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Směrnice stanovuje systém kvalifikačních závodů CSVLW.
1. Úvod
ČSVLW stanovuje systém kvalifikačních závodů s cílem zajistit střední stupeň třístupňového systému
soutěží za předem známých spravedlivých podmínek.
2. Podmínky pořádání závodu
• Kvalifikační závod bude uspořádán jako soutěž dle pravidel vodního lyžování ve všech 3
disciplínách.
• Závod bude vypsán nejméně pro kategorie do 14 , do 17 a open a v těchto kategoriích bude
závod zorganizován jako dvoukolový.
• Pořadatel předá rozpis závodu nejméně 6 týdnů před termínem jeho konání ke schválení VV
CSVLW.
• Pořadatel stanoví koneční termín přihlášek, který nebude dřívější jak 3 týdny před datem
konání. Pořadatel je povinen umožnit start všem závodníkům registrovaným v ČSVLW, kteří
se přihlásí do takto stanoveného termínu.
• Je doporučeno pořádat závod s mezinárodní homologací Normal. Pokud se pořadatel
rozhodne zvýšit úroveň homologace, může tak učinit, ale pouze na své náklady.
• Na pořádání závodu bude s pořadatelem uzavřena smlouvy, obsahující podmínky tohoto
pokynu.
3. Termín závodu a přihlášek
• VV ČSVLW vyhlásí termíny kvalifikačních závodů nejpozději do 30.11. předchozího roku.
• Zájemci o pořádání závodů se o pořadatelství přihlásí do 31.12. předchozího roku.
• VV ČSVLW rozhodne o přidělení kvalifikačního závodu pořadateli do 15.1. běžného roku nebo
tak, aby bylo možné závod registrovat do mezinárodního kalendáře
• Přidělení závodů bude s konečnou platností schváleno valnou hromadou. V případě, že VH
přidělení pořadateli neschválí, může se pořadatel rozhodnout o pořádání závodu ve stejném
termínu za standardní podmínek financování. Pokud se pořadatel rozhodne VH neschválený
závod zrušit, nebude na něj přenášena pokuta za zrušení závodu od IWWF.
4. Financování
• Pořadatel je oprávněn stanovit startovné v maximální výši 300 Kč za jednu disciplínu.
• Pořadatel je oprávněn stanovit poplatek za trénink v maximální výši 25 Kč/ 1 min.
• Omezení výše startovného a poplatku za trénink se týká závodníků ČSVLW.
• Pokud pořadatel požádá o zapůjčení svazového člunu, zaplatí za jeho pronájem 6000 Kč.
Doprava není zahrnuta a pořadatel si ji zajistí na vlastní náklady. Pořadatel odpovídá za
vzniklé škody od okamžiku převzetí člunu vyjma poruch vzniklých běžným opotřebením.
• Pořadatel hradí a vyúčtovává veškeré ostatní náklady (rozhodčí, homologace, PHM)
• Příspěvek ČSVLW na závod bude stanoven v závislosti na dostupných finančních prostředcích.
Předpokládaná výše příspěvku je 1200 Kč za jeden bod. Výše příspěvku bude stanovena tak,
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aby příspěvek za kvalifikační závod byl vždy vyšší než za závod, který kritéria kvalifikačního
příspěvku nesplňuje.
5. Vložený závod
• Pořadatel je oprávněn pořádat ve stejném termínu i samostatný závod mládeže do 12 let
• Takto vložený závod musí být ale mimo program hlavního závodu – tedy buď v pátek před
začátkem kvalifikačního závodu, nebo v neděli po jeho skončení. Výjimkou je pouze situace,
kdy povětrnostní podmínky nedovolují pokračování kvalifikačního závodu, pak je možné
uvolněný čas využít pro závod do 12 let.

