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Tento Súťažný poriadok nahrádza všetky doterajšie vydania a doplnky a zostáva 

v platnosti dovtedy, kým Zhromaždenie delegátov nevydá nový. Zmeny prijaté 
Zhromaždením delegátov v Piešťanoch dňa 13. 4. 2008 sú v Prílohe Súťažného poriadku 
zverejnenej v Spravodaji 1/2008. Časti, ktoré boli vynechané, vyškrtnuté, alebo nahradené sa 
v tomto vydaní nenachádzajú. 

V prípade nejednoznačnej interpretácie len predsedníctvo SZVL môže rozhodnúť 
o jeho jednoznačnom výklade. Akúkoľvek korešpondenciu týkajúcu sa týchto pravidiel 
adresujte na P-SZVL, Junácka 6, Bratislava, e-mail waterski@waterski.sk alebo 
milokralik@gmail.sk   
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Pravidlo 1: Všeobecné ustanovenia 
Slovenský zväz vodného lyžovania (ďalej len SZVL) nadobudol svoju medzinárodnú 

právnu subjektivitu na základe prejednania a schválenia svojej prihlášky do medzinárodnej 
vodnolyžiarskej federácie (ďalej len IWSF), ktorú podal dňa 5. Decembra 1992. Táto 
prihláška bola schválená na medzinárodnom výročnom kongrese IWSF, ktorý sa konal 
v Barcelone 30. Januára 1993. 

Týmto aktom sa SZVL stáva právoplatným členom IWSF v regióne II, t.j. Európa, 
Afrika a Stredný východ (ďalej len EAME), kde má, ako vstupujúci člen, právo  jedného 
hlasu pre hlasovanie vo veciach ustanovení kongresu a ďalšie hlasy môže získať 
usporiadaním homologovaných národných majstrovstiev, poriadaním medzinárodných 
pretekov a organizovaním Majstrovstiev Regiónu II. 

SZVL bol registrovaný na Ministerstve vnútra SR dňa 15. 2. 1990, ako samostatný 
právny subjekt pod číslom VVS/ - 900/90 - 50. 

SZVL je jeden z členov Slovenskej Asociácie športových zväzov (ďalej len AŠZ), 
ktorá je ďalej jednou zo štyroch základných asociácií Slovenského združenia telesnej kultúry. 

SZVL tvoria oddiely vodného lyžovania (OVL) a kluby vodného lyžovania (KVL) 
(ďalej len kluby), ktoré sú základnými miestnymi organizáciami združujúcimi svojich členov 
na základe dobrovoľnosti. Klub sa stáva členom SZVL na základe podania prihlášky, ktorá 
obsahuje zoznam jeho členov s ich rodným číslom a adresou. 

SZVL je riadený predsedníctvom zloženého zo zástupcov klubov, ktorí sú volení 
Zhromaždením delegátov podľa stanov SZVL. 

Administratívna a organizačná práca je vykonávaná zo sekretariátom SZVL na čele 
s generálnym sekretárom (generálnou sekretárkou). Sekretariát vedie tiež základnú evidenciu 
členov a registráciu pretekárov jednotlivých klubov. 

Ďalšou nutnosťou pre to, aby bol SZVL medzinárodne uznávaný aj po faktickej 
stránke je dobudovanie jeho vnútornej organizácie a prispôsobenie pravidiel poriadania 
pretekov medzinárodným konvenciám platným medzi členmi IWSF. Za týmto účelom je 
vydávaný tento Súťažný poriadok SZVL, v ktorom niektoré časti majú dlhodobejšiu platnosť 
a iné sú doplňované podľa potreby s minimálnou trvanlivosťou jednej športovej sezóny v tzv. 
Prílohe Súťažného poriadku. 

Súťažný poriadok má operatívnu povahu. Jeho úlohou je stanoviť systém súťaženia 
vo vodnom lyžovaní  pretekov SZVL. Je to výňatok z príslušných pravidiel IWSF  aplikovaný 
pre podmienky SZVL. Súťažný poriadok ako základný dokument pre súťaže SZVL bol 
schválený Zhromaždením delegátov dňa 29. 4. 2001 v Piešťanoch. Akékoľvek zmeny 
a doplnky predkladá Zhromaždeniu delegátov predseda Rozhodcovskej komisie. 
Zhromaždenie delegátov ich schvaľuje a sú platné dovtedy, kým ZD neschváli novú zmenu, 
alebo nezruší príslušné pravidlo. 

Samostatnou časťou Súťažného poriadku je Príloha Súťažného poriadku  
obsahujúca detailné pravidlá krátkodobej povahy, platné spravidla jeden rok zverejnené 
v Spravodaji vodného lyžovania. Obsahuje termínový kalendár pretekov platný v príslušnej 
sezóne s vyznačením pretekov Slovenského pohára, športovo-technické podmienky pre 
vekové kategórie, limity pre Majstrovstvá SR, výkonnostné triedy a zmeny v slovenských 
rekordoch, termíny a podmienky rozhodcovských skúšok a vymenovanie skúšobných 
komisárov. Navrhuje ich príslušná komisia a schvaľuje každoročne P-SZVL najneskôr do 
začiatku hlavnej športovej sezóny. 
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Pravidlo 2: Registrácia členov a pretekárov 
2.1. Registrácia členov – klubov v SZVL 

Každý člen – klub, ktorý chce byť členom SZVL musí požiadať o svoju registráciu 
v SZVL. K registrácii je potrebné: 

» žiadosť o registráciu 
» plný názov klubu, oficiálnu adresu 
» kópiu štatútu 
» kópiu registrácie na MV-SR 
» meno a adresu predsedu (štatutárneho zástupcu) 
» zoznam členov s adresami a rodnými číslami 

Predsedníctvo SZVL je povinné zaradiť prerokovanie prijatia klubu, do programu 
najbližšieho zasadnutia a do 15 dní od jeho uskutočnenia zaslať svoje stanovisko 
uchádzačovi. O prijatí nového člena – klubu informuje ZD na jeho riadnom zasadnutí. 

2.2. Evidencia členov klubov a registrácia pretekárov 
Každý člen klubu je prvotne evidovaný v materskom klube. Člen klubu, ktorý má 

záujem výkonnostne pretekať musí byť registrovaný samostatne ako pretekár na SZVL, kde 
mu bude vystavený Registračný preukaz (RP). Registrácia sa vzťahuje na pretekárov vo 
všetkých vekových kategóriách obidvoch pohlaví, t.j. muži a ženy súťažiacimi za člnom, 
vlekom i na wakeboarde. 

Vydávanie RP organizuje sekretariát SZVL.  
Zmena registrácie sa môže vykonať len pri dodržaní podmienok pravidla  2.3. 

Prestupového poriadku. 
Prihlášku k registrácii podáva na sekretariát SZVL príslušný klub, ktorý bude pretekár 

reprezentovať 
a, formou súpisky pretekárov 
b, individuálnou prihláškou  

Súpiska pretekárov musí obsahovať: 
»   názov a oficiálnu adresu klubu 
»   priezviská, mená a adresy pretekárov 
»   rodné čísla pretekárov 
» podpis funkcionára klubu 

K vydaniu RP je pretekár povinný zaslať 1 ks fotografie 3,5 x 4,5 cm. RP musí byť 
podpísaný predsedom ŠTK a opatrený razítkom SZVL. V prípade straty je nutné požiadať 
ŠTK o vydanie duplikátu. 

RP sa vydáva na obdobie štyroch rokov a je každoročne aktualizovaný lekárskou 
prehliadkou, ktorá je platná 12 mesiacov. 

Pretekár je každoročne registrovaný zaslaním súpisky pretekárov alebo individuálnou 
prihláškou na ŠTK, zaplatením registračného poplatku ktorého výšku na ďalšiu sezónu určuje 
ZD a musí byť uhradený pred jeho zasadnutím. Evidenciu o zaplatení registračného poplatku 
vyhotoví generálny sekretár a predloží ju na  zasadnutí P-SZVL pred zasadnutím ZD. 

V prípade prijatia nových členov alebo v odôvodnených prípadoch kedy nedošlo 
k registrácii pretekára v riadnom termíne je možná i dodatočná registrácia individuálnou 
prihláškou na ŠTK a zaplatením registračného poplatku. Tá však musí byť uskutočnená 
najneskôr 7 kalendárnych dní pred štartom pretekára na majstrovskej súťaži. 

Registrácia hosťujúcich pretekárov podlieha tým istým pravidlám. 
Pretekár, ktorý nie je registrovaný v SZVL môže štartovať na verejných pretekoch a 

na pretekoch Slovenského pohára, musí sa však na každom preteku preukázať platnou 
lekárskou prehliadkou. Nesmie sa však zúčastniť majstrovských súťaží a zahraničných súťaží.  
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Pretekár, člen klubu, ktorý nezaplatil členské príspevky SZVL a registračný poplatok, 
ako i iné pohľadávky voči zväzu v stanovenom termíne, nesmie sa zúčastňovať majstrovských 
súťaží, súťaží usporiadanými inými federáciami IWSF a jeho výkon mu nebude zapísaný do 
VRP. 

2.3. Prestupový poriadok 
Registrovaný pretekár môže prestúpiť do iného klubu len na základe súhlasu 

materského klubu. 
Prestup podlieha registrácii podľa pravidla 2.2. Evidencia členov klubov a registrácia 

pretekárov, pričom na sekretariát SZVL musí byť zaslaný RP spolu so súhlasom s prestupom 
od materského klubu a musí byť zaregistrovaný pred začiatkom hlavnej športovej sezóny. Ak 
nedôjde k dohode medzi príslušnými klubmi prestup nemožno uskutočniť. Pokiaľ pretekár 
i napriek tomu trvá na prestupe môže ukončiť svoje členstvo v materskom klube a v roku 
nasledujúcom sa môže registrovať v novom klube. Jeden rok teda pôsobí ako neregistrovaný, 
nesmie sa zúčastňovať majstrovských ani zahraničných súťaží. 

Hlavná športová sezóna začína 30 kalendárnych dní pred prvými pretekmi 
v Termínovom kalendári pretekov SZVL (ďalej len TKP - SZVL) a končí poslednými 
pretekmi v TKP - SZVL. 

Pri zániku, alebo zrušení klubu má pretekár právo preregistrácie do ktoréhokoľvek 
klubu pričom postupuje podľa pravidla 2.2. Evidencia členov klubov a registrácia pretekárov. 

Pretekár, ktorému bol odobratý RP z disciplinárnych dôvodov, alebo má pozastavenú 
činnosť sa môže znovu zaregistrovať len po uplynutí trestu. Na žiadosť pretekára 
a odporučenie trénersko – metodickej komisie môže P-SZVL odpustiť časť trestu, nie však 
skôr ako po uplynutí jeho polovice. 

2.4. Hosťovanie 
Hosťovanie znamená, že pretekár má pozastavené členstvo v materskom klube, a stáva 

sa členom hosťujúceho klubu na dobu určitú s obmedzeniami upravenými Súťažným 
poriadkom. Hosťovať možno v inom klube (i v zahraničí) so súhlasom materského klubu na 
základe dohody alebo zmluvy oboch klubov a  musí sa tak stať v prestupovom termíne. 
Pretekár je povinný písomne oznámiť svoj úmysel hosťovať v inom klube svojmu 
materskému klubu a kópiu listu zašle na sekretariát SZVL. Materský klub do 15 kalendárnych 
dní od doručenia listu zašle písomné vyjadrenie na sekretariát SZVL. V prípade kladného 
stanoviska materského klubu zašle pretekár na sekretariát SZVL registračný preukaz a ŠTK 
vykoná preregistráciu športovca. Hosťovanie nie je možné ak nedôjde k dohode medzi 
materským a hosťujúcim klubom. 
Každoročnú registráciu pretekára vykoná: 

» hosťujúci klub ak pretekár štartuje za klub registrovaný SZVL 
» materský klub, ak pôsobí v klube inej federácie vodného lyžovania 
Pretekár, ktorý využíva štatút hosťovania ostáva členom SZVL. Na pretekoch 

v zahraničí reprezentuje Slovenskú republiku. Pre účasť pretekov v zahraničí sa riadi 
pravidlom 8 Súťažného poriadku. Pretekár hosťujúci v zahraničí ak štartuje na spoločných 
Majstrovstvách SR a ČR reprezentuje Slovenskú republiku. Výsledky pretekára vo VRP-
SZVL sú uvádzané s príslušnosťou hosťujúceho klubu a jeho výkony sú ohodnotené v BOV. 
Body získané v BOV sa započítajú: 

» hosťujúcemu klubu ak pretekár pôsobí v klube registrovanom SZVL 
» materskému klubu, ak športovec pôsobí v klube inej federácie 

Po ukončení hosťovania je pretekár povinný vrátiť sa do materského klubu, alebo postupovať 
podľa bodu 2.3. Prestupový poriadok. 
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Pravidlo 3: Hodnotenie pretekárov 
3.1. Výkonnostné triedy 

Výkonnostné triedy (ďalej len VT) je kategorizovanie  slovenských pretekárov podľa 
aktuálnych medzinárodných výkonov. Navrhuje ho každoročne Trénersko-metodická komisia 
príslušnej sekcie (člny, vleky) spolu so Športovo – Technickou komisiou (ďalej ŠTK) a 
predkladá na schválenie predsedníctvu SZVL. 

VT sa zostavujú jednotne pre člny a vleky,  osobitne pre mužov a ženy  v každej 
kategórii. Pretekári sa delia do piatich výkonnostných tried a to: 
 »  Medzinárodná výkonnostná trieda  MVT 
 »  1. Výkonnostná trieda 1. VT 
 »  2. Výkonnostná trieda 2. VT 
 »  3. Výkonnostná trieda 3. VT 
 »  Základná výkonnostná trieda ZVT 

VT sú zároveň rozdelené pre výkony špecialistov a výkony dosiahnuté min. v dvoch 
disciplínách. 

Pre zostavenie VT sa vychádza z EAME Standing (Ranking) listu, ktorý vyberie 
trénersko-metodická komisia na svojom zasadnutí a predloží ho na P-SZVL, čo bude uvedené 
v jeho zápisnici.  
Metodika výpočtu výkonov VT:  
» Výkon do 8. miesta u mužov zodpovedá MVT špecialistu  (do 6. miesta u žien) a do 16. 

miesta u mužov  MVT výkonom dosiahnutým min. v dvoch disciplínách (do 12. miesta u 
žien). Ostatné triedy sú rovnomerne rozvrhnuté až po ZVT, čo je minimálny predpoklad 
účasti na homologovaných pretekoch poriadaných SZVL. 

» Ak výkon uvedený v príslušnom poli VT je nižší ako výkon príslušného miesta aktuálneho  
Ranking listu potom nový výkon sa dosadí  podľa vzorca 

2
RL miesta opríslušnéh výkonVT posledného výkonvýkon nový +

=  

 Takto vypočítaný výkon sa upraví na najbližší vyšší reálny výkon. 
» Ak je výkon vo VT vyšší ako výkon príslušného miesta Ranking listu potom sa VT 

neupravuje a ostáva tam pôvodný výkon 
Výkony pre MVT musia byť dosiahnuté na medzinárodne homologovaných 

pretekoch. Ostatné VT sa určujú podľa VRP a po jeho vyjdení ich prideľuje ŠTK. Zverejnené 
sú spravidla spoločne s VRP. Platnosť VT potvrdzuje predseda ŠTK alebo generálny sekretár 
SZVL z poverenia predsedu ŠTK.  

