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Úvod
Účelem tohoto dokumentu je ustanovit pravidla pro průběh závodů Canoe Freestyle ICF.

Jazyk
Psaná Angličtina je jediným přijatelným jazykem pro veškerou oficiální komunikaci ohledně těchto Závodních Pravidel a organizace Canoe Freestyle ICF závodů.
V zájmu konsistence bylo použito Britské hláskování, interpunkce a gramatické konvence.

Jakékoliv slovo implikující mužský gender zároveň odkazuje i na ženský.

Copyright
Tato pravidla mohou být kopírována. Pravidla byla psána a kontrolována s velkou pečlivostí, originál pravidel je k dispozici na webové stránce ICF www.canoeicf.com. Prosíme neměňte tiskařské ražení bez konzultace.
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AJ
COMPETITOR Male or female competitor
FEDERATION Member Federation of the ICF
ICF International Canoe Federation
IJCFR International Judge Canoe Freestyle
ICJCFR International Chief Judge Canoe
Freestyle
CFRC Canoe Freestyle Committee
COMPETITION World Championships, World Cups and
International events
CATEGORIES
Kayak Men (K1M), Kayak Women (K1W),
Canoe Men (C1M), Canoe Women (C1W),
Open Canoe (OC1), Squirt Men (SQM),
Squirt Women (SQW)
(DQ-R) Disqualification for the run
(DQ-C) Disqualification for the whole
competition
[GR] General Rule (approved by the
Congress)
[TR] Technical Rule (approved by the Board
of Directors)
INTCFRR International Canoe Freestyle Rules
CC Competition Committee

  CJ
ZÁVODNÍK závodník/závodnice
FEDERACE členská federace ICF
ICF International Canoe Federation 
MRCFR Mezinárodní rozhodčí Canoe Freestyle
MHRCFR Mezinárodní hlavní rozhodčí Canoe Freestyle
VCFR Výbor Canoe Freestyle
ZÁVOD Mistrovství světa, Worldcupy a Mezinárodní závody
KATEGORIE Kajak muži (K1M), Kajak ženy (K1Z),
Canoe muži (C1M), Canoe ženy (C1Z),
Otevřená Canoe (OC1), Squirt muži (SQM),
Squirt ženy (SQZ)
(DK-J) Diskvalifikace pro jízdu
(DK-Z) Diskvalifikace pro závod
OP Obecné pravidlo (schváleno Kongersem)
TP Technické pravidlo (schváleno Výborem ředitelů)
MEZPRCFR Mezinárodní pravidla Canoe Freestyle
ZV Závodní výbor

























