PRAVILA PARALELNIH TEKMOVANJ ZA OTROKE U14 in U16 V SEZONI 2018/2019
1. Pri obeh paralelnih disciplinah (SL in VSL) uporabimo veleslalomska vratca (kombinacija dveh količkov in
zastavice). Soročnega odbijanje oz. podiranja količkov ob prehodu skozi vratca ne priporočamo – ta način
prehoda za otroške kategorije zaradi velike možnosti poškodb ni primeren.
2. Tekmovanje je sestavljeno iz treh delov in sicer:
- Prva kvalifikacijska vožnja,
- Druga vožnja – izločilni boji,
- Finale – sistem na izpadanje.
2.1 Prva kvalifikacijska vožnja
- Pravico nastopa imajo vsi registrirani tekmovalci SZS.
- Štartne številke bodo določene po seštevku zbranih pokalnih točk (številko 1 ima najboljši ). V
primeru delitve točk nižjo številko določi žreb.
- Lihe štartne številke štartajo po rdeči progi, sode po modri.
- Vozijo v parih (kriterij za napredovanje v naslednjo vožnjo ni zmaga v paru ampak dosežen čas).
2.2 Druga kvalifikacijska vožnja – izločilni boji
- V to vožnjo se uvrsti po 16 najhitrejših iz vsake proge (modre in rdeče) iz prve kvalifikacijske vožnje.
- Ostali tekmovalci so s tekmovanjem zaključili (mesta se določi od 32 naprej po doseženem času).
- Izdela se nova štartna lista kvalificiranih v to vožnjo (tekmovalci obrnejo barve proge).
- Najprej štartata 16. uvrščena iz prva kvalifikacijske vožnje na modri in rdeči progi in tako naprej do
konca, ko štartata najhitrejša iz prve vožnje.
- Še vedno ni merilo za napredovanje zmaga v paru, ampak seštevek obeh časov na modri in rdeči
progi.
2.3 Finale
- V finalne vožnje se uvrsti 16 najhitrejših (seštevek obeh prog). V primeru delitve 16. mesta napreduje
tisti, ki je dosegel hitrejši čas v kakšni od voženj, v primeru izenačenja napreduje tisti z boljšo štartno
številko.
- V finalnih vožnjah se tekmuje po formatu ene vožnje in zmagovalec napreduje v naslednji krog.
- V primeru izenačenja napreduje hitrejši iz kvalifikacij.
- V primeru, da oba odstopita, napreduje tisti, ki je prevozil večji del proge.
- Progo (modro ali rdečo) izbira hitrejši iz kvalifikacij.
- Vsi štirje tekmovalci, ki se uvrstijo v polfinale, nato nastopajo še v malem (poraženca polfinala) in
velikem finalu (zmagovalca iz polfinala).
3. Mesta od 5-8 se določi po času iz kvalifikacij, ravno tako od 9-16 in od 17-32.
4. Tekmovalci so diskvalificirani v naslednjih primerih:
- Napačen start (tekmovalec starta pred startnim poveljem ali ob startu nima obeh smučarskih palic za
zaprtimi startnimi vrati),
- oviranje nasprotnika, namerno ali nenamerno,
- napačen prehod skozi vratca,
- vračanje nazaj ni dovoljeno.
5. Oprema:
A: PARALELNI VSL – Veleslalom smuči po pravilih, ki jih za posamezno kategorijo določajo pravila FIS.
B: PARALELNI SL – Slalom smuči po pravilih, ki jih za posamezno kategorijo določajo pravila FIS.