Platnosť VT začína dosiahnutím zodpovedajúceho výkonu a platí celú nasledujúcu 
sezónu až do zverejnenia nových VT v prílohe Súťažného poriadku. Pri prechode pretekára 
do vyššej kategórie započítavajú sa mu výkony ako dosiahnuté v novej kategórii. 

3.2. Výkonnostný rebríček pretekárov 
Výkonnostný rebríček pretekárov a pretekárok (ďalej len VRP) je hodnotenie podľa 

jednotlivých disciplín. Zostavuje sa na základe dosiahnutých športových výkonov. Po 
ukončení športovej sezóny vydáva ŠTK VRP s platnosťou na nasledujúcu sezónu. Sledovanie 
výkonov je však priebežné a ŠTK môže vydať i priebežný VRP na požiadanie trénersko-
metodickej komisie počas sezóny. Za spracovanie VRP je zodpovedný predseda ŠTK. 
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VRP sa zostavuje pre člny a vleky, pre každú disciplínu zvlášť, osobitne pre mužov a 
ženy bez rozdielu kategórii. Do VRP musí byť zaradený každý pretekár, ktorý sa v sezóne 
zúčastnil aspoň jedných pretekov, bodoval aspoň v jednej disciplíne a bol mu vydaný RP. 

Vo VRP každý pretekár musí mať vyznačenú kategóriu a to: 
»  žiaci kategória do 12 rokov -12 
»  dorastenci – člny kategória do 14 rokov -14 
» mladší juniori – vleky kategória do 15 rokov -15 
» juniori – člny kategória do 17 rokov -17 
» starší juniori – vleky kategória do 19 rokov -19 
»  do 21 rokov – člny kategória do 21 rokov -21 
»  muži, ženy bez rozdielu kategórií kategória Open Ope 
»  senior I kategória nad 35 rokov Sen1 
»  senior II kategória nad 45 rokov Sen2 
»  senior III kategória nad 55 rokov Sen3 

Športovo – technické podmienky pre jednotlivé vekové kategórie každoročne upravujú 
príslušné pravidlá a pre podmienky SZVL ich upresňuje ŠTK. Zverejnené sú v Prílohe 
súťažného poriadku. 

Výkony do VRP sa započítavajú zo všetkých homologovaných pretekov a z pretekov 
bez homologácie vyhovujúcim pravidlu 6.2. Preteky bez homologácie, ktoré usporiada SZVL. 

Do hodnotenia pretekára vo VRP sa započítava vždy jeho najlepší dosiahnutý výkon 
za hodnotené obdobie a platí až do ďalšieho spracovania VRP. V disciplíne slalom, 
neprejdením základnej rýchlosti v pretekov sa výkon započítavaný do VRP upraví na 
základnú rýchlosť u mužov 37 km/hod., u žien 34 km/hod a u žiakov na 28 km/hod. Od 
týchto rýchlostí sa následne zoradia pretekári  podľa rýchlostí a dĺžky lán, ktoré určí poradie 
vo VRP.  

V prípade priebežného spracovania VRP, za základ sa počíta vždy výkon z posledného 
VRP platného pre nasledujúcu sezónu. Nový výkon sa uvedie až po prekonaní platného 
výkonu z posledného VRP. 

Do VRP za uplynulú sezónu sa započítavajú len výkony dosiahnuté v hodnotenom 
období tak, ako to bolo i vo VRP predchádzajúcom. Výsledková listina musí byť odoslaná na 
sekretariát SZVL do 7 dní po skončení pretekov. Ak majú byť preteky započítané do VRP 
uplynulej sezóny výsledkové listiny musia byť doručené najneskôr do 30 dní po posledných 
pretekoch uvedených v TKP – SZVL. Najlepší dosiahnutý výkon má platnosť len od jeho 
dosiahnutia do konca platnosti VRP za túto sezónu. 

V prípade, že pretekár v období jedného roka neurobí žiaden výsledok v danej 
disciplíne má jeho posledne dosiahnutý výkon platnosť i v sezóne nasledujúcej. Má teda 
platnosť dvoch rokov, avšak v druhom roku sa už vo VRP neuvádza. 

Pretekár, ktorý sa v nasledujúcej sezóne neregistroval a má svoj výkon uvedený vo 
VRP je ešte vyhodnocovaný v priebežných VRP nasledujúcej sezóny. 

Pre potreby  trénersko - metodickej komisie, reprezentačných trénerov a predsedníctva 
SZVL, ŠTK vydáva VRP doplnený o Výsledkovú listinu, kde sú uvedené všetky dosiahnuté 
výsledky pretekára na každom preteku, ktorý sa započítava do VRP. Výsledková listina môže 
byť doplnená o výsledky, ktoré nespĺňajú podmienky pre zaradenie do VRP. 
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3.3. Bodové ohodnotenie výkonov pretekárov 
Bodové ohodnotenie výkonov pretekárov (ďalej len BOV) slúži na získanie 

objektívneho pohľadu na úspechy jednotlivých pretekárov v uplynulej sezóne. Sleduje oblasti, 
ktoré sú hodnotené z pohľadu Ministerstva školstva pre výber športovca roka a prideľovanie 
finančných prostriedkov. 

Návrh BOV spracuje každoročne Trénersko-metodická komisia podľa aktuálnych 
kritérií a predloží ich na schválenie Zhromaždeniu delegátov. Zverejňuje ich v Prílohe 
Súťažného poriadku platného pre príslušnú sezónu. 

Každému registrovanému pretekárovi sú pridelené body za umiestnenia v každej 
disciplíne vrátane kombinácie podľa BOV. 

Metodiku vyhodnocovania upravuje každoročne Trénersko-metodická komisia 
a zverejňuje ju v Prílohe Súťažného poriadku. Za vyhodnotenie BOV zodpovedá predseda 
Trénersko-metodickej komisie. 

 

3.4. Slovenské rekordy 
Slovenské rekordy sa vyhodnocujú pre člny a vleky, pre každú disciplínu zvlášť, 

osobitne pre mužov a ženy v kategóriách Open, Junior a Dorast. Za sledovanie a 
vyhodnocovanie je  zodpovedný predseda ŠTK. 

 Výkony pre Slovenské rekordy sa hodnotia zo všetkých domácich a zahraničných 
pretekov, ktoré majú triedu homologácie min. „Ranking (Standing) list“. Výkon musí byť 
zaregistrovaný IWSF. 

Po zaregistrovaní výkonu IWSF predseda ŠTK predloží na schválenie predsedníctvu 
SZVL všetky nové dosiahnuté Slovenské rekordy, dosiahnutie ktorých predsedníctvo SZVL 
ratifikuje. 

Slovenský rekord nadobúda platnosť ratifikáciou predsedníctvom SZVL v zápisnici zo 
zasadnutia P-SZVL a platí až do ratifikácie nového rekordu, minimálne teda nasledujúcu 
sezónu. Zverejňuje sa spravidla v Prílohe Súťažného poriadku. 

SZVL nemôže ratifikovať dosiahnutý výkon ako Slovenský rekord ak bol odmietnutý 
ako Svetový, či EAME rekord. 
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Pravidlo 4: Súťaže organizované SZVL 
4.1. Termínový kalendár pretekov SZVL 

Termínový kalendár pretekov SZVL (TKP – SZVL) je premenlivou súčasťou 
Súťažného poriadku, ktorý sa vydáva každý rok pred začiatkom sezóny v Prílohe Súťažného 
poriadku.  

Jednotlivé kluby podajú žiadosť o zaradenie súťaže do TKP – SZVL na sekretariát 
SZVL a ŠTK ich zaradí do TKP - SZVL tak, aby boli skĺbené s ostatnými pretekmi. Žiadosti 
klubov musia byť doručené na sekretariát SZVL tak, aby medzinárodné preteky mohli byť 
zaradené do medzinárodného kalendára pretekov, t.j. do konca kalendárneho roka sezóny 
predchádzajúcej usporiadaniu preteku.  

Do TKP – SZVL musia byť zaradené preteky: 
» Majstrovstvá SR všetkých kategórií 
» všetky preteky zaradené do seriálu Slovenského poháru 
»  preteky s vyššou homologáciou ako „Národná homologácia“ 
»  všetky medzinárodné preteky usporiadané na Slovensku 
»  preteky majúce vo svojom názve „Slovenský“, „Slovakia“, „Slovak“ či iné 

modifikácie tohto významu.  
Termíny ostatných domácich verejných súťaží musia byť uzavreté tak, aby konečné 

rozhodnutie bolo známe na Zhromaždení delegátov a  TKP - SZVL mohol byť vydaný 
v Prílohe Súťažného poriadku. Zaradenie ďalších pretekov do TKP – SZVL po uvedenom 
termíne schvaľuje P-SZVL. Termíny Majstrovstiev Slovenskej republiky určuje IWSF a 
SZVL vyberá vhodného kandidáta na usporiadanie.  

Každý usporiadateľ uvedie termín, názov a stupeň homologácie pretekov, ktoré chce 
usporiadať ako i osobu zodpovednú za usporiadanie pretekov (riaditeľa pretekov) na 
formulári, ktorý je prístupný na web stránke, alebo na sekretariáte SZVL 

Do TKP - SZVL sa tiež uvádzajú termíny zahraničných súťaží nasledujúceho druhu: 
 » Majstrovstvá sveta všetkých kategórií (kde je predpoklad účasti reprezentácie SR) 
 » Majstrovstvá EAME všetkých kategórií (kde je predpoklad účasti reprezentácie SR) 
 » Medzinárodné preteky, ktoré odporúča Trénersko - metodická komisia 

TKP - SZVL predkladá na predsedníctve SZVL predseda ŠTK a zverejňuje sa pred 
zahájením sezóny do 30. apríla daného roku. 

TKP – SZVL je záväzný pre usporiadajúci klub. Zmena, ktorá ovplyvní  termín alebo 
charakter pretekov musí byť prejednaná a schválená  ŠTK. Zrušenie pretekov musí byť 
oznámené pred vydaním propozícií, teda najneskôr 30 dní pred termínom konania pretekov s 
udaním dôvodu zrušenia (písomne, alebo e-mailom) na sekretariát SZVL a ŠTK. Generálny 
sekretár SZVL potom písomne oznámi túto zmenu nominovaným rozhodcom a  klubom. 
Zrušenie pretekov z dôvodu živelnej pohromy alebo iného zvlášť závažného dôvodu po 
vydaní propozícií pretekov oznámi usporiadateľ sekretariátu SZVL, ŠTK, nominovaným 
rozhodcom a všetkým klubom e-mailom, alebo iným operatívnym spôsobom.  

Svojvoľná zmena v TKP - SZVL podlieha sankciám SZVL čo môže viesť k 
neakceptovaniu pretekov vo VRP o čom rozhodne ŠTK. Každé zrušenie pretekov uvedených 
v TKP – SZVL prejedná P-SZVL a uvedie svoje stanovisko v zápisnici P-SZVL, ktoré je 
záväzné pre ŠTK pri tvorbe TKP – SZVL nasledujúcej sezóny. 
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4.2. Druhy podujatí zaradených do TKP-SZVL  
4.2.1. Majstrovstvá Slovenskej republiky v kategórii Open 

Majstrovstvá SR v kategórii Open sa konajú každoročne za člnom a vlekom 
samostatne. Usporiadateľ je klub poverený jeho usporiadaním Predsedníctvom SZVL. 
Kategórie: muži a ženy Open 
Homologácia: min.  Ranking (Standing) List 
Homol.  poplatok:  bez poplatku 
Rozhodcovia: Rozhodcovská komisia SZVL nominuje podľa stupňa homologácie 

pretekov hlavného rozhodcu, kalkulátora, asistenta kalkulátora, 
homologátora, bodových rozhodcov a vodiča člnu či technického 
rozhodcu. Úhradu nákladov rozhodcov upravuje článok 2.3. 
Hospodárskych smerníc platných v príslušnom roku 

Nominácia: Limity a sublimity stanovené ŠTK platné pre príslušnú sezónu 
zverejnené v Prílohe súťažného poriadku.  

Štartovné: hradí SZVL pretekárom, ktorí splnili limit a/alebo sublimit 
Ubytovanie, strava:  Súťažiacim, ktorí splnili limit v súlade s pravidlom 4.4. Prezentácia 

súťažiacich na súťažiach. Vo výške podľa článku 2.2.2 Úhrada 
nákladov Hospodárskych smerníc platných v príslušnom roku. 

Cestovné: Súťažiacim, ktorí splnili limit v súlade s pravidlom 4.4. Prezentácia 
súťažiacich na súťažiach. Vo výške podľa článku 2.2.2 Úhrada 
nákladov a článku 2.5. Úhrady cestovného Hospodárskych smerníc 
platných v príslušnom roku 

Tréningy: hradí SZVL v rozsahu uvedenom v pravidle 4.5. Tréningy, rozjazdy 
a finále preteku 

Kombinácia: » člny – vyhodnotené podľa Prílohy A kategórie Open Additional 
Rules Tournament 

 » vleky – vyhodnotené podľa World Cableski Technical Rules, 
pravidlo 4. Overall and team competition v kategórii Open  

Štartovné rýchlosti v slalome: Upravujú limity  pre M-SR Open zverejnené v Prílohe 
súťažného poriadku. Štartovná rýchlosť je teda posledná celá prejdená 
rýchlosť sublimitu. 

Obmedzenia skoky: Súťažiaci patriaci vekom do kategória Juniorov alebo Dorastencov 
smie použiť rýchlosť 57km/h. a výšku mostíka 180cm len ak má 
preukázateľne splnený výkon 40 metrov 

 Súťažiaci patriaci vekom do kategória Dorastencov smie použiť 
rýchlosť 51 km/h (člny) príp. 54 km/h (vleky) na výške mostíka 
165cm len ak má preukázateľne splnený výkon 32 metrov 

 Súťažiaca patriaca vekom do kategória Junioriek alebo Dorasteniek 
smie použiť rýchlosť 54km/h. a výšku mostíka 165cm len ak má 
preukázateľne splnený výkon 30m. 

Finále: Súťaží sa systémom rozjázd a finále v súlade so Súťažným poriadkom 
SZVL (pravidlo 4.5. Tréningy, rozjazdy a finále preteku). 

Udelené ceny: medaile a diplomy v každej kategórii (muži, ženy) za každú disciplínu 
a kombináciu, tj. 8 ks zlatých, strieborných a bronzových 
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Cudzí štátni príslušníci: » hosťujúci v klube registrovanom v SZVL smú štartovať na M-SR 
Open ako riadni členovia SZVL za podmienky, že sú riadne 
registrovaní v SZVL a splnili požadované limity či sublimity už 
ako členovia hosťujúceho klubu. 

 »  ktorí nie sú registrovaní v SZVL smú štartovať na M-SR Open ak 
spĺňajú min. požadované sublimity avšak budú samostatne 
vyhodnotení a ich postup do finále nesmie obmedziť počet  
pretekárov SZVL. 

