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Pokyn stanovuje pravidla pro pořádání závodů v ČR. 

1. Systém soutěží 

Je stanoven třístupňový systém soutěží: 

I. Oddílové/klubové přebory 

II. Veřejné závody 

III. Mistrovské (výběrové) závody 

ČSVLW každoročně zveřejňuje kalendář veřejných závodů ,  mistrovských závodů a vybraných 

významných mezinárodních a titulárních závodů. 

Při přihlášení závodu do národního a mezinárodního kalendáře je nutné postupovat podle 4.3. – 

Přihlášení závodu do mezinárodního kalendáře 

Minimální požadavky na kvalifikaci rozhodčích. 

St. Typ závodu Kvalifikace rozhodčích Žebříčky 
ČR 

Limity 
MČR 

Rekordy 
ČR 

I. Oddílový/klubový 
přebor 

Hlavní: J3 
Kalkulátor: L3 
Rozhodčí diciplin: 3 x  L3 (včetně 
hlavního a kalkulátora) 

- - - 

II.  Veřejný závod  
Národní homologace* 

Hlavní: L3 
Kalkulátor: S3 
Homologátor: H3  
Rozhodčí diciplin: 3 x  L3 

ANO ANO ANO 

III. Mistrovská soutěž 
a ostatní soutěže 
s mez. homologací N, 
RL, RC 

Dle stupně homologace stanoveno 
v IWWF EC pravidlech 

ANO ANO ANO 

Kromě kvalifikace rozhodčích musí závod s Nádrodní homologací splnit všechny technické podmínky 

stanovené mezinárodními pravidly pro  závod homologace Normal. 

 

2. Oddílové/klubové závody 

Podmínky pro pořádání tohoto typu závodů jsou zveřejněny každoročně ve Zpravodaji č. 1 
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3. Veřejné závody 

 

Veřejné závody mohou být vypsány jako národní nebo mezinárodní a s různou úrovní homologace 

dle mezinárodní stupnice homologací. 

Speciálním typem jsou Kvalifikační závody, pro které platí samostatný pokyn. 

Vložené závody do 12 let 

V rámci každé veřejné soutěže může být vypsán samostatný závod do 12 let.  

Aby takový závod splnil podmínky financování, musí být takový závod skutečně samostatně 

realizován (nestačí aby takový závod byl jen vyhodnocen z výkonů závodníků do 12 let v hlavním 

závodě. 

Upozornění: Od r. 2017 jsou stanoveny ze strany IWWF-TC podmínky pro závod 12 let, které 

stanovují max. rychlosti odlišné, než jsou pro kategorii do 14 let.  Z toho důvodu není možné používat 

původní praxi, kdy byl závod do 12 let zahrnut pod jednu homologaci jako hlavní závod (jako jeho 3. A 

4 kolo). Je možné vyřešit dvojím způsobem: 

a) Přihlásit a zhomologovat jako samostatný závod se stejnou úrovní homologace jako hlavní 

závod = je potřeba přihlásit dva závody na IWWF a zaplatit dva homologační poplatky. 

b) Závod do 12 let zhomologovat pouze národní homologací – je dostatečná pro limity i 

žebříčky.  

4. Kalendář závodů  

ČSVWL vydává každoročně kalendář soutěží a zveřejňuje jej na www stránkách svazu. Pravidla při 

přihlášení soutěže do kalendáře jsou popsány v samostatném pokynu. 

5. Rozpis závodu 

Každý pořadatel je povinen sestavit rozpis závodu a odeslat jej nejpozději 4 týdny před konáním 

závodu na sekretariát ČSVLW, který  zajistí zveřejnění a rozeslání všem klubům v ČR. 

Vzor rozpisu závodu je k dispozic na www stránkách ČSVLW. 

Je-li závod vypsán jako mezinárodní, je pořadatel povinen sestavia a zastal na sekretariát ČSVLW i 

anglickou verzi rozpisu závodu. 

6. Startovné 

Startovné stanovuje pořadatatel. Na základě smlouvy mezi českým a slovenským svazem je 

vyžadováno, aby startovné pro závodníky z SR bylo stejné jako pro závodníkz ČR. Startovné může být 

stanoveno různě v závislosti na termínu přihlášky. Startovné pro zahraniční účastníky (mimo SR) 

může být stanoveno odlišně. 
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7. Zdravotní zabezpečení 

Pořadatel je povinen zajistit osoby a prostředky pro poskytnutí první pomoci a akutního ošetření 

v zraněných závodníků. 

V průběhu celého závodu musí být k dispozici: 

• Zdravotnický materiál pro poskytnutí první pomoci a ošetření úrazů 

• Dopravní prostředek pro převoz zraněného k lékaři 

• Osoba schopna poskytnout první pomoc a základní ošetření do příjezdu lékařské služby nebo 

převozu zraněného  

V průběhu závodu ve vodním lyžování ve skoku musí být navíc k dispozici: 

• Pomůcky pro záchranu z vody  

• Kvalifikovaná osoba pro poskytnutí pomoci (= lékař nebo záchranář) 

 

8. Trénink 

 

Není stanoven oficiální trénink před závodem. Pořadatel může umožnit neoficiální trénink na náklady 

účastníka závodu. Podmínky pro tento trénink musí být obsaženy v rozpisu závodu a měl by být 

zorganizován tak, aby byl poskytnut spravedlivý čas všem zájemcům, kteří si jej objednali do termínu 

určeného rozpisem závodu. Čas vyhrazený pro trénink musí pořadatel předem konzultovat 

s homologátorem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


