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UVOD 

Namen tega dokumenta je zagotovitev pravil, ki urejajo: 

a) spust na divjih vodah, 

b) organizacijo tekmovanj v spustu na divjih 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 

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. 
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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 

ITO Mednarodni tehnični funkcionar 

HOC Domači organizacijski odbor 

WWC Spust na divjih vodah 

WWCC Tehnični odbor za spust na divjih vodah 

IJWWC Mednarodni sodnik za spust na divjih vodah 

CL Klasični spust 

SP Sprint 

DNF Ni zaključil 

DNS Ni startal 

DSQ-R Diskvalifikacija (izključitev) iz voţnje 

DQB Diskvalifikacija (izključitev) iz celotnega tekmovanja 

WCWWC Svetovni pokal v spustu na divjih vodah 

IRM Oznaka neveljavnega rezultata 
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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 dan 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 nastopi 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). 

1.6.2.c - Prijava mora vsebovati: 
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- 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 iz 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. 

 

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. 
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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. 

 

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

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

 - ponoven izračun vseh rezultatov, 
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 - 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 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 komiteja. 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.  

 

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.  
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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]  

2.1.1  Namen tekmovanja v spustu na divjih vodah (WWC) je prikaz tekmovalčevega 

obvladovanja čolna na hitri tekoči divji vodi, medtem ko poskuša predpisano progo 

preveslati v najkrajšem moţnem času. 

2.1.2  Za tekmovanja v spustu na divjih vodah štejejo tista, ki potekajo od zgornjega toka 

reke proti spodnjemu toku reke. 

2.1.3  Reka je lahko naravna, modificirana ali umetna, biti pa mora vsaj III. teţavnostne 

stopnje. 

2.2 – MEDNARODNA TEKMOVANJA       [PR] 

2.2.1 Mednarodno tekmovanje mora nadzirati najmanj en (1) sodnik, ki ima veljavno 

izkaznico za mednarodnega sodnika v spustu na divjih vodah (IJWWC). 

2.2.2  Te sodnike imenuje predsednik odgovornega tehničnega odbora, na podlagi nominacij, 

ki mu jih posreduje domači organizacijski odbor (HOC) / nacionalna zveza. 

2.2.3 HOC krije stroške nastanitve in prehrane za te sodnike.  

2.2.4  Vrste tekmovanj v spustu na divjih vodah: 

 Vrsta tekmovanja Tekmovanje PRIJAVE 

 

 

NIVO 1 

 

 

 

 

 

 

 

ICF tekmovanje 

ICF svetovno 

prvenstvo, 

ICF svetovno 

prvenstvo za 

mladince in mlajše 

člane (U23) 

 

4 čolni v posamezni 

kategoriji in starostni 

skupini na 

nacionalno zvezo 

 

NIVO 2 

 

 

ICF svetovni pokal 

6 čolnov v 

posamezni kategoriji 

na nacionalno zvezo 

 

 

 

NIVO 3 

Tekme za 

razvrstitev na 

jakostni lestvici 

ICF 

(Mednarodna 

tekmovanja, ki jih 

izbere ICF WWCC) 

 

 

 

 

Določi organizator 

(HOC) 

 

NIVO 4 Mednarodna 

tekmovanja 

Mednarodne tekme 

Veteranske tekme 

 

2.2.5  Na mednarodnih tekmovanjih lahko, s pooblastilom HOC, potekajo tekme v mladinski 

in / ali veteranski starostni skupini v kateri koli ali vseh kategorijah. 
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3. POGLAVJE – OPREMA TEKMOVALCEV 

I – Čolni  

3.1 – DEFINICIJA ČOLNA           [PR] 

3.1.1 Kajaki so pokriti čolni, v katerih tekmovalci sedijo in jih poganjajo z dvolistnimi vesli. 

3.1.2 Kanadski kanuji so pokriti čolni, v katerih tekmovalci klečijo in jih poganjajo z 

enolistnim veslom. 

 

3.2 – ČOLN – DOLŽINA IN ŠIRINA      [PR] 

3.2.1.a Za svetovno prvenstvo in svetovni pokal 

 

Vse vrste K1 

Dolţina Največ 4,50 m 

Širina trupa Najmanj 0,60 m 

 

Vse vrste C1 

Dolţina Največ 4,30 m 

Širina trupa Najmanj 0,70 m 

 

Vse vrste C2 

Dolţina Največ 5,00 m 

Širina trupa  Najmanj 0,80 m 

 

3.2.1.b Za druga mednarodna tekmovanja 

 

Vse vrste K1 

Dolţina Največ 4,50 m 

Širina trupa Brez spodnje meje 

 

Vse vrste C1 

Dolţina Največ 4,30 m 

Širina trupa Brez spodnje meje 

 

Vse vrste C2 

Dolţina Največ 5,00 m 

Širina trupa  Brez spodnje meje 

 

3.2.2  Dodatne specifikacije za C2 

3.2.2.a – Šiv, ki povezuje spodnji in zgornji del čolna, se pri merjenju šteje za del 

trupa čolna.  
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3.2.2.b – Čolnu ne smejo biti dodani nikakršni dodatki, ki bi povečali dimenzijo. 

 

3.3 – ČOLN – NAJMANJŠA TEŽA        [PR] 

3.3.1 Definicija 

Vse vrste K1 Najmanj 10 kg 

Vse vrste C1 Najmanj 11 kg 

Vse vrste C2 Najmanj 17 kg 

 

3.3.2 Najmanjša teţa čolna se meri, ko je čoln suh. 

3.3.3 Zračni baloni se štejejo za del čolna. 

3.3.4 Krovnica se šteje kot pripomoček in ne kot del čolna. 

 

3.4 – ČOLN – DRUGE SPECIFIKACIJE       [PR] 

3.4.1  Krmila so prepovedana na vseh čolnih. 

3.4.2 Vsi čolni morajo biti oblikovani znotraj predpisanih dimenzij in morajo v okviru teh 

dimenzij tudi ostati. 

3.4.3 Čolni imajo lahko le en gredelj, z enim kljunom in enim repom. 

 

II – Varnostna oprema 

3.5 – ČOLN – VARNOSTNA OPREMA       [SR] 

3.5.1 Vsi čolni morajo biti nepotopljivi (za dopolnitev plavajočih mehanizmov so lahko 

dodane stabilnostne pregrade) in morajo biti opremljeni z ročajema na obeh koncih, ki 

ne smeta biti oddaljena več kot 30 cm od kljuna oziroma repa čolna. 

3.5.2 Ročaji 

3.5.2.a – Kot ročaj se pojmuje naslednje: zanke iz vrvi, vrv z ročajema ali ročaj, ki je 

sestavni del čolna. 

3.5.2.b – Ročaja morata ves čas omogočati, da vanju lahko seţemo s šablono, 

dimenzije 10 cm x 10 cm x 1,5 cm.  
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 3.5.2.c – Material, uporabljen za zanko, mora biti premera vsaj 6 mm ali preseka vsaj 

2x10 mm. 

3.5.2.d – Ročajev ni dovoljeno prilepiti. 

3.5.3  Zračni baloni 

3.5.3.a – Vsi čolni morajo vsebovati popolnoma napihnjene zračne balone tako v 

sprednjem (pred noţno oporo) kot zadnjem (za sedeţem) delu čolna.  

3.5.3.b – Najmanjši skupni volumen v zračnem balonu mora biti, kot sledi:  

 Spredaj Zadaj 

K1 30 litrov 50 litrov 

C1 40 litrov 50 litrov 

C2 60 litrov 60 litrov 

 

3.5.3.c – Volumni bodo upoštevani na podlagi proizvajalčevih označb na zračnem 

balonu. V primeru razhajanj bo prvo odločitev sprejel sodnik pri kontroli čolnov, če bo 

prišlo do pritoţbe, pa bo drugo odločitev sprejela ţirija. 

3.5.4  Tekmovalci morajo biti sposobni, da se sami kadar koli rešijo iz čolna. 

 

3.6 – OPREMA TEKMOVALCA        [SR] 

3.6.1 Vsak tekmovalec mora nositi obutev, čelado, pritrjeno s trakom pod brado, in rešilni 

jopič. Vsi morajo biti v dobrem stanju. 

3.6.2 Zgradba, oblika ali sestava rešilnega jopiča in čelade ne smejo biti spremenjeni na 

nikakršen način. 

3.6.3 Produkti morajo biti proizvod priznanega in uveljavljenega proizvajalca, ki zagotavlja 

kakovost materiala in sledi področnim standardom. 

 

3.7 – REŠILNI JOPIČ          [SR] 

3.7.1 Rešilni jopič mora ustrezati trenutnim industrijskim standardom, ki so ISO 12402-5 

(nivo 50), ali ustrezati nacionalnim standardom, ki imajo enake zahteve. 

3.7.2 Na tekmovanju se rešilne jopiče preizkuša s pomočjo 6,12 kg teţke uteţi iz 

nerjavečega jekla oziroma primerne nadomestne kovine. 
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3.7.3 Označbe proizvajalcev rešilnih jopičev morajo ustrezati ISO standardom (oziroma 

ustreznim nacionalnim standardom), tako da sodnikom ICF omogočajo kontrolo 

opreme. To se nanaša na vse velikosti rešilnih jopičev ne glede na telesno teţo. 

3.7.4 Postopek testiranja na tekmovanjih ICF: 

3.7.4.a – Rešilni jopič ne sme biti preoblikovan na noben način. 

3.7.4.b – Rešilni jopič mora imeti potrjen ISO standard 12402-5 (nivo 50) (ali 

primerljiv nacionalni standard) in nositi ustrezne oznake. 

3.7.4.c – Rešilni jopič, ki je obteţen s 6,12 kg teţko uteţjo iz nerjavečega jekla, mora 

na vodi plavati. 

 

3.8 – ČELADA           [SR] 

3.8.1 Čelada mora ustrezati standardu EN 1385 ali kateremu koli primerljivemu 

nacionalnemu standardu. 

3.8.2 Vsaka čelada mora biti ustrezno označena, tako da uporabniku dovoljuje enostaven 

odčitek. Označba morati ostati čitljiva vso ţivljenjsko dobo čelade ter tako sodnikom 

ICF dovoljevati kontrolo opreme. 

3.8.3 Postopek testiranja na tekmovanjih ICF: 

  3.8.3.a – Čelada ne sme biti preoblikovana na noben način. 

 3.8.3.b – Na čeladi mora biti jasno razvidna številka evropskega standarda ali katerega 

koli primerljivega nacionalnega standarda. 

3.8.3.c – Ime ali prepoznavna oznaka proizvajalca. 

3.8.3.d – Datum izdelave. 

3.8.3.e – Oznaka »Helmet for canoeing and whitewater sports«. 

 

3.9 – OBUTEV           [SR] 

3.9.1 Vsi tekmovalci morajo nositi obutev. 

3.9.2 Obutev mora imeti debelejši podplat, da zaščiti stopalo. 

3.9.3 Obutev mora biti primerne velikosti, tako da se v primeru prevrnitve ne bo sezula ali 

izpadla iz čolna. 
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3.10 – KONTROLA OPREME        [SR] 

3.10.1 Priporočljivo je, da organizatorji (HOC) tako na startu kot cilju naključno preverjajo 

opremo in tako ugotavljajo skladnost s točkami od 3.1 do 3.9. 

3.10.2 V določenih primerih se preverja plovnost čolnov. Ko čoln napolnimo z vodo, mora ta 

na vodi plavati vodoravno. 

3.10.3 V primeru neupoštevanja varnostnih pravil lahko tako starter, kontrola pred startom, 

kontrolor čolnov kot glavni sodnik v skladu s svojimi pristojnostmi in odgovornostmi 

tekmovalcu izrečejo prepoved starta. 

3.10.4 V vseh kategorijah tekmovalci startajo na lastno odgovornost. ICF in organizatorji 

(HOC) ne nosijo odgovornosti za morebitne nezgode in poškodbe opreme, ki se lahko 

primerijo na progi. 
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4. POGLAVJE – TEKMOVALNI PROGRAM 

4.1 – POSAMIČNE TEKME         [PR] 

4.1.1 Tekme v klasičnem spustu na divjih vodah 

MK1 CL Moški kajak v klasičnem spustu 

WK1 CL Ţenski kajak v klasičnem spustu 

MC1 CL Moški kanu v klasičnem spustu 

WC1 CL Ţenski kanu v klasičnem spustu 

MC2 CL Moški kanuistični dvojec v klasičnem spustu 

WC2 CL Ţenski kanuistični dvojec v klasičnem spustu 

 

4.1.2  Tekme v sprintu na divjih vodah  

MK1 SP Moški kajak v sprintu na divjih vodah 

WK1 SP Ţenski kajak v sprintu na divjih vodah 

MC1 SP Moški kanu v sprintu na divjih vodah 

WC1 SP Ţenski kanu v sprintu na divjih vodah 

MC2 SP Moški kanuistični dvojec v sprintu na divjih vodah 

WC2 SP Ţenski kanuistični dvojec v sprintu na divjih vodah 

 

4.2 – EKIPNE TEKME          [PR] 

4.2.1  Tekme v klasičnem spustu na divjih vodah 

MK1x3 CL Moški kajak v klasičnem spustu ekipno 

WK1x3 CL Ţenski kajak v klasičnem spustu ekipno 

MC1x3 CL Moški kanu v klasičnem spustu ekipno 

WC1x3 CL Ţenski kanu v klasičnem spustu ekipno 

MC2x3 CL Moški kanuistični dvojec v klasičnem spustu ekipno 

WC2x3 CL Ţenski kanuistični dvojec v klasičnem spustu ekipno 
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4.2.2 Tekme v sprintu na divjih vodah 

MK1x3 SP Moški kajak v sprintu na divjih vodah ekipno 

WK1x3 SP Ţenski kajak v sprintu na divjih vodah ekipno 

MC1x3 SP Moški kanu v sprintu na divjih vodah ekipno 

WC1x3 SP Ţenski kanu v sprintu na divjih vodah ekipno 

MC2x3 SP Moški kanuistični dvojec v sprintu na divjih vodah ekipno 

WC2x3 SP Ţenski kanuistični dvojec v sprintu na divjih vodah ekipno 
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5. POGLAVJE – TEKMOVALNI FORMAT 

5.1 – VRSTA TEKMOVANJA         [SR] 

Obstajata dve (2) vrsti tekmovanja: 

 Sprint na divjih vodah 

 Klasični spust na divjih vodah 

 

5.2 – TEKMOVANJE V KLASIČNEM SPUSTU     [SR] 

Start v posamični ali ekipni tekmi je lahko posamezen, skupinski ali z zasledovanjem. 

 

5.3 – POSAMIČNO TEKMOVANJE V SPRINTU NA DIVJIH VODAH  [SR]  

5.3.1 Posamično tekmovanje v sprintu na divjih vodah je lahko organizirano z dvema (2) 

voţnjama (štela bo hitrejša voţnja) ali z dvema (2) kvalifikacijskima voţnjama in 

finalom ali z eno (1) kvalifikacijsko voţnjo in finalom. 

5.3.2 Prva (1.) kvalifikacijska voţnja 

 5.3.2.a – Startni vrstni red v prvi kvalifikacijski voţnji je obratni vrstni red uvrstitev na 

trenutni ICF jakostni lestvici. 

5.3.2.b – Posebni primeri startajo na začetku liste. 

 Če se posamezen čoln ţeli uvrstiti v finale, mora nujno startati v prvi kvalifikacijski 

voţnji. 

5.3.2.c – Pet (5) najvišje uvrščenih čolnov prve kvalifikacijske voţnje v vsaki izmed 

kategorij si bo zagotovilo neposredno uvrstitev v finale, tako da v drugi kvalifikacijski 

voţnji ne bodo startali.  

5.3.2.d – Če dva (2) ali več tekmovalcev doseţe enak rezultat, je razglašen izenačen 

rezultat. 

5.3.3 Druga (2.) kvalifikacijska voţnja 

5.3.3.a – Startni vrstni red v drugi kvalifikacijski voţnji je obratni vrstni red uvrstitev v 

prvi kvalifikacijski voţnji (brez petih najvišje uvrščenih čolnov prve kvalifikacijske 

voţnje). 

5.3.3.b – Deset (10) najvišje uvrščenih tekmovalcev v MK1 in WK1, sedem (7) 

najvišje uvrščenih v MC1 in WC1 ter pet (5) najvišje uvrščenih v WC2 in MC2 se bo 
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uvrstilo v nadaljevanje in se v finalu pridruţilo peterici, ki je napredovala po prvi 

kvalifikacijski voţnji. 

5.3.3.c – Če dva (2) ali več tekmovalcev doseţe enak rezultat, je razglašen izenačen 

rezultat. 

5.3.4 Finale 

 5.3.4.a – Finale v vsaki izmed kategorij sestoji iz ene (1) voţnje. 

 5.3.4.b – Startni vrstni red v finalu je obratni vrstni red uvrstitev v kvalifikacijah. 