4.2.2. Majstrovstvá Slovenskej republiky Juniorov a Dorastencov 
Majstrovstvá SR v kategórii Juniorov a Dorastencov sa konajú každoročne za člnom 

a vlekom samostatne. Usporiadateľ je klub poverený ich usporiadaním Predsedníctvom 
SZVL. 
Kategórie: » juniori, juniorky 
 » dorastenci, dorastenky 
Homologácia: min. Normal 
Homol. poplatok: hradí SZVL 
Rozhodcovia: Rozhodcovská komisia SZVL nominuje podľa stupňa homologácie 

pretekov hlavného rozhodcu, kalkulátora, homologátora, 5 bodových 
rozhodcov, vodiča člnu či technického rozhodcu. Úhradu nákladov 
rozhodcov upravuje článok 2.3. Hospodárskych smerníc platných 
v príslušnom roku. 

Nominácia: Limity stanovené ŠTK platné pre príslušnú sezónu zverejnené v 
Prílohe súťažného poriadku. Ďalšie náležitosti upravuje pravidlo 4.4. 
Prezentácia súťažiacich na súťažiach. 

Štartovné: hradí SZVL  
Ubytovanie, strava:  na vlastné náklady. 
Cestovné: na vlastné náklady. 
Tréningy: hradí SZVL v rozsahu uvedenom v pravidle 4.5. Tréningy, rozjazdy 

a finále preteku 
Kombinácia: » člny – vyhodnotená podľa Additional Rules Príloha A kategórie 

juniorov a dorastencov. 
 » vleky – vyhodnotené podľa World Cableski Technical Rules, 

pravidlo 4. Overall and team competition v kategórii juniorov a 
dorastencov  

 » v kategórii dorastencov súťažiaci bude vyhodnotený v kombinácii 
i v prípade, že štartoval len v dvoch disciplínach a to i za 
predpokladu že dosiahol v niektorej z nich nulové skóre, ktoré sa 
počíta len v prípade, ak lyžiar vstúpil do závodnej dráhy. Pád pred 
vstupom, alebo minutie vstupov do závodnej dráhy je klasifikované 
ako keby lyžiar v tomto prejazde neodštartoval. 

Štartovné rýchlosti v slalome: Upravujú limity  pre M-SR JaD zverejnené v Prílohe súťažného 
poriadku. Štartovná rýchlosť je teda posledná celá prejdená rýchlosť 
limitu. 

Obmedzenia skoky: Súťažiaci patriaci vekom do kategória Dorastencov štartujúci 
v kategórii Juniorov smie použiť rýchlosť 51 km/h (člny) príp. 54 
km/h (vleky) na výške mostíka 165cm len ak má preukázateľne 
splnený výkon 32 metrov 
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Finále: Súťaží sa systémom rozjázd a finále v súlade so Súťažným poriadkom 
SZVL (pravidlo 4.5. Rozjazdy a finále preteku). 

Udelené ceny: medaile a diplomy v každej kategórii  za každú disciplínu t.j. 16 ks 
zlatých, strieborných a bronzových. 

Cudzí štátni príslušníci: » hosťujúci v klube registrovanom v SZVL smú štartovať na M-SR 
JaD ako riadni členovia SZVL za podmienky, že sú riadne 
registrovaní v SZVL. 

 »  ktorí nie sú registrovaní v SZVL smú štartovať na M-SR JaD avšak 
budú samostatne vyhodnotení a ich postup do finále nesmie 
obmedziť počet pretekárov SZVL. 

4.2.3. Seriál pretekov Slovenského pohára 
Seriál samostatných verejných pretekov vybraných P-SZVL, ktoré vyhovujú 

ustanoveniami pravidla 5. Slovenský pohár. 
Kategórie: vypisuje usporiadateľ v propozíciách preteku, SZVL doporučuje 

otvoriť v pretekoch i kategóriu žiakov, príp. dorastencov 
Kategórie hodnotené  » Open muži a ženy  
v SP: » žiaci a žiačky 
Homologácia: » min. Normal pre finále SP 
 » ostatné kolá min. Národná homologácia  
Homol. poplatok:  hradí SZVL 
Rozhodcovia: Rozhodcovská komisia SZVL nominuje podľa stupňa homologácie 

pretekov hlavného rozhodcu, homologátora a kalkulátora. Bodových 
rozhodcov len pre finále SP. Úhradu nákladov rozhodcov upravuje 
článok 2.3. Hospodárskych smerníc platných v príslušnom roku. 

Nominácia: pre účasť v jednotlivých kolách SZVL nevypisuje nijaké limity. 
Usporiadateľ však môže vypísať limity, ktoré musia byť uvedené 
v propozíciách preteku. 

Štartovné: pre pretekárov registrovaných SZVL a ČSVL určuje článok 2.6.2. 
Štartovné na pretekoch SP Hospodárskych smerníc platných 
v príslušnom roku. Toto ustanovenie platí len pre preteky 
organizované SZVL a ČSVL. 

Ubytovanie, strava:  na vlastné náklady. 
Cestovné: na vlastné náklady. 
Tréningy: Výšku úhrady určuje článok 2.6.2. Štartovné na pretekoch SP 

Hospodárskych smerníc platných v príslušnom roku. Toto ustanovenie 
platí len pre preteky organizované SZVL a ČSVL. 

Pravidlá: Príslušné medzinárodné  Technické pravidlá (člny, vleky). Systém 
súťaží upravuje pravidlo 5. Slovenský pohár. Kombinácia samotných 
pretekov je vyhodnotená podľa príslušných pravidiel (člny, vleky) 
platných pre kategórie v ktorých sa preteky uskutočnili. Slovenský 
pohár ako celok vyhodnocovaný podľa pravidla 5.5. Spôsob 
hodnotenia a 5.6. Konečné hodnotenie. 

 Finále: Spôsob súťaženia určí usporiadateľ v propozíciách preteku. SZVL 
doporučuje dvojkolové preteky (viď pravidlo 4.5. Tréningy, rozjazdy 
a finále preteku). 
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Udelené ceny: » v jednotlivých kolách ceny udeľuje usporiadateľ podľa propozícii 
 » SZVL oceňuje Slovenským pohárom po finálovom preteku víťazov 

každej kategórie (muži, ženy, žiaci a žiačky). Ďalej udeľuje 
medaile a diplomy, teda 4ks strieborných a bronzových medailí. 

4.2.4. Verejné preteky 
Preteky zaradené i nezaradené do TKP – SZVL, ktoré sa riadia Technickými 

pravidlami IWSF, príslušnými Additonal Rules a vyhovujú ustanoveniam Súťažného 
poriadku.  
Kategórie: vypisuje usporiadateľ v propozíciách preteku 
Homologácia: určí usporiadateľ v propozíciách preteku. Preteky sú vyhodnocované 

vo VRP podľa podmienok pravidla 6 Organizácia homologovaných 
pretekov Súťažného poriadku. 

Homol. poplatok:  » hradí usporiadateľ ak preteky neboli uvedené v TKP 
 » hradí SZVL ak preteky sú uvedené v TKP 
Rozhodcovia: ak sú preteky uvedené v TKP-SZVL a predpokladaná je min. Národná 

homologácia, potom Rozhodcovská komisia SZVL nominuje 
hlavného rozhodcu, homologátora a kalkulátora. Úhradu nákladov 
rozhodcov upravuje článok 2.3. Hospodárskych smerníc platných 
v príslušnom roku. 

Nominácia: usporiadateľ môže vypísať limity pre účasť, ktoré musia byť 
uverejnené v propozíciách preteku 

Štartovné: určí usporiadateľ v propozíciách. (Pozri článok 5.3. Vzájomná účasť 
na homologovaných pretekoch Dohody medzi SZVL a ČSVL) 

Ubytovanie, strava:  na vlastné náklady. 
Cestovné: na vlastné náklady. 
Tréningy: na vlastné náklady  
Pravidlá: Príslušné medzinárodné Technické pravidlá IWSF (člny, vleky). 

Prípadné modifikácie musia byť zakotvené v propozíciách preteku. 
Finále: Určí usporiadateľ v propozíciách preteku. Ak nie je určené inak, 

potom pre  počet postupujúcich do finále pre národné preteky platí 
pravidlo 4.5. Rozjazdy a finále pretekov, pre medzinárodné preteky 
príslušné  pravidlá IWSF. 

Ceny: udeľuje usporiadateľ 

4.3. Propozície súťaží 
Usporiadatelia pretekov sú povinní zaslať propozície súťaže najneskôr 30 dní pred 

termínom prezentácie pretekárov na národnej súťaži a min. 45 dní pred termínom konania 
medzinárodnej súťaže. Propozície spoločných M-SR a M-ČR Open konaných na Slovensku 
spracuje usporiadateľský klub najneskôr 50 dní pred termínom konania súťaže a zašle ich na 
sekretariát SZVL a ŠTK. Tu sa propozície spracujú a najneskôr 40 dní pred termínom konania 
súťaže sekretár SZVL ich zašle na sekretariát ČSVL a všetky registrované kluby SZVL. 
Ich distribúcia sa riadi nasledovnými pravidlami: 

» sekretariátu SZVL 
» všetkým klubom v Slovenskej republike  
» nominovaným a pozvaným rozhodcom 
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Propozície súťaže obsahujú (pozri Príloha 1, bod P.1.5): 
» druh súťaže, usporiadateľ, garant (SZVL), stupeň homologácie 
» dátum a miesto konania 
» disciplíny, kategórie, štartovné rýchlosti, limity a podmienky účasti (štartovné 

a pod.), spôsob súťaženia (viackolové preteky, alebo rozjazdy – finále) či 
prípadné úpravy pravidiel 

» technické ustanovenia (ťažný a záchranný čln, podmienky tréningu, časový 
program a pod.) 

» nomináciu rozhodcov 
» osoby zodpovedné za usporiadanie súťaže, adresa usporiadateľa 

Ak usporiadateľ vyžaduje potvrdenie účasti na pretekoch potom súčasťou propozícii 
musí byť návratka, ktorú vysielajúci klub zašle do termínu uvedeného v propozíciách (pozri 
Príloha 1, bod P.1.6).  

Na Majstrovstvá SR musí každý klub potvrdiť účasť svojich pretekárov najneskôr 3 
dni pred termínom prvého dňa konania preteku. Nepotvrdenie účasti pretekárov môže mať za 
následok nepripustenie pretekárov na štart. 

4.4. Prezentácia súťažiacich na súťažiach 
Každý súťažiaci je povinný preukázať sa na každej súťaži platným RP a ak svojimi 

výkonmi vyhovel limitom a požiadavkám usporiadateľov pretekov má právo sa prezentovať 
a štartovať v pretekoch.  

Za kontrolu RP a splnenia limitov zodpovedá hlavný rozhodca, kontroluje ich 
kalkulátor pretekov, prípadne asistent kalkulátora, ktorý môže vyžadovať potvrdenie výkonu 
pretekára, pričom VRP vydaný SZVL je prvotným dokladom. Ak pretekár uvádza vyšší 
výkon ako je uvedený vo VRP je povinný predložiť riadne potvrdený zápis v Performance 
Booklet, prípadne úplnú výsledkovú listinu pretekov v ktorých výkon dosiahol (nepostačuje 
len list na ktorom je výsledok uvedený).  

Pre nomináciu na M-SR Open vypisuje P-SZVL limity a sublimity, zverejnené 
v Prílohe súťažného poriadku. Pretekár, ktorý splní min. jeden limit môže štartovať na M-SR 
v každej disciplíne, v ktorej limit, prípadne sublimit dosiahol. Pri splnení dvoch limitov môže 
štartovať i v tretej disciplíne i v prípade že v nej nedosiahol ani sublimit, musí mať v nej však 
registrovaný výkon. Tejto skupine pretekárov SZVL hradí štartovné, cestovné a stravu počas 
pretekov v rozsahu stanovenom Hospodárskymi smernicami.  

Pretekár, ktorý nedosiahol žiaden limit, má však splnené sublimity smie štartovať v 
disciplínach v ktorých splnil sublimit. Pri splnení dvoch sublimitov môže štartovať i v tretej 
disciplíne, musí mať v nej však registrovaný výkon. Tejto skupine pretekárov SZVL hradí 
štartovné. 

Pretekár, ktorý v poslednom VRP nemá registrovaný výkon nemôže byť priamo 
nominovaný na M-SR Open. Keďže však každý výkon je platný dva roky (viď pravidlo 3.2. 
VRP) môže pretekár, alebo jeho materský klub požiadať ŠTK o dodatočnú nomináciu 
s použitím výkonu predchádzajúceho VRP, najneskôr však 14 dní pred prezentáciou v súťaži. 
Ak vyhovel limitom, prípadne sublimitom pre danú sezónu smie štartovať na M-SR Open. 
Takémuto pretekárovi však SZVL neuhrádza žiadne náležitosti a usporiadateľ je oprávnený 
od takéhoto pretekára žiadať zaplatenie štartovného za každú disciplínu, v ktorej štartuje. 

Na M-SR všetkých kategórii môžu štartovať i registrovaní športovci usporiadajúceho 
klubu, ktorí nesplnili predpísaný limit či sublimit za predpokladu, že majú zaregistrovaný 
výkon v disciplíne, v ktorej chcú štartovať. Vedúci družstva usporiadateľského klubu môže 
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požiadať Hlavného rozhodcu o zníženie štartovej rýchlosti v slalome ktorý ju môže znížiť až 
na minimálnu rýchlosť danej kategórie. 

Tie isté kritériá platia i pre M-SR juniorov a dorastencov s tým, že pre M-SR JaD nie 
sú vypísané sublimity. Úhrada náležitostí na M-SR JaD sa riadi Hospodárskymi smernicami. 

Nomináciu na M-SR potvrdzuje ŠTK vydaním zoznamu pretekárov, ktorí splnili 
limity a podmienky účasti. Tento zoznam je záväzný, ŠTK ho zašle usporiadajúcemu klubu 
bezprostredne po ukončení posledných nominačných pretekov a musí byť zverejnený 
najneskôr počas prezentácie pretekárov. Ak sa stane, že v ňom nie je uvedený pretekár, ktorý 
splnil podmienky účasti na majstrovských pretekoch musí sám dokladovať splnenie limitov 
hore uvedeným spôsobom. Usporiadateľ však nemôže schváliť dodatočnú nomináciu, ak o ňu 
pretekár predtým nepožiadal ŠTK a svoju žiadosť nevie dokladovať. 

Prezentácia pretekárov sa uzatvára najneskôr 1 hodinu pred  poradou vedúcich 
družstiev, ak propozície nestanovili iný termín. Po tomto termíne kalkulátor vykoná losovanie 
štartovného poradia v jednotlivých disciplínach a zverejní štartovné listiny. Hlavný rozhodca 
môže v odôvodnenom prípade pripustiť na štart pretekára, ktorý sa dostaví po losovaní, avšak 
štartovať smie len v tých disciplínach, kde rozjazdy ešte nezačali. Súťažiaci je automaticky 
zaradený na začiatok štartovnej listiny každej disciplíny. 

4.5. Tréningy, rozjazdy a finále pretekov 
Na majstrovstvách SR je usporiadateľ povinný vytvoriť časový priestor pre 

neoficiálny tréning pretekárov, ktorý je hradený SZVL v rozsahu: 
» tréning člny minimálne: dva prejazdy slalomovej trate, alebo 
    dva skoky, alebo 
    dve minúty trikovej jazdy 
 Ak usporiadateľ v propozíciách nestanoví inak potom podľa výberu pretekára  
» tréning el. vleky minimálne: dve minúty na každú disciplínu, v ktorej súťažiaci 

štartuje. Tréningy budú organizované po družstvách 
s časovým priestorom daným súčtom časov 
pretekárov tvoriacich družstvo. 