Kapitola I- Obecná ustanovení
	Definice 

Canoe Freestyle je sport na divoké vodě, kdy závodník provádí v daném čase řadu akrobatických triků a manévrů v playspotu (umělém nebo přírodním) jako je vlna nebo válec.
	Mezinárodní závody  OP TP Obecná pravidla, Technická pravidla
Všechny Mezinárodní závody musí být podle pravidel ICF
Na každý ICF závod musí dohlížet alespoň jeden rozhodčí s platnou akreditací MRCFR Mezinárodní rozhodčí Canoe Freestyle.
Funkcionáři ICF závodu jsou jmenováni předsedou VCFR Výbor Canoe Freestyle. Nominace mohou být podány organizátory.
Organizace pořádající závod platí ubytování a režii pro veškeré Zástupce ICF nominované předsedou VCFR Výbor Canoe Freestyle.
ICF závod je Seniorské a Juniorské Mistrovství Světa a World Cup. Jsou schváleny ICF Výborem ředitelů. Mezinárodní závody zadává do ICF Kalendáře předseda VCFR Výbor Canoe Freestyle.
Jsou tři typy závodů ICF : Mistrovství světa (viz Kapitola IV); World Cup (viz Kapitola V); Mezinárodní závody.
	Závodníci  OP Obecná pravidla
Pouze členové asociací spojených s členskou Federací ICF se mohou účastnit mezinárodního závodu.
Závodníkovi je vždy dovoleno účastnit se mezinárodního závodu jako jednotlivec, ale vždy musí obdržet speciální povolení od své Národní Federace.
Závodník se může účastnit za zahraniční Federaci země , kde má bydliště, pokud obdrží povolení od své domovské Federace. Tato autorizace musí být odeslána na ředitelství ICF společně s kopií pro ředitele Výboru Canoe Freestyle do 30.11. Autorizace potom platí pro nadcházející rok. Stejná procedura platí i pro změnu zpět k domovské Federaci. Pokud závodník žije v této cizí zemi již 2 roky a více, autorizace domovské Federace již není potřeba.
Závodník nesmí závodit v kanoistice za více než jednu Federaci v rámci jednoho kalendářního roku. Toto pravidlo neplatí pro závodníky, kteří svoji domovskou zemi opustí za účelem sňatku. V tomto případě mohou závodit za svojí novou federaci bez lhůty dvou let. 
Závodník spadá do kategorie juniorů od roku kdy dosáhne 15ti let. Posledním rokem, kdy závodí jako junior, je rok kdy dosáhne 18ti let.
Každá členská Federace zaručuje, že její závodníci jsou v dobrém zdravotním stavu a kondici, která jim dovoluje závodit na úrovni srovnatelné s úrovní toho kterého závodu a že každý závodník, týmový funkcionář a členská organizace mají postačující pojištění, které kryje osoby, vybavení a majetek.
	Kalendář mezinárodních závodů OP
Federace musí odeslat seznam mezinárodních závodů, které plánují pořádat v daném roce, do prvního srpna předchozího roku na Ředitelství ICF a řediteli VCFR. Informace o závodech musí obsahovat datum, místo a typ (A nebo B) závodu. Federace mohou pozměnit tyto plány do 30tého záři daného roku. Po tomto datu se plány považují za uzavřené a budou odeslány na sekretariát ICF a publikovány. Mezinárodní kalendář je publikován do prvního listopadu v bulletinu ICF nebo ve speciálním oběžníku.


Kapitola II- Konstrukce lodí - ochranné známky
	Lodě   OP

Kajak K-1
	Žádné omezení konstrukce, ale musí být uzavřené a dle bezpečnostních pravidel.
	Závodníci musí v lodi sedět s nohami vepředu a používat dvojlisté pádlo.
Canoe Uzavřená C-1
	Žádné omezení konstrukce, ale musí být uzavřené a dle bezpečnostních pravidel.
	Závodníci musí klečet a používat jednolisté pádlo.
Otevřená Canoe OC-1
Závodníci musí klečet a používat jednolisté pádlo.
	Do lodi se musí vejít 40 litrů vody se závodníkem již klečícím vevnitř.
Hloubka otevřeného límce lodi musí být alespoň 40cm po délce 80cm.
Celkový povrch otevřeného límce musí být alespoň 3800cm2
Loď může bát pouze vyvakovaná. Pevná výplň špiček není povolena.
Loď musí být dle bezpečnostních pravidel.
Squirtovky
Žádné omezení konstrukce, ale dle bezpečnostních pravidel.
Splnění specifikací
Po každé rozjížďce se závodník musí okamžitě dostavit ke kontrole.
V případě, že loď nesplňuje omezení je závodník automaticky diskvalifikován (DK-Z) Diskvalifikace pro závod.
Ochranné známky   OP
Ochranné známky  - Lodě, doplňky a oblečení mohou nést ochranné známky, reklamní symboly a psaný text.
Požadavky pro závody ICF Canoe Freestyle- Pravidla pro reklamní materiál na oblečení a vybavení závodníků jsou následující:
Veškerý reklamní materiál musí být umístěn tak, aby neztěžoval identifikaci závodníků a neovlivňoval výsledek závodu.
	Reklama na tabákové výrobky a destiláty není povolena.
 Přední část startovního dresu je rezervovaná pro VCFR sponzora a startovní číslo. Opačná strana je k dispozici organizátorům spolu s identifikačním číslem.

Kapitola III- Organizace a ustanovení pro závody
	Podmínky pro týmové přihlášky    TP Technické pravidlo

Země musí zaregistrovat celý tým 30 dní před závodem. Pouze Národní Federace se zaplaceným členským příspěvkem ICF mohou registrovat týmy u Národní Federace organizující závod.
Pokud Národní Federace nesplní tuto lhůtu, její tým nebude moci startovat.

