
 Na podlagi 2. točke prvega odstavka 23. člena statuta Kajakaške zveze Slovenije (KZS) je predsedstvo  KZS 
 n  a seji dne 11.5. 2022 sprejelo 

 PRAVILNIK SLOVENSKEGA POKALA – MIRNE VODE 

 1. člen 

 (kratek opis in namen) 

 1.  Slovenski pokal – mirne vode je serija kajakaških tekmovanj v sprintu na mirnih vodah, 
 kajakaškem maratonu ter tekmovanj s prirejenimi pravili za mlajše kategorije in mladince. 

 2.  Namen slovenskega pokala – mirne vode je: 

 •  popularizacija kajakaštva med mladimi, 

 •  možnos� nabiranja prvih tekmovalnih izkušenj, 

 •  mo�vacija za redni trening (druženje, sprememba okolja, sprejemanje izzivov, 

 preseganje, postavljanje ciljev, tekmovalnost itd.), 

 •  pravilno usmerjen dolgoročni razvoj športnikov z izbiro ustreznih disciplin, razdalj,  pravil, 

 čolnov ter povezavo z ostalimi kajakaškimi disciplinami, 

 •  prepoznavanje talentov, 

 •  razporejenost tekmovanj preko cele tekmovalne sezone in s tem mo�viranje 

 tekmovalcev za trening v daljšem časovnem obdobju, 

 •  razvoj značaja in osebnos� skozi tekmovalne izkušnje, 

 •  uporaba rezultatov kot dodaten kriterij za rangiranje tekmovalcev za potrebe izbora in 

 oblikovanje mladinskih ekip. 

 2. člen 

 (kategorije in discipline) 

 1.  Na tekmovanjih za slovenski pokal lahko nastopajo tekmovalci v naslednjih starostnih 
 kategorijah in disciplinah: 

 Cicibani/cicibanke 

 •  SPRINT: 

 ▪  kajak eno- in dvosed, mešani dvosed 

 ▪  priporočena tekmovalna razdalja je 200m - 1000m 

 •  MARATON: 

 ▪  kajak eno- in dvosed, mešani dvosed 

 ▪  priporočena tekmovalna razdalja je 2-4 km. 
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 •  TEKMOVANJA PO PRIREJENIH PRAVILIH: 

 ▪  kajak eno- in dvosed, mešani dvosed 

 ▪  tekmovanja na nestandardnih razdaljah, klasična tekmovanja z dodatnimi 

 spretnostnimi, orientacijskimi ali miselnimi nalogami, spretnostne naloge. 

 Mlajši dečki/mlajše deklice 

 •  SPRINT: 

 ▪  kajak eno- in dvosed, mešani dvosed 

 ▪  priporočena  tekmovalna razdalja je 200m - 1000m 

 •  MARATON: 

 ▪  kajak eno- in dvosed, mešani dvosed 

 ▪  priporočena tekmovalna razdalja je 4-6 km. 

 •  TEKMOVANJA PO PRIREJENIH PRAVILIH: 

 ▪  kajak eno- in dvosed, mešani dvosed 

 ▪  tekmovanja na nestandardnih razdaljah, klasična tekmovanja z dodatnimi 

 spretnostnimi, orientacijskimi ali miselnimi nalogami, spretnostne naloge. 

 Starejši dečki/starejše deklice 

 •  SPRINT: 

 ▪  kajak eno- in dvosed, mešani dvosed, kanu eno- in dvoklek, 

 ▪  priporočena tekmovalna razdalja je 200m - 2000m 

 •  MARATON: 

 ▪  kajak eno- in dvosed, mešani dvosed, kanu eno- in dvoklek, 

 ▪  priporočena tekmovalna razdalja je 6-10 km. 

 •  TEKMOVANJA PO PRIREJENIH PRAVILIH: 

 ▪  kajak eno- in dvosed, mešani dvosed, kanu eno- in dvoklek, 

 ▪  tekmovanja na nestandardnih razdaljah, klasična tekmovanja z dodatnimi 
 spretnostnimi, orientacijskimi ali miselnimi nalogami, spretnostne naloge. 

 V kanuju lahko nastopajo tudi mlajši tekmovalci, vendar v enotni kategoriji starejših dečkov  oz. 
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 deklic. 

