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Pravidla 2016 – upozornění na změny 
                                               
Platnost pravidel (str. 5) 

 
Jedná se o inovovanou verzi Pravidel, platnou od 1. 4. 2016. 
Důvodem je sjednocení všech platných řádů do jednoho dokumentu.  
Součástí pravidel jsou i tak zvané soutěžní směrnice – to znamená, že všechny údaje a termíny 
se týkají sezóny 2016. 
 
Věkové skupiny (str. 6) 

 
Jsou uvedeny věkové skupiny pro rok 2016. 
Rozšiřují se kategorie veteránů. 

 
Starty mimo věkovou kategorii (str. 6 – 7.)  
 
Zůstává v platnosti znění pravidel umožňující v návaznosti na mezinárodní pravidla startovat 
závodníkovi staršímu 15 let za dospělé. 
Znamená to, že dorostenec může startovat za dospělé a může se nominovat na mezinárodní 
závody. 
Střídavý start žáků zůstal pouze o jednu věkovou kategorii – tedy do dorostu. 
Žák je povinen startovat s vestou i v kategorii dorostu. 
 
Zůstává v platnosti i povolení střídavého startu benjamínků za žáky pouze v kategoriích K4 a 
C4. 
Toto povolení se týká pouze benjamínkům kategorie A. Mladší (kategorie B a C) za žáky 
nesmí startovat ani na K4 a C4. 
Střídavé starty benjamínků platí pouze o jednu věkovou kategorii. 
Znamená to, že benjamínek C může střídavě startovat pouze za benjamínky B. Nemůže a 
nesmí startovat za benjamínky A.  
Pozor – benjamínci C mladší deseti let ( ročník narození 2007 a mladší) nemají povolenu 
žádnou možnost střídavých startů. 
 
Lodní kategorie pro jednotlivé věkové skupiny (str.7) 
  
V lodních kategoriích MC1 není od letošního roku povolen start na velkých lodích. 
 
V minulém roce byl ze strany některých trenérů vznesen požadavek o povolení vyjímky startu 
na velkých lodích i v kategoriích MK1 s argumentací na povolenou vyjímku pro MC1. Toto by 
zcela vyřadilo malé lodě ze hry. Proto se STK přiklonila k variantě zrušení v roce 2016 všech 
vyjímek a ponechání benjamínkům možnost startovat pouze na lodích MALÝCH. 
 
 

Práva a povinnosti vysílající složky (str. 20) 
 
Věnujte, prosím, velkou pozornost změnám týkajících se přihlášky, její písemné kopie a 
povinnosti jejího odevzdání vrchnímu rozhodčímu při hlavních závodech sezóny 2016. 
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Jedná se o závažnou právní normu, jejíž dodržování bude pořadatel a STK při hlavních 
závodech sezóny přísně vyžadovat. 
 
V dalších článcích Pravidel a Registračního řádu se dočtete o zrušení hromadného a 
povinného předkládání registračních průkazů ke kontrole.  
 
Povinnost pro závodníky (i funkcionáře) mít platný registrační průkaz zůstává i nadále 
v platnosti (registrační řád čl. 2).  
 
Již několik let se nekontroluje vylepení známek ČSK (řeší se centrální evidencí o zaplacení).  
 
V tomto roce přestane STK fyzicky kontrolovat platnost zdravotní způsobilosti (lékařských 
prohlídek) v jednotlivých registračních průkazech. Za toto plně odpovídá oddíl (klub), který 
závodníka do závodů přihlašuje. 
 
STK si ponechává možnost zkontrolovat prostřednictvím vrchního rozhodčího na vyzvání 
registrační průkazy kteréhokoliv z přihlášených oddílů (klubů) viz Pravidla čl. 22.1.6.  
 
Přihláška k závodům (str. 20-21) 
    
22.1.4. Vedoucí družstva musí mít k dispozici pro potřeby pořadatele a vrchního 
rozhodčího kopii přihlášky a to i v případech, kdy přihlášení proběhlo přes 
www.kanoe.cz nebo byla přihláška zaslána elektronicky či poštou přímo pořadateli.  
22.1.5. Na závodech vyhlašovaných SRK ČSK (čl. 2.1.1.) jsou vedoucí družstev každé 
vysílací složky povinni odevzdat kopii řádně vyplněné přihlášky (čl.22.1.7) vrchnímu 
rozhodčímu nejpozději 30 minut před startem první disciplíny prvního závodního dne. 
Ve výjimečných případech 30 minut před startem prvního závodníka svého oddílu.   
22.1.6. V případě neodevzdání přihlášky nebudou závodníci tohoto oddílu připuštěny 
ke startu. 
22.1.7. Přihláška musí obsahovat: 
- příjmení a jména závodníků přihlašovaných do jednotlivých disciplín 
- u závodníků věkových skupin juniorů, dorostu, žactva, benjamínků a veteránů 
navíc i rok narození 
- v přihlášce disciplín lodních kategorií K4 a C4 je povoleno přihlásit jen loď, bez 
uvedení jmen členů posádky (jmenovitá přihláška musí být v takovém případě dodána 
nejpozději na poradě vedoucích zúčastněných oddílů)  
- jméno odpovědného vedoucího družstva vysílající složky dle čl. 27.2. 
- prohlášení, že všichni přihlášení závodníci jsou členy SRK ČSK, mají platné 
potvrzení o zdravotní způsobilosti a jsou dobrými plavci 
- razítko a podpis zástupce vysílající složky 
22.1.8. Tímto dokumentem dokládá vysílající složka nejen přihlášení závodníků, ale 
potvrzuje i přijetí odpovědnosti za přihlášené závodníky (čl. 27). Na vyžádání je vedoucí 
družstva povinen tento dokument předložit pořadateli. 

