
 

 

SÚŤAŽNÝ PORIADOK FRESH ŠKOLSKEJ ŠPORTOVEJ LIGY ZŠ  

vo VODNEJ TURISTIKE 2022/2023 

Určené :  

a / Prihláseným základným školám   

b / Súťažnej komisii ligy  

c / Vedúcim družstiev za ZŠ  

 

Dátum konania: apríl - jún 2023, súťažným dňom je piatok 

 

Kategórie : žiaci  navštevujúci ZŠ, v kategórií C2 mix okrem žiaka ZŠ aj dospelá osoba nad 

25 rokov 

 

Miesto konania: Lodenica Anička 

 

Systém: zjazd, slalom v kategórií K1, C2, C2 mix 

 

Súťažná komisia (riadiaci orgán), Sekretariát ligy: Centrum voľného času                   

Ing. J.Šimčáková, PhD., simcakova@cvckosice.sk 

 

1. Povinnosti organizátora:  

Zabezpečiť kalendár súťaže, evidenciu súťažiacich a výsledkov ( prideľovanie bodov za 

účasť).  

2. Čas priebehu súťaže, prihlasovanie 

Súťažným dňom je deň a čas vyhlásenia daného podujatia. Registrácia bude prebiehať 15 

minút pred štartom. Prihlasovanie koordinátorovi súťaže mailom najneskôr 2 týždne pred 

termínom súťaže. 

 

3. Technické ustanovenia  

3.1.Pravidlá 

Slalom aj zjazd sa budú hodnotiť na čas. Pri dotyku bránky nebude penalizácia. Jedine pri 

vynechaní bránky, alebo nesprávnom prejazde, sa pripočíta za každú bránku 30 s. 

3.2.Výstroj: vlastná, alebo požičaná kajak, kanoe, pádlo, vesta, prilba (zabezpečí koordinátor) 

3.3. Hodnotenie:  

Každá škola získava body za účasť na jednotlivých športoch (1 bod za každú aktívnu účasť). 

Ďalej získava body za umiestnenie svojho jednotlivca resp. dvojice. 

Systém súťaže ligový t.z. v každej etape sa hrá o umiestnenie a podľa umiestnenia sú 

jednotlivci prípadne družstvá bodované, podľa počtu jednotlivcov, družstiev prvé miesto 

toľko bodov koľko družstiev sa zúčastnilo, druhé o jeden menej atď.  

Finále bude prebiehať v júni2023 so slávnostným vyhodnotením a odmeňovaním. 

 

4. Podmienky účasti 

4.1.Žiak má právo nastúpiť na preteky len s preukazom poistenca 

4.2.Zodpovednosť za štarty žiakov nesie prihlásená základná škola a príslušný učiteľ, vedúci  

družstva alebo zákonný zástupca žiaka. 

mailto:simcakova@cvckosice.sk


5. Rozhodcovia 

5.1. Na jednotlivé kolá súťaže deleguje rozhodcov koordinátor, rozhodcom môže byť aj učiteľ 

prihlásenej základnej školy s platným preukazom inštruktora vodnej turistiky. 

 

6. Odmeny 

6.1.Prvý traja športovci, resp. prvé tri družstvá dostanú vecné ceny –medaile a diplom po 

každom kole, poháre a medaile, diplom po poslednom finálovom kole v júni 2023 počas 

slávnostného vyhodnotenia. 

6.2. Odmena pre učiteľov a rozhodcov bude zabezpečená prostredníctvom dohody 

o pracovnej činnosti mesačne a na základe výkazu prác vo výške 10,-eur/hodina. 

Dohodu je možné uzavrieť iba mimo pracovného času u iného zamestnávateľa za 

predpokladu včasného (týždeň pred súťažou) doručenia žiadosti o vystavenie dohody (aj 

v prípade už podpísanej dohody s CVČ). 

V prípade už podpísanej platnej dohody pracovnej činnosti s CVČ je potrebné dodržať §228a 

Zákonníka práce a neprekročiť 10 hodín pracovnej činnosti týždenne. 

 

7. Výsledky 

7.1. Výsledky zo súťaží zabezpečí riadiaci orgán prostredníctvom delegovaných osôb a zašle 

zúčastneným školám.  

7.2. Všetky prípadné námietky účastníkov pretekov sa nahlasujú na sekretariát ligy, ktorý ich 

uvedie do zápisu a následne ich bude riešiť riadiaci orgán ligy.  

7.3. Z uvedeného podujatia budú zhotovované obrazové a zvukové záznamy v súlade s čl. 6 

ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. 

Bližšie informácie nájdete na www.cvckosice.sk. 

 

8. Zdravotné a ostatné zabezpečenie stretnutia 

8.1. Za zdravotný stav pretekárov je zodpovedný rodič a vysielajúca základná škola.  

8.2. Zdravotnícke a ostatné zariadenia, potrebné pre prvú pomoc (lekárnička, dlahy) musia 

zodpovedať predpisom a musia byť v náležitom poriadku. Pri každej súťaži bude zabezpečený 

záchranný tím. 

8.3.Občerstvenie – pitný režim 

 

9. Záverečné ustanovenia 

9.1. Zúčastnené základné školy sa riadia týmto súťažným poriadkom. 

 
Každý účastník podľa vlastného uváženia si zabezpečí (vestu, prilbu, vhodné oblečenie, zabezpečenie 

lode proti potopeniu).  

Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby v dobrom zdravotnom stave, vyžaduje sa určitá fyzická 

zdatnosť (prenášanie lodí, v prípade prevrátenia sa s loďou, plávanie v mierne tečúcej vode). 

Plávacia vesta je povinná pre osoby mladšie 18 rokov. 

 

 

 

 

Mgr. Denisa Drimáková 

                  riaditeľka CVČ  

 

Spracovala: Ing..Jana Šimčáková PhD,  
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