovalce v istem razredu, a na dveh (2) 

različnih razdaljah (moški K1 1000m in K1 200m ali ţenske K1 500m in K1 200m), bo 

njegovemu NOC razporejena kvota na 1000 metrov za moške in na 500 metrov za ţenske.  

Preostala kvota za tekmovalca na 200-metrski razdalji bo prerazporejena naslednjemu najvišje 

uvrščenemu NOC na 200 metrov, ki še ni kvalificiran.  

 

D.3.2.2 Drugi korak – Kvalificiranje v različnem razredu na svetovnem prvenstvu 

Ko se tekmovalec kvalificira za več kot eno (1) kvoto za tekmovalce v različnih razredih (npr. 

K1, K2, K4 ali C1 in C2) na 2019 ICF svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah, bo 

njegov NOC pridobil le eno kvoto za tekmovalca. Pridobil bo kvoto za tekmovalca v 

kategoriji z najvišjim razredom izmed vseh kategorij, v katerih je tekmovalec pridobil kvoto.  

Preostale kvote za tekmovalce bodo prerazporejene z uporabo naslednjega postopka: 

(i) Po zaključku 2019 ICF svetovnega prvenstva bodo vse preostale kvote za 

tekmovalce, ki so bile odstopljene kot posledica dejstva, da so tekmovalci pridobili 

kvote za tekmovalce v različnih razredih, zdruţene v štiri ločene skupine, kot sledi: 

a. moške kajakaške kategorije 

b. ţenske kajakaške kategorije 

c. moške kanuistične kategorije 

d. ţenske kanuistične kategorije 

(ii) Preostale kvote za tekmovalce v vsaki izmed moških ali ţenskih kajakaških 

kategorij bodo prerazporejene najvišje uvrščenim NOC, ki še niso kvalificirani v 

relevantni K4 kategoriji na 2019 ICF svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah, 

ter NOC tako omogočile, da sestavijo K4 posadke.  

(iii) Ko K4 posadke s preostalimi kvotami za tekmovalce ne morejo biti popolnoma 

sestavljene, bodo preostale kvote za tekmovalce v vsaki izmed moških ali ţenskih 

kajakaških kategorij prerazporejene najvišje uvrščenim NOC, ki še niso kvalificirani v 

relevantni K2 kategoriji na 2019 ICF svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah, 

ter NOC tako omogočile, da sestavijo K2 posadke. 

(iv) Preostale kvote za tekmovalce v vsaki izmed moških ali ţenskih kanuističnih 

kategorij bodo prerazporejene najvišje uvrščenim NOC, ki še niso kvalificirani v 

relevantni C2 kategoriji na 2019 ICF svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah, 

ter NOC tako omogočile, da sestavijo C2 posadke. 



85 

 

(v) Sledeč vzpostavitvi tega postopka in če s kvotami za tekmovalce ni mogoče 

sestaviti K4, K2 al C2 posadk: 

a. Preostale kvote za tekmovalce v kajaku bodo podeljene naslednjemu najvišje 

uvrščenemu NOC na 2019 ICF svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih 

vodah, ki še ni kvalificiran na najdaljši razdalji v kategoriji K1 (moški 1000m, 

ţenske 500m) in 

b. Preostale kvote za tekmovalce v kanuju bodo podeljene naslednjemu najvišje 

uvrščenemu NOC na 2019 ICF svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih 

vodah, ki še ni kvalificiran v kategoriji C1 (moški 1000m, ţenske 200m). 

 

D.3.3 Kontinentalna kvalifikacijska tekmovanja – 70 kvot za tekmovalce 

D.3.3.1 Samo NOC, ki se v kategoriji (npr. kvota za tekmovalca in/ali čoln) ni kvalificiral 

preko globalnih kvalifikacijskih tekmovanj, lahko sodeluje na kontinentalnem 

kvalifikacijskem tekmovanju in v tej kategoriji poskuša pridobiti kvoto za tekmovalca.  

D.3.3.2 Tekmovalci, ki so kvoto za tekmovalca pridobili na globalnem kvalifikacijskem 

tekmovanju, na kontinentalnem kvalifikacijskem tekmovanju ne morejo sodelovati.  

D.3.3.3 Da je kategorija na kontinentalnem kvalifikacijskem tekmovanju veljavna, se morajo 

za vsako kvoto za tekmovalca potegovati vsaj trije (3) NOC. Če v kategoriji ne sodelujejo 

trije (3) ali več NOC, bo kvota za tekmovalca prerazporejena naslednjemu najvišje 

uvrščenemu NOC na 2019 ICF svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah v tej 

kategoriji, ne glede na to, s katerega kontinenta prihaja.  