	Obecná pravidla pro kategorie     TP

Junior nemůže závodit jako junior i senior ve stejné kategorii.
Závodník může závodit ve dvou různých disciplínách jako C-1 a OC-1.
Není dovoleno sdílet lodě v rámci jedné rozjížďky.
Aby byla otevřena kategorie musí být minimálně tři závodníci z alespoň dvou různých zemí.
	Oficiální status závodu                OP
 Aby byl závod oficiální musí být minimálně tři závodníci z alespoň dvou různých zemí.
	Funkcionáři                             OP TP
Závodní výbor (ZV)    OP
	Každý mezinárodní Canoe Freestyle závod musí mít následující ZV: Zástupce ICF (ředitel); technický organizátor, MHRCFR Mezinárodní hlavní rozhodčí Canoe Freestyle; zástupce týmů. Technický organizátor a zástupce týmů nesmí patřít ke stejné Národní Federaci. Zástupce týmů je manažer týmu zvolený na posledním setkání manažerů týmů před závodem.
	ZV obdržuje protesty a stanovuje konečné rozhodnutí. Rozhodnutí ZV musí být podle ICF pravidel. ZV rozhoduje veškeré otázky vznesené během závodu, které neřeší pravidla ICF. Pokud je hlasování nerozhodné, rozhoduje ředitel ZV.
	ZV může přizvat jakýkoliv technický zdroj za účelem prostudování přijatých protestů.
	Technický organizátor zodpovídá za místní přípravu a průběh celého závodu a za instalaci a správnou funkčnost technického vybavení potřebného pro závod.
	ZV má právo diskvalifikovat závodníky pokud poškodí reputaci sportu.
Hlavní rozhodčí Canoe Freestyle (MHRCFR)  OP TP
	Definice MHRCFR OP- MHRCFR závodu Canoe Freestyle je osoba jež má na starost tým MRCFR Mezinárodní rozhodčí Canoe Freestyle během celého závodu.
MHRCFR- zaručuje, že všichni závodníci jsou posuzováni stejně během celého závodu
	zaručuje, že mezinárodní ICF pravidla jsou správně uplatňována na všech závodech, kterých se účastní.


Povinnosti MHRCFR    TP
MHRCFR má na starost prostor pro rozhodčí po celý závod a nikdo nemá právo měnit jeho rozhodnutí
MHRCFR dohlíží na tým rozhodčích, zapisovatele a skórovací systém
dává pokyny časoměřiči a komentátorovi podle potřeby
dohlíží na průběh závodu
instruuje závodníky dle potřeby
startuje jízdy. V případě problému s odstartováním jízdy ne ze strany závodníka je jízda zrušena. Závodník se poté musí rozhodnout zda absolvuje náhradní jízdu ihned nebo na konci dané rozjížďky. Musí o svém rozhodnutí okamžitě informovat Hlavního rozhodčího a své rozhodnutí poté již nesmí měnit.
MHRCFR navrhuje veškeré zásadní změny formátu závodu za účelem ochrany závodníků. Pouze bezpečnostní opatření mohou měnit pravidla.
MHRCFR má právo měnit rozhodnutí jednotlivých rozhodčích nebo udělit skóre v zájmu zachování konsistence rozhodování.
MHRCFR musí být nezávislý na jakékoliv Národní Federaci.
MHRCFR zaručuje, že výsledky závodu jsou podány ICF ihned po závodě.
MHRCFR zasílá VCFR Výbor Canoe Freestyle v průběhu jednoho měsíce po skončení závodu report o své práci v průběhu závodu společně s ohodnocením MRCFR Mezinárodní rozhodčí Canoe Freestyle  
MHRCFR je ubytován organizačním výborem v budově oddělené od závodníků po celou dobu závodu.
Omezení         TP
MHRCFR nesmí být závodně aktivní pádler v sezóně, kdy rozhoduje.
MHRCFR nesmí být manažerem týmu v sezóně, kdy rozhoduje.
MHRCFR nesmí nosit během závodu žádné viditelné označení domovské národní federace ani reklamní znaky kayakingových výrobců pokud VCFR nerozhodne jinak.
MHRCFR nesmí podávat protesty ZV Závodní výbor
MHRCFR nesmí být členem VCFR.
Mezinárodní rozhodčí Canoe Freestyle (MRCFR)        TP OP
Definice MRCFR      OP -  MRCFR je varietní rozhodčí pro rodeovky a varietní či technický rozhodčí pro squirtovky.
Počet rozhodčích     TP - 
Počet rozhodčích pro rodeovky
	3 varietní MRCFR

