PROTOKOL FIS TEKMOVANJ 2010/2011

1. KOLEDAR DOMAČIH FIS TEKMOVANJ
V mesecu aprilu je bil sestavljen koledar domačih FIS tekmovanj. Pri sestavi programa se je v največji
možni meri upošteval FIS koledar WC in EC tekmovanj, prilagojen pa je tudi željam in zmožnostim
organizatorjev tekmovanj. Določen je termin, organizator in kraj za člansko in mladinsko državno
prvenstvo.
S strani organizatorjev tekmovanj so bile za vsako tekmovanje posebej podpisane pogodbe s SZS, s
katero se organizatorji-KLUBI tekmovanj zavezujejo, da bodo tekmovanja potekala po pravilih, ki
veljajo za FIS tekmovanja.

2. ORGANIZACIJA FIS TEKMOVANJ
•

Tekmovanja morajo biti organizirana po veljavnih pravilih, ki veljajo za FIS tekmovanja (razpis,
žrebanje, zaščita prog, postavljanje prog itd).

•

Tekmovanja lahko potekajo na progah, zasneženih s kompaktnim snegom.

•

Tekmovanje za ženske in moške lahko poteka na isti dan. Praviloma naj bi tekmovanja potekala
na ločenih progah, razen če razmere dovoljujejo, da se tekmovanje za obe kategoriji izvede na isti
progi.

•

Razpisi tekmovanj - organizator je dolžan vsaj pet dni pred tekmovanjem poslati razpis
tekmovanja Tugotu Marinčku na e-mail; tugo.marincek@sloski.si . Razpisi tekmovanj bodo
objavljeni na spletni strani SZS.

•

Na državnih prvenstvih ( člansko,mladinsko ) mora biti pred razglasitvijo rezultatov predvajana
državna himna. Na državnih prvenstvih je razglasitev rezultatov za prvih šest
tekmovalcev/tekmovalk v posamezni kategoriji.

•

Razglasitev rezultatov naj bo organizirana v najkrajšem možnem času po končanju tekmovanja.

•

Klubi organizatorji FIS tekmovanj na tekmovanju lahko oglašujejo svoje sponzorje, vendar ti ne
smejo biti neposredni konkurentje sponzorjem Smučarske zveze Slovenije in sponzorjem Alpskih
disciplin.

•

Delitev stroškov tekmovanj:

1.
2.
3.
4.

ORGANIZATOR
stroški uporabe smučišča
stroški meritve in izračuna časov
nagrade – priznanja
smučarske vozovnice za tuje tekmovalce in
njihove trenerje (izjema CIT,
NJR,JUN,NJC).

1.
2.
3.
4.

5.

Ljubljana, maj 2010

SZS
stroški zavarovanja tekmovanja
stroški TD ( kilometrina in dnevnice )
tehnična oprema ( pregibni koli ), kolajne –
diplome (DP,NJC)
kolajne za prve tri mlajše mladinke in
mlajše mladince na vseh organiziranih FIS
in CIT tekmovanjih
stroški meritve in izračuna časov na DP
(mladinsko, člansko); 350 eur /tekmovanje

