Cieľom klubu je pritiahnuť mládež k pravidelnej športovej činnosti. Pravidelné organizované tréningy
sú trikrát týždenne, nepravidelne aj viac. Pri tréningu mladších vekových skupín dominujú hravé formy
výcviku. Organizujeme aj splav po Morave a Dunaji.
Klub nie je priamo zaradený do štruktúr výkonnostného športu, ale ak sa niekto tomuto chce venovať je
príležitosť získať základy pre výkonnostný rast. Vo výcviku nerobíme výkonnostný ani vekový výber. Je
možné zapojiť sa už od 9-10 rokov, horná hranica nie je určená. Tréningy vedie tréner s kvalifikáciou z FTVŠ
UK.
Miesto výcviku je lodenica Mestskej časti Karlova Ves pri Karloveskej zátoke alebo Areál vodného
slalomu v Čunove. Preto je väčšina detí práve z Karlovej Vsi.
V tréningoch na vode dominuje vodný slalom, zjazd a šprint. Používajú sa všetky typy lodí: kajak,
kanoe a dvojkanoe. Klub vodného slalomu Karlova Ves organizuje športovú činnosť pravidelne po celý rok,
v lete na vode na Dunaji, v zime v telocvični, posilovni a v bazéne. Po celý školský rok organizujeme kondičné
plávanie v bazéne.
Napriek skromným podmienkam sa klub môže pochváliť aj športovými výsledkami: medailovými
umiestneniami na Majstrovstvách Slovenska žiakov aj v celoročnej súťaži Slovenský pohár žiakov (8 pretekov
v celej SR).
Úspechy potešia, ale dôležitejšie možno je, že sa tu stretáva partia dobrých kamarátov, ktorí spolu
aktívne trávia voľný čas, tešia sa na spoločné stretnutia a vedia si pomáhať.
Kontakt a informácie: RNDr. Branko Illek, tel. 0902 299 675.

Naša lodenica dnes:

Naproti stojí nová lodenica, možno sa nám podarí tam získať nejaký prenájom:

Popis súťaží v kanoistike na divokých vodách na Slovensku
slalom – cieľom je prejsť trať vytýčenú očíslovanými 18-25 bránkami na tečúcej vode v čo najkratšom čase,
zjazd – prejsť daný úsek rieky v čo najkratšom čase, trvá obvykle 10 – 15 min., používajú sa iné lode ako na slalom
šprint – pretekár absolvuje dve jazdy na čas na zjazdovej lodi, počíta sa lepšia jazda, dĺžka jednej jazdy je do 120 s.
maratón – podobne ako zjazd, ale trvá cca 1- 2 hodiny (niekedy aj 30 km), len pre starších
paralelný slalom - viac menej vodácka show - dve lode súperia v slalome na rovnej vode, víťaz postupuje
slalom cross - štyri lode (len Kl) naraz vyštartujú na skrátenú slalomovú trať, víťazí ten kto príde prvý do cieľa
Súťaží sa na na nasledovných lodiach a v nasledovných kategóriách:
kajak slalomový
- K1muži slalom, K1 ženy slalom, aj družstvá 3xK1
kanoe slalomové
- C1muži slalom, C1 ženy slalom, aj družstvá 3xC1
dvojkanoe slalomové - C2 a C2mix slalom, 3xC2 slalom (spoločne mužom aj ženám),
kajak zjazdový
- K1 muži a K1ženy - zjazd+šprint+maratón, aj družstvá 3xK1
kanoe zjazdové
- C1muži a C1ženy - zjazd+šprint+maratón, aj družstvá 3xC1
dvojkanoe zjazdové - C2 muži aj C2 mix zjazd+šprint+maratón, 3xC2m a 3xC2mix zjazd.
3xK1muži znamená družstv troch lodí typu K1
..... teda súťažíme na šiestich typoch lodí, v dvadsiatichštyroch kategóriách/disciplínach, nie všetky sa vždy
obsadzujú (okrem maratónu sa vo všetkých vypisujú Majstrovstvá sveta, na olympiáde sú potom štyri z nich).
Veková štruktúra súťaží
Vo vyššie menovaných kategóriách sa súťaží v kompletnom spektre vekových skupín, t.j. žiaci mladší (9, 10, 11 a 12
roční), žiaci starší (13 a 14 roční), dorastenci mladší (15 a 16 roční), dorastenci starší (17 a 18 roční) a vo vekovej
kategórií dospelých (19 roční a starší). Okrem maratónu sa vo všetkých vekových skupinách a kategóriách sa
usporadúvajú Majstrovstvá Slovenska teda spolu je to cca 100 majstrovských pretekov ročne
Slovenský pohár - systém súťaží v slalome, zjazde a šprinte. Každý rok sa vydávajú rebríčky pretekárov. Zvláštnosťou
športových súťaží v SR je, že sú prístupné všetkým pretekárom schopným absolvovať trať. Mladšie ročníky sa môžu
prihlásiť na ľubovoľnú súťaž starších. Tak si môže ľubovoľný pretekár Slovenska pomerať schopnosti v priamej
konfrontácii aj s olympijským víťazom.
Slovenský pohár žiakov: Pre vekovú kategóriu žiakov sa usporiada 10-12 osobitných pretekov ročne (prispôsobených
pre mladšie vekové skupiny), ktoré sa vyhodnotia osobitne a najlepší žiaci Slovenska sú vyhlásení a odmenení. Žiaci
nemajú MSR v maratóne.
Slovenská kanoistika - športový zväz združujúci športy uznávané medzinárodnou federáciou ICF. Má dve sekcie: sekcia
hladkej vody a sekciu divokej vody.
Kanoistika v medzinárodnom meradle: medzinárodná federácia ICF zastrešuje takmer všetky pádlovacie športy
(najnovšie aj paddleboarding, rafting nie), sú to veľmi rôznododé športy, spoločné majú používanie jednolistových alebo
dvojlistových pádiel
rýchlostná kanoistika (angl. canoe sprint) - klasické olympijské disciplíny kajaku a kanoe na hladkej vode
vodný slalom (canoe slalom) - kanoistika na tečúcej vode, popísané vyššie
vodný zjazd (aj šprint) - (canoe wildwater) - tiež sme už v tomto texte spomínali
maratón (canoe marathon) - dlhé preteky na rýchlostných lodiach s prenáškami lodí
kanu-polo (canoe polo) - niečo ako hádzaná v kajakoch, bránky sú dosť vysoko nad vodou
kanoistika na mori (canoe ocean racing) dlhé preteky surfski, sea kayak a turistické preteky na mori
dragúnske lode (dragon boats) 10 alebo 20 kanoistov v jednej lodi, rytmus pádlovania udáva bubeník
canoe freestyle - jazda na vlne alebo na krátkom úseku perejnatej vody, nejazdí sa na čas, hodnotia sa figury
SUP - angl. stand-up paddling, pádlovanie stojačky na doske (board)