Najprej startajo tekmovalci, kvalificirani na podlagi druge voţnje, v obratnem vrstnem 

redu pa jim sledi še pet najvišje uvrščenih iz prve kvalifikacijske voţnje. 

5.3.4.c – V primeru izenačenega rezultata v prvi ali drugi kvalifikacijski voţnji čoln z 

boljšo uvrstitvijo na trenutni ICF jakostni lestvici starta za tekmovalcem s slabšo 

uvrstitvijo na ICF jakostni lestvici. 

5.3.4.d – Število čolnov v finalu 

MK1 15 čolnov WC1 12 čolnov 

WK1 15 čolnov MC2 10 čolnov 

MC1 12 čolnov WC2 10 čolnov 

 

5.3.4.e – Če dva (2) ali več tekmovalcev v finalu doseţe enak rezultat, je razglašen 

izenačen rezultat. 

5.3.4.f – Pri čolnih, ki nastopijo v dveh (2) kvalifikacijskih voţnjah, a se ne uvrstijo v 

finale, za končni rezultat šteje rezultat druge kvalifikacijske voţnje. 

 

5.4 – EKIPNO TEKMOVANJE V SPRINTU NA DIVJIH VODAH  [SR] 

5.4.1 Ekipno tekmovanje v sprintu na divjih vodah je lahko organizirano z eno (1) ali dvema 

(2) voţnjama. Če je organizirano z dvema (2) voţnjama, bo štela hitrejša izmed obeh 

voţenj. 

 

5.5 – VIŠJA SILA          [SR] 

Če tekmovanje zaradi odpovedi ni izpeljano v celoti, lahko ţirija in glavni sodnik v teh 

izrednih okoliščinah določijo končne rezultate tekmovanja na podlagi zadnje izpeljane faze 

tekmovanja (npr. prve kvalifikacijske voţnje). 
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6. POGLAVJE – RAZPISI IN PRIJAVE 

6.1 – RAZPIS           [PR] 

6.1.1 Razpisi za mednarodna tekmovanja v spustu na divjih vodah (3. in 4. nivo) morajo biti 

vsem nacionalnim zvezam poslani dva (2) meseca pred tekmovanjem. 

6.1.2 Razpisi za ICF tekmovanja v spustu na divjih vodah (1. in 2. nivo) morajo biti vsem 

nacionalnim zvezam poslani šest (6) mesecev pred tekmovanjem. 

6.1.3 Razpis mora vsebovati naslednje informacije: 

 datum, kraj in vrsto tekmovanja, 

 opis proge, 

 datume treningov, ko so prisotni reševalci, 

 pribliţno uro in startni vrstni red voţenj, 

 kategorije, 

 podrobnosti o progi in teţavnosti vode, 

 varnostne ukrepe, 

 naslov, kamor morajo biti poslane prijave, 

 znesek prijavne pristojbine, če ta obstaja, 

 zadnji rok za prijave, 

 seznam nagrad in pogojev, na podlagi katerih so podeljene. 

 

6.2 – PRIJAVNA POLITIKA         [SR] 

6.2.1 V posamičnih tekmah lahko tekmovalec nastopi v dveh (2) različnih kategorijah v 

klasičnem spustu in dveh (2) različnih kategorijah v sprintu na divjih vodah, ne glede 

na starostno skupino.  

6.2.2 Ekipne tekme: 

 6.2.2.a – Ekipa je lahko sestavljena le iz tekmovalcev, ki so nastopili v posamičnih 

tekmah. 

6.2.2.b – Tekmovalec lahko nastopi v dveh (2) različnih ekipnih tekmah klasičnega 

spusta in v dveh (2) različnih ekipnih tekmah sprinta na divjih vodah.  
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6.2.2.c – Tekmovalec lahko nastopi v ekipni tekmi druge starostne skupine kot v 

posamičnem nastopu, dokler ustreza pogojem primernosti.  

 

6.3 – SPREMEMBE IN UMIK PRIJAV       [PR] 

6.3.1 Obvestilo o spremembah ali umiku prijav mora biti podano na sestanku vodij ekip ali 

pisno vsaj eno (1) uro pred prvo tekmo tekmovalnega dne.   

6.3.2 Umik prijave je dokončen, ponovna prijava istega tekmovalca ali ekipe v tej kategoriji 

ni dovoljena. 

6.3.3 Vsaka sprememba prijave mora biti v pisni obliki podana glavnemu sodniku na za to 

določenem obrazcu. 

6.3.4 Ekipne tekme: 

6.3.4.a – V ekipi je lahko zamenjan le en (1) čoln. 

6.3.4.b – Sprememba mora biti v pisni obliki podana glavnemu sodniku na za to 

določenem obrazcu. 
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7. POGLAVJE – FUNKCIONARJI TEKMOVANJ 

7.1 – ŽIRIJA           [SR] 

7.1.1 Vsako mednarodno tekmovanje v spustu na divjih vodah mora imeti ţirijo, ki jo 

sestavljajo trije (3) člani.  

7.1.2 Člani ţirije morajo biti mednarodni sodniki za spust na divjih vodah (IJWWC). 

7.1.3 Člane ţirije izbere organizator tekmovanja (HOC), na podlagi nominacij zvez 

udeleţenk.  

7.1.4 Nobena izmed nacionalnih zvez, udeleţenk tekmovanja, v ţiriji ne more imeti več kot 

enega predstavnika. 

7.1.5 Ţiriji predseduje predstavnik zveze organizatorke (HOC) tekmovanja.   

7.1.6 Ţirija sprejema proteste v zvezi z neupoštevanjem pravil in dokončno razsodi v 

primeru različnega tolmačenja pravil.  

7.1.7 Odločitve ţirije morajo biti v skladu s pravili ICF. 

7.1.8 Ţirija lahko diskvalificira tekmovalca za celotni čas tekmovanja.  

7.1.9 Ţirija odloča o vseh vprašanjih, ki so nastala med tekmovanjem in jih pravila ne 

vključujejo. 

7.1.10 V primeru neodločenega rezultata glasovanja odloči predsednik ţirije. 

 

7.2 – FUNKCIONARJI          [SR] 

7.2.1 Glede na naravo in pomembnost tekmovanje v spustu na divjih vodah vodijo nekateri 

funkcionarji. 

7.2.2 Mednarodno tekmovanje morajo voditi naslednji funkcionarji: 

 1) vodja tekmovanja, 

 2) tehnični vodja, 

 3) glavni sodnik, 

4) pomočnik glavnega sodnika, 

5) sektorski sodnik, 

6) sodnik na startu/starter, 

7) kontrolor pred startom, 
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8) sodnik na cilju, 

9) kontrolor čolnov, 

10) vodja reševalcev iz vode, 

11) vodja zdravniške sluţbe (le na svetovnem prvenstvu), 

12) vodja za stike z mediji (le na svetovnem prvenstvu). 

7.2.3 Funkcionarji pod točkami 1, 2, 3, 4 morajo biti IJWWC. 

7.2.4 Posamezen funkcionar lahko na tekmovanju opravlja dve (2) ali več funkcij. Nihče 

izmed funkcionarjev ne sme komunicirati oziroma nuditi tehničnih nasvetov 

tekmovalcem, ko so ti na progi. 

7.2.5 Stalna radijska povezava mora biti omogočena med vodjo tekmovanja, glavnim 

sodnikom, pomočnikom glavnega sodnika, kontrolorjem pred startom, sodnikom na 

startu in sodnikom na cilju. 

 

7.3 – VODJA TEKMOVANJA        [SR] 

Vodja tekmovanja vodi tekmovanje v skladu s pravili. 

 

7.4 – TEHNIČNI VODJA           [SR] 

Tehnični vodja tekmovanja je odgovoren za: 

 lokalne priprave tekmovanja, potek celotnega tekmovanja,  

 namestitev in delovanje tehnične opreme, potrebne za tekmovanje. 

 

7.5 – GLAVNI SODNIK         [SR] 

7.5.1 Glavni sodnik mora zagotoviti, da tekmovanje poteka pravilno in v skladu s pravili. 

Upošteva in se sklicuje na tekmovalna pravila. Tekmovalca lahko diskvalificira ali 

odobri ponovitev voţnje. 

7.5.2 Dolţnost glavnega sodnika je, da v primeru nepričakovanih dogodkov ali zelo 

zahtevnih vremenskih in vodnih pogojev, ki bi vplivali na regularnost tekmovanja, le-

to prekine. 