Tréning nie je povinný. Ak sa ho pretekár nezúčastní v čase stanovenom 
v propozíciách pretekov stráca na neho nárok.  

Ak usporiadateľ vyčlení časový priestor môže poskytnúť i individuálne tréningy, tie 
však nesmú obmedziť pretekárov neoficiálneho tréningu a družstvá si vyžiadajú od 
usporiadateľa potvrdenie času konania individuálneho tréningu. Sadzba za individuálny 
tréning musí byť uvedená v propozíciách pretekov. 

Pred štartom prvého pretekára súťaže usporiadateľ  vyvesí Homologačné oznámenia 
na oficiálnej tabuli. Za jeho vyplnenie zodpovedá Homologátor súťaže a Hlavný rozhodca. 
Preteky nesmú byť odštartované bez zverejnenia tohto dokumentu. 

Všetky majstrovské súťaže sa jazdia systémom rozjazdy – finále, pričom do finále sa 
súťažiaci kvalifikujú výsledkami z rozjázd. Ich počet je odvodený od počtu pretekárov 
v rozjazdách. Pre všetky majstrovské  a národné súťaže usporiadané SZVL počet pretekárov 
postupujúcich do finále je uvedený v príslušných Technických pravidlách IWSF: 

» člny Tournament Waterski Rules, rule 2.02. Rounds 
» vleky World Cableski Technical Rules, rule 3.3. Rounds 

 Ak je na poslednom postupovom mieste nerozhodný výsledok, hlavný rozhodca 
rozhodne o postupujúcich v súlade s vyššie uvedenými pravidlami 
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Verejné preteky, alebo preteky Slovenského pohára môžu byť viackolový (max. 
štvorkolové), kedy víťazom sa stáva pretekár s najlepším výsledkom zo všetkých 
hodnotených rozjázd, alebo systém rozjazdy – finále. 

4.6. Výsledky, ich kontrola, protesty 
Počas pretekov, dosiahnuté výsledky jednotlivých súťažiacich zaznamenávajú 

rozhodcovia a postúpia ich na ďalšie spracovanie kalkulátorom. Tí ich, za pomoci oficiálneho 
programu, ktorého použitie schváli SZVL, vyhodnotia. Program zakúpilo SZVL od IWSF a 
každoročne ho aktualizuje, teda každá jeho verzia je platná iba jeden rok. 

Výsledky spracované kalkulátormi a podpísané hlavným rozhodcom a kalkulátorom 
(príp. i homologátorom, ak je pretek homologovaný) s vyznačeným časom musia byť 
zverejnené na viditeľnom a prístupnom mieste. 

Protest podáva Hlavnému rozhodcovi zástupca družstva a posudzujú ho rozhodcovia 
disciplíny. Protest musí byť podaný písomnou formou najneskôr do 30 minút po zverejnení 
výsledkov danej disciplíny a po zverejnení bodovacích záznamov rozhodcov. Musí obsahovať 
dôvod(y) protestu, miesto, dátum a čas podania spolu so zálohou 100.-Sk, ak propozície 
preteku nestanovujú inak (chyby v kalkulácii nie sú považované za protest). Pokiaľ je sporný 
výsledok vedúcim družstva reklamovaný a  revidovaný rozhodcami, ostatní budú informovaní 
o tom, že výsledok lyžiara je kontrolovaný. Toto je možné vykonať farebným vyznačením na 
výsledkovej listine, alebo osobitným oznamom. Výsledky disciplíny, v ktorej bol protest 
podaný, tým nenadobúdajú platnosť až do vyriešenia sporného prípadu. Spor je ukončený 
konečným verdiktom Hlavného rozhodcu. Ak je v práve sťažovateľ záloha mu musí byť 
vrátená. 

Po nadobudnutí právoplatnosti výsledkov usporiadateľ zodpovedá za vyhotovenie 
kópií výsledkov v minimálnom počte: 
» 3 kópie pre homologátora (ak sa jedná o národnú homologáciu postačuje 1 kópia) 
» 1 kópiu každému vedúcemu družstva 
» 1 kópiu pre každého nominovaného rozhodcu, ktorý o ňu požiada 
» 1 kópiu sekretárovi SZVL (ak nie je prítomný zaslať max. do 7 dní na sekretariát SZVL) 

Výsledkové listiny v požadovanom počte podľa stupňa homologácie pretekov vrátane 
riadne vyplneného a podpísaného homologačného či rekord dossieru zašle homologátor 
súťaže na sekretariát SZVL max. do 7 dní od ukončenia súťaže. ŠTK vyhodnotí výsledky 
súťaží a navrhne P-SZVL, ktoré preteky budú postúpené na homologáciu IWSF. P-SZVL 
rozhodne o ich homologácii zašle potrebné dokumenty na IWSF a uhradí homologačné 
poplatky v plnej výške. Klub, ktorý chce homologovať výsledky svojej súťaže i v prípade, že 
P-SZVL odmietlo jeho homologáciu môže zaslať všetky potrebné dokumenty na IWSF vo 
vlastnej réžii. 

Homologátor, ktorý si nesplní svoju povinnosť a nezašle všetky dokumenty potrebné 
k danému stupňu homologácie na sekretariát SZVL bude: 
» pri prvom priestupku napomenutý v zápisnici SZVL 
» pri druhom priestupku  – národnému homologátorovi bude odobratá licencia Národného 

homologátora 
  – medzinárodný homologátor nebude nominovaný Rozhodcovskou 

komisiou na súťaže SZVL po dobu nasledujúcej sezóny 
Generálny sekretár zodpovedá za včasné odoslanie výsledkových listín, súborov 

kalkulačného programu a homologačných dossierov na IWSF a kontroluje zaplatenie 
homologačného poplatku. 
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4.7. Udeľovanie titulov Majstra Slovenska a medailí na majstrovských súťažiach 
 Získanie titulu Majstra Slovenska vo všetkých kategóriách  a udelenie medailí je 

uvedené v tabuľke.  V jednej disciplíne  sa musí zísť na štarte a byť klasifikovaný  uvedený 
minimálny počet pretekárov. 

 
Počet pretekárov Udelený titul Udelenie medailí 
4 a viac pretekárov áno všetky 

3 pretekári áno všetky   
2 pretekári nie prvé dve miesta 
1 pretekár nie prvé miesto   

 
Za dodržanie pravidla udeľovania medailí zodpovedá hlavný rozhodca pretekov. 
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Pravidlo 5: Slovenský pohár 
Slovenský pohár vodného lyžovania (ďalej SP) organizuje, riadi a vyhodnocuje 

Slovenský zväz vodného lyžovania. 

5.1. Všeobecné ustanovenie 
SP je koordinovaná súťaž vopred určených pretekov. Pre danú sezónu ich vyberá ŠTK 

v spolupráci s trénersko – metodickou komisiou a schvaľuje  predsedníctvo SZVL. 
Zverejňujú sa v TKP Prílohy Súťažného poriadku a musia byť viditeľne označené. 

SZVL vypisuje SP v lyžovaní za člnmi ako aj za vlekmi samostatne. 
Súťaž musí pozostávať minimálne z troch  samostatných  súťaží, v ktorých každé kolo 

môže byť považované za samostatné preteky. Posledné preteky (kolo pretekov) je potom 
Finále SP. Do SP môžu byť zaradené i zahraničné preteky, ktoré navrhne trénersko – 
metodická komisia.  

Jednotlivé kolá SP sa riadia ustanoveniami pravidla 5.2.3. Seriál pretekov SP. 
Všetky preteky sa riadia platnými technickými a homologačnými pravidlami, ktoré 

vydáva SZVL v Súťažnom poriadku. Tieto sú spravidla aktualizované a uvádzané do súhlasu 
s nadriadenými Additional Rules IWSF. 

5.2. Podmienky účasti 
» Súťaž je otvorená pre  domácich i zahraničných pretekárov, vekové kategórie 

podľa bodu 5.3.  
» Pretekári registrovaní v SZVL sú do seriálu pretekov SP zaradení automaticky.  
» Zahraniční pretekári, príslušníci iných zväzov musia požiadať ŠTK o zaradenie do 

SP zaslaním požadovaných dát (meno, priezvisko, adresa, rodné číslo príp. dátum 
narodenia a materský klub) 

» Pre účasť v pretekoch hodnotených v SP usporiadateľ môže vypísať limity, ŠTK 
však musí zaradiť do seriálu min. 3 preteky (kolá SP) bez limitov. 

» Pretekov sa môže zúčastniť i neregistrovaný pretekár, nemôže byť však 
vyhodnotený v súťaži SP nebude teda uvádzaný ani v priebežných výsledkoch. 

5.3. Vyhodnotené kategórie: 
» Muži, Ženy - Open 
» Žiaci, žiačky 

5.4.   Disciplíny 
» Muži a ženy Open: akrobatická jazda 
  slalom 
  skoky 
» žiaci a žiačky: akrobatická jazda 
  slalom 

 

5.5. Spôsob hodnotenia 
Z pretekov je spracovaná riadna výsledková listina podľa pravidiel IWSF so svojimi 

víťazmi a kombinačnými bodmi podľa platných  pravidiel IWSF, ktorú spracuje kalkulátor 
pretekov. Výsledkovú listinu SP následne spracuje a vyhodnotí ŠTK v súlade s pravidlami 
SP.  

Preteky SP sú vyhodnocované podľa kombinačných bodov dosiahnutých 
v jednotlivých disciplínach na základe dosiahnutých športových výkonov, pričom sa vypočíta 
zo vzorca pre každú disciplínu zvlášť: 
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Open – Muži: 
Akrobatická jazda: body dosiahnuté v pretekoch x 1000/slovenský rekord 
Slalom: celkový počet bóji dosiahnutý v pretekoch x 1000/slovenský rekord 
 začiatok počítania bóji je 37 km/hod bez ohľadu na štartovnú rýchlosť 

v pretekoch. 
Skoky: (skok lyžiara – 10) x 1000/(slovenský rekord – 10) 
Open – Ženy: 
Akrobatická jazda: body dosiahnuté v pretekoch x 1000/slovenský rekord 
Slalom: celkový počet bóji dosiahnutý v pretekoch x 1000/slovenský rekord 
 začiatok počítania bóji je 34 km/hod bez ohľadu na štartovnú rýchlosť 

v pretekoch. 
Skoky: (skok lyžiara – 7) x 1000/(slovenský rekord – 7)  

Neprejdením základnej rýchlosti v slalome pretekoch sa pretekár teda klasifikuje 
v základnej rýchlosti podľa pravidiel SP. Za slovenský rekord sa dosadí platný, to znamená 
rekord dosiahnutý pred zahájením hodnotenej sezóny. Kombinačné body SP sa vypočítavajú 
z lepšieho výsledku dosiahnutého v pretekoch bez ohľadu na spôsob súťaženia. Pretekár 
nemusí štartovať vo všetkých disciplínách. Vypočítané výsledky z jednotlivých pretekov v 
každej disciplíne sa spočítajú, maximálne však tri najlepšie výsledky z každej disciplíny. 
Súčet dosiahnutých bodov zo všetkých disciplín dáva konečný výsledok. 

Po každých pretekoch ŠTK vypracuje priebežnú výsledkovú listinu, do ktorej je 
zaradený každý súťažiaci, ktorý štartoval aspoň v jedných pretekoch a bodoval min. v jednej 
disciplíne. Ak je to možné, táto je zaradená do riadnej výsledkovej listiny pretekov. Ak nie 
ŠTK ju zašle usporiadateľovi nasledujúceho kola SP, ktorý ju počas prezentácie pretekárov 
vyvesí na  oficiálnej tabuli.  

Sledovanie výkonov je priebežné a ŠTK vydáva Priebežnú výsledkovú listinu SP po 
ukončení každého kola SP. Priebežná výsledková listina SP sa zostavuje pre člny a vleky, 
osobitne pre mužov a ženy len v kategórii Open a musí byť do nej zaradený každý pretekár, 
ktorý sa zúčastnil aspoň jedného kola SP a bodoval minimálne v jednej disciplíne. 

Vo Výsledkovej listine SP musí mať každý pretekár vyznačenú kategóriu v súlade 
s pravidlom 3.2. VRP. 

Usporiadateľ (vedúci výpravy na zahraničnej súťaži) je povinný  bezprostredne po 
pretekoch zaradených do SP zaslať výsledkové listiny na vyhodnotenie predsedovi ŠTK. 

 Po skončení posledného kola SP ŠTK vydá Výsledkovú listinu celého seriálu SP 
v ktorej sú uvedení len tí pretekári, ktorí splnili všetky podmienky v súlade s pravidlom 5.6. 
Konečné hodnotenie SP. 

5.6. Konečné hodnotenie 
Výsledková listina SP sa spracuje v kategóriách: 

»   Muži a ženy Open  
»  Žiaci a žiačky  

Na záver hodnotenia výsledku pretekára SP sa vyškrtnú horšie výsledky tak, aby v 
každej disciplíne ostali tri najlepšie. 

Kombinačné body získané z troch najlepších pretekoch v každej disciplíne sa sčítajú 
narastajúcim spôsobom. 

V prípade, že nastane rovnaké záverečné hodnotenie dvoch, alebo viac pretekárov v 
konečnom umiestnení, rozhoduje vyšší počet celkových bodov získaných vo finálovom kole 
SP. Ak by aj potom existovala rovnosť bodov, tak umiestnenie sa určí na základe umiestnení 
vo finále SP. 
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Do konečného hodnotenia SP budú zaradení iba tí pretekári, ktorí sú držiteľmi 
platného RP a zúčastnia sa Finále SP. To znamená, že pretekárovi musí byť vydaný RP pred 
štartom vo finálovom kole SP a musí bodovať aspoň v jednej disciplíne finále SP. 

Priebežná i konečná výsledková listina SP sa spracováva len s kombinačnými bodmi. 
Po finálovom preteku sú vyhlásené výsledky seriálu SP. Konečné kompletné výsledky SP 
ŠTK zverejní po skončení celého seriálu SP spravidla v Spravodaji po kontrole všetkých 
dosiahnutých výkonov. 
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Pravidlo 6: Organizácia homologovaných pretekov 
Medzinárodné homologované preteky sa riadia platnými pravidlami zakotvenými 

v Technických pravidlách IWSF a príslušných Additional Rules. 
IWSF pre potreby splnenia limitov na EAME a svetové majstrovstvá, pre zápis do 

IWSF a EAME rebríčkov a pre ratifikáciu EAME,  svetových a slovenských rekordov uznáva 
tri stupne homologácie: 

- homologácia Normal (N) 
- homologácia Standing (Ranking) list (L) 
- homologácia Record Capability (R) 
Pre potreby splnenia limitov na národných súťažiach a zápis do VRP SZVL akceptuje 

i Národnú homologáciu a obmedzene i preteky, ktoré nesplnili homologačné podmienky 
(preteky bez homologácie článok 6.2.). 