D.3.3.4 Prvotna razdelitev kvot za tekmovalce, ki bodo na voljo na kontinentalnem 

kvalifikacijskem tekmovanju, je razdelana v spodnji tabeli ter: 

(i) predmet omejitev največjega števila kvot za tekmovalce in čolne iz točke B.2 

zgoraj in  

(ii) kakršnih koli kasnejših prerazporeditev v skladu s tem kvalifikacijskim sistemom. 

 

 

 

 

 

 



86 

 

Kategorije Evropa Amerika Azija Afrika Oceanija Kvote za 

tekmovalce 

Kvote 

za čolne 

Moški 

K1 200m 2 1 1 1 1 6 6 

K1 1000m 2 1 1 1 1 6 6 

K2 1000m 2 6 kvot 8 4 

C1 1000m 1 1 1 1 1 5 5 

C2 1000m 4 6 kvot 10 5 

Skupaj moški 35 26 

Ţenske 

K1 200m 2 1 1 1 1 6 6 

K1 500m 2 1 1 1 1 6 6 

K2 500m 2 6 kvot 8 4 

C1 200m 1 1 1 1 1 5 5 

C2 500m 4 6 kvot 10 5 

Skupaj ţenske 35 26 

Skupaj (moški + ţenske) 70 52 

 

D.3.3.5 K1 kategorije (moški in ţenske) 

Vsakemu kontinentu bo dana ena (1) kvota za tekmovalca v posamičnem čolnu, ki jo bo 

mogoče pridobiti na vsakem kontinentalnem kvalifikacijskem tekmovanju. Na evropskem 

kvalifikacijskem tekmovanju bosta v vsaki kategoriji na voljo dve (2) kvoti za tekmovalca.  

 

D.3.3.6 C1 kategorije (moški in ţenske) 

Vsakemu kontinentu bo dana ena (1) kvota za tekmovalca v posamičnem čolnu, ki jo bo 

mogoče pridobiti na vsakem kontinentalnem kvalifikacijskem tekmovanju. 
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D.3.3.7 K2 kategorije (moški in ţenske) 

V K2 kategorijah (moški in ţenske) bodo naslednji najvišje uvrščeni NOC na 2019 ICF 

svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah s treh (3) različnih kontinentov (brez Evrope) 

pridobili po dve (2) kvoti za tekmovalca za ta kontinent. Za ti dve kvoti za tekmovalce se 

bodo nato potegovali na posameznem kontinentalnem kvalifikacijskem tekmovanju. Za dve 

(2) kvoti za tekmovalce se bodo potegovali na evropskem kontinentalnem kvalifikacijskem 

tekmovanju.  

 

D.3.3.8 C2 kategorije (moški in ţenske) 

V C2 kategorijah (moški in ţenske) bodo naslednji najvišje uvrščeni NOC na 2019 ICF 

svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah s treh (3) različnih kontinentov (brez Evrope) 

pridobili po dve (2) kvoti za tekmovalca za ta kontinent. Za ti dve kvoti za tekmovalce se 

bodo nato potegovali na posameznem kontinentalnem kvalifikacijskem tekmovanju. Za štiri 

(4) kvote za tekmovalce se bodo potegovali na evropskem kontinentalnem kvalifikacijskem 

tekmovanju.  

 

D.3.3.9 Največje število kvot na kontinentalnih kvalifikacijskih tekmovanjih 

NOC lahko na kontinentalnem kvalifikacijskem tekmovanju pridobi največ dve (2) kvoti za 

tekmovalca v vsaki kategoriji, to je moškem kajaku, ţenskem kajaku, moškem kanuju in 

ţenskem kanuju. Neuporabljene kvote za tekmovalce je potrebno vrniti Mednarodni kajakaški 

zvezi v skladu z delom G – Potrditveni proces kvot za tekmovalce in delom H - 

Prerazporeditev kvot za tekmovalce.  

