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1) Práva a povinnosti účastníkov 

I) Práva pretekárov 

a) Pretekári majú právo súťažiť bez obmedzení. 

b) Pretekári majú právo na rozpis jázd umiestnený na viditeľnom mieste. 

c) Pretekári majú právo na vysvetlenie pravidiel, ak niečomu nerozumejú. 

d) Pretekári majú právo byť za svoje výkony ohodnotení. 

II) Povinnosti pretekárov 

a) Pretekári sú povinní sledovať rozpis. 

b) Pretekári sú povinní včas sa dostaviť na štart. 

c) Pretekári sú povinní rešpektovať pokyny rozhodcov a personálu. 

d) Pretekári sú povinní pretekať „fair play“. 

e) Pretekári sú povinní dostaviť sa na vyhodnotenie výsledkov. 

f) V prípade, že si pretekári nebudú plniť tieto povinnosti, môžu byť rôzne 

penalizovaní, v krajnom prípade diskvalifikovaní či vylúčení z pretekov. 

 

2) Povinnosti organizátora 

I) Riaditeľ pretekov 

a) Riaditeľ pretekov je najvyššie postavený člen personálu. 

b) Riaditeľ pretekov zodpovedá za chod pretekov. 

c) Riaditeľ pretekov je povinný zostaviť rozpis jázd a umiestniť ho na viditeľnom 

mieste. 

d) Riaditeľ pretekov je povinný zostaviť rozpis personálu. 

II) Výkonná rada pretekov 

a) Skladá sa z 3 členov, predsedu a 2 zástupcov. 

b) Na uznesenie výkonnej rady je potrebný súhlas väčšiny členov. 

c) Výkonná rada pretekov môže svojimi uzneseniami zmeniť pravidlá a udeľovať 

výnimky z pravidiel. 

d) Výkonná rada pretekov môže svojimi uzneseniami zmeniť rozhodnutie riaditeľa. 

III) Hlavný rozhodca 

a) Hlavný rozhodca zodpovedá za správnosť výsledkov odovzdaných na 

vyhodnotenie 

b) Hlavný rozhodca zodpovedá za rozhodcov. 

c) Hlavný rozhodca musí poslúchať riaditeľa a výkonnú radu 

 

3) Organizačná štruktúra 

I) Stupne riadenia 

a) Prvý stupeň 

(1) Riaditeľ 

(2) Výkonná rada 

b) Druhý stupeň 

(1) Hlavný rozhodca 

c) Tretí stupeň 

(1) Vrchný rozhodca štart 

(2) Vrchný rozhodca cieľ 



d) Štvrtí stupeň 

(1) Rozhodca štart 

(2) Rozhodca cieľ 

e) Piaty stupeň 

(1) Náhradný rozhodca 

(2) Barman 

f) Šiesty stupeň 

(1) Pomocník 

(2) Hosteska 

II) Obsadzovanie pozícií 

a) Riaditeľ – je menovaný každoročne klubom ŠK Kajak a len klub ho môže 

odvolať. 

b) Výkonná rada – je menovaná súčasným riaditeľom raz za tri roky, odvolávať jej 

členou môže iba klub a to jedného člena za rok maximálne, rada nemôže byť celá 

odvolaná naraz. 

c) Hlavný rozhodca – je menovaný riaditeľom. 

d) Vrchný rozhodca – je menovaný riaditeľom a hlavným rozhodcom. 

e) Rozhodca – je menovaný riaditeľom a hlavným rozhodcom. 

f) Náhradný rozhodca – je menovaný riaditeľom. 

g) Ostatný personál – je menovaní riaditeľom. 

 

4) Kategórie pretekania a harmonogram 

I) Kategórie pretekania 

a) Kategórie pretekania vyberá a určuje riaditeľ pretekov. 

b) Kategórie môžu byť bodované a nebodované. 

c) Bodované kategórie umožňujú získavať body do Strawberry Cupu. 

d) Kategórie musia byť triedené podľa schopností a veku. 

e) Triedenie kategórií 

(1) Podľa typu 

- C1, C2, K1, K2, P1, S1, Bez pádla a pod. 

- Riaditeľ môže vytvárať a rušiť disciplíny. 

(2) Podľa úrovne 

- Rodičia (starší ako 18 rokov a majúci vlastné dieťa) 

- Deti 

- Krpci 

- Trénery 

(3) Podľa veku 

- Krpci 

- Medium 

- Profi 

- Rodičia 

- Všetky možné kombinácie vyššie uvedených. 