Požiadavky na splnenie jednotlivých stupňov stanovujú príslušné Technické pravidlá 
IWSF a Additional Rules platné v príslušnom roku. Pri všetkých typoch homologovaných 
pretekov musí homologátor vyhotoviť oznámenie o homologácii pred štartom, v ktorom 
uvedie, ktoré disciplíny spĺňajú požiadavky pre daný stupeň homologácie. Nemá právo 
doporučiť triedy homologizácie, ak nie sú splnené všetky požiadavky. Splnenie 
homologačných požiadavok potvrdzuje Hlavný rozhodca. 

SZVL, podľa svojho uváženia, ak preteky spĺňajú požiadavky vyššej triedy 
homologácie môže udeliť vyššiu homologizáciu a postúpiť potrebnú dokumentáciu na IWSF. 

6.1. Národná homologácia 
Homologácia Národná homologácia (NH) 
Zaradenie do TKP-SZVL Nevyžaduje sa 
Výsledok platný pre splnenie limitov na M-SR a zaradenie do VRP SZVL 

Muži 
6.00/58/14.25
6.00/55/14.25 4000 40 m Maximálny výsledok, ktorý môže 

byť použitý pre splnenie limitov 
a zaradenie do VRP SZVL Ženy 4.00/55/14.25 3250 29 m 

Nominácia rozhodcov 

Ak je zaradený do TKP SZVL nominuje Hl. rozhodcu, 
Kalkulátora a Homologátora. Ostatných rozhodcov 
nominuje organizátor podľa pravidiel. Min. dvaja 
rozhodcovia musia byť z iného klubu. 

Počet kôl max 4 

Hlavný rozhodca min. národný J3 

Homologátor Národný 

Kalkulátor  Národný 

Vodič – technický rozhodca Národný 

Zdvojenie funkcií 
Akékoľvek zdvojenie funkcii hlavného rozhodcu, 
homologátora a kalkulátora je obmedzené 
vykonávaním dvoch funkcii 

Automatické ovládanie rýchlosti Nevyžaduje sa 

Homologačné dokumenty Národný Dossier, výtlačok z homologačného 
programu zamerania slalomovej a skokovej dráhy 
(prípadne zameranie video skokov), súbory 
kalkulačného programu + 1x výsledková listina 
vrátene rozpisu rozhodcov zaslané na SZVL. 
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SLALOM (NH) 

Kontrola dráhy 2 meracie stanovištia 

Slalomová dráha 

Použitie jednoduchej stredovej plávajúcej dráhy je 
vylúčené. Použiť odsúhlasenú konštrukciu (pozri 
príslušné IWSF pravidlá) 
U člnov predvstupné bóje pre čln sa nevyžadujú 
U vlekov stredové bóje sa nevyžadujú 

Tolerancie Normal podľa pravidiel EAME 

Bóje postačuje vizuálna kontrola 

Časomiera môžu byť použité stopky 

Video na konci dráhy nevyžaduje sa 

Rozhodcovské veže  dve samostatné veže z jednej alebo oboch  strán 
slalomovej dráhy s dobrou viditeľnosťou 

Rozhodcovia 
5 rozhodcov min. triedy J4 – špecialista slalom 
alebo  
ak je inštalované video vstupných a výstupných bóji 3 
rozhodcovia min. triedy  J4 – špecialista slalom 

Záložný čas* Stopky 

AKROBATICKÁ JAZDA (NH) 

Kontrola dráhy Vizuálna – predštartovné bóje nie sú potrebné 

Tolerancie Podľa pravidiel EAME 

Časomiera Môžu byť použité stopky 

Video Nie je povinné 

Rozhodcovia 5 rozhodcov min. triedy J3,  
alebo  
3 rozhodcovia min. triedy J3 ak je použité video 
- člny: snímanie z člna 
- vleky:  s okamžitou možnosťou prehrávania 

Rozhodca pre meranie času vybraný Hlavným rozhodcom 
Ak je použité video obsluhuje ho rozhodca triedy J3 

SKOK (NH) 

Kontrola dráhy 2 meracie stanovištia 

Tolerancie Normal podľa pravidiel EAME 

Časomiera Môžu byť stopky 

Uhlomery 0.25 stupňa min - 0.25m rádius 

Rozdiely medzi pevnými bodmi 0.2 stupňa Maximum 

Meranie skokov Meracie stanovištia 

Výpočet vzdialenosti Počítačom 

Kontrola programu ÁNO 

Rozhodcovia 

3 rozhodcovia min. triedy  J4 – špecialista skoky 
alebo 
Ak je použité video meranie skokov dvaja rozhodcovia 
min. triedy  J4 – špecialista skoky z brehu za 
predpokladu, že môžu vidieť celú skokovú dráhu 

Záložný čas* Stopky  

Poznámka*: stopky nie sú potrebné pri automatickom ovládaní rýchlosti 
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6.2. Preteky bez homologácie 
 Preteky, ktoré nesplnili homologačné podmienky sú klasifikované ako preteky Bez 

homologácie (BH). Ich výsledky však môžu byť použité pre potreby splnenia limitov na 
Majstrovstvá SR a zápis do VRP ak minimálne spĺňajú požiadavky uvedené v tabuľke. 
Hlavný rozhodca zodpovedá za to, že všetci pretekári súťažili za rovnakých podmienok. 
O tom, či výsledky budú akceptované rozhodne ŠTK. 

Výsledok platný pre splnenie limitov na M-SR a zaradenie do VRP SZVL 

Muži 
6.00/58/18.25

resp. 
6.00/55/18.25

2800 30 m 
Maximálny výsledok, ktorý môže 
byť použitý pre splnenie limitov 
a zaradenie do VRP SZVL 

Ženy 6.00/55/18.25 2000 24 m 

Hlavný rozhodca min. národný J3 

Kalkulátor  Národný 

Dokumenty zaslané na SZVL súbory kalkulačného programu + 1x výsledková listina 
vrátene rozpisu rozhodcov zaslané na SZVL. (ŠTK) 

SLALOM 

Kontrola dráhy 2 meracie stanovištia 

Rozhodcovia* 3 rozhodcovia min. triedy  J4 – špecialista slalom 
 

AKROBATICKÁ JAZDA (NH) 

Kontrola dráhy Vizuálna 

Rozhodcovia* 3 rozhodcovia min. triedy J3 

SKOK 

Meranie skokov Meracie stanovištia 

Výpočet vzdialenosti Počítačom 

Rozhodcovia* 

 3 rozhodcovia min. triedy  J4 – špecialista skok 
alebo 
Ak je použité video meranie skokov  dvaja 
rozhodcovia min. triedy  J4 – špecialista skok z brehu 
za predpokladu, že môžu vidieť celú skokovú dráhu 

Poznámka*:  Rozhodcovský zbor môžu doplniť i kandidáti na funkciu rozhodcov a môžu sa 
uviesť i v rozpise rozhodcov, čo sa im započíta do praxe a zohľadní pri 
skúškach. Minimálny počet kvalifikovaných rozhodcov uvedený v tabuľke však 
musí byť zachovaný. 
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6.3. Rozhodcovia na homologovaných pretekoch 

ČLNY VLEKY  
RC RL N NH RC SL N NH 

Hlavný rozhodca J1 J1 J2 J3 J1. J1. J2 J3 
Asistent hl. rozhodcu J2 J3 --- --- J2 J3 --- --- 
Homologátor IH IH NH NH IH IH NH NH 
Asistent homologátora NH NH --- --- NH NH --- --- 
Kalkulátor IC NC NC NC IC IC(4) NC NC 
Asistent kalkulátora NC NC NC NC NC NC NC NC 

Bodoví rozhodcovia 
5x(3) 

J1 3x J1 
2x J2 J3 (5) J3 (5) J1 

1x J1 
3x J2 
1x J3 

J3 J3 (5) 

Rozhodcovia skoky 
3x(3) 

J1 2x J1 
1x J2 J3 (5) J3 (5) J1 1x J1 

2x J2 J3 J3 (5) 

Rozhodca čas J1 J2 J3 J3 (6) J3 J3 J3 J3 
Štartér bez RT bez RT bez RT bez RT bez RT bez RT bez RT bez RT 
Vodič (operátor)  ID ND ND ND ITO NTO NTO NTO 
 14 rozh. 14 rozh. 12 rozh. 12 rozh. 14 rozh. 14 rozh. 12 rozh. 12 rozh. 

Poznámka 1: Pozri pravidlo 7.1. Triedy, odbornosti a označenia rozhodcov. Označenie „bez 
RT“ znamená, že rozhodcovská trieda nie je vyžadovaná. 

Poznámka 2: Triedy rozhodcov vo zvýraznených poliach predpisujú príslušné pravidlá, 
triedy ostatných rozhodcov odporúča SZVL. 

Poznámka 3: Modifikácie počtu a odbornosti rozhodcov použitím techniky popisujú 
príslušné pravidlá  

Poznámka 4: medzinárodný kalkulátor IC len pre disciplínu Akrobatická jazda 
Poznámka 5: Použitie rozhodcu J4 špecialistu upravujú príslušné pravidlá 
Poznámka 6: Rozhodca J3 len ak je použité video s okamžitou možnosťou prehrávania  

6.4. Homologačný poplatok  
Homologačný poplatok hradí SZVL Sekretár SZVL zodpovedá za včasnú úhradu a 

zaslanie homologačných dokumentov. Homologátor je povinný zaslať úplnú dokumentáciu 
homologácie na sekretariát SZVL, alebo priamo na sekretariát EAME do 14 dní od konania 
súťaže o čom upovedomí sekretára SZVL.  

Homologačný poplatok - člny Homologačný poplatok – vleky 
Normal homologácia  100 € Normal homologácia 100 € 
Ranking list 
Record Capability  200 € Standing list 

Record Capability 200 € 

jedny národné majstrovstvá bez poplatku jedny národné majstrovstvá bez poplatku 
národná homologácia bez poplatku národná homologácia bez poplatku 

Národné majstrovstvá v kategórii Open, musia byť usporiadané v termíne určenom 
EAME. Výnimku môže udeliť príslušný EAME Council.  

Národná homologácia je uznaná, ak úplné výsledkové listiny a homologačný dossier je 
zaslaný na sekretariát SZVL. Tento stupeň homologácie nepodlieha poplatkom. 
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6.5. Kódy pretekov a kódy závodísk 
IWSF vyžaduje, aby kvôli jednoznačnej identifikácii pretekov boli každé preteky 

označené kódom pretekov a kódom závodiska. Oba tieto údaje zadáva kalkulátor do 
kalkulačného programu a rovnako oba údaje zaznamená homologátor do dossieru. 

Kód pretekov je sedem znakový, a je v tvare: 
XX SVK XX 
 poradové číslo pretekov usporiadaných SZVL 
 kód federácie – nemení sa, je pridelené Council-om EAME 
 posledné dvojčíslie roku usporiadania pretekov 
Kód pretekov stanovuje ŠTK pri tvorbe kalendára pretekov a je zaznamenaný v TKP-

SZVL. V prípade usporiadania pretekov po vydaní TKP-SZVL kalkulátor vytvorí nové číslo 
podľa uvedenej šablóny pričom pokračuje v číslovaní pretekov o čom oboznámi 
homologátora, hlavného rozhodcu a ŠTK. 

Kód závodiska stanovuje SZVL. Je vytvorený z maximálne ôsmich znakov, alebo 
číslic pre závodiská, kde sa konajú homologované preteky. Pre vodné plochy SZVL stanovilo 
nasledujúce kódy: 

- SVKBLATN Blatné Inter Bratislava 
- SVKPIESL Sĺňava KVLaVS Piešťany 
- SVKRUSNV Ružín KVL Spišská Nová Ves 
- SVKRUGSK Ružín Gransat Košice 
- SVKKOSJA Košice Trixen Košice 
Uvedené kódy SZVL každoročne zašle EAME Council-u pred začiatkom sezóny. 
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Pravidlo 7: Rozhodcovia a ich triedy 
Rozhodcovia vo vodnom lyžovaní sú znalí pravidiel vodného lyžovania a sú oprávnení 

rozhodovať na pretekoch jak národných tak i medzinárodných podľa svojej odbornosti a 
triedy. 

SZVL rozdeľuje rozhodcov národných tried podľa odborností a to rozhodca III. alebo 
IV. triedy, kalkulátor, homologátor, vodič člnu a technický rozhodca. Každý národný 
rozhodca môže rozhodovať jak na člnových pretekoch, tak i na pretekoch za vlekom, okrem 
vodiča člnu a technického rozhodcu. Rozhodcovia si potom následne môžu zvyšovať svoje 
triedy a odbornosti na medzinárodné, kde už je rozhodca I a II triedy, kalkulátor, homologátor 
a vodič člnu, alebo technický rozhodca, pričom platí, že rozhodca, držiteľ národnej triedy je 
súčasne držiteľom III. alebo IV.  medzinárodnej triedy. Medzinárodní rozhodcovia však sú už 
delení na člnových a vlekových rozhodcov 

7.1. Triedy, odbornosti a označenia rozhodcov  
» Národný rozhodca National Judge J3 
» Národný rozhodca J4 špecialista National Judge J4 
» Národný kalkulátor National Calculator NC 
» Národný homologátor National Homologator NH 
» Národný vodič člnu National Driver ND 
» Národný technický rozhodca National Technik Officer NTO 
» Medzinárodný rozhodca I. a II. triedy International Judge J1 ; J2 
» Medzinárodný kalkulátor International Calculator IC 
» Medzinárodný homologátor International Homologator IH 
» Medzinárodný vodič člnu International Driver ID 
» Medzinárodný technický rozhodca International Technik Officer ITO 

7.2. Národný rozhodca (medzinárodný rozhodca 3. triedy) 
Národný rozhodca je zároveň držiteľom 3. medzinárodnej triedy. Je prvotne evidovaný 

v evidencii SZVL, ktorý postúpi jeho evidenciu na IWSF - EAME. 
Národný rozhodca počas pretekov organizovaných SZVL môže vykonávať funkcie 

podľa pravidla 6.2. Rozhodcovia na homologovaných pretekoch podľa stupňa homologácie 
pretekov.  

Teoretická skúška pozostáva z písomnej odpovede na otázky z oblasti národných 
a medzinárodných pravidiel jak člnových tak vlekových, Súťažného poriadku SZVL 
a príslušných Additional Rules. Kandidát musí vedieť poukázať na rozdiely medzi vlekovými 
a člnovými pravidlami. 

Praktická skúška pozostáva z hodnotenia akrobatickej jazdy na homologovaných 
pretekoch, kde kandidát musí správne zachytiť min. 10 dvadsaťsekundových prejazdov 
s hodnotou min. 1500 bodov skutočne dosiahnutých vrátane pádu, pričom v jednom prejazde 
nesmie mať viac ako dve chyby. Za chybu je považované: 
» vynechanie figúry vykonanej lyžiarom počas prejazdu, alebo bezprostredne pred či po 

prejazde 
» zapísanie figúry, ktorá nebola vykonaná 
» zapísanie inej figúry akú lyžiar vykonal 
» vynechanie zápisu pozičnej figúry pred prejazdom 
» vynechanie zápisu konca prejazdu 

Od uchádzača sa nevyžaduje klasifikácia správnosti vykonania figúry podľa pravidiel 
a ak tak urobí, nebude to brané do úvahy. 
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Obe časti skúšky, jak praktická, tak teoretická musia byť vykonané počas jednej 
sezóny. Doklady o jeho skúške si môže vyžiadať IWSF - EAME.  