 Mladinci/mladinke 

 •  SPRINT: 

 ▪  kajak eno- in dvosed, kanu eno- in dvoklek, 

 ▪  osnovne tekmovalne razdalje so: 200, 500, 1000, 2000 in 5000m, dovoljene so tudi 
 druge razdalje in kronometer. 

 •  MARATON: 

 ▪  kajak eno- in dvosed, mešani dvosed, kanu eno- in dvoklek, 

 ▪  priporočena tekmovalna razdalja je 10-20 km 

 2.  V kategoriji cicibani/cicibanke nastopajo tekmovalci/ke, ki v tekočem letu dopolnijo 10 let in 
 mlajši. 

 3.  V kategoriji mlajši dečki/deklice nastopajo tekmovalci/ke, ki v tekočem letu dopolnijo 11 in 12  let. 

 4.  V kategoriji starejši dečki/deklice nastopajo tekmovalci/ke, ki v tekočem letu dopolnijo 13 in 14 
 let. 

 5.  V enotni kategoriji mladincev/mladink nastopajo tekmovalci/ke, ki v tekočem letu dopolnijo 15, 
 16, 17 in 18 let. 

 6.  V  disciplini  K-2  lahko  tekmovalci  nastopijo  tudi  v  starejši  kategoriji  (eno  kategorijo  višje). 
 Ekipa  je  uvrščena  v  �sto  kategorijo,  ki  ji  pripada  starejši  tekmovalec.  Tekmovalec  lahko 
 nastopi v največ dveh ekipah na enem tekmovanju. 
 V  disciplini  K-2  lahko  tekmovalci  nastopajo  iz  dveh  različnih  klubov  samo  z  odobritvijo 
 organizatorja  izven  konkurence.  Udeleženci  tekmovanj  morajo  bi�  o  tem  seznanjeni  na  sestanku 
 trenerjev pred začetkom tekmovanja. 

 3. člen 

 (čolni in oprema) 

 1.  Tekmovanje za slovenski pokal – mirne vode se organizira v disciplinah, ki so navedene v 2. 
 členu. 

 2.  Kategorije mlajših dečkov in deklic ter cicibanov in cicibank v vseh disciplinah nastopajo v 
 mini kajakih (MK 420 in MK 520). 

 3.  Kategorije dečkov in deklic ter mladincev in mladink nastopajo v čolnih največje 
 dovoljene dolžine 520cm in najnižje dovoljene teže 12 kg za enojce in 640cm in 18kg za 
 dvojce. Ustrezni so čolni, ki ustrezajo kriterijem ICF in imajo krmilo. 

 4.  Organizator lahko razpiše dodatno tekmo za cicibane, kjer ni omejitve pri uporabi 
 čolnov. Tekmovanje mora bi� usklajeno in potrjeno s strani glavnega sodnika. Tekma ne 
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 šteje za skupni seštevek SLO pokala. 

 5.  Na tekmovanjih je obvezna uporaba plavalnih jopičev za vse udeležence mlajše od 14 let 
 in vse, ki v tekočem letu dopolnijo 14 let. 

 6.  Organizator lahko na tekmovanju kontrolira čolne, pri čemer mora vsem udeležencem 
 zagotovi� kontrolo opreme pred tekmovanjem. Udeleženci morajo bi� o tem 
 seznanjeni že v razpisu. 

 7.  Priporočljivo je, da tekmovalci v dvojcih nosijo enotna klubska oblačila. 

 4. člen 

 (število in razporejenost tekmovanj) 

 1.  Tekmovanja se organizirajo v obdobju od aprila do oktobra. 

 2.  V posamezni sezoni morajo bi� za starostne kategorije cicibanov/cicibank, mlajših 
 dečkov/deklic ter starejših dečkov/deklic ter mladincev/mladink izvedena vsaj 4 
 tekmovanja. 

 3.  Odbor za  mirno vodo izmed predlogov klubov za vsako sezono posebej do konca  koledarskega 
 leta določi tekmovanja, ki bodo štela za skupni seštevek slovenskega pokala na  mirnih vodah v 
 naslednji sezoni. 