 

D.3.3.10 Kvalificiranje v istem razredu na dveh razdaljah na kontinentalnih 

kvalifikacijskih tekmovanjih 

NOC lahko na kontinentalnem kvalifikacijskem tekmovanju kvalificira le en čoln v razredu, 

ne glede na razdaljo (npr. moški K1 1000m in 200m, ţenske 500m in 200m). Če se NOC 

kvalificira na obeh razdaljah v istem razredu, bo NOC razporejena kvota na 1000 metrov za 

moške ali na 500 metrov za ţenske. Preostala kvota za tekmovalca na 200-metrski razdalji bo 

prerazporejena naslednjemu najvišje uvrščenemu NOC na 200 metrov, ki še ni kvalificiran v 

okviru kontinentalnega kvalifikacijskega tekmovanja.  
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E) Kvote za drţavo gostiteljico 

NOC drţave gostiteljice provizorično pridobi kvoto za tekmovalca v vsaki kategoriji (npr. 

moški kajak, ţenski kajak, moški kanu in ţenski kanu) na 2019 ICF svetovnem prvenstvu v 

sprintu na mirnih vodah, in sicer v naslednjih kategorijah: 

 Moški kajakaški enojec (K1) 1000m 

 Moški kanuistični enojec (C1) 1000m 

 Ţenski kajakaški enojec (K1) 500m 

 Ţenski kanuistični enojec (C1) 200m 

 

F) Mesti s povabilom tripartitne komisije 

V kajakaštvu sta za to primernim NOC na voljo dve (2) mesti v posamičnih čolnih s 

povabilom tripartitne komisije. Ti mesti sta lahko pripisani tekmovalcem v sprintu na mirnih 

vodah in/ali v slalomu na divjih vodah. 

Da bi lahko kandidiral za mesto s povabilom tripartitne komisije, mora tekmovalec sodelovati 

na vsaj enem (1) olimpijskem kvalifikacijskem tekmovanju. 

ICF bo 14. oktobra 2019 povabil vse za to primerne NOC k predloţitvi prošenj za mesto s 

povabilom tripartitne komisije. Zadnji rok za predloţitev prošenj je 15. januar 2020. 

Tripartitna komisija bo v pisni obliki potrdila razporeditev mest s povabilom izbranim NOC 

po koncu kvalifikacijskega obdobja v tej športni panogi.  

Podrobnejše informacije o mestih s povabilom tripartitne komisije so na voljo v 'Games of the 

XXXII Olympiad, Tokyo 2020 – Olympic Games Tripartite Commission Invitation Places – 

Allocation Procedure and Regulations'.  

 

G) Potrditveni proces kvot 

V roku desetih (10) delovnih dni po vsakem kvalifikacijskem tekmovanju bo ICF na svoji 

spletni strani (www.canoeicf.com) objavil rezultate in vse nacionalne olimpijske komiteje 

(NOC)/nacionalne zveze (NF) obvestil o njihovih razporejenih kvotah za tekmovalce. V 

desetih (10) delovnih dneh bodo morali nacionalni olimpijski komiteji (NOC) ICF-u potrditi: 

a) da ţelijo sprejeti razporejene kvote za tekmovalce ali jih vrniti ICF-u, da jih ta 

prerazporedi drugim NOC,  

b) kjer morajo vrniti provizorične kvote za tekmovalce v skladu s točko B.2 ali da 

zadostijo pravilom kontinentalnih kvalifikacijskih tekmovanj (D.3.3.9), katere 

http://www.canoeicf.com/
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pridobljene kvote za tekmovalce ţelijo obdrţati in katere vračajo ICF-u v 

prerazporeditev drugim NOC, in/ali 

c) ali ţelijo iz katerega koli drugega razloga zavrniti razporejeno kvoto, 

d) če razporejena kvota ni potrjena v za to predvidenem časovnem roku, bo kvota za 

tekmovalca vrnjena v prerazporeditev v  skladu z delom H – Prerazporeditev 

neuporabljenih kvot.  

 

H) Prerazporeditev neuporabljenih kvot 

H.1 Prerazporeditev neuporabljenih kvot 

H.1.1 Globalna kvalifikacijska tekmovanja 

Če NOC v za to določenem časovnem obdobju ne potrdi, zavrne ali vrne kvoto za 

tekmovalca, ki je bila pridobljena na 2019 ICF svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih 

vodah in/ali drugi tekmi 2020 ICF svetovnega pokala v sprintu na mirnih vodah, naslednji 

najvišje uvrščeni NOC na tem tekmovanju, ki še ni kvalificiran v tej kategoriji, pridobi kvoto 

za tekmovalca. Ta proces se bo ponavljal dokler niso razporejene vse kvote. 

 

H.1.2 Kontinentalna kvalifikacijska tekmovanja 

(i) Če NOC v za to določenem časovnem obdobju ne potrdi, zavrne ali vrne kvoto za 

tekmovalca, ki je bila pridobljena na kontinentalnem kvalifikacijskem tekmovanju, 

naslednji najvišje uvrščeni NOC na kontinentalnem kvalifikacijskem tekmovanju, ki 

še ni kvalificiran v tej kategoriji, pridobi kvoto za tekmovalca. Ta proces se bo 

ponavljal dokler niso razporejene vse kvote. 