7.3. Národný rozhodca – rozhodca J4 špecialista 
Národný rozhodca – rozhodca J4 špecialista  evidovaný v evidencii SZVL  
Je to rozhodca oprávnený rozhodovať disciplínu slalom a/alebo skoky. Počas pretekov 

organizovaných SZVL môže vykonávať funkcie podľa pravidla 6.2. Rozhodcovia na 
homologovaných pretekoch podľa stupňa homologácie pretekov.  

Teoretická skúška pozostáva z písomnej odpovede na otázky z oblasti národných 
a medzinárodných pravidiel  člnových a vlekových, Súťažného poriadku SZVL a príslušných 
Additional Rules. Kandidát musí vedieť poukázať na rozdiely medzi vlekovými a člnovými 
pravidlami. 

Praktická skúška pozostáva z hodnotenia disciplíny slalom a/alebo skoky. Vyžaduje 
sa správne určenie počtu prejdených bóji v disciplíne slalom a/alebo praktické ovládanie 
odčítania dĺžky zameraného skoku. 

Obe časti skúšky, praktická i teoretická musia byť vykonané počas jednej sezóny. 
Doklady o jeho skúške si môže vyžiadať IWSF - EAME. 

7.4. Národný rozhodca – zrýchlené podmienky pre aktívnych lyžiarov 
Lyžiar, ktorý dovŕšil 18 rokov a v posledných troch rokoch získal Medzinárodnú 

výkonnostnú triedu (MVT) v kategórii Open môže využiť zrýchlené podmienky pre získanie 
Národného rozhodcu J3, alebo Národného rozhodcu – špecialistu J4 ak spĺňa nasledovné 
podmienky: 

Lyžiar, ktorý získal MVT v slalome a/alebo v skokoch avšak v hodnotenom období 
jeho výsledok v akrobatickej jazde nedosahoval úroveň min. I. VT môže byť zaradený do 
zoznamu ako Národný rozhodca – J4 špecialista. 

Lyžiar, ktorý získal MVT a v hodnotenom období jeho výsledok v akrobatickej jazde 
dosahoval úroveň min. I. VT môže byť zaradený do zoznamu ako Národný rozhodca J3. Ak 
však lyžiar získal MVT v akrobatickej jazde ako špecialista a v ostatných disciplínach 
hodnoteného obdobia nemá registrovaný výkon potom sa musí podrobiť teoretickej skúške 
(pozri pravidlo 7.2.). 

Lyžiar, ktorý má záujem takto získať Národnú triedu rozhodcu musí o to písomne 
požiadať predsedu Rozhodcovskej komisie v ktorej uvedie rok získania MVT a disciplíny 
v ktorých mu bola udelená. Rozhodcovská komisia oprávnenosť požiadavky posúdi 
a rozhodne ktorú triedu získal. Predseda Rozhodcovskej komisie potom predloží P-SZVL 
návrh na schválenie triedy J3 alebo J4 najneskôr do konca kalendárneho roku tak, aby 
uchádzač mohol byť zaradený do zoznamu rozhodcov v ďalšom roku. 

Ak rozhodca – aktívny lyžiar súčasne preteká a rozhoduje v pretekoch potom nesmie 
rozhodovať kategóriu v ktorej súťaží. 

7.5. Národný kalkulátor  
Národný kalkulátor je prvotne evidovaný v evidencii SZVL, ktorý postúpi jeho 

evidenciu na IWSF - EAME. 
Národný kalkulátor má svoju funkciu na každých pretekoch podľa pravidla 6.2. 

Rozhodcovia na homologovaných pretekoch podľa stupňa homologácie. 
Teoretická skúška pozostáva z písomnej odpovede na otázky z oblasti národných 

a medzinárodných pravidiel jak člnových tak vlekových, Súťažného poriadku SZVL 
a príslušných Additional Rules. Kandidát musí tiež preukázať schopnosť kalkulovať výsledky 
v jednotlivých disciplínach s dôrazom na vyhodnotenie zápisu rozhodcov akrobatickej jazdy. 
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Praktická skúška pozostáva z praktického ovládania kalkulačného programu IWSF. 
Pod dohľadom skúšobného komisára vykoná funkciu asistenta kalkulátora min. na jednej 
homologovanej súťaži. 

Obe časti skúšky, jak praktická, tak teoretická musia byť vykonané počas jednej 
sezóny 

7.6. Národný homologátor 
Národný homologátor je prvotne evidovaný v evidencii SZVL, ktorý postúpi jeho 

evidenciu na IWSF - EAME. 
Národný homologátor má svoju funkciu na každých pretekoch podľa pravidla 6.2. 

Rozhodcovia na homologovaných pretekoch podľa stupňa homologácie. 
Homologátor zabezpečuje technickú porovnateľnosť pretekov s ostatnými pretekmi. 

Preto má skontrolovať všetky zariadenia na brehu i na vode a zabezpečiť, že všetky zariadenia 
sú v náležitej zhode s príslušnými Technickými pravidlami. Zaistí tiež, že akékoľvek zmeny 
na zariadení počas pretekov nezvýhodnia či neznevýhodnia ktoréhokoľvek pretekára. Je 
v jeho plnej kompetencii a na jeho zodpovednosti rozhodnúť, či všetky náležitosti spĺňajú 
požiadavky pre požadovaný stupeň homologácie pretekov. Toto svoje rozhodnutie zverejní 
Homologačným oznámením, ktoré vyvesí pred štartom pretekov na informačnej tabuli. 

Ak je to potrebné homologátor jednoznačne rozhodne že ktorákoľvek disciplína 
pretekov nemôže byť riadne homologovaná. Toto rozhodnutie musí byť vyvesené na 
informačnej tabuli a tento fakt oznámený ŠTK na predpísanom tlačive. 

Národný homologátor musí byť v sústavnom kontakte s hlavným rozhodcom, ktorý 
bude vždy arbitrom, keď sa musí prijať akékoľvek rozhodnutie. 

Národný homologátor môže navrhnúť hlavnému rozhodcovi zastaviť preteky, ale 
nemôže realizovať takéto rozhodnutie bez súhlasu hlavného rozhodcu  

Teoretická skúška pozostáva z písomnej odpovede na otázky z oblasti národných 
a medzinárodných pravidiel jak člnových tak vlekových, Súťažného poriadku SZVL 
a príslušných Additional Rules a Homologačného dossieru 

Praktická skúška pozostáva z praktického ovládania homologačného programu 
IWSF. Pod dohľadom skúšobného komisára vykoná funkciu asistenta homologátora min. na 
jednej homologovanej súťaži. 

Obe časti skúšky, jak praktická, tak teoretická musí byť vykonaná počas jednej sezóny 

7.7. Národný vodič člnu 
Národný vodič člnu je prvotne evidovaný v evidencii SZVL, ktorý postúpi jeho 

evidenciu na IWSF - EAME. 
Národný vodič člnu má svoju funkciu na každých pretekoch za člnom podľa pravidla 

6.2. Rozhodcovia na homologovaných pretekoch podľa stupňa homologácie. 
Teoretická skúška pozostáva z písomnej odpovede na otázky z oblasti národných 

a medzinárodných člnových pravidiel, Súťažného poriadku SZVL a Additional Rules. Ovláda 
pravidlá pre nastavenie Perfect-pass-u. 

Praktická skúška Kandidát sa skúšobnému komisárovi preukáže platným preukazom 
vodcu malého plavidla a pod jeho dohľadom vykoná funkciu vodiča člnu min. na jedných 
homologovaných pretekoch, pričom preukáže schopnosť správne pracovať s Perfect-pass-om 
a musí správne prejsť min 10 prejazdov trate akrobatickej jazdy a slalomu s lyžiarom počas 
homologovaných pretekov. Za chybu je považované: 
- nedodržanie konštantnej rýchlosti 
- nedodržanie priameho smeru 
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- neskoré ustálenie konštantnej rýchlosti 
- pád lyžiara z viny vodiča 
pričom v jednom prejazde nesmú byť urobené viac ako dve chyby. 

Obe časti skúšky, jak praktická, tak teoretická musia byť vykonané počas jednej 
sezóny 

7.8. Národný technický rozhodca 
Národný technický rozhodca je prvotne evidovaný v evidencii SZVL, ktorý postúpi 

jeho evidenciu na IWSF - EAME. 
Národný technický rozhodca má svoju funkciu na každých pretekoch za vlekom podľa 

pravidla 6.2. Rozhodcovia na homologovaných pretekoch podľa stupňa homologácie. 
Teoretická skúška pozostáva z písomnej odpovede na otázky z oblasti národných 

a medzinárodných pravidiel za vlekom, Súťažného poriadku SZVL a Additional Rules. 
Praktická skúška Pod dohľadom skúšobného komisára vykoná funkciu asistenta 

technického rozhodcu na homologovaných pretekoch. 
Obe časti skúšky, jak praktická, tak teoretická musia byť vykonané počas jednej 

sezóny 

7.9. Národný rozhodca – zrýchlené podmienky pre získanie ďalšej odbornosti národného 
rozhodcu medzinárodným rozhodcom 
Medzinárodný rozhodca ktorejkoľvek triedy či odbornosti má možnosť rozšíriť si 

svoju kvalifikáciu o ktorúkoľvek ďalšiu odbornosť národnej kvalifikácie a využiť tak uvedené 
zrýchlené podmienky. Vychádzajúc z predpokladu, že medzinárodná teoretická skúška 
vyžaduje detailnejšiu znalosť pravidiel vodného lyžovania ako národná na rozšírenie 
kvalifikácie o ďalšiu odbornosť postačuje ak sa podrobí len praktickej skúške podľa 
príslušného pravidla Súťažného poriadku každej odbornosti v ktorej dokáže svoju 
spôsobilosť. 
» Národný rozhodca  praktická skúška podľa pravidla 7.2. 
» Národný rozhodca – J4 špecialista praktická skúška podľa pravidla 7.3. 
» Národný kalkulátor praktická skúška podľa pravidla 7.5. 
» Národný homologátor praktická skúška podľa pravidla 7.6. 
» Národný vodič člnu praktická skúška podľa pravidla 7.7. 
» Národný technický rozhodca praktická skúška podľa pravidla 7.8. 

Medzinárodný rozhodca, ktorý má záujem takto získať ďalšiu odbornosť národnej 
triedy musí o to písomne požiadať Rozhodcovskú komisiu a vykonať praktickú skúšku. 

7.10. Skúšky rozhodcov 
Pre získanie rozhodcovskej kvalifikácie je uchádzač povinný podrobiť sa skúškam, 

ktoré pozostávajú z overenia teoretických znalostí  pravidiel vodného lyžovania a praktickej 
skúšky podľa odbornosti.  

Národné skúšky rozhodcov riadi a organizuje rozhodcovská komisia SZVL, ktorá 
navrhne skúšajúceho (skúšajúcich), ktorých schvaľuje ZD a sú menovaní na obdobie štyroch 
rokov. V odôvodnenom prípade môže P-SZVL vymenovať skúšajúceho s platnosťou do 
najbližšieho ZD. 

Rozhodcovská komisia vyberie termíny skúšok (spravidla termíny pretekov, na 
ktorých je možné rozhodcovské skúšky urobiť) a zverejní ich  v Prílohe Súťažného poriadku. 
Teoretickú časť skúšky je možné robiť i na Seminári rozhodcov. 
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Kandidát na rozhodcovské skúšky je povinný podať písomnú prihlášku na sekretariát 
SZVL min. týždeň pred konaním skúšok na tlačive,  ktorá je na internetovej stránke SZVL, 
alebo si ju vyžiada na sekretariáte SZVL. 

Základným predpokladom pre získanie rozhodcovskej triedy je podrobenie sa 
uchádzača jak teoretickej tak i praktickej skúške, ktorej úspešnosť posúdi rozhodcovská 
komisia. Tá sa vyjadrí ku každej časti skúšky (teoretickej a praktickej) osobitne a hodnotí ju 
dvoma stupňami:  
» vyhovel 
» nevyhovel 

Ak má uchádzač uspieť musí v oboch častiach vyhovieť. Rozhodcovská komisia sa 
vyjadrí ku každému uchádzačovi zvlášť a výsledok skúšky predloží  predseda rozhodcovskej 
komisie na Predsedníctve SZVL, ktoré potvrdí získanie novej rozhodcovskej triedy. 
Rozhodcovská trieda nadobúda platnosť zverejnením výsledku skúšky v zápisnici 
Predsedníctva SZVL a rozhodcovská komisia ho zapíše do zoznamu rozhodcov, v ktorom sú 
uvedené všetky odbornosti a najvyššia rozhodcovská trieda. Zoznam rozhodcov SZVL je 
každoročne zverejňovaný v Spravodaji a na internetovej stránke SZVL. 

Medzinárodné skúšky rozhodcov riadi a organizuje IWSF. Podmienky získavania 
rozhodcovských tried ako i termíny skúšok zverejňuje príslušný  Council. 

7.11.  Platnosť rozhodcovských tried a odborností 
Rozhodcovská komisia sleduje účasť rozhodcov na jednotlivých pretekoch. Aby si 

rozhodca udržal svoju triedu musí byť aktívny, tj. musí rozhodovať min. na jedných pretekoch 
za dva roky. Po tomto termíne, ak sa žiadnych pretekov nezúčastní, Rozhodcovská komisia  
ho vyradí zo zoznamu rozhodcov  čo musí byť uvedené v Správe o činnosti Rozhodcovskej 
komisie, alebo zápisnici P-SZVL. Rozhodca má ešte možnosť odvolať sa písomne v lehote do 
14 dní od zverejnenia Zoznamu rozhodcov SZVL na P-SZVL. 

Pri rozhodovaní na poste, ktorý nie je uvedený v rozpise rozhodcov pretekov, môže 
mu jeho účasť a funkciu potvrdiť hlavný rozhodca.  

Rozhodcovi, ktorý získal svoju triedu v súlade s pravidlom 7.4. „Národný rozhodca – 
zrýchlené podmienky pre aktívnych lyžiarov“, sa ako aktívna účasť na pretekoch započíta 
i súťaženie i keď nerozhoduje. Rovnako však platí, že sa musí pretekov zúčastniť min. jeden 
krát za dva roky.  

Pre získanie stratenej odbornosti sa musí opätovne podrobiť skúškam.  

7.12.  Práva a povinnosti rozhodcov 
Všetci národní rozhodcovia, kalkulátori, homologátori, vodiči člnu a operátori vleku 

(ďalej len rozhodcovia) sú menovaní P-SZVL a za svoje rozhodovanie sú zodpovední 
Rozhodcovskej komisii. 

Každý rozhodca pri výkone svojej funkcie musí byť nestranný a vedomý si svojej 
príslušnosti k SZVL. 

Platnosť všetkých rozhodcovských tried potvrdzuje každoročne  Rozhodcovská 
komisia a zverejňuje ho v Spravodaji ako Zoznam rozhodcov SZVL, pričom rozhodcovská 
komisia posudzuje: 
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» dostatočnú aktivitu rozhodcu 
» nestrannosť jeho rozhodovania 
» schopnosť správnej interpretácie pravidiel 

Aby sa vzalo do úvahy negatívne hodnotenie je potrebné, aby hlavný rozhodca 
pretekov, alebo člen P-SZVL prítomný na pretekoch podal v lehote do 14 dní od konania 
pretekov písomnú správu rozhodcovskej komisii. 