 4.  Tekmovanje za slovenski pokal se praviloma izvede v enem dnevu. 

 5.  Termini mirno in divjevodaških tekmovanj za slovenski pokal se praviloma ne smejo 
 prekriva�. 

 5. člen 

 (točkovanje in veljavnost kategorij) 

 1.  V točkovanju za skupno uvrs�tev v slovenskem pokalu mlajših kategorij se upošteva 70% 
 tekmovanj, organiziranih v posameznih kategorijah. 

 Število organiziranih tekem  Število tekem, ki šteje za 
 skupni seštevek SLO pokala 

 3  3 

 4  3 

 5  4 

 6  5 

 7  5 

 8  6 

 2.  Točke za skupni seštevek se razdeli vsem nastopajočim, tudi v kategorijah, kjer nastopijo 
 manj kot trije tekmovalci. 
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 3.  Kategorija je v skupnem seštevku veljavna le, če so v njej v končnem seštevku uvrščeni vsaj 3 
 tekmovalci/tekmovalke oz. ekipe. 

 4.  Točke za posamezno kategorijo se delijo kot sledi: 
 1. mesto 50 točk 
 2. mesto 45 točk 
 3. mesto 42 točk 
 4. mesto 40 točk 
 5. mesto 39 točk 

 Vsako nižje uvrščeno mesto dobi eno točko manj. Tako dobi 43. mesto 1 točko. Od 43. mesta 
 naprej vsak dobi 1 točko. Če so na tekmovanju kvalifikacije in finala mora organizator 
 razporedi� tekmovalce po mes�h od prvega do zadnjega. 

 6.  Tekmovalec / posadka mora za veljavni  skupni seštevek ime� zabeleženi vsaj 2 tekmovanji. 

 7.  V primeru istega števila točk, je boljši �s� tekmovalec, ki je dosegel isto število točk z višjo 
 uvrs�tvijo na posameznih tekmah. Tekmovalce, ki so dosegli skupno  število točk le na 
 podlagi točk, doseženih po 43. Mestu, razvrščamo le, če je to mogoče. V  nasprotnem 
 primeru si delijo mesta. Po eno točko dobijo tudi tekmovalci, ki so štartali, pa tekmovanja 
 niso končali. 

 6. člen 

 (tekmovalne proge) 

 1.  SPRINT 

 Tekmovanja v sprintu se odvijajo na naslednjih razdaljah: 200, 500, 1000, 2000 in 5000m. 
 Tekmovanje na 1000, 2000 in  5000 metrov je lahko izvedeno na krožni progi, pri čemer obrat ne 
 sme bi� postavljen bližje kot 500 metrov od štarta. 
 Pri obratu za 180 stopinj, morajo bi� postavljene vsaj 3 boje, ki določajo polkrog v katerem je 
 tekmovalcem omogočeno nemoteno in neprekinjeno veslanje v obratu. (priporočen radij je 15 
 metrov). Če je proga postavljena krožno in obra� niso večji od 90 stopinj, so obra� lahko označeni 
 z eno bojo. 
 Boje na obratu morajo bi� dovolj velike, da se vidijo iz štartne linije. 
 Boje na štartni in ciljni liniji morajo bi� postavljene paralelno, proga pa mora poteka� v ravni liniji. 
 Tekmovanja v sprintu se praviloma odvijajo na  stoječih vodah. V primeru, da so pogoji za vse 
 tekmovalce enaki, se lahko odvijajo tudi v  drugačnih razmerah. 

 2.  MARATON 

 Tekmovanje v maratonu je lahko organizirano na eni razdalji ali na krožni progi. Tekmovanja  v 
 maratonu se lahko odvijajo na mirni oz. tekoči vodi, brez divjevodnih tvorb. 