3 zapisovatelé
Počet rozhodčích pro squirtovky
	3 varietní MRCFR
	3 techničtí MRCFR

6 zapisovatelů

	Trénink MRCFR      OP- MRCFR musí mít za sebou trénink organizovaný VCFR. Na konci tréninku musí každý adept absolvovat písemný test a praktickou zkoušku. Podle výsledků testů dostávají adepti buď úroveň A, úroveň B nebo nejsou přijati jako MRCFR.
Roční souhrn činnosti   TP

Aby rozhodčí pokračoval na úrovni MRCFR, musí hostitelská organizace poslat každý rok v lednu souhrn činnosti všech rozhodčích za poslední rok na ředitelství ICF. Pokud toto není provedeno, MRCFR je degradován o jeden stupeň. Minimem je úroveň B.
	Změna úrovně      TP
Po každém World Cupu nebo Mistrovství Světa jsou MRCFR ohodnoceni MHRCFR na základě jejich činnosti. Poté mohou obdržet úroveň A či B dle rozhodnutí VCFR. V obou případech VCFR zasílá vysvětlující dopis.
	Soudcování kategorií
MRCFR musí soudcovat jednu kategorii v průběhu celého závodu a nemohou měnit s výjimkou zásahu vyšší moci.
Povinnosti MRCFR
MRCFR nesmí závodit na závodě, kde soudcuje.
MRCFR nesmí být manažerem týmu během závodu, který soudcuje.
MRCFR nereprezentuje nějakou Federaci nýbrž posuzuje závodníky z celého světa. Pokud se toho nedrží, může být vyloučen z týmu rozhodčích hlavním rozhodčím.
MRCFR je ubytován organizačním výborem v budově oddělené od závodníků po celou dobu závodu.
MRCFR nesmí být členem VCFR
Kritéria soudcování
Během každé jízdy MRCFR diktuje zapisovateli, který dle instrukcí zapisuje do scoresheetu nebo do elektronického zařízení.
Triky a jejich bodování je sepsáno v Dodatcích pro rodeovky a squirtovky. Tento seznam je navrhován a publikován VCFR.
Program závodu         OP
Konečný program závodu musí být k dispozici každé účastnické Federaci alespoň 10 hodin před začátkem závodu včetně jmen účastníků z každé Federace.
Změny a stornování přihlášek     OP
Změny a rušení přihlášek je možno písemně zaslat Technickému Organizátorovi nejméně 24 hodin před začátkem závodu
Zrušení přihlášky je konečné. Stejný závodník se nemůže po zrušení přihlášky znovu přihlásit.
Všichni náhradníci musí být registrováni svojí Národní Federací.
Závodní čísla a brífink před závodem     TP
Národní Federace, která závod organizuje, musí dodat závodní dresy s osobními čísly vepředu a vzadu.
Velikost číslic musí být minimálně 15-20 cm výška x 2cm tloušťka. Čísla by měla být nasazena na těle závodníka tak, aby je rozhodčí mohli kdykoliv jasně vidět. VCFR musí schválit design závodních dresů před jejich výrobou.
Každý závodník zodpovídá za jemu přidělený dres.
Meeting (závodní brífink) tým manažerů z každé účastnické Federace se musí konat nejpozději 10 hodin před začátkem závodu. Pouze jeden tým manažer z každé Federace je přizván. Následující body by měly být projednány:
Bezpečnostní záležitosti.
Zvláštní instrukce pro závodníky
Změny a storna přihlášek
Závodní program
Zvolení zástupce do ZV Závodní výbor
	Bezpečnostní opatření          TP
Národní Federace, která organizuje závod, zodpovídá za bezpečnostní a záchranná opatření. Tato musí být schválena VCFR.