 

 



II) Harmonogram 

a) Harmonogram zostavuje riaditeľ. 

b) Harmonogram sa môže prispôsobovať podmienkam. 

c) Harmonogram sa musí dodržiavať. 

 

5) Konanie pretekov 

I) Čas a dátum 

a) Family Cup sa usporadúva raz ročne každý rok. 

b) Family Cup sa usporadúva v letných mesiacoch júl a august v čase mimo 

pretekov. 

c) Family Cup sa usporadúva vždy v sobotu. 

d) Čas a dátum konania musí riaditeľ pretekov oznámiť minimálne jeden mesiac 

od konania. 

e) V prípade nepriaznivého počasia môže byť dátum zmenený aj na poslednú 

chvíľu. 

II) Systém Family Cupov 

a) Family Cup sa usporadúva v trojiciach. 

- Napr. prvá trojica 19-20-21, druhá trojica 22-23-24 atď. 

- Číslované podľa roku konania, teda 2019 až 2021 a pod. 

b) Každá trojica má vlastný Strawberry Cup. 

 

6) Strawberry Cup 

a) Strawberry Cup je putovný pohár. 

b) Strawberry Cup sa udeľuje celkovému víťazovi pretekov. 

c) Celkového víťaza určuje bodovací systém. 

d) Bodovací systém je založený na princípe toho, že posledný pretekár dostane 

jeden bod a každý pred ním vždy o bod navyše. 

e) Ak ide o deblovú disciplínu, body sa delia na polovicu, teda posledná posádka 

má 0,5 + 0,5. 

f) Pretekáry, ktorý neprekročia cieľovú čiaru alebo sú diskvalifikovaní z iného 

dôvodu, sa bodovania nezúčastňujú. 

 

7) Logistika a financovanie 

I) Občerstvenie 

a) Občerstvenie sa získava od rodičov a klubu, je to založené na princípe 

dobrovoľného príspevku. 

b) Každý príspevok vo forme občerstvenia sa odzkadlí zlavou zo štartovného. 

II) Bufet 

a) Bufet zriaďuje riaditeľ pretekov. 

b) Bufet obsluhuje barman, poprípade ten, koho barman či riaditeľ pretekov určia. 

c) Bufet funguje nepretržite s minimálnimi prestávkami. 

 

 

 



III) Štartovné 

a) Štartovné určuje riaditeľ a zodpovedá za jeho vyzbieranie. 

b) Štartovné je symbolické – rádovo nesmie prekročiť sumu dve eurá za štart. 

c) Dohláška musí byť drahšia ako bežné štartovné – rádovo ale nesmie prekročiť 

sumu šesť eur za štart. 

IV) Financovanie pretekov 

a) Preteky si na seba zarábajú sami. 

b) Príjem na pokrytie nákladov tvorí štartovné a zisk z dražby. 

c) Dražba oblečenia prebieha na základe zaužívaného systému klubu ŠK Kajak 

Moravany nad Váhom. 

d) Zisk z dražby je celý určený pre potreby Family Cupu a je teda príspevkom od 

klubu. 

 

8) Záverečné ustanovizne 

I) Cieľ pretekov 

a) Cieľom pretekov je zariadiť aby sa všetci zúčastnení zabavili a zašportovali si. 

b) Neexistuje dôvod, prečo by mal personál vytvárať pretekárom prekážky. 

c) Spokojnosť všetkých zúčastnených je hlavná. 

II) Klub 

a) Preteky ŠK Kajak Family Cup sa konajú pod záštitou klubu ŠK Kajak Moravany 

nad Váhom. 

b) Preteky slúžia na propagáciu rýchlostnej kanoistiky. 

c) Preteky založil klub s cieľom upevňovať záujem o rýchlostnú kanoistiku u detí 

a vzbudiť záujem o pohyb aj u rodičov. 

d) Preteky vychádzajú zo svojho predchodcu Moravany Cup organizovaného 

klubom ŠK Kajak Moravany nad Váhom a sú jeho pokračovateľom. 

e) Preteky vychádzajú zo svojho predchodcu Mama & Tata Cup organizovaného 

klubom ŠK Kajak Moravany nad Váhom, ktorý je doň začlenený. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           Riaditeľ pretekov 
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