7.5.3 Glavni sodnik mora po koncu tekmovanja generalnemu sekretarju ICF in predsedniku 

tehničnega odbora za spust na divjih vodah predloţiti poročilo o poteku tekmovanja.  
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7.6 – POMOČNIK GLAVNEGA SODNIKA      [SR] 

7.6.1 Pomočnik glavnega sodnika mora tesno sodelovati z glavnim sodnikom in vodjo 

tekmovanja ter pomagati pri administrativnih nalogah, povezanih s tekmovanjem, še 

posebej pri določitvi sodniških lokacij in navodilih sodnikom. 

7.6.2 Pomaga pri oblikovanju odločitev glavnega sodnika, povezanih s protesti, ter nadzira 

zapisovanje in arhiviranje vseh pomembnih uradnih obrazcev. 

7.6.3 Sektorski sodniki so zadolţeni za del proge, ki jim je predpisan. 

 

7.7 – SODNIK NA STARTU / STARTER      [SR] 

7.7.1 Starter zagotovi, da tekmovalci startajo v pravilnem vrstnem redu in da dovoljenje za 

start. 

7.7.2 Tekmovalcu na startu lahko prepove start, če ta: 

 7.7.2.a – Ne upošteva varnostnih pravil. 

 7.7.2.b – Se ne javi na startu, ko ga sodnik na startu k temu pozove. 

7.7.2.c – Ni primerno oblečen, nima startne številke ali ne upošteva navodil starterja.  

Starter mora prekiniti tekmo v primeru velikih nihanj vodostaja ali zelo zahtevnih 

vremenskih pogojev. O tem mora nemudoma obvestiti glavnega sodnika. 

 

7.8 – KONTROLOR PRED STARTOM       [SR] 

7.8.1 Kontrolor pred startom potrdi, da tako tekmovalčev čoln kot osebna oprema ustrezajo 

varnostnim pravilom (zaščitna čelada, rešilni jopič in čoln). Glej točke od 3.5 do 3.9.  

7.8.2 Kontrolor pred startom preveri, ali ima čoln ustrezne oznake, ki jih potrdi kontrolor 

čolnov. 

7.8.3 Tekmovalcem in čolnom, ki ne ustrezajo varnostnim zahtevam, prepove nastop. 

7.8.4 Vsaka izguba časa zaradi zgoraj navedenega postopka gre v breme tekmovalcu. 

 

7.9 – SODNIK NA CILJU         [SR] 

Sodnik na cilju določi, kdaj je tekmovalec preveslal progo in se usklajuje s starterjem.  
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7.10 – ČASOMERILCI          [SR] 

Časomerilci so odgovorni za natančno beleţenje časa. 

 

7.11 – KONTROLOR ČOLNOV        [SR] 

7.11.1 Kontrolor čolnov zagotavlja, da so dimenzije in teţa čolnov v skladu s pravili. 

Ustrezno jih označi. 

7.11.2 Zagotavlja, da čolni in varnostna oprema ustrezajo točkam od 3.1 do 3.9 ter jih lahko 

označi.  

7.11.3 Svetuje o prilagajanju čolnov, vesel, oblačil in pripomočkov točki 3.11. 

7.11.4 Kontrolor čolnov lahko pomisleke glede varnosti opreme (vključno s čolnom) sporoči 

glavnemu sodniku. 

 

7.12 – VODJA REŠEVALCEV IZ VODE       [SR] 

7.12.1 Vodja reševalcev iz vode skupaj s skupino reševalcev in glede na okoliščine rešuje 

tekmovalce, ki so se prevrnili. 

7.12.2 Opremljen mora biti z vso potrebno varnostno opremo in opremo za prvo pomoč, ki jo 

uporabi v primeru resne nesreče. Tekmovalcu v teţavah mora nuditi učinkovito 

pomoč. 
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8. POGLAVJE – TEKMOVALIŠČE 

8.1 – DEFINICIJA PROGE        [SR] 

8.1.1 Proga poteka od točke v zgornjem delu toka do točke v spodnjem delu toka. 

8.1.2 Proga mora biti prevozna po vsej svoji dolţini in mora vselej omogočati enostaven 

prehod čolna. 

8.1.3 Nevarni prehodi so lahko označeni z vrati, ki označujejo pravi kanal. 

8.1.4 Prenosi niso dovoljeni.  

 

8.2 – DOLŽINA / TRAJANJE        [SR] 

8.2.1 Proga za sprint na divjih vodah je lahko dolga od 200 do 600 metrov. 

8.2.2 Proga za klasični spust na divjih vodah mora biti preveslana v manj kot 60 minutah. 

 

8.3 – POTRDITEV PROGE         [SR] 

8.3.1 Na sestanku vodij ekip pred začetkom tekmovanja mora progo potrditi navadna večina 

prisotnih.  

8.3.2 Če proga ni potrjena, se tekmovanje lahko prestavi na drugo progo. 

8.3.3 Kategorije WK1, WC1, WC2 in mladinci lahko nastopijo na skrajšani progi, če to 

zahteva večina vodij ekip. 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

9. POGLAVJE – PRED TEKMOVANJEM 

9.1 – TRENING          [SR] 

9.1.1 Voţnje za trening morajo biti omogočene vsaj en dan pred tekmovanjem, in sicer pod 

istimi tehnični pogoji, ki bodo prevladovali tudi v času tekmovanja. 

9.1.2 Vodostaj v času uradnega treninga mora biti enak tistemu, ki bo med tekmovanjem, 

razen v okoliščinah, ki so izven nadzora. 

9.1.3 V času treninga je doseţeni čas lahko zabeleţen in objavljen. 

9.1.4 Ko nacionalne zveze prejmejo startne številke, jih morajo tekmovalci nujno nositi med 

treningom oziroma tekmovanjem. 

 

9.2 – TEKMOVALNI URNIK         [PR] 

9.2.1 Dokončen urnik tekmovanja in startna lista morata biti sodelujočim nacionalnim 

zvezam na voljo vsaj 24 ur pred začetkom tekmovanja. Vsebovati morata ime in 

nacionalno zvezo vsakega sodelujočega tekmovalca.  

9.2.2 Pri pripravi tekmovalnega urnika je treba slediti naslednjim načelom:  

9.2.2.a – Posamične voţnje morajo biti izvedene v enem dnevu. 

9.2.2.b – Organizatorji (HOC) morajo slediti vrstnemu redu tekem in intervalom med 

tekmami, kakor je bilo to napovedano v programu razpisa. 

9.2.2.c – Spremembe niso mogoče, razen če jih potrdi večina vodij ekip. 

9.2.2.d – Tekme v sprintu na divjih vodah so lahko izvedene v enem (1) ali dveh (2) 

dneh. V primeru, da so izvedene v dveh dneh, se priporoča, da sta prvi dan izvedeni 

kvalifikacijski voţnji, naslednji dan pa preostale tekme. 

9.2.3 Posamične tekme je priporočljivo izvesti pred ekipnimi tekmami. 

 

9.3 – SESTANEK VODIJ EKIP IN NAVODILA     [PR] 

9.3.1 Sestanek vodij ekip vsake izmed sodelujočih nacionalnih zvez mora biti organiziran vsaj 

eno (1) uro pred začetkom uradnega treninga. 

9.3.2 Obravnavati je potrebno naslednje točke: 

 dodatna navodila tekmovalcem, 

 potrditev proge, 
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 spremembe ali umik prijav. 

9.3.3 Vsak vodja ekipe mora vsaj en (1) dan pred pričetkom tekmovanja dobiti pisna 

navodila, ki vsebujejo naslednje točke: 

 seznam vrstnega reda startov, 

 podroben urnik tekmovanja, 

 čas odprtja proge, 

 čas začetka tekmovanja, 

 poloţaj startne črte, 

 poloţaj ciljne črte, 

 startni interval, 

 startni signal, ki ga uporabi starter, in znak, ki ga uporabljajo sodniki za 

opozorilo, da se je potrebno umakniti s proge (ţviţg), 

 mesto, kjer se nahajata tekmovalna pisarna in ţirija, 

 čas in prostor, namenjen kontroli čolnov, 

 način prenosa čolnov s cilja na start, če je to potrebno, 

 določila glede treninga, 

 prostor za antidoping kontrolo. 

 

9.4 – STARTNI VRSTNI RED – POSAMIČNE TEKME    [SR] 

9.4.1  V posamičnih tekmah tekmovalci startajo v obratnem vrstnem redu glede na njihovo 

uvrstitev na jakostni lestvici ICF. 

9.4.2 Tekmovalci, ki na jakostni lestvici ICF niso uvrščeni, so razvrščeni na začetku startne 

liste.  