Po zostavení TKP-SZVL Rozhodcovská komisia ho rozošle všetkým rozhodcom, 
kalkulátorom, homologátorom, vodičom člnu a technickým rozhodcom evidovaných 
Rozhodcovskou komisiou, ktorí do 14 dní od obdržania TKP-SZVL oznámia svoju 
pripravenosť rozhodovať na nimi vybraných pretekoch pričom platí, že umožnia svoju 
nomináciu minimálne na jedných pretekoch usporiadaných SZVL. O rozhodcovi, ktorý 
neodpovie v stanovenej  lehote Rozhodcovskej komisii a neuvedie podrobnosti svojej 
pripravenosti  Rozhodcovská komisia bude predpokladať, že nemá záujem pôsobiť ako 
rozhodca pre vodné lyžovanie v danej sezóne a nebude nominovaný na preteky SZVL. Týmto 
pravidlom nie je obmedzené právo klubov nominovať týchto rozhodcov na súťaže. 

Na základe týchto údajov Rozhodcovská komisia  vykoná nomináciu rozhodcov na 
jednotlivé preteky SZVL a podľa druhu pretekov (pravidlo 4.2. Druhy usporiadaných 
podujatí) nominuje potrebný počet rozhodcov. Nominácia rozhodcov Rozhodcovskou 
komisiou, alebo príslušným Council-om je pre usporiadateľa záväzná a nie je dovolená 
svojvoľná zmena.  

Okrem týchto nominovaných rozhodcov Rozhodcovská komisia môže usporiadateľovi 
poskytnúť i rozhodcov, ktorí sú pripravení rozhodovať na súťaži. Tu sa usporiadateľ má právo 
rozhodnúť či týchto rozhodcov prijme alebo pozve na preteky iných rozhodcov. Ak ich však 
prijme vzťahujú sa na nich tie isté ustanovenia ako na nominovaných rozhodcov a zároveň je 
jeho povinnosťou najneskôr 30 dní pred konaním súťaže oznámiť nenominovaným 
rozhodcom, že ich nebude potrebovať na pretekoch.  

V nominácii Rozhodcovskej komisie musia byť jasne odlíšení nominovaní 
rozhodcovia od rozhodcov, ktorí sú pripravení rozhodovať danú súťaž. 

Ak z akéhokoľvek dôvodu  Rozhodcovská komisia nedokáže nominovať stanovený 
počet rozhodcov usporiadajúci klub doplní panel rozhodcov podľa stupňa homologácie 
pretekov znášajúc pri tom všetky náklady s tým vzniknuté. 

Každý nominovaný rozhodca, po obdržaní propozícii súťaže potvrdí usporiadateľovi 
svoju účasť na pretekoch. V prípade, že z vážneho dôvodu nemôže nastúpiť na preteky 
požiada rozhodcovskú komisiu v lehote najneskôr do 14 dní pred konaním pretekov o svoju 
výmenu, pričom môže za seba navrhnúť zodpovedajúcu náhradu. Rozhodcovská komisia 
potom nominuje nového rozhodcu. 

Homologátor súťaže sa dostaví na závodisko  tak, aby vykonal všetky potrebné 
merania pred zasadnutím vedúcich družstiev. Ostatní rozhodcovia sa dostavia podľa potreby, 
najneskôr. však 1 hodinu pred zasadaním rozhodcovskej jury. 

Rozhodcovia, ktorí sa nedostavia na preteky bez vážneho dôvodu, alebo sa dostavia na 
poslednú chvíľu bez predchádzajúceho potvrdenia účasti budú penalizovaní. Po prvý raz budú 
napomenutí v zápisnici P-SZVL a vyrozumení o tom osobným listom a ak sa tak stane znova 
Rozhodcovská komisia ich nemusí nominovať na preteky SZVL v nasledujúcej sezóne. Návrh 
na penalizáciu môže podať usporiadateľ, hlavný rozhodca, alebo člen predsedníctva SZVL, 
ktorý sa pretekov zúčastnil. 

Každý rozhodca na pretekoch musí prijať takú funkciu, akú mu pridelí hlavný 
rozhodca, pokiaľ neexistuje pádny dôvod, aby tak neurobil.  
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Rozhodca, ktorý prijal funkciu, má nárok na každých pretekoch SZVL na bezplatné 
poskytnutie stravy po dobu trvania pretekov.  

Rozhodca nominovaný Rozhodcovskou komisiou SZVL má nárok na bezplatné 
poskytnutie stravy a ubytovania, preplatenie cestovných nákladov a na úhradu ošatného vo 
výške, ktorú stanovujú Hospodárske smernice SZVL od oficiálneho začatia (zasadnutia 
rozhodcovskej jury) do oficiálneho  ukončenia pretekov. 

Medzinárodný rozhodca informuje rozhodcovskú komisiu o svojej nominácii na 
všetky preteky, na ktoré nebol nominovaný rozhodcovskou komisiou SZVL. 

7.13.  Národný seminár rozhodcov 
Národný seminár rozhodcov sa koná každoročne pre všetkých rozhodcov J1 až J4, 

kalkulátorov, homologátorov, vodičov člnu a technických rozhodcov evidovaných 
Rozhodcovskou komisiou. Za jeho usporiadanie je zodpovedné P-SZVL, ktoré vyberie termín 
a miesto konania, zabezpečí prednáškovú miestnosť a lektorov. 

Klub, ktorý sa uchádza o organizovanie seminára rozhodcov (zároveň spravidla 
i o organizovanie seminára trénerov a ZD) musí požiadať predsedníctvo SZVL o poverenie 
jeho organizácie do konca kalendárneho roku. Ak nepožiada o jeho organizáciu žiadny klub 
organizuje ho P-SZVL pričom sa snaží zachovať zásadu pravidelnosti presunu miesta konania 
medzi jednotlivými regiónmi aby ponúklo rovnakú možnosť účasti rozhodcov. 

Rozhodcovia vyššie uvedených tried a odborností sa majú zúčastniť seminára 
rozhodcov min. jeden krát za dva roky, inak nemusia byť nominovaní na vrcholové 
(majstrovské) preteky SZVL.  

Účelom seminára je poskytnúť rozhodcom najvyššie národné vzdelanie. Informuje 
o zmenách v medzinárodných pravidlách a ich interpretácii, o zmenách a doplnkoch 
Súťažného poriadku SZVL a o technických novinkách spojených s výkonom ich funkcie. 
Rozhodcovia sa tu môžu vyjadriť k tvorbe a úpravám Súťažného poriadku a navrhnúť zmeny. 
Súčasťou seminára sú i informácie o záveroch zasadnutí Council-ov. 

Cestovné a pobytové náklady medzinárodných rozhodcov triedy J1 a J2, 
medzinárodných homologátorov, kalkulátorov, vodičov člnu a operátorov vleku hradí SZVL. 
Národní rozhodcovia triedy J3 a J4, národní homologátori, kalkulátori, vodiči člnu a operátori 
vleku zodpovedajú za úhradu svojich cestovných nákladov. 
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Pravidlo 8: Účasť na pretekoch v zahraničí 
Účasť slovenských pretekárov na všetkých medzinárodných pretekoch v zahraničí 

podlieha súhlasu predsedníctva SZVL. 
Medzinárodné preteky doporučené Trénersko-metodickou komisiou vybrané 

z medzinárodného kalendára IWSF a EAME sú uvedené v TKP – SZVL a zverejnené 
v Spravodaji 1 príslušného roku.  

8.1. Kritériá pre účasť slovenských pretekárov na pretekoch v zahraničí 
Jednotlivé kluby zvážia výkonnostnú úroveň svojich pretekárov a nahlásia predbežný 

záujem o štart na medzinárodných pretekoch v zahraničí.  
Trénersko–metodická komisia po prehodnotení požiadaviek a po zvážení 

výkonnostnej formy pretekárov rozhodne, ktorí pretekári budú prihlásení na jednotlivé 
preteky a túto skutočnosť oznámi zainteresovaným klubom.  

Proti rozhodnutiu trénersko–metodickej komisie sa možno odvolať. Odvolanie však 
musí byť doručené najneskôr 15 dní pred termínom zaslania prihlášok na preteky. Sporný 
prípad rieši potom P-SZVL, ktoré sa k tomuto prípadu musí vyjadriť do termínu poslania 
prihlášok. 

Harmonogram štartov bude uložený na sekretariáte SZVL. Za dodržanie termínov 
podávania prihlášok zodpovedá generálny sekretár SZVL. 

8.2. Kritériá pre nomináciu na Majstrovstvá sveta a M-EAME všetkých kategórii 
Účasť na týchto pretekoch je riadená medzinárodnými pravidlami IWSF. Hlavnými 

kritériami pre zaradenie pretekára do družstva je: 
» splnenie limitu 
» perspektíva zisku medaile 
» perspektíva umiestnenia do 16 miesta 
» perspektíva bodovania pre hodnotenie družstiev 

Pre posúdenie výkonnosti pretekára sa berie jeho aktuálna výkonnosť v sezóne t.j. 
posudzujú sa jeho výkony bezprostredne pred majstrovstvami. 

8.3. Vedúci výpravy 
Trénersko – metodická komisia navrhuje vedúceho výpravy na každé zahraničné 

preteky a schvaľuje ho P-SZVL. Vedúci výpravy  zodpovedá za:  
» organizáciu výjazdu  
» včasnú informovanosť jednotlivých členov výjazdu o termíne súťaže, doprave, 

ubytovaní, úhradách a pod. 
» prezentáciu, informácie o súťaži a zmenách, ubytovanie a pod. počas súťaže 
» disciplínu, bezpečnosť a športové správanie sa účastníkov počas výjazdu 
» zaslanie výsledkových listín a odúčtovanie pretekov (ak sú preteky hradené z 

prostriedkov SZVL) do 14 dní od návratu. V prípade nedodržania tohto termínu 
vzťahujú sa na neho ustanovenia bodu Pravidlá čerpania pridelených prostriedkov 
zverejnenom v Hospodárskych smerniciach 

» v prípade, že sa výjazdu nezúčastní vyberie za seba zástupcu, o čom informuje 
sekretariát SZVL a účastníkov výpravy.  Povinnosti vedúceho výpravy mu však 
ostávajú pokiaľ P-SZVL neurčí nového vedúceho výjazdu, čo dodatočne musí byť 
uvedené v zápisnici najbližšieho zasadnutia. 

Športovec hosťujúci v zahraničnom klube preberá na seba povinnosti klubu i vedúceho 
výpravy pokiaľ sa zúčastní zahraničného výjazdu ako člen družstva hosťujúceho klubu. Je 
jeho povinnosťou žiadať o súhlas Trénersko-metodickú komisiu pre štart na pretekoch 
v zahraničí a zaslať propozície a výsledkové listiny pretekov na sekretariát SZVL inak mu 
výsledky nebudú započítané do VRP. 
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Príloha 1. Pokyny pre usporiadateľa súťaže 
P 1.1. Technika pre zabezpečenie súťaže na vode 

ČLNY VLEKY 
 

RC RL N NH BH RC RL N NH BH
Ťažná jednotka + + + + + + + + + + 
Náhradná ťažná jednotka + + – – – – – – – – 
Záchranný čln (člny), alebo iný vhodný 
spôsob záchrany (vleky) + + + + + + + + + + 

2. záchranný čln, alebo iný vhodný spôsob 
doplnenia záchrany + + – – – + + – – – 

Skokanský mostík nastaviteľný na výšky 
150, 165, 180 cm + + + + + + + + + + 

Dráha pre skoky + + + + – + + + – – 
Bóje pre video meranie skokov + + – – – + + – – – 
Dráha pre slalom + + + + + + + + + + 
Vodiace bránky 55 m pred vstupmi + + + – – – – – – – 
Vodiace bránky pre čln, alebo stredové 
bóje slalomovej dráhy + + + + + + – – – – 

Veže pre rozhodcov na oboch stranách 
slalomovej dráhy + + + – – + + – – – 

Dráha pre akrobatickú jazdu + + + + – + + + – – 
Lana pre slalom (počet kusov min.) 3 2 2 1 1 4 4 3 2 2 
Lana pre skoky (počet kusov min.) 3 2 2 1 1 4 4 3 2 2 
Hrazdičky 1,50 m rovnakého typu (počet) 6 4 4 2 1 6 4 4 2 2 
Červená a zelená zástavka v ťažnom člne + + + + + – – – – – 
Automatický timing slalom, skok + + + – – + + – – – 
Automatické ovládanie rýchlosti ťažnej 
jednotky + + + – – + + – – – 

Stopky + tabuľka tolerancií slalom, skok + + + + + + + + + + 
Vypínačka  pre  akrobatickú jazdu + + + + + – – – – – 
Závažie 20-30 kg pre akrobatickú jazdu + + + – – – – – – – 
Štartovacie  mólo pre minimálne 3 osoby + + + – – + + + + + 
Osobná váha na móle + + + – – – – – – – 

P 1.2. Technika pre zabezpečenie súťaže na brehu 
ČLNY VLEKY 

 
RC RL N NH BH RC RL N NH BH

Hlavná veža rozhodcov + + + – – + + + + – 
Miestnosť pre kalkulátorov + + + + + + + + + + 
Videokamera + kazety + batérie  
pre slalom a akrobatickú jazdu + + – – – + + – – – 

Záložná videokamera + kazety + batérie + – – – – + – – – – 
Počítač + + + + + + + + + + 
Záložný počítač + + – – – + + – – – 
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ČLNY VLEKY 
 

RC RL N NH BH RC RL N NH BH
Tlačiareň + kábel k PC + inštalačné CD + + + + + + + + + + 
Náhradná tlačiareň + inštalačné CD + + – – – + + – – – 
Náhradný toner do tlačiarne + + + – – + + + – – 
Kopírka na mieste závodiska + + + – – + + + – – 
Papier do tlačiarne a kopírky + + + + + + + + + + 
Formulár pre záznam trikov + + + – – + + + – – 
Kalkulačný a homologačný program 
(platná verzia) + + + + + + + + + + 

Video meranie skokov + + – – – + + – – – 
Stojany s uhlomermi pre zameranie 
skokov – – + + + – – + + + 

Ukazateľ dĺžky skoku + + + – – + + – – – 
Video meranie času akrobatickej jazdy + + – – – + – – – – 
Videoprehrávač + televízor s videovstu-
pom/i zvuk/ + kábel pre prepojenie + + – – – + + – – – 

Časomiera 20 sek. pre akrobatickú jazdu – – + + + – + + + + 
Stopky a píšťalka pre záložní čas + + + + + + + + + + 
Oficiálna tabuľa, špendlíky a pod. + + + + + + + + + + 
Vysielačky (počet kusov min.) 10 8 6 4 3 10 8 6 4 3 
Teodolit + + + + + + + + + + 
Teodolit s laserovým diaľkomerem + – – – – + – – – – 
Pásmo oceľ 30m + + + + + + + + + + 
Mincier (silomer) 25kg (250N) + + + + + + + + + + 

P 1.3. Funkcie organizátora mimo nominovaných rozhodcov 
ČLNY VLEKY 

 
RC RL N NH BH RC RL N NH BH

Riaditeľ súťaže + + + + + + + + + + 
Bezpečnostný pracovník + + + + + + + + + + 
Tlmočník (anglicky pri medzinárodných 
pretekoch) + + – – – + + – – – 

