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PROTOKOL FIS (Junior) TEKMOVANJ v SLOVENIJI 2019/ 2020
1. SZS objavi koledar tekmovanj na spletni strani SZS. www.sloski.si
Organizator pošlje razpis B. Perku ( bojan.perko@gmail.com ), ki ga objavi na spletu.
2. Dogovor med SZS in organizatorjem (posamezno regijo) za izvedbo tekmovanja se smatra sklenjen, ko
Odbor panoge potrdi organizatorje in izvajalce za tekočo sezono.
3. Zavarovanje prireditve sklene SZS.
4. Organizacija tekmovanja:
Tekmovanje izvede tisti klub oz. društvo, katerega predhodno izbere tekmovalna komisija.
Na istem terenu (homologaciji) se lahko v sezoni izvede največ dve (2) tekmovanji v isti disciplini (velja
za tehnični disciplini, izjema je DP).
V primeru, da izbran izvajalec ne more izvesti tekmovanje, mora pravočasno obvestiti vodstvo
mladinskega programa ( 5 dni pred sejo vodij ekip).
5. Za izvedbo tekmovanja je izvajalec opravičen do startnine v višini za:
- SL in GS = 20 €
- SG in AC= 30 € (dodