1. Glavni namen Masters smučanja
Omogočiti organizirano smučanje tudi starejšim od 30 let:
- da lahko tekmujejo s tekmovalci približno enake starosti in sposobnosti v zdravem športnem duhu
- da s tem delovanjem ohranjajo svojo kondicijo in zdravje
- da ustvarjajo prijateljske odnose med športniki širom po svetu
- da propagirajo tekmovalno smučanje

2. Kdo lahko tekmuje na Masters tekmovanjih?
Članstvo in starost:
Tekmuje lahko vsakdo, ki je član nacionalne Smučarske Zveze, torej pri nas SZS in je bil star 30 let do 31.
decembra v tekmovalnem letu.Tekmovalna sezona se prične 1. julija in konča 30. junija naslednje leto. V
sezoni 2010/11 lahko tekmujejo tekmovalci rojeni med 1. januarjem in 31. decembrom 1980 in starejši.
FIS Masters koda:
Vsak tekmovalec, ki tekmuje na tekmovanjih pod okriljem FIS mora imeti FIS Masters kodo, zaradi lažjega
uvrščanja v grupe in elektronske obdelave podatkov. Tekmovalec lahko pridobi svojo kodo samo preko
nacionalne Smučarske Zveze, torej SZS.
Potrebni podatki: priimek in ime, spol, leto rojstva, nacionalnost, klub in priporočljivo Modra kartica, ki jo
pridobi posameznik z včlanjanjem preko osnovnega društva/kluba.
Vrste tekmovanj:
MAS – FIS Masters tekmovanje
FMC – Fis Masters Cup - tekmovanja se točkujejo, na koncu sezone se proglasi skupnega
zmagovalca v kategoriji
ALP – Mednarodni Alpski pokal
SAC – Južnoameriški pokal
WCM – World Criterium Masters, podobno (neuradno) svetovnemu prvenstvu, to sezono v Andori
od 22. do 27.februarja 2011.

3. Kategorije
Masters grupe so:
A – moški med 30 in 54 letom
B – moški med 55 in 99 letom
C – ženske med 30 in 99 letom
Kategorije v sezoni 2010/11
Moški:
A1 rojeni 1976 – 1980

B6 rojeni 1951 – 1955

A2 rojeni 1971 – 1975

B7 rojeni 1946 – 1950

A3 rojeni 1966 – 1970

B8 rojeni 1940 – 1945

A4 rojeni 1961 – 1965

B9 rojeni 1936 – 1940

A5 rojeni 1956 – 1960

B10 rojeni 1931 – 1935
B11 rojeni 1926 – 1930
B12 rojeni 1921 – 1925

Itd......

Ženske
C1 rojene 1976 – 1980
C2 rojene 1971 – 1975
C3 rojene 1966 – 1970
C4 rojene 1961 – 1965
C5 rojene 1956 – 1960
C6 rojene 1951 – 1955
C7 rojene 1946 – 1950
C8 rojene 1940 – 1945
C9 rojene 1936 – 1940
C10 rojene 1931 – 1935
C11 rojene 1926 – 1930
C12 rojene 1921 – 1925
Itd......
Te kategorije naj bi bile tudi vodilo raznim slovenskim organizatorjem smučarskih tekmovanj!!!
Število prijavljenih tekmovalcev na neko FIS Masters tekmovanje na državo ni omejeno, priporočljivo pa je
do največ 20% tekmovalcev brez FIS točk. Omejitev velja samo za WCM tekmovanja ( World Criterium
Masters ). Trenutno po zadnji listi MA0211 imamo v Sloveniji 102 masters tekmovalca, od tega 18 žensk in 84
moških.

4. Prijave na tekmovanje
Prijava na tekmovanja je možna samo preko SZS. Zadnji rok je vsaj 24 ur pred prvim sestankom vodij ekip,
priporočljivo pa je vsaj 4 – 7 dni preje. Za WCM obvezno 20 dni preje. V Sloveniji ureja prijave za vsa Masters
tekmovanja Nadišar Milan.

5. Točkovanje
Točkovanje na tekmovajih (Race points) se izračunava za vsako kategorijo A, B. C posebej. Tako imamo na
vsakem tekmovanju tri tekmovalce, ki dobijo 0 točk. Organizator ne izračuna pribitka, temveč se ta doda na
FIS-i.
Točke na tekmi: Px = (Tx/Tz – 1) x F
Px - točke na tekmovanju x tekmovalca
Tx - čas x tekmovalca v sekundah (primer 78,23)
Tz – čas zmagovalca
F – faktor,ki ga določi FIS vsako leto (VSL – 870, Sl - 610, SG – 1030)

6. Pribitek
FIS Masters Points List ( FIS Masters točke ) naredi in objavi FIS vsaj dvakrat na leto. Za točkovanje
posameznika se uporabi dva najboljša rezultata v disciplini v zadnjih 15 mesecih. Lista se pripravi v začetku
tekmovalne sezone in se lahko spremeni tudi vmes, obvezno pa pred WCM tekmovanjem. Tako trenutno
uporabljamo listo MA0211 ( Masters 2. Lista 2011 ) in velja do 1. 2. 2011, 2. 2. 2011 pa izide nova lista
( MA0311 ).
Fiksen pribitek za določen nivo tekmovanja določi že Committe for Masters racing.
WCM

-

0 točk

FMC

-

0 točk

ALP

-

5 točk

SAC

- 20 točk

MAS

- 40 točk

7. Oprema
Predpisana je tudi oprema, višina plošče 50 mm in čevljev 45 mm, loki in dolžine smuči pa so pri mastersih
malo drugače. Glej Ma 5) Equipment rules – controls.
Čelada je obvezna!

8. Tekmovanja
SL – postavitev enostavna, ritmična – čim manj izpada, vedno dva teka, višinska razlika 120 m – 180 m
GS – postavljaču ni potrebno strogo spoštovati pravila FIS o številu vratic, temveč naj progo postavi
enostavno, sledi naj terenu, da jo lahko prevozi čimvečje število tekmovalcev. Lahko je en tek ali dva.
Višinske razlike 250m – 350m kategorija A
200m – 300m kategoriji B in C
SG – postavitev naj bo primerna tekmovalcem, izogiba naj se ostrim zavojem, nevarnim skokom, proga naj
bo počasnejša in tako varnejša za masterse.
Višinska razlika

300m – 4000m za vse kategorije

9. Varnost
V principu mastersi tekmujejo na lastno odgovornost. Vsi tekmovalci morajo podpisati FIS Athletes
Declaration, katere hrani Nacionalna Zveza. Čelada je obvezna na vseh tekmovanjih!