(ii) Ko NOC, ki imajo pravico pridobiti kvoto za tekmovalca na kontinentalnem 

kvalifikacijskem tekmovanju, ni več na voljo, naslednji najvišje uvrščeni NOC na 

2019 ICF svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah z dotičnega kontinenta, ki še 

ni kvalificiran v tej kategoriji, pridobi kvoto za tekmovalca. 

(iii) V primeru, da na voljo ni več nadaljnih NOC z dotičnega kontinenta, ki bi lahko 

pridobili kvoto z 2019 ICF svetovnega prvenstva v sprintu na mirnih vodah, bo kvota 

za tekmovalca pripisana naslednjemu najvišje uvrščenemu NOC v tej kategoriji, ki še 

ni kvalificiran, ne glede na to, s katerega kontinenta prihaja.  

(iv) V primeru, da kvote za tekmovalce ne bodo zapolnjene na podlagi zgoraj 

pojasnjenih postopkov, bo izvršni odbor ICF preostale kvote razporedil naslednjemu 

najvišje uvrščenemu NOC, ki še ni kvalificiran za nastop v kajakaštvu, in sicer na 

podlagi ICF olimpijskih kvalifikacijskih tekmovanj v sprintu na mirnih vodah v vseh 

olimpijskih kategorijah.  
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H.2 Prerazporeditev neuporabljenih kvot drţave gostiteljice 

V primeru, da drţava gostiteljica pridobi kvoto za tekmovalca v okviru olimpijskih 

kvalifikacijskih tekmovanj, bo neuporabljena kvota drţave gostiteljice prerazporejena 

naslednjemu najvišje uvrščenemu NOC na 2019 ICF svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih 

vodah, ki še ni kvalificiran v tej kategoriji.  

 

H.3 Prerazporeditev mest s povabilom tripartitne komisije 

Če tripartitna komisija ne more razporediti mest s povabilom tripartitne komisije, bo to 

prerazporejeno naslednjemu najvišje uvrščenemu NOC na 2019 ICF svetovnem prvenstvu v 

sprintu na mirnih vodah, ki si v kajakaštvu še ni zagotovil kvote za tekmovalca (slalom na 

divjih vodah/sprint na mirnih vodah). 
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I) Kvalifikacijska časovnica 

Datum Dogodek 

avgust 2019 – junij 

2020 

Kvalifikacijska tekmovanja 

21.-25. avgust 2019 ICF svetovno prvenstvo v sprintu na mirnih vodah, Szeged, 

Madţarska 

26.-31. avgust 2019 

26.-29. marec 2020 

14.-16. februar 2020 

6.-7. maj 2020 

7.-10. maj 2020 

Afriško kontinentalno kvalifikacijsko tekmovanje, Rabat, Maroko 

Azijsko kontinentalno kvalifikacijsko tekmovanje, Pattaya, Tajska 

Oceanijsko kontinentalno kvalifikacijsko tekmovanje, Penrith, Avstralija 

Evropsko kontinentalno kvalifikacijsko tekmovanje, Račice, Češka 

Panameriško kontinentalno kvalifikacijsko tekmovanje, Curauma, Čile. 

22.-24. maj 2020 ICF svetovni pokal v sprintu na mirnih vodah, 2. tekma, Duisburg, 

Nemčija 

15. januar 2020 Zadnji rok za oddajo prošenj nacionalnih olimpijskih komitejev 

(NOC) za mesta s povabilom tripartitne komisije.  

10 delovnih dni po 

tekmovanju 

ICF mora posredovati informacijo NOC o razporejenih kvotah 

najkasneje v desetih (10) delovnih dneh po vsakem olimpijskem 

kvalifikacijskem tekmovanju. 

10 delovnih dni po 

prejetem obvestilu o 

kvotah 

Nacionalni olimpijski komiteji (NOC) morajo potrditi uporabo vseh 

razporejenih kvot za tekmovalce najkasneje v 10 dneh po prejetem 

dopisu ICF o razporejenih kvotah za tekmovalce. 

2. junij 2020 Tripartitna komisija nacionalnim olimpijskim komitejem (NOC) 

pisno potrdi razporeditev mest s povabilom. 

30. junij 2020 ICF mora prerazporediti vse neuporabljene kvote za tekmovalce. 

6. julij 2020 Zadnji rok za prijave Tokio 2020. 

 


