PROTOKOL FIS TEKMOVANJ 2014/2015
KOLEDAR DOMAČIH FIS TEKMOVANJ

V mesecu maju 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.

ORGANIZACIJA FIS TEKMOVANJ

1
2
3
4
5
6
7



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 ( aplikacija FIS koledarja z letošnjo sezono omogoča, da vsak organizator sam vstavi v
FIS koledar razpis tekmovanja ). Organizator je dolžan vsaj pet dni pred tekmovanjem poslati razpis
tekmovanja tudi Tugu Marinčku na tugo.marincek@sloski.si za objavo na spletni strani SZS.



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



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



Smučarska zveza Slovenije je pridobila generalnega sponzorja za mladinski pokal, ki po pogodbi zahteva
oglaševanje na vseh domačih tekmovanjih ranga ( JUN, NJR, FIS, CIT ). Organizator mora ob pomoči
odgovornega trenerja za mladinski program postaviti oglasne panoje in zastave na prizorišču tekmovanja.



Prav tako se morajo uporabljati štartne številke, ki jih zagotovi generalni sponzor za mladinski pokal.



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



Delitev stroškov tekmovanj:

SZS
Objava razpisa na SZS strani in spremembe tekmovanj
Zavarovanje odgovornosti organizatorja - polica.
Medalje za SLOVENSKI POKAL za U18 in U21
Številke
Zastavice za VSL tekmovanja
80 SL količkov
Pomoč pri izvedbi tekmovanja

Ljubljana, december 2014
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ORGANIZATOR
Prijava in izvedba tekmovanja
Strošek Tehničnega delegata ( dnevnice, kilometrina )
Medalje ali pokali za mednarodno razglasitev
Zaščita prog ( varnost )
Nagrade za udeležence
Stroški uporabe smučišča
Stroški meritve in izračuna časov
Smučarske vozovnice za tuje tekmovalce
Kontakt s Tehničnim delegatom