Lekár + lekársky materiál + + + + – + + + + – 
Asistent hlavného rozhodcu (ak nie je 
nominovaný) + + – – – + + – – – 

Asistent kalkulátora triedy NC + + + – – + + + – – 
Asistent homologátora triedy NH + + – – – + + – – – 
Štartér + + + + + + + + + + 
Plavec záchranca (počet) 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 
Vodič záchranného člnu (počet) 1 1 1 1 – 1 1 – – – 
Rozhodcovia na meracie stanovištia 
skokov (počet) – – 6 6 6 – – 6 6 6 

Operátor videa + + + – – + + – – – 
Operátor 2. videa + + – – – + – – – – 
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ČLNY VLEKY 
 

RC RL N NH BH RC RL N NH BH
Hlásateľ + + – – – + + – – – 
Osoba zodpovedná za techniku + + + + – + + + + – 
Osoba zodpovedná za občerstvenie + + – – – + + – – – 

P 1.4. Ostatné zariadenia a služby 
ČLNY VLEKY 

 
RC RL N NH BH RC RL N NH BH

Miestnosť pre rozhodcov + + + – – + + + – – 
Sekretariát súťaže + + – – – + + – – – 
Stupne víťazov + + + – – + + + – – 
Vhodný dopravný prostriedok pre prevoz 
zraneného na ošetrenie + + + + + + + + + + 

Miesto vyhradené pre lyžiarov pri 
nepriaznivom počasí + + + – – + + + – – 

Miesto pre uloženie výstroje lyžiarov 
(uzamykateľné) + + + – – + + + – – 

Miestny rozhlas + + – – – + + – – – 
Slnečníky v dostatočnom počte + + + – – + + + – – 
Toalety + + + + – + + + + – 

P 1.5. Čo majú obsahovať propozície súťaže 
Názov a druh súťaže : 

Základné ustanovenia    tieto údaje musia obsahovať všetky propozície 
Usporiadateľ : 
Riaditeľ súťaže : osoba zodpovedná za organizáciu súťaže 
Miesto konania : 
Termín konania : 
Disciplíny a kategórie : 
Spôsob súťaženia : uviesť pravidlá podľa ktorých bude súťaž prebiehať 

vrátane špecifík danej súťaže, štartovnú rýchlosť 
v slalome, spôsoby vyhodnotenia a kto je víťazom 
súťaže (hlavná cena) 

 » viackolová súťaž (uviesť počet hodnotených kôl) 
 » rozjazdy – finále (uviesť kľúč postupu do finále*) 
Stupeň homologácie súťaže : 
Podmienky účasti : 
Štartovné : pozri pravidlo 2.6.1. Štartovné na pretekoch 

Majstrovstiev Slovenska, 2.6.2. Štartovné na pretekoch 
Slovenského pohára, 2.6.3. Štartovné na verejných 
pretekoch  a Dohodu medzi SZVL a ČSVL 

Prihlášky : uviesť dátum do kedy ich treba zaslať Ak usporiadateľ 
nevyžaduje zaslanie prihlášky je potrebné to uviesť. 

Rozhodcovia : uviesť minimálne hlavného rozhodcu, kalkulátora 
a homologátora. Možno uviesť i bodových rozhodcov 
a vodiča člnu (technického rozhodcu) 

Technické ustanovenia » ťažná jednotka (typ, rok výroby a pod.),  
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 » spôsob merania skokov (pri meraní dĺžky skoku 
kamerami uviesť systém) 

 » člny – perfect pass (výrobca, rok výroby) 
 » vleky – direct drive, počet stĺpov vleku 
Časový harmonogram : uviesť predovšetkým poradie disciplín a kategórií 

Doplňujúce informácie    informácie, ktoré je dobré uviesť 
Bezpečnostné opatrenia : 
Záchrana : uviesť spôsob zabezpečenia 
Tréning » zabezpečenie oficiálneho tréningu 
 » možnosti neoficiálneho tréningu 
 » úhrada 
Skúšky rozhodcov : ak sa preteky nachádzajú v aktuálnom Spravodaji 

v bode 1.10.1. je vhodné upozorniť na možnosť konania 
skúšok počas pretekov 

Cestovné : 
Ubytovanie : uviesť cenovo dostupné ubytovanie ale i iné možnosti 

ubytovania pokiaľ možno v blízkosti závodiska. Žiada 
sa uviesť i približnú vzdialenosť od závodiska. 

Stravovanie : pokiaľ organizátor nezabezpečuje stravu pre súťažiacich 
uviesť možnosti stravovania v najbližšom okolí. 

Kontakty: : uviesť kontaktnú poštovú adresu, e-mailovú adresu a 
telefónne čísla kde je možné získať informácie a kde 
posielať prihlášky 

Umiestnenie závodiska : pri medzinárodných pretekoch je dobré priložiť 
jednoduchý náčrt umiestnenia závodiska a popísať 
obvyklú trasu prístupu k nemu. Taktiež je dobré uviesť 
najbližšie letisko a spôsob dopravy z neho na závodisko 

Poznámka*: pokiaľ usporiadateľ stanoví vlastný kľúč postupu do finále musí ho uviesť 
v propozíciách pretekov. Ak tak neurobí automaticky je postupový kľúč podľa 
príslušných medzinárodných pravidiel (pozri Pravidlo 4.5. Tréningy, rozjazdy a 
finále pretekov) 

P 1.6. Prihláška na súťaž 
Ak usporiadateľ vyžaduje prihlásenie sa pretekárov do súťaže musí byť súčasťou 

propozícií Prihláška, ktorá obsahuje: 
Názov a druh súťaže : 
Usporiadateľ : 
Termín konania : 
klub (prípadne federácia) : uvedie sa klub, ktorý sa prihlasuje 
 

P.č. Meno pretekára rok 
narodenia 

Akrobatická 
jazda Slalom Skoky Výška 

mostíka 
       
       

Termín podania prihlášky : 
Dátum poslania prihlášky : 
Meno prihlasovateľa : 
Adresy kde prihlášku zaslať : poštová a e-mailová adresa, číslo faxu 
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Príloha 2. Varianty umiestnenia rozhodcov a kamier v slalome 
P 2.1. Variant č. 1 – všetky druhy homologácie, 5 rozhodcov 

Klasický variant pre všetky druhy homologácie s piatimi rozhodcami na dvoch 
vežiach a v člne. Video v osi dráhy je potrebné len pre vyššie stupne homologácie. 

 
 Prejazd je hodnotený 5-timi rozhodcami a to rozhodcom v člne a po dvoch rozhodcov 

na vežiach umiestnených na oboch stranách slalomovej dráhy. Vstupy a výstupy 
hodnotia 3 rozhodcovia a to rozhodca v člne a dvaja rozhodcovia na bližšej veži. 

 Požiadavky na veže pre rozhodcov: 
Veža pre rozhodcov má byť pevná konštrukcia na brehu či pevne ukotvená na vode 
s plošinou vo výške cca 3m nad hladinou. Je povinné použitie dvoch veží, po jednej 
z každej strany slalomovej trate podľa diagramu. 

 Pre homologáciu Normal: 
o Jedno zo stanovíšť môže byť na lodi 
o Nie je potrebné video v osi dráhy 

P 2.2. Variant č. 2 – homologácia Normal, 3 rozhodcovia 
Voliteľný variant použiteľný len pre homologáciu Normal a Národnú homologáciu. 

Dve kamery snímajúce vstupy, rozhodcovia na jednej veži a v člne. 

Všetky nasledujúce požiadavky musia byť splnené 
 Veža rozhodcov je umiestnená v strede slalomovej trate medzi 3. a 4. bójou vo výške 

cca 3m nad hladinou 
 Kamery snímajúce vstupy musia byť umiestnené podľa diagramu – na priamke 

vedenej zo stredu vstupov pod uhlom 44°± 6° 

Veža rozhodcov 1 

Video v osi 
dráhy 

44° ±  3° pre L alebo RC  
44° ±  6° pre N 

44° ±  3° pre L alebo RC  
44° ±  6° pre N 

Veža rozhodcov 1 

Veža rozhodcov 2 

J 2x 
Vstupy a bóje

J  2x 
Vstupy a bóje 

J - Vstupy a bóje 

Video prenos 
vstupov 

Veža približne v strede trate 
medzi 3 a 4 bójou 

J – bóje

Video prenos 
vstupov 

44° ± 6° 

J  J 
Vstupy                Vstupy  
a bóje a bóje
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 Vstupy sú hodnotené dvoma rozhodcami na základe video prenosu z kamier, ktorý je 
zobrazený na obrazovke a nahrávaný. Prejazd vstupov posudzuje každý rozhodca 
samostatne na základe video prenosu. O uznaní prejazdu vstupov rozhodujú 
rozhodcovia na veži. Ak sa niektorý rozhodca nevie rozhodnúť požiada o znovu 
prehranie záznamu. Pokiaľ sa rozhodcovia nezhodnú rozhodne Hlavný rozhodca. 
Výstup je hodnotený priamo, video záznam môže byť použitý pri nejasnostiach. 

 Počet obídených bóji je hodnotený troma rozhodcami a to rozhodcom v člne a dvoma 
rozhodcami na veži. 

 

P 2.3. Variant č. 3 – homologácia Record Capability a Ranking List, 3 rozhodcovia 
Voliteľný variant použiteľný pre vyššie stupne homologácie. Dve kamery snímajúce 

vstupy, jedna kamera v osi dráhy. Rozhodcovia na vežiach po oboch stranách dráhy a v člne. 

Všetky nasledujúce požiadavky musia byť splnené 
 Veže rozhodcov sú umiestnená v medzi 3. a 4. bójou a druhá na opačnej strane 

slalomovej dráhy medzi 2. a 5. bójou (cca 3 m nad hladinou). 
 Kamery snímajúce vstupy musia byť umiestnené podľa diagramu – na priamke 

vedenej zo stredu vstupov pod uhlom 44°± 6°. 
 Vstupy sú hodnotené dvoma rozhodcami na základe video prenosu z kamier, ktorý je 

zobrazený na obrazovke a nahrávaný. Prejazd vstupov posudzuje každý rozhodca 
samostatne na základe video prenosu. O uznaní prejazdu vstupov rozhodujú 
rozhodcovia na veži. Ak sa niektorý rozhodca nevie rozhodnúť požiada o znovu 
prehranie záznamu. Pokiaľ sa rozhodcovia nezhodnú rozhodne Hlavný rozhodca. 
Výstup je hodnotený priamo, video záznam môže byť použitý pri nejasnostiach. 

 Počet obídených bóji je hodnotený troma rozhodcami a to rozhodcom v člne a dvoma 
rozhodcami na vežiach.  

Video prenos 
vstupy 

Video  
prenos 
vstupov 

Video prenos 
vstupov 

J 
Vstupy a 
bóje 

J 
Vstupy a 
bóje 

Video prenos 
vstupov 

kamera 

J - bóje

kamera 

Veža uprostred  
 medzi 3. a  4. bójou 

Veža medzi 2. a 5. bójou 

Kamera v osi 
dráhy 
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P 2.4. Variant č. 3b – homologácia Record Capability a Ranking List. 4 rozhodcovia 
Voliteľný variant použiteľný pre vyššie stupne homologácie. Dve kamery snímajúce 

vstupy, signál z nich je prenášaný len na jednu rozhodcovskú vežu. Jedna kamera v osi dráhy. 
Rozhodcovia na vežiach po oboch stranách dráhy a v člne. Štvrtý rozhodca len pre vstupy 

Požiadavky ako pri variante č. 3. 
 Variant je rovnaký ako č. 3 s rozdielom, že rozhodca na veži medzi 2. a 5. bójou 

hodnotí len obídené bóje. Na veži medzi 3. a 4. bójou je naviac štvrtý rozhodca, ktorý 
hodnotí len vstupy a výstupy. 

 Spôsob rozhodovania je zhodný s variantom č. 3. 

P 2.5. Variant č. 4 - homologácia Record Capability a Ranking List, 3 rozhodcovia 
Voliteľný variant použiteľný pre vyššie stupne homologácie. Dve kamery snímajúce 

vstupy, jedna kamera v člne a jedna v osi dráhy. Rozhodcovia na jednej veži a v člne sledujú 
prenos z kamier na vstupoch a v člne. 

 
 Vstupy hodnotené dvoma rozhodcami na veži uprostred slalomovej dráhy ktorí majú 

k dispozícii video prenos z kamier umiestnených podľa predchádzajúcich požiadaviek 
a video prenosu z člna. 

 Bóje hodnotia dvaja rozhodcovia na veži na základe video prenosu a rozhodca v člne. 

Video prenos z člna Video prenos 
vstupy 

Video prenos 
vstupy 

  J    J 
 Vstupy a bóje 

Video v člne 

Kamera v osi 
dráhy 

J - bóje 

Veža uprostred  
 medzi 3. a  4. bójou 

Video  prenos vstupy 

Video prenos 
vstupy 

J 
bóje 

kamera 

Video v osi dráhy 

Medzi 2. a 5. bójou 

J - bóje 

kamera 

 J               J 
Vstupy       Vstupy 
                   a bóje 

Veža uprostred  
 medzi 3. a  4. bójou 

44°± 3° 
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P 2.6. Variant č. 4b – homologácia Record Capability a Ranking List, 4 rozhodcovia 
Voliteľný variant použiteľný pre vyššie stupne homologácie. Dve kamery snímajúce 

vstupy, jedna kamera v člne a jedna v osi dráhy. Dvaja rozhodcovia na jednej veži a v člne. 
Rozhodcovia na veži sledujú prenos z kamier na vstupoch, štvrtý rozhodca ako kontrola 
sleduje prenos z člna a prenos z kamery v osi dráhy. 

 
 

 Rozhodovanie rovnaké ako pri variante č. 4 len video prenos z člna a video prenos 
z osi dráhy slalomu sleduje ďalší rozhodca, ktorý v prípade, že má na prejazd lyžiara 
odlišný názor ako jury upozorní hlavného rozhodcu. Hlavný rozhodca má možnosť 
požiadať rozhodcov na veži o prehratie video záznamu. 

 Toto je voliteľné zvláštne pravidlo. Samostatný rozhodca pre kontrolu hodnotenia na 
základe video prenosu môže byť použitý u všetkých doposiaľ uvedených možností. 

P 2.7. Umiestnenie rozhodcovských veží v slalome za vlekom 

 Pre homologáciu Normal a Národnú homologáciu postačuje umiestnenie 5 rozhodcov 
na jednej veži z brehu medzi 3. a 4. bójou vo výške cca 3m. Stredové bóje nie sú 
potrebné 

 Pre homologáciu Record Capability a Ranking List traja rozhodcovia na veži z brehu 
medzi 2. a 3. bójou a dvaja rozhodcovia na veži umiestnenej na vode v oblasti 5. bóje 
vo výške min. 2m (umiestnenie mostíka). Pre Ranking List stredové bóje nie sú 
povinné. 

 Umiestnenie videa na výstupe nie je povinné 

Veža uprostred medzi 
3. a  4. bójou 

Video prenos kamery v osi dráhy 
(odporúčané pre RC ) 

Video prenos 
vstupy 

Video prenos z  člna 
Video prenos 
vstupy 

Kamera v osi 
dráhy 

J             J 
Bóje a vstupy    
 
 

Voliteľný 
rozhodca pre 

kontrolu 

Video v člne 

J - bóje 


