
MANUÁL ROZHODČÍHO 
 

Ve sporných případech se vždy rozhoduje ve prospěch závodníka !!! 
 

 

Brankový rozhodčí: do brankového protokolu zapíše průjezd branky takto: Správné projetí 

vodorovným proškrtnutím, nesprávné příslušným počtem trestných bodů. Případně diskvalifikaci – D 

+ důvod diskvalifikace.  

V případě, že dojde k poškození branky, zaznamená brankový rozhodčí přesný čas a rozsah poškození 

branky do brankového protokolu. 

 

Start – startér: Vede protokol odstartovaných čísel a jejich startovních časů. Kontroluje, zda má 

závodník na těle upevněnou plovací vestu a na hlavě upevněnou přilbu. Pokud závodník tyto podmínky 

nesplní, startér jej nepřipustí na start a důvod zaznamená do startovní listiny. Závodník je považovaný za 

odstartovaného, když loď a tělo (u C2 obě těla) projde plochou startovní branky. Neodstartuje-li závodník 

nejpozději do 30-ti vteřin po čase určeném jeho startovnímu číslu, může odjet na trať později, ale jen 

v čase, který mu určí startér, zároveň je penalizován 20-ti trestnými body. Pokud závodník odstartuje 

předčasně mimo pořadí, je diskvalifikován – D. 

 

Cílový rozhodčí: vede protokol závodníků podle jejich startovních čísel tak, jak dojíždějí do cíle. Čas 

zaznamenává s přesností na sekundy. Má povinnost kontrolovat, zda má závodník na těle upevněnou 

plovací vestu a na hlavě upevněnou ochrannou přilbu. Pokud tomu tak není (byť jen u jedné části 

vybavení), zaznamená tuto skutečnost do cílového protokolu a závodníka musí diskvalifikovat. 

 

Způsob jízdy, bodovaná místa a bodování 
Branky povodné (zelené, směr jízdy po proudu), branky protivodné (červené, směr jízdy proti proudu), 

shýbačka (směr jízdy po proudu, závodník se nesmí dotknout vodorovné tyče). Povinné přistání – 

závodník uvede loď do klidu a dotkne se břehu rukou nebo pádlem (v kategorii C2 stačí dotek 1 člena 

posádky). 

Branky se projíždí v jejich číselném pořadí, a to z té strany, kde není číslo škrtnuto, a to libovolně přímou 

nebo zpětnou jízdou tak, že loď (nebo její část) a tělo závodníka (přinejmenším celá hlava, u C2 obou 

závodníků), musí projít plochou branky a opustit ji předepsaným směrem, přičemž plochou branky se 

rozumí plocha ohraničená vodní hladinou, osami obou svislých tyčí a vodorovným ráhnem (případně 

spojnicí horních konců svislých tyčí). Podjetí (lodě, pádla, paže) pod tyčkami bez dotyku nemá vliv na 

posuzování. Loď (nebo její část) se posuzuje jako projíždějící bránou až v okamžiku, kdy plochou branky 

pronikne trup. Průjezd branky, jejíž tyče byly rozhoupány větrem nebo předchozím závodníkem se 

posuzuje tak, jako by tyče visely v ideální svislé poloze. Průjezd branky začíná v okamžiku, kdy trup a 

hlava závodníka, u C2 kteréhokoliv z obou závodníků pronikne plochu jakékoliv dosud neabsolvované 

branky. Dotek tyče se nepovažuje za začátek průjezdu. Průjezd branky končí v okamžiku, kdy trup a 

hlava závodníka, u C2 obou závodníků opustí plochu právě projížděné branky předepsaným směrem. 

 

Bodování 
 0 trestných bodů  

• Čisté projetí, loď projela bez dotyků tyčí. 

• Za čisté projetí je považováno i to, když se závodník, loď nebo pádlo dotkne tyče rozhoupané 

závodníkem jedoucím před ním, větrem a podobně, a to za splnění podmínky, že se nachází v ploše 

vymezené pomyslnými tyčemi v ideální svislé poloze. 

• Za čisté projetí je rovněž považována situace, kdy je závodník v průběhu správného projíždění 

branky vytlačen cizím tělesem (např. raftem) mimo branku. 