9.4.3 V starostnih skupinah mladincev in mlajših članov (U23) je startni vrstni red obratni 

vrstni red uvrstitev nacionalnih zvez s prejšnjega svetovnega prvenstva za mladince in 

mlajše člane. 
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9.5 – STARTNI VRSTNI RED – EKIPNE TEKME     [SR] 

9.5.1 Ekipne tekme v klasičnem spustu 

 9.5.1.a – Startni vrstni red je določen na podlagi povprečja uvrstitev treh (3) najboljših 

tekmovalcev vsake nacionalne zveze v posamezni kategoriji v posamični tekmi 

klasičnega spusta.  

9.5.1.b – Startni vrstni red je obratni vrstni red povprečja rezultatov. 

9.5.1.c – V posebnih primerih ekipe startajo na začetku liste. 

9.5.2  Ekipne tekme v sprintu na divjih vodah 

9.5.2.a – Startni vrstni red je določen na podlagi povprečja vseh treh (3) posamičnih 

časov prve kvalifikacijske voţnje v sprintu na divjih vodah v isti posamični kategoriji.  

9.5.2.b – Če je tekmovanje organizirano z dvema (2) kvalifikacijskima voţnjama (brez 

finala), je uporabljen najboljši čas vsakega tekmovalca v eni izmed dveh voţenj.  

9.5.2.c - Startni vrstni red je obratni vrstni red seštevka teh rezultatov. 

9.5.2.d – V posebnih primerih ekipe startajo na začetku liste.  

 

9.6 – STARTNI INTERVAL         [SR] 

9.6.1  Tekme v sprintu na divjih vodah 

 9.6.1.a – Vsaka tekma ima točno določen startni čas vsake voţnje. 

 9.6.1.b – Posamezni startni časi znotraj vsake kategorije bodo variirali, v času starta jih 

bo usmerjal starter. 

9.6.2 Tekme v klasičnem spustu 

 9.6.2.a – Starte v posamičnih tekmah med seboj ločuje vsaj 30 sekund.  

 9.6.2.b- Starte v ekipnih tekmah med seboj ločuje vsaj ena (1) minuta. 

 9.6.2.c – Startni intervali so običajno enaki skozi celotno tekmovanje. 

 9.6.2.d – Intervali se lahko razlikujejo z namenom prilagoditve televizijskim prenosom 

itd. 
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10. POGLAVJE – TEKMOVANJE 

10.1 – START           [SR] 

10.1.1 Start je lahko direktno proti toku ali s tokom. 

10.1.2 Tekmovalec je na progi, ko zapusti startni poloţaj. 

10.1.3 Pomočnik starterja mora vsak čoln do starta drţati v startnem poloţaju. 

10.1.4 Dovoljeni so le mirujoči starti. Start bo označil poseben zvočni signal.  

10.1.5 Start v ekipni tekmi 

 10.1.5.a – Pri ekipnem startu vsi čolni startajo ob zvočnem signalu, vsi tekmovalci pa 

morajo prečkati startno linijo v okviru 10 sekund po izpustitvi.  

10.1.5.b – Če kakršna koli naravna nesreča ali nepredvidljiva okoliščina, vključno s 

teţavami z vodostajem, v času starta onemogočijo prečkanje startne linije v času 10 

sekund, se ta čas lahko spremeni. S tem se mora strinjati večina prisotnih vodij ekip. 

10.1.5.c – Če ekipa ne prečka startne linije v okviru 10 sekund od izpustitve, bo 

diskvalificirana. 

10.1.6 Definicija startne linije: 

 10.1.6.a – V primeru vrat je to prehod skozi vrata. 

10.1.6.b – V primeru, da je linija določena preko celo rečne struge, je to linija med 

oznakama na obali. 

10.1.7 V vsakem primeru morajo tekmovalci slediti posebnim navodilom starterja.  

10.1.8 Kategorije lahko startajo v katerem koli vrstnem redu, med kategorijami pa mora biti 

primeren startni interval.  

 

10.2 – NAPAČEN START         [SR] 

10.2.1 Samo starter lahko odloča o nepravilnosti starta in z dogovorjenim signalom 

tekmovalca pokliče nazaj na start. 

10.2.2 Starter odloči, ali se tekmovalcu dovoli ponoven start in o svoji odločitvi obvesti 

glavnega sodnika. 

 

10.3 – CILJ           [SR] 

10.3.1 Ciljna linija mora biti zelo jasno označena na obeh straneh proge. 
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10.3.2 Tekmovalec voţnjo zaključi, ko prečka ciljno linijo. Ciljno linijo lahko prečka le 

enkrat, v nasprotnem primeru je lahko diskvalificiran (izključen) iz voţnje. 

10.3.3 V ekipnih voţnjah morajo vsi trije čolni ciljno linijo prečkati v okviru 10 sekund, v 

nasprotnem primeru je ekipa diskvalificirana (izključena) iz voţnje. 

 

10.4 – UMIK S PROGE         [SR] 

Ko tekmovalca prehiti drugi tekmovalec, mora prvi tekmovalec dati prednost drugemu, če 

tekmovalec, ki prehiteva, zakliče »free / umik«. 

 

10.5 – REŠEVANJE TEKMOVALCA V NEVARNOSTI    [SR] 

Ker je spust na divjih vodah tako tekmovanje proti naravi kot preostalim tekmovalcem, mora 

vsak tekmovalec v primeru, da opazi, da je drug tekmovalec v resnih teţavah, temu nuditi 

pomoč. 

 

10.6 – IZGUBA ALI ZLOM VESLA       [SR] 

10.6.1 Ko tekmovalec zlomi ali izgubi svoje veslo, lahko uporabi le nadomestno veslo, ki ga 

nosi s seboj na čolnu. 

10.6.2 V ekipnih tekmah si tekmovalec lahko izposodi nadomestno veslo drugega člana 

ekipe. 

 

10.7 – PREVRNITEV          [SR] 

V primeru prevrnitve tekmovalec lahko znova vstopi v čoln in nadaljuje s tekmovanjem. 

 

10.8 – MERJENJE ČASA         [SR] 

10.8.1 Čas voţnje se začne meriti ko: 

10.8.1.a – Tekmovalčevo telo prečka startno linijo, do trenutka, ko tekmovalčevo telo 

prečka ciljno linijo (v C2 prvo telo, ki prečka ciljno linijo). 

10.8.1.b – V ekipnih tekmah se čas meri od trenutka, ko prvi tekmovalec prečka 

startno linijo, do trenutka, ko zadnji tekmovalec prečka ciljno linijo. 

10.8.2 Merjenje časa za vsako tekmovanje mora biti natančno do najmanj 1/100 sekunde, 

rezultati pa morajo biti prikazani do najbliţje 1/100 sekunde. Primer: 
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 WWC – Sprint: tekmovalni čas 1 minute, 30 in 5/100 sekunde mora biti 

prikazan kot 1:30.05 minut. 

 WWC – klasični spust: tekmovalni čas 14 minut, 30 in 5/100 sekunde mora biti 

prikazan kot 14:30.05 minut. 

 

10.9 – DISKVALIFIKACIJA (IZKLJUČITEV) IZ VOŽNJE    [SR] 

10.9.1 Če tekmovalec starta s čolnom, ki ne ustreza pravilom, je diskvalificiran/izključen iz te 

voţnje (DSQ-R). 

10.9.2 Glavni sodnik po sprejeti uradni informaciji glede situacije diskvalificira/izključi 

tekmovalca iz voţnje, če tekmovalec sprejme zunanjo pomoč (DSQ-R). 

10.9.3 Za zunanjo pomoč se šteje naslednje: 

10.9.3.a – Vsakršna pomoč dana tekmovalcu ali njegovemu čolnu. 

10.9.3.b – Vrnitev, podajanje ali metanje izgubljenega vesla oziroma nadomestnega 

vesla tekmovalcu. 

10.9.3.c – Usmerjanje, potiskanje ali premikanje čolna, ki ga izvaja kdor koli drug kot 

tekmovalec. 

10.9.3.d – Vsakršno usmerjanje tekmovalcev s pomočjo elektroakustičnih naprav ali 

radijskih zvez (npr. radijska zveza med tekmovalcem in katerokoli drugo osebo). 

10.9.4 Tekmovalec, ki zaradi svoje malomarnosti ni pripravljen na start ob svojem 

določenem času, je lahko diskvalificiran/izključen iz voţnje (DSQ-R). 

10.9.5 Prečkanje ciljne linije v obrnjenem poloţaju pomeni diskvalifikacijo/izključitev iz 

voţnje. Za obrnjen poloţaj čolna se šteje, če je tekmovalčevo telo v celoti pod vodo. 

