
                                                              KATEGORIE
K1 ŽACTVO – ročník narození 2004 a vyšší
K1 DOROSTENCI – ročník narození 2000 – 2003
K1 DOROSTENKY – ročník narození 2000 – 2003
K1 MUŽI – ročník narození 1973 – 1999
K1 ŽENY – ročník narození 1973 – 1999
K1 VETERÁNI – ročník narození 1972 a nižší
K1 VETERÁNKY – ročník narození 1972 a nižší
C1 a C2 – bez rozdílu pohlaví a věku (vlastní lodě nutné)

   KRAJSKÉHO KOLA SE MOHOU ÚČASTNIT JEN ZÁVODNÍCI, KTEŘÍ  
       MAJÍ V DANÉM KRAJI TRVALÉ BYDLIŠTĚ, NEBO JSOU ČLENY
                                   ODDÍLU, KTERÝ ZDE MÁ SÍDLO 

                                                          BEZPEČNOST: 
– závodníci soutěží na vlastní nebezpečí a odpovědnost
– za závodníky mladší 18-ti let zodpovídá po dobu závodu zástupce vysílajícího oddílu
– závodníci mladší 18-ti let musí mít při závodě přilbu, mohou mít vestu

                                       DISCIPLÍNY a jejich hodnocení
     Soutěží se ve dvou disciplínách. Pokud závodník neabsolvuje, nebo nedokončí jednu z nich, 
bude DISKVALIFIKOVÁN.

ESKYMOVÁNÍ NA ČAS
     V bazénu se vytyčí napříč dráha. Na protějších stranách se umístí bójka u břehu. Soutěžící sedí
v lodi  připraven a  drží  se bójky.  Po odstartování  pádluje  na druhou stranu,  cestou musí  udělat
3 eskymácké obraty o 360 ° aniž by vyjel z dráhy, dotkne se druhé bójky rukou a jede zpět, kdy na
zpáteční cestě musí udělat další 3 eskymácké obraty o 360 °. Bójky se smí dotknout až po úplném
dokončení třetího eskymáka. 
     Rozhoduje čas, v jakém závodník trať absolvoval. Pokud nesplní eskymácké obraty, nedotkne se
bójek rukou,  nebo nedokončí trať bude DISKVALIFIKOVÁN. Pokud závodník vyplave,  může
vylít loď a nasednout na místě, kde vyplaval. Časomíra běží dál. 
     Pokud se závodník tělem, pádlem nebo lodí dotkne dělícího lana nebo boční stěny bazénu, které
vytyčují boky tratě, získá 2 trestné vteřiny a to za každý dotek či vyjetí. Dotek stěn  bazénu u bójek
se nehodnotí. Závodník se nesmí od bójek ani stěn bazénu, na nichž jsou umístěné odrážet, ani do
nich úmyslně najet – trestá se DISKVALIFIKACÍ.
    Kategorie ŽACTVO absolvuje trať bez eskymáků. 
ESKYMOVÁNÍ NA POČET
     Závodník musí v limitu 30-ti vteřin absolvovat co možná nejvíc eskymáckých obratů o 360 °.
Nesmí se eskymovat bez pádla. Za dokončený eskymácký obrat se považuje stav, kdy je loď po
jeho provedení vodorovně dnem dolů. 
     Startuje se na pokyn rozhodčího. U ŽACTVA se hodnotí i eskymák 180 ° a to polovinou bodu.
Pomocník může stát u lodi a v případě nezdaru dopomůže dítěti s dokončením eskymáku, případně
jej otočí. Počítají se jim jen eskymáky, které zvládnou bez jakékoli dopomoci.
                                                                   POŘADÍ
    Čas, za který závodník absolvoval trať po přičtení trestných vteřin. Od toho času se za každý
eskymák  provedený  v  disciplíně  Eskymování  na  počet  odečte  jedna  vteřina.  Při  stejném času,
rozhoduje počet eskymáků na počet.
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