Všechny lodě musí mít na obou koncích držadla umožňující zvedání, přenášení a eventuelně záchranu lodě. Držadla se musí dát snadno uchopit průměrně velikou dlaní.
Každý závodník musí nosit správně dotaženou helmu vhodné velikosti. Pouze značkové výrobky s bezpečnostním certifikátem pro divokou vodu jsou přijatelné.
Každý závodník musí mít na sobě plovací vestu. Pouze značkové výrobky s bezpečnostním certifikátem pro divokou vodu jsou přijatelné.
Závodníci musí být schopni za jakýchkoliv okolností rychle a jednoduše opustit loď.
Kontrola bezpečnostních opatření
	10% závodníků bude náhodně kontrolováno jedním z MRCFR.
	Kontrola se uskuteční před jízdou vybraného závodníka.
	Pokud závodník nedodrží tato bezpečnostní opatření, hlavní rozhodčí mu musí, dle svých povinností, zabránit ve startu.







	Formát závodu- rodeovky           TP

Obecně- Wave/Hole riding
	Žádné zkušební jízdy před závodní jízdou. Hostitelská Národní Federace musí navrhnout rozvrh tréninků na závodním spotu minimálně po 7 dní před začátkem závodu.
	Jízda začíná ve chvíli kdy závodník přejede hlavní laterálu spotu. Pokud začíná entry movem tak jízda začíná v okamžiku kontaktu lodě se spotem. Jízda pokračuje do vypršení limitu.

Formát závodu pro rodeovky
	MHRCFR posoudí zda-li je spot dosažitelný či nedosažitelný a oznámí své rozhodnutí na závodním brífinku.
	Do dosažitelných spotů se lze během jízdy vrátit.
	Do nedosažitelných spotů se lze během jízdy vrátit nelze.


Dosažitelný spot
Nedosažitelný spot
Kvalifikace
2x45
součet jízd
4x45
součet dvou nejlepších
Čtvrtfinále
3x45
součet dvou nejlepších
3x45
součet dvou nejlepších
Semifinále
2x45
nejlepší jízda
2x45
nejlepší jízda
Finále
3x45
nejlepší jízda
3x45
nejlepší jízda

Kvalifikace
	 Závodníci jsou náhodně rozděleni do rozjížděk. 
	25% závodníků v kategorie zaokrouhleno nahoru na nejbližší 5, maximálně 40 a minimálně 20, postupuje do čtvrtfinále. Když je v kategorii 40 a méně závodníků jde 10 nejlepších z kvalifikace do semifinále. 
	Když je v kategorii 10 a méně závodníků pak 5 nejlepších postupuje do finále.

Pokud mají dva závodníci stejné skóre rozhoduje se dle následujících hierarchických kriterií:
	Skóre nezapočítané jízdy
	Nejlepší trik provedený v jízdách daného kola (uznaný alespoň jedním MRCFR)
	Vyšší počet různých triků
Pokud je to stále nerozhodně, postupují závodníci do dalšího kola.
Čtvrtfinále Wave/Hole riding
	Závodníci jsou rozřazeni z kvalifikace. Nejlepší startuje poslední.
	10 nejlepších postupuje do semifinále
	Pokud mají závodníci stejné skóre rozhoduje se dle následujících hierarchických kriterií:
	Skóre nezapočítané jízdy
	Nejlepší trik provedený v jízdách daného kola (uznaný alespoň jedním MRCFR)
	Vyšší počet různých triků
	Pokud je to stále nerozhodně, postupují závodníci do dalšího kola.

Semifinále Wave/Hole Riding
Závodníci jsou rozřazeni v předcházejícím kole. Nejlepší startuje poslední.
Nejlepších 5 jde do finále.
Pokud mají dva závodníci stejné skóre rozhoduje se dle následujících hierarchických kriterií:
	Skóre nezapočítané jízdy
	Nejlepší trik provedený v jízdách daného kola (uznaný alespoň jedním MRCFR)
	Vyšší počet různých triků
	Pokud je to stále nerozhodně, závodníci absolvují další jízdu.


Finále- Wave/Hole riding o titul Mistra
3 jízdy.
Závodníci jsou rozřazeni v předcházejícím kole. Nejlepší startuje poslední.
Pořadí závodníků je stejné pro všechny jízdy.
Pořadí je určeno na základě nejlepších jízd.
	Pokud mají dva závodníci stejné skóre rozhoduje se dle následujících hierarchických kriterií:
	Skóre nejlepší nezapočítané jízdy
Nejlepší trik provedený v jízdách daného kola 
Vyšší počet různých triků
	Pokud je to stále nerozhodně, umístění je dělené.