 
Při přihlašování přes přihlašovací modul na www.kanoe.cz bude v tiskovém formuláři toto 
prohlášení přednastaveno. 
  
Odvolání, doplnění a změna přihlášky, dodatečná přihláška (str. 21) 
 
Tyto články zůstávají stejné jako v pravidlech 2015 ! 
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Odvolat, změnit nebo doplnit přihlášku může pouze vedoucí družstva, nejpozději na 
poradě vedoucích zúčastněných oddílů. 
 
Odvolání, změny či doplnění přihlášky je nutno nahlásit písemně nebo ústně. Při 
korespondenční formě porady jen písemně – elektronicky. 
 
Doplněním přihlášky se rozumí uvedení jmen závodníků lodních kategorií K4, C4, v případě, 
že v původní přihlášce byla přihlášena pouze loď. 
 
U vícemístných lodí lze polovinu posádky změnit písemným ohlášením vrchnímu rozhodčímu 
nejpozději 30 minut před startem první jízdy každého dne.  Vrchní rozhodčí má právo udělit 
výjimku nebo může určit kratší termín pro podávání změn. 
 
Je třeba velmi pečlivě sledovat termín a způsob porady vedoucích zúčastněných oddílů. 
U hlavních závodů na krátké tratě budou v roce 2016 porady vedoucích zúčastněných oddílů 
probíhat pouze elektronicky a termíny porad budou stanovovány s jednodenním předstihem. 
Pokud se bude závodit v pátek, bude termín elektronické porady ve středu.  
Znamená to, že na místě – v Račicích – nebude již možné provést žádné změny!!! 
Tedy ani odhlášení. Budou platit sankce za nenastoupení na start! 
 
Důvodem je získání času pro kvalitní a včasné zpracování startovních listin. 
 
Startovné (str. 24) 
 
V pravidlech 2016 byla opět doplněna výše startovného pro veterány (100,- Kč). Tato položka 
v minulých pravidlech z důvodů technické chyby nebyla uvedena. 

 
 

Vedoucí družstva (str. 24)  
 

Opět velmi doporučuji prostudování tohoto článku v Pravidlech. Velmi úzce souvisí 
s problematikou odpovědnosti za závodníky v průběhu závodů.  

 
Mistrovství ČR oddílů a Český pohár jednotlivců 2016 a Mistrovství ČR oddílů a Český 
pohár jednotlivců – veteránů 2016 (str. 26 – 28) 

 
Kategorie a způsob hodnocení zůstává stejný jako v roce 2015 
 
Postupové klíče (str. 29 - 32) 
Pokračujeme v používání termínu semifinále místo mezijízda. 
Postupové klíče byly rozšířeny až do počtu 117 lodí. 
Finále C se jede až od počtu přihlášených lodí 37. 
Při počtech přihlášených lodí 64 – 90 se jede na 4 semifinále. 
Při počtech přihlášených lodí 91 – 117 jsou vloženy opravné jízdy. 
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Rozdělení lodí – vyjíždění drah z rozjížděk do opravných, semifinálových a finálových jízd  

(str. 33 – 39) 
 
Jsou uvedeny 2 varianty pro všechny jízdy 
 
Registrační řád (str. 49) 
 
Přibývá odpovědnost oddílu (klubu) za aktuálnost údajů v databázi SRK ČSK a 
v registračních průkazech svých členů 
 
1.1.4. Oddíl (klub) je povinen informovat SRK ČSK o všech změnách v údajích týkajících se 
názvu oddílu, stanov a odpovědných zástupců oprávněných jednat za oddíl (včetně 
kontaktních údajů) a umožnit tak udržovat údaje v databázi ČSK aktuální. 
 
2.2. Platnost registračního průkazu 
2.2.1. Registrační průkaz je platný, jestliže jsou v něm vyplněny všechny požadované údaje.  
2.2.2. Registrační průkaz pozbývá platnosti při výrazném poškození, nebo když fotografie 
neodpovídá současnému vzhledu držitele průkazu. 
 
2.3.2. Oddíl (klub) je povinen informovat SRK ČSK o všech změnách v údajích týkajících se 
jednotlivých členů oddílu a umožnit tak udržovat údaje v databázi ČSK aktuální. 
 
Kontaktním místem pro zasílání veškeré komunikace týkající se registrací a změn 
v registracích (přestup, vyřazení, odhlášení) je sekretariát SRK ČSK. 