(DSQ-R) 

10.9.6 Če ekipa v ekipnih voţnjah ne prečka startne linije v okviru 10 sekund, bo 

diskvalificirana/izključena iz voţnje. Če vsi trije (3) člani ekipe v ekipni voţnji ne 

prečkajo ciljne linije v okviru 10 sekund, bo ekipa diskvalificirana/izključena iz 

voţnje. 

 

10.10 – IZRAČUN REZULTATOV       [SR] 

10.10.1 Tekmovalci/ekipe, ki imajo veljaven rezultat v vsaj eni (1) voţnji, so razvrščeni 

normalno. 

10.10.2 Da tekmovalci napredujejo v naslednjo fazo tekmovanja, morajo imeti veljaven 

rezultat. 
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10.10.3 Tekmovalci/ekipe z oznako neveljavnega rezultata (IRM) so razporejeni v naslednjem 

vrstnem redu: DNF, DSQ-R, DNS in DQB. 

10.10.4 Tekmovalci/ekipe z oznako DQB so diskvalificirani/izključeni iz celotnega 

tekmovanja.  

10.10.5 Tekmovalci/ekipe, označeni z DQB: 

 10.10.5.a – Ne bodo prikazani na nobenem izmed vmesnih prikazov. 

10.10.5.b – Na končnih rezultatih morajo biti prikazani kot zadnji, brez uvrstitve ali 

rezultata. 

10.10.6 Tekmovalci/ekipe, označeni z DNF in DSQ-R, so uvrščeni. 

10.10.7 Tekmovalci/ekipe, označeni z DNS in DQB, niso uvrščeni.  

10.10.8 Tekmovalci/ekipe, ki prejmejo oznako IRM v eni (1) od kvalifikacijskih voţenj, so 

razvrščeni na podlagi najboljšega veljavnega rezultata (razen v primeru DQB). 

10.10.9 Če dva (2) ali več tekmovalcev/ekip prejme enako oznako IRM, so razvrščeni na 

podlagi ICF jakostne lestvice znotraj IRM skupine. 

10.10.10 Tekmovalci/ekipe, ki pridobijo dve (2) različni oznaki IRM, so po kvalifikacijah 

uvrščeni/razvrščeni glede na njihovo najboljšo voţnjo IRM (razen v primeru DQB). 

 

10.11 – ENAKI/IZENAČENI REZULTATI      [SR] 

V primeru, da dva (2) ali več tekmovalcev oziroma ekip doseţe enak rezultat na klasični in 

sprinterski tekmi v spustu na divjih vodah, je razglašen izenačen rezultat. 

 

10.12 – OBJAVA REZULTATOV        [SR] 

V trenutku, ko so znani rezultati voţnje tekmovalca ali ekipe, morajo biti startna številka in 

čas razglašeni ter objavljeni na za to določenem mestu, dokler ne poteče čas za vlogo pritoţb. 
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11. POGLAVJE – PO TEKMOVANJU 

11.1 – POIZVEDBE          [PR] 

S soglasjem glavnega sodnika so mogoče preproste poizvedbe glede dejstev ali tehničnih 

napak (brez pristojbine). 

 

11.2 – PROTEST           [PR]  

11.2.1 Protest je upoštevan le, ko: 

 11.2.1.a – Ga vodja ekipe vloţi v pisni obliki. 

 11.2.1.b – Je vloţen najkasneje 20 minut po uradni objavi rezultatov zadnjega 

tekmovalca v določeni kategoriji. 

11.2.1.c – Je osebno predan glavnemu sodniku, ob predloţitvi depozita v višini 75 

evrov oziroma v enaki vrednosti v valuti drţave organizatorke. Če je protestu 

ugodeno, se depozit vrne. V primeru, da protestu ni ugodeno, depozit obdrţi ICF. 

11.2.2 Protest se lahko vloţi proti odločitvi sodnika; 

 11.2.2.a – V primeru odločitve, ki je verjetno ali očitno napačna. 

 11.2.2.b – V primeru očitnih nepravilnosti pri izvedbi tekmovanja. 

11.2.3 Glavni sodnik oceni legitimnost vsakega protesta. Prisluhne pojasnilom sodnikov in se 

seznani z ostalimi zadevami, povezanimi s sporom. Glavni sodnik svojo odločitev 

posreduje v pisni obliki. 

 

11.3 – PRITOŽBA ŽIRIJI         [PR] 

11.3.1 Vodja ekipe mora pritoţbo tekmovalni ţiriji podati v pisni obliki.  

11.3.2 Pritoţbi tekmovalni ţiriji je potrebno dodati depozit v višini 75 evrov oziroma v enaki 

vrednosti valute drţave organizatorke tekmovanja. Če je pritoţbi delno ali popolnoma 

ugodeno, se depozit vrne. V primeru, da pritoţbi tekmovalni ţiriji ni ugodeno, depozit 

obdrţi ICF. 

11.3.3 Pritoţbo tekmovalni ţiriji glede nasprotovanja odločitvi glavnega sodnika je mogoče 

podati v primeru, da so ugotovljena nasprotja s tekmovalnimi pravili. 

11.3.4 Dejstva se ne da izpodbijati s pritoţbo tekmovalni ţiriji. 

11.3.5 Pritoţbo tekmovalni ţiriji glede odločitve glavnega sodnika med potekom tekmovanja 

se lahko poda najkasneje 20 minut po objavi njegove odločitve. 
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11.3.6 Pritoţbo tekmovalni ţiriji se lahko vloţi, če je bila tekmovalcu odvzeta pravica do 

nastopa na tekmovanju in je bil v povezavi s tem vloţen protest pri članu ţirije vsaj 

eno uro pred začetkom tekmovanja, vendar o tem ni bila sprejeta nobena odločitev. 

11.3.7 Pritoţbo tekmovalni ţiriji glede odločitve o pravici do nastopa tekmovalca se lahko 

vloţi do pričetka tekmovanja. 

11.3.8 Predsednik tekmovalne ţirije mora takoj sklicati člane ţirije, če je potrebna obravnava 

pravilno vloţene pritoţbe. 

11.3.9 Tekmovalna ţirija mora svojo odločitev podati v 60 minutah po začetku zasedanja. 

11.3.10 Tekmovalna ţirija svojo odločitev pisno argumentira in jo predloţi osebi, ki je vloţila 

pritoţbo. 

11.3.11 Tekmovalna ţirija se mora pred končno odločitvijo posvetovati z glavnim sodnikom, 

sodniki in ostalimi funkcionarji, da pridobi vse potrebne informacije. 

11.3.12 Odločitev ţirije je dokončna. 
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12. POGLAVJE – SVETOVNO PRVENSTVO 

Veljajo mednarodna tekmovalna pravila, razen dopolnil v tem poglavju.  

12.1 – ORGANIZACIJA         [PR] 

12.1.1 Svetovno prvenstvo v sprintu na divjih vodah je organizirano vsako leto. 

12.1.2 Svetovno prvenstvo v klasičnem spustu na divjih vodah je organizirano vsako drugo 

leto (v parnem letu). Organizirano je skupaj s svetovnim prvenstvom v sprintu na 

divjih vodah. 

 

12.2 – TEKMOVALNI PROGRAM        [PR] 

12.2.1 – Posamične tekme v klasičnem spustu na divjih vodah: 

MK1 CL Moški kajak v klasičnem spustu 

WK1 CL Ţenski kajak v klasičnem spustu 

MC1 CL Moški kanu v klasičnem spustu 

WC1 CL Ţenski kanu v klasičnem spustu 

MC2 CL Moški kanuistični dvojec v klasičnem spustu 

WC2 CL Ţenski kanuistični dvojec v klasičnem spustu 

 

12.2.2 – Posamične tekme v sprintu na divjih vodah: 

MK1 SP Moški kajak v sprintu na divjih vodah 

WK1 SP Ţenski kajak v sprintu na divjih vodah 

MC1 SP Moški kanu v sprintu na divjih vodah 

WC1 SP Ţenski kanu v sprintu na divjih vodah 

MC2 SP Moški kanuistični dvojec v sprintu na divjih vodah 

WC2 SP Ţenski kanuistični dvojec v sprintu na divjih vodah 
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12.2.3 – Ekipne tekme v klasičnem spustu na divjih vodah: 

MK1x3 CL Moški kajak v klasičnem spustu ekipno 

WK1x3 CL Ţenski kajak v klasičnem spustu ekipno 

MC1x3 CL Moški kanu v klasičnem spustu ekipno 

WC1x3 CL Ţenski kanu v klasičnem spustu ekipno 

MC2x3 CL Moški kanuistični dvojec v klasičnem spustu ekipno 

WC2x3 CL Ţenski kanuistični dvojec v klasičnem spustu ekipno 

 

12.2.4 – Ekipne tekme v sprintu na divjih vodah: 

MK1x3 SP Moški kajak v sprintu na divjih vodah ekipno 

WK1x3 SP Ţenski kajak v sprintu na divjih vodah ekipno 

MC1x3 SP Moški kanu v sprintu na divjih vodah ekipno 

WC1x3 SP Ţenski kanu v sprintu na divjih vodah ekipno 

MC2x3 SP Moški kanuistični dvojec v sprintu na divjih vodah ekipno 

WC2x3 SP Ţenski kanuistični dvojec v sprintu na divjih vodah ekipno 

 

12.3 – PRIJAVE           [SR] 

12.3.1 Številčne prijave je potrebno posredovati vsaj 45 dni pred pričetkom prvega 

tekmovalnega dne preko ICF spletnega prijavnega sistema.  