• Beztrestným je také opuštění lodi v brankovišti, učiní-li tak soutěžící vysloveně proto, aby včas 

pomohl zvrhnuté lodi a její posádce, kdy jeho včasný zásah zabrání možnosti úrazu, poškození či 

ztrátě lodi nebo dokonce utonutí závodníka. 



5 trestných bodů 
• Loď projela brankou v souladu s pravidly, ale loď, pádlo, tělo, hlava nebo výstroj závodníka se 

dotkly (jednou nebo vícekrát) jedné nebo obou svislých tyčí branky, nebo vodorovné tyče ve 

shýbačce. 

• Trestné body se započítávají, i když došlo k dotyku před projetím, či po projetí branky. 

• 5 trestných bodů se nezapočítává u tyčí povinného přistání. 

20 trestných bodů 
• nenastoupí-li závodník na start nebo neodstartuje-li v určeném čase  

• průjezd byl zahájen, ale tělo závodníka neprošlo plochou branky celé (u C2 stačí jedno tělo).  

• nedokončený průjezd – závodníkovo tělo prošlo plochou branky, loď však neopustila branku v 

přikázaném směru, ale zacouvala proti přikázanému směru jízdy a projela brankou zpět.  

• loď nepřistála v brankami označeném prostoru povinného přistání 

• opakované zahájení průjezdu již projetou brankou. 

• průjezd z nesprávné strany branky, tj. ze strany přeškrtnutého čísla.  

• úmyslné odhození tyče závodníkem (rukou, pádlem, tělem, hlavou) tak, aby byl umožněn průjezd 

těla. Za odhození se nepovažuje, pokud byla tyč rozhoupána větrem nebo předcházejícím 

závodníkem nebo jezdcem. 

• vynechání branky – závodník zahájil průjezd v číselném pořadí jakékoliv další branky nebo opustil 

brankoviště. Za zahájení průjezdu další branky se nepovažuje její dotek.  

• průjezd se zvrhnutou lodí, kdy tělo závodníka (u C2 stačí jedno tělo) neprošlo plochou branky, ale 

prošla pouze loď nebo její část s tělem závodníka pod vodou.  

• úmyslné vystoupení z lodi v brankovišti, vyjma zvrhnutí a pomoci zvrhnuvší se lodi  

• opakovaný průjezd brankovištěm. V takovém případě je při zpracování výsledků 20 trestných bodů 

připsáno k nejbližší brance s 0 t.b, a to na základě poznámky v brankovém protokolu. 

• přijetí pomoci v brankovišti za účelem umožnění správného průjezdu brankami 

 

Brankový rozhodčí zapíše závodníkovi na brance pouze vyšší dosažené trestné body.    Příklad:  

a) Závodník udělal předběžný dotyk 5 tr. bodů a branku projel bez tr. bodů – rozhodčí zapíše 

závodníkovi 5 tr. bodů. 

b) Závodník udělá předběžný dotyk 5 tr. bodů a tutéž branku neprojede – rozhodčí zapíše 

závodníkovi pouze 20 tr. bodů za neprojetí branky. 

c) Závodník  projede branku čistě, ale při další jízdě se branky dotkne – rozhodčí zapíše 

závodníkovi 5 tr. bodů za dotek. 

d) Závodník z jakéhokoliv důvodu projede jakýmkoliv směrem již projetou branku – rozhodčí  

přepíše hodnocení na 20 tr. bodů. 

 

Diskvalifikace: 

• závodník nemá vestu nebo přilbu 

• soutěží jinak než čestným způsobem, ohrožuje ostatní účastníky závodu 

• úmyslně poškozuje zařízení trati 

• předčasně odstartoval mimo startovní pořadí 

• před svým vlastním startem projel v trati dvě nebo více po sobě jdoucích branek – lhostejno, 

zdali s nebo bez startovního čísla 

• opakovaně neuposlechl pokynů členů sboru rozhodčích 

• neodstartoval či nedokončil závod. 

 

Byl-li závodník dostižen dalším závodníkem, má dostižený závodník povinnost mu uvolnit dráhu.  

 