 3.  TEKMOVANJA S PRIREJENIMI PRAVILI 

 Na tekmovanjih s prirejenimi pravili (poljubne razdalje z dodatnimi nalogami, razna 
 tekmovanja v spretnos�, tekmovanja na nestandardnih razdaljah, kronometer …) mora 
 organizator v  razpisu opisa� progo, izvedbo nalog, način kaznovanja ne-izvedbe ali napačne 
 izvedbe  posameznih nalog in dovoljeno oz. zahtevano opremo. Tekmovanja s prirejenimi 
 pravili se  praviloma odvijajo na stoječih vodah. V primeru, da so pogoji za vse tekmovalce 
 enaki, se  lahko odvijajo tudi v drugačnih razmerah. 
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 7. člen 

 (program tekmovanja) 

 Vrstni red disciplin in kategorij na vseh tekmah za slovenski pokal – mirne vode določi 
 organizator glede na prijave in posebnos� tekmovanja. Zaradi spodbujanja razvoja vseh  disciplin 
 naj organizator poskuša omogoči� nastop tekmovalcem v več disciplinah in nastop  tudi �s�m, ki 
 nimajo lastne opreme in si jo izposojajo. 

 8. člen 

 (trening) 

 Tekmovalne proge morajo bi� ves čas tekmovanja proste in so rezervirane samo za čolne, ki 
 tekmujejo. Pred tekmovanjem je trening na progi za tekmovanje dovoljen, vendar mora bi� 
 končan vsaj 15 minut pred pričetkom tekmovanja. Organizator zaradi varnostnih zahtev lahko 
 odloči drugače. 

 9. člen 

 (merjenje časov in objava rezultatov) 

 Na tekmovanjih v sprintu in maratonu je merjenje lahko elektronsko ali ročno. Prihodi v cilj 
 morajo bi� posne� z video kamero. Posnetki morajo bi razločni in omogoča� jasno sliko, kjer se 
 vidijo vsi udeleženci in njihove štartne številke. Uradni rezulta� morajo bi� objavljeni in 
 izobešeni po vsakem tekmovanju. Končni rezulta� morajo bi� objavljeni najmanj 20 minut  pred 
 razglasitvijo. Po tekmovanju morajo bi� posredovani na KZS v elektronski obliki (tabela Excel). 

 10. člen 

 (pravica nastopa) 

 1.  Pravico nastopa na tekmovanjih slovenskega pokala – mirne vode imajo vsi tekmovalci, 
 registrirani pri Kajakaški zvezi Slovenije z veljavno licenco za tekočo sezono. Tekmovalci na 
 tekmovanjih nastopajo na lastno odgovornost. 

 2.  Pravico nastopa na posameznem tekmovanju imajo tekmovalci, ki so poravnali štartnino na 
 tekmovanju. Štartnina se plačuje skladno z navodili pristojnega organa za posamezno sezono. 

 11. člen 

 (koordinator) 

 1.  Za pravilen in nemoten potek serije tekmovanj za slovenski pokal – mirne vode skrbi odbor za 
 mirne vode pri KZS, ki za to imenuje koordinatorja. 

 2.  Naloge koordinatorja so: 

 •  skrbi, da so tekmovanja organizirana v skladu z določili tega pravilnika,  •  skrbi za 

 reševanje vseh vprašanj, povezanih z nemoteno izvedbo tekmovanj,  •  zbira 

 predloge in pobude trenerjev o spremembah pokala, 

 •  skrbi za izračun trenutne in končne razvrs�tve točkovanja za slovenski pokal,  • 
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 organizatorjem z manj izkušnjami z nasve� pomaga pri organizaciji tekmovanj. 

 12. člen 

 (priznanja) 

 Priznanja za posamezno tekmovanje slovenskega pokala zagotovi organizator tekmovanja. V 
 kategoriji cicibani/cicibanke se nagrajuje vse uvrščene tekmovalce/ke, vendar naj se nagrade  za 
 tri prvouvrščene razlikujejo od ostalih (tolažilnih). Priznanja za končno razvrs�tev v  posameznih 
 kategorijah za slovenski pokal – mirne vode zagotovi Kajakaška zveza Slovenije.   Če kategorija na 
 posameznem tekmovanju ni popolna, se glede podeljevanja nagrad za to  kategorijo odloči 
 organizator. Priznanja za skupni seštevek se podeli le, če so v posamezni  kategoriji na koncu 
 uvrščenih vsaj 3 tekmovalci/tekmovalke oz. ekipe, ki imajo zabeležen več kot en rezultat. 

 13. člen 

 Pravilnik začne velja� z dnem sprejema na predsedstvu KZS. 

 Številka: 05 / 2022 
 Datum: 11.5.2022 

 Predsednik: Andrej Ribič 
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