12.3.2 Zveza lahko na svetovno prvenstvo prijavi največ štiri (4) čolne v vsaki kategoriji in 

vsaki starostni kategoriji. Ti štirje (4) čolni lahko nastopajo v tekmah klasičnega spusta 

in sprinta na divjih vodah. 

 

12.4 – TEKMOVALNI FORMAT       [SR] 

12.4.1 Ekipne tekme v sprintu na divjih vodah so sestavljene iz ene (1) finalne voţnje. 
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12.5 – TEKMOVALNI URNIK        [SR] 

12.5.1 Svetovno prvenstvo v spustu na divjih vodah (klasični spust in sprint na divjih vodah) 

 12.5.1.a – Svetovno prvenstvo v spustu na divjih vodah (klasični spust in sprint na 

divjih vodah) je običajno organizirano v petih (5) tekmovalnih dneh. 

 12.5.1.b – Univerzalen urnik 

1. dan Posamične tekme v klasičnem spustu na divjih vodah 

2. dan Ekipne tekme v klasičnem spustu na divjih vodah 

3. dan Posamične tekme v sprintu na divjih vodah - kvalifikacije 

4. dan Posamične tekme v sprintu na divjih vodah - finale 

5. dan Ekipne tekme v sprintu na divjih vodah 

 

12.5.2 Svetovno prvenstvo v sprintu na divjih vodah 

 12.5.2.a – Svetovno prvenstvo v sprintu na divjih vodah je običajno organizirano v 

treh (3) tekmovalnih dneh.  

 12.5.2.b – Univerzalen urnik 

1. dan Posamične tekme v sprintu na divjih vodah - kvalifikacije 

2. dan Posamične tekme v sprintu na divjih vodah - finale 

3. dan Ekipne tekme v sprintu na divjih vodah 

 

12.5.3 Tehnični odbor ICF za spust na divjih vodah (ICF WWCC) je odgovoren za končni 

urnik tekmovanja. 

12.5.4 Vsaka sodelujoča nacionalna zveza mora vsaj en (1) mesec pred odprtjem svetovnega 

prvenstva prejeti okviren program z okvirnim urnikom tekmovanja in številom 

registriranih čolnov v vsaki kategoriji. 

12.5.5 Končno verzijo tekmovalnega urnika morajo sodelujoče nacionalne zveze prejeti 

najkasneje osem (8) dni pred uradnim treningom. Spremembe je mogoče vpeljati na 

sestanku vodij ekip. 
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12.6 – STARTNI VRSTNI RED       [SR] 

Na svetovnem prvenstvu je startni vrstni red v klasičnem spustu in sprintu na divjih vodah v 

drugi posamični voţnji obratni vrstni red rezultatov prve posamične voţnje.  

 

12.7 –FUNKCIONARJI         [SR]  

12.7.1  Imenovan funkcionar ne more opravljati nikakršnih vlog v nacionalnih 

reprezentancah, kot na primer vlogo vodje ekipe, trenerja. 

12.7.2 Stroške nastanitve in prehrane v času tekmovanja za člane ţirije, vodjo tekmovanja, 

tehničnega vodjo in glavnega sodnika krije organizator tekmovanja (HOC). 

 

12.8 – PROGA           [SR] 

12.8.1 Proga za ekipno tekmo v klasičnem spustu je ista proga, na kateri je potekala 

posamična tekma v klasičnem spustu. 

12.8.2 Proga za ekipno tekmo v sprintu na divjih vodah je ista proga, na kateri je potekala 

posamična tekma v sprintu na divjih vodah. 

 

12.9 – MERJENJE ČASA         [SR] 

12.9.1 Merjenje časa na svetovnem prvenstvu se mora izvajati tako elektronsko (natančnost 

do 0,01 sekunde) kot z rezervnim sistemom merjenja časa (štoparica). 

12.9.2 V vsakem primeru mora biti za sproţitev in ustavitev ure uporabljeno tekmovalčevo 

telo. 

12.9.3 Pri izračunu rezultatov ima elektronski način prednost.  

12.9.4 V primeru izpada elektronskega sistema merjenja se uporabijo časi, pridobljeni z 

rezervnim sistemom. 

 

12.10 – ICF POKAL NARODOV        [PR] 

12.10.1 V spustu na divjih vodah bosta podeljena dva (2) pokala narodov: 

 en ICF pokal narodov najboljši naciji v klasičnem spustu na divjih vodah (posamično 

in ekipno), 

 en ICF pokal narodov najboljši naciji v sprintu na divjih vodah (posamično in ekipno). 
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12.10.2 Vsak pokal narodov bo podeljen na podlagi števila zlatih kolajn, ki jih bodo osvojili 

tekmovalci določene nacionalne zveze. 

12.10.3 V primeru enakega števila zlatih kolajn, bo upoštevano število osvojenih srebrnih 

kolajn in nato število bronastih kolajn. 

12.10.4 Če dve (2) ali več nacionalnih zvez osvoji enako število zlatih, srebrnih in bronastih 

kolajn, osvojijo isto mesto in so na jakostni lestvici razvrščene po abecednem vrstnem 

redu oznake NOC.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

13. POGLAVJE – SVETOVNO PRVENSTVO ZA MLADINCE 

IN MLAJŠE ČLANE (U23) 

Veljajo mednarodna tekmovalna pravila in posebna pravila za svetovno prvenstvo, razen 

dopolnil v tem poglavju. 

13.1 – ORGANIZACIJA         [PR] 

Svetovno prvenstvo v spustu na divjih vodah za mladince in mlajše člane (U23) je 

organizirano vsako drugo leto (v neparnem letu).  

 

13.2 – PRIJAVE          [SR] 

13.2.1  V posamičnih kategorijah MK1, WK1, MC1, MC2, WC1, WC2 se lahko tekmovalec 

prijavi in tekmuje samo v eni enaki kategoriji v starostni skupini ali mladincev ali 

mlajših članov. Tekmovalci pa se lahko prijavijo v različne kategorije v različnih 

starostnih skupinah.  

13.2.2 V kategorijah MC2 in WC2 se lahko tekmovalec prijavi v obe starostni skupini z 

dvema različnima partnerjema, dokler je to v skladu s točko 1.4. Z istim partnerjem se 

ne more prijaviti v obe starostni skupini. 

 

13.3 – TEKMOVALNI URNIK        [SR] 

Svetovno prvenstvo v spustu na divjih vodah za mladince in mlajše člane (U23) (klasični 

spust in sprint na divjih vodah) je običajno organizirano v petih (5) tekmovalnih dneh, kakor 

člansko svetovno prvenstvo (glej točko 12.5). 

 

13.4 – STARTNI VRSTNI RED        [SR] 

Startni vrstni red prve posamične tekme je obratni vrstni red uvrstitev tekme v klasičnem 

spustu s prejšnjega svetovnega prvenstva za mladince in mlajše člane. Neuvrščeni 

posamezniki startajo na začetku liste.  
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14. POGLAVJE – SVETOVNI POKAL 

Veljajo mednarodna tekmovalna pravila in posebna pravila za svetovno prvenstvo, razen 

dopolnil v tem poglavju. 

14.1 – ORGANIZACIJA        [PR] 

14.1.1  Z namenom širjenja in razvoja spusta na divjih vodah se tekme svetovnega pokala v 

spustu na divjih vodah (WCWWC) izvede vsako leto. 

14.1.2 V vsaki kategoriji MK1, WK1, MC1, WC1, MC2 in WC2 se podeli po eno nagrado, ki 

nosi naziv: ICF svetovni pokal v spustu na divjih vodah. 