Entry movy
Jsou různé úrovně entry move. Entry move musí být dynamický a plynulý. Pokud se loď zastaví po kontaktu s vlnou před provedením kýženého triku, nebude trik klasifikován jako entry move. Úrovně a hodnoty jsou definovány v Dodatku 3.
Základní triky
základní triky jsou definovány v Dodatku 1 spolu s bodovými hodnotami. Každý ze základních triků může být uznán pouze jednou za jízdu.

Bonusy
bonusy jsou definovány v Dodatku 2 spolu s bodovými hodnotami. Mohou být uznány jednou pro daný základní trik a stranu.
Skóre
Bodové hodnoty za každý základní trik, bonus nebo entry move jsou sečteny pro každého MRCFR. Skóre pro danou jízdu je průměr bodů od všech rozhodčích. 
	Formát závodu- squirtovky    TP  Pouze AJ verze
Protesty a požadavky k Závodnímu Výboru    OP

Ověřování
Požadavky na přepočítání výsledků se mohou podávat MHRCFR písemně nejpozději 10 minut po vyhlášení výsledků dané kategorie. Takovýto požadavek může podat pouze manažer týmu v zájmu člena svého týmu. Administrační poplatek 25E v bankovkách(nebo ekvivalent v jiné měně)musí být přiložen. MHRCFR poté manažerovi vydá potvrzení o přepočítání. 
Nelze protestovat proti rozhodnutí MHRCFR a MRCFR ohledně uznaných základních triků, bonusů a entry move.
Požadavek adresovaný ZV Závodní výbor je možný pouze písemně spolu s administrativním poplatkem 200E v bankovkách(nebo ekvivalent v jiné měně). ZV se poté musí sejít po aktuálním kole závodu a před začátkem dalšího. Musí se rozhodnout během 30 minut po začátku meetingu. Jakmile ZV rozhodne stává se toto rozhodnutí faktem. Proti faktům se již nedá protestovat.
Pouze ZV je oprávněn přijímat protesty.
	Protesty k Výboru ředitelů ICF   OP
 Protesty k Výboru ředitelů ICF nejsou možné.
	Diskvalifikace pro jízdu     OP
Pokud závodník začne jízdu v lodi, která neodpovídá pravidlům, bude diskvalifikován pro danou jízdu hlavním rozhodčím. (DK-J)
Je zakázané strkat, směrovat či jinak hýbat s lodí pro kohokoliv jiného než samotného závodníka. Závodníci si mohou pomáhat zpět vracákem pouze v kategorii OC-1. Je možné používat speciální vybavení pro nájezd do vlny, musí ale být k dispozici všem závodníkům.
Pokud závodník není připraven k jízdě z vlastního přičinění je diskvalifikován pro danou jízdu. Toto je rozhodnutí MHRCFR. (DK-J)
	Diskvalifikace pro celý závod         OP
Závodník, který se pokusí nekalým způsobem vyhrát závod, poruší pravidla nebo zpochybňuje jejich platnost, může být diskvalifikován pro závod na základě rozhodnutí ZV. (DK-Z)
Pokud je závodník přinucen porušit pravidla chováním třetí osoby, ZV rozhodne zda-li bude diskvalifikován pro závod či ne. (DK-Z)
MHRCFR může potrestat jakéhokoliv závodníka nebo funkcionáře, jehož chování narušuje řád a chod závodu. ZV o tom musí být řádně informován, a ten poté může viníka po opakovaném prohřešku diskvalifikovat pro závod. (DK-Z)
Pro případ dodatečné diskvalifikace po závodě z důvodu dopingu nebo neoprávněného startu:
	veškeré výsledky závodníka (DK-Z) jsou zrušeny.
	výsledky jsou přepočítány a nová verze pořadí je publikována včetně přerozdělení medailí.


Pokud je případ projednáván ZV má viník možnost pronést 10ti minutovou řeč. Může mu asistovat další osoba dle jeho výběru.