14.1.3 Svetovni pokal v spustu na divjih vodah (WCWWC) običajno sestoji iz:  

 14.1.3.a – Serije največ štirih (4) tekmovanj v klasičnem spustu in štirih (4) tekmovanj 

v sprintu na divjih vodah. 

 14.1.3.b – Zadnji dve (2) štejeta kot finale. 

 14.1.3.c – Nujno je, da nosita naziv finale.  

14.1.4 Ista tekmovalna proga v okviru WCWWC ne more biti uporabljena več kot trikrat (3) 

zapored. 

14.1.5 Z dovoljenjem ICF tehničnega odbora za spust na divjih vodah so etape svetovnega 

pokala lahko izvedene v enem (1) ali več dneh. 

 

14.2 – PRIJAVE          [SR] 

Vsaka nacionalna zveza lahko za posamezno kategorijo v okviru WCWWC prijavi največ šest 

(6) čolnov. 

 

14.3 – TEKMOVALNI PROGRAM         [SR] 

Ekipne tekme niso izvedene. 

 

14.4 – STARTNI VRSTNI RED        [SR]  

14.4.1  Prvi WCWWC 

 14.4.1.a - Startni vrstni red na prvi tekmi svetovnega pokala v spustu na divjih vodah v 

kateri koli kategoriji mora biti v obratnem vrstnem redu skupne razvrstitve v 

svetovnem pokalu predhodnega leta. 
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14.4.1.b - Tisti tekmovalci, ki uvrstitve na lestvici skupnega seštevka v svetovnem 

pokalu nimajo, bodo startali pred tekmovalci, uvrščenimi na lestvici skupnega 

seštevka v svetovnem pokalu, in sicer v obratnem vrstnem redu trenutne ICF jakostne 

lestvice.  

 14.4.1.c – Kateri koli drugi tekmovalci, ki nimajo uvrstitve na nobeni izmed jakostnih 

lestvic, bodo v abecednem vrstnem redu startali na začetku. 

14.4.2 Startni vrstni red na naslednjih tekmah svetovnega pokala v spustu na divjih vodah je 

obratni vrstni red uvrstitev na trenutni lestvici skupnega seštevka v svetovnem pokalu.  

 

14.5 – TEHNIČNI PREDSTAVNIK ICF       [SR] 

14.5.1 Tehnični odbor za spust na divjih vodah imenuje enega (1) tehničnega predstavnika 

ICF za vsako izmed tekmovanj svetovnega pokala (WCWWC). 

14.5.2 Organizator tekmovanja (HOC) krije stroške potovanja, bivanja in hrane predstavnika 

ICF. 

14.5.3 Tehnični predstavnik ICF nadzoruje tekmovanje. 

14.5.4 Tehnični predstavnik ICF ima pravico prisostvovati in glasovati na vseh sestankih. 

14.5.5 Tehnični predstavnik ICF mora v sodelovanju s HOC nadzorovati pripravo trenutnih 

rezultatov svetovnega pokala. 

14.5.6 Po vsaki tekmi svetovnega pokala mora tehnični predstavnik ICF generalnemu 

sekretarju ICF in predsedniku tehničnega odbora za spust predloţiti poročilo o 

športnem vidiku tekmovanja. 

 

14.6– RAZVRSTITEV V SVETOVNEM POKALU     [SR] 

14.6.1  Razvrstitev na tekmah svetovnega pokala v posamezni kategoriji je določena na 

podlagi končnih uvrstitev vsake izmed tekem svetovnega pokala (WCWWC). 
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14.6.2 Vsak sodelujoči tekmovalec na tekmi svetovnega pokala v spustu na divjih vodah 

prejme naslednje število točk: 

Uvrstitev MK1 WK1 MC1 WC1 MC2 WC2 

1. mesto 100 50 

2. mesto 95 46 

3. mesto 91 43 

4. mesto 88 41 

5. mesto 86 39 

6. mesto 85 38 

7. mesto 84 37 

… Itd. Itd. 

 

14.6.3 Ko so zaključena vsa tekmovanja, je končna lestvica skupnega seštevka v svetovnem 

pokalu vzpostavljena s seštevkom najboljših štirih rezultatov, ne glede na to, ali je 

tekmovalec nastopil v finalih ali ne. 

14.6.4 Tekmovalec z najvišjim številom prejetih točk je zmagovalec v skupnem seštevku 

svetovnega pokala v svoji kategoriji. 

14.6.5 V primeru izenačenega izida v končni razvrstitvi se višjo uvrstitev pripiše tistemu 

tekmovalcu, ki je na finalni tekmi serije svetovnega pokala dosegel boljši rezultat. 

14.6.6 Če sta na finalni tekmi svetovnega pokala organizirani dve vrsti finalnih tekem, so 

najboljši rezultati izračunani s seštevkom obeh (2) vrst tekem. 

14.6.7 Če je izid še vedno izenačen, izenačena tekmovalca zasedeta isto mesto. 

 

14.7 – NAGRADE          [SR] 

14.7.1 Kolajne ali nagrade morajo biti podeljene najboljšim trem (3) tekmovalcem v vsaki 

kategoriji vsake tekme.    

14.7.2 Pokale za skupni seštevek svetovnega pokala zagotovi ICF. 

 

 



58 

 

15. POGLAVJE – ICF JAKOSTNA LESTVICA V SPUSTU NA 

DIVJIH VODAH 

15.1 – NAČELA           [SR] 

15.1.1 Namen ICF jakostne lestvice je vzpostavitev sistema razvrščanja tekmovalcev v spustu 

na divjih vodah. 

15.1.2 ICF jakostna lestvica je stalen sistem točkovanja, ki razvršča tekmovalce v vsaki 

kategoriji. 

15.1.3 Točke za ICF jakostno lestvico se podeluje na svetovnem prvenstvu, svetovnih pokalih 

in tekmovanjih za razvrstitev na ICF jakostni lestvici, ki jih določi tehnični odbor za 

spust na divjih vodah (ICF WWCC). 

15.1.4 Razvrstitev na ICF jakostni lestvici se izračuna na podlagi treh (3) najboljših 

rezultatov tekmovalca, doseţenih v zadnjih dveh (2) letih. 

 

15.2 – REZULTATI IN UPRAVLJANJE RAZVRŠČANJA    [SR] 

15.2.1  Razvrstitev na ICF jakostni lestvici pripravi ICF WWCC. 

15.2.2 Posodobljena jakostna lestvica je objavljena po vsakem tekmovanju.  

15.2.3 Organizator (HOC), ki rezultatov ne posreduje ICF WWCC, je lahko izločen iz 

tekmovalnega koledarja za prihodnjo sezono.  

 

15.3 – TOČKOVNI SISTEM         [SR] 

15.3.1 Razvrščanje točk na svetovnem prvenstvu 

 15.3.1.a – Največje in najmanjše število točk: 

 Največje število točk Najmanjše število točk 

1000 500 

 

 15.3.1.b – Točke so razvščene na podlagi uvrstitev tekmovalcev.  

 15.3.1.c – Zmagovalec prejme največje število točk, nato pa je za vsako naslednjo 

uvrstitev odštetih po 15 točk. 
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15.3.2 Razvrščanje točk na svetovnem pokalu 

15.3.2.a – Največje in najmanjše število točk: 

 Največje število točk Najmanjše število točk 

800 300 

 

 15.3.2.b – Točke so razvščene na podlagi uvrstitev tekmovalcev.  

 15.3.2.c – Zmagovalec prejme največje število točk, nato pa je za vsako naslednjo 

uvrstitev odštetih po 10 točk. 

15.3.3 Razvrščanje točk na tekmovanjih za razvrstitev na ICF jakostni lestvici 

 15.3.3.a – Največje in najmanjše število točk: 

 Največje število točk Najmanjše število točk 

500 100 

 

 15.3.3.b – Točke so razvščene na podlagi uvrstitev tekmovalcev.  

 15.3.3.c – Zmagovalec prejme največje število točk, nato pa je za vsako naslednjo 

uvrstitev odštetih po 5 točk. 
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16. POGLAVJE – MEDNARODNI TEHNIČNI FUNKCIONARJI 

– IZOBRAŢEVALNA POT 

To poglavje ureja vidike izobraţevalnih poti za mednarodne tehnične funkcionarje v spustu na 

divjih vodah, poleg točke 1.15, ki se nanaša na ICF pravila vodenja športa. 

16.1 – IZPITI           [SR] 

16.1.1 Sodniški izpit se organizira na vsakem svetovnem prvenstvu, če je zanj dovolj interesa. 

16.1.2 Izpit vključuje praktično oceno.  