	Kapitola IV- Speciální pravidla pro Juniorské a Seniorské Mistrovství světa         OP TP

Specifika Mistrovství světa    OP
Mistrovství světa se koná každý lichý rok. Hostitelská Národní Federace musí být dle standardů ICF. Juniorské a Seniorské Mistrovství světa se koná na stejné lokaci a ve stejnou dobu.  
Povinnost Hostitelské organizace     OP
Hostitelské organizace musí zorganizovat jeden z World Cup závodů předchozí rok.
Pro neolympijské závody platí, že Mistrovství světa je platné pouze tehdy jestliže startuje minimálně 6 Federací z minimálně š kontinentů celkem. Pokud některá z Federací v průběhu závodu odstoupí, neovlivňuje to platnost MS.
Národní týmy         TP
K-1 Muži- 5
K-1 Ženy-3
	K-1 Junioři-3
	K-1 Juniorky-2
	OC-1 Unisex-2

C1 Unisex-3
	K1 Squirt Muži- 3
K1 Squirt Ženy- 3
Závodník startující v několika kategoriích se počítá jako člen týmu za každou kategorii zvlášť.
Pozvánky       OP
Mistr světa z každé kategorie je automaticky přizván na další MS do stejné kategorie. Juniorský Mistr světa se přiřadí do Seniorské kategorie pokud již není juniorem.
MRCFR   TP
Pouze MRCFR úrovně A může soudcovat MS.
MHRCFR   OP
Náhradní hlavní rozhodčí musí být jmenován pro každé MS. Nahradí hlavního rozhodčího v případě zásahu vyšší moci. Náhradní MHRCFR funguje jako MRCFR dokud není nutné nahradit stávajícího MHRCFR.
Jury        OP
Během MS má Jury absolutní autoritu. Jury se skládá z maximálně pěti lidí. Členy Jury jmenuje Výbor ředitelů ICF. Jeden z členů je jmenován ředitelem Jury. Hlavní Funkcionář a ostatní techničtí činitelé jsou podřízeni Jury. Dovolání k Jury musí být předáno písemně spolu s poplatkem 25E (nebo ekvivaletní sumou v měně hostitelského státu) řediteli Jury v kanceláři rozhodčích nejpozději 20 minut poté co vejde ve známost výsledek protestu. Rozhodnutí Jury je konečné. Poplatek bude vrácen pokud je dovolání opodstatněné.


Asistenti pro MRCFR   OP
Každá účastnická země musí poskytnout asistenty v závislosti na počtu závodníků.
	3-9 závodníků: 1 asistent
	10-19 závodníků: 2 asistenti

20+ závodníků: 4 asistenti
Země, která neposkytne dostatek asistentů musí zaplatit pokutu ICF. Výše pokuty je stanovena 3 týdny před začátkem MS.
Země, která se účastní MS poprvé, nemusí poskytnout asistenty. 

	Kapitola V- Speciální pravidla pro závody World Cup OP TP
Specifika závodů World Cup    OP

Může se pořádat každý sudý rok. Hostitelské Národní Federace musí být dle standardů ICF.
Počet závodů       OP
ICF rozhoduje kolik závodů se bude konat během každého World Cup. World Cup se musí skládat z alespoň dvou závodů. Pokud není dostatek nabídek, World Cup se nekoná.
Národní týmy     TP
Týmy jsou bez limitu, ale musí být registrovány členskou Národní Federací ICF.
VCFR může ale rozhodnout o limitu počtu startujících. V tomto případě jsou limity oznámeny minimálně 6 měsíců před začátkem World Cupu.
Asistenti pro MRCFR   OP
Každá účastnická země musí poskytnout asistenty v závislosti na počtu závodníků.
	3-9 závodníků: 1 asistent

10-19 závodníků: 2 asistenti
20+ závodníků: 4 asistenti
Pořádí závodníků a vítěz World Cupu         TP
Po každém závodě dostane závodník počet bodů odpovídající dosaženému umístění v dané kategorii. Bodová ohodnocení za danou kategorii se poté sečtou za celý World Cup a závodník s nejvíce body se stává vítězem World Cupu pro danou kategorii.
Body se rozdělují následovně
Pořadí
1
2
3
4
5
Ostatní
Body
100
95
90
85
80
(81-pořadí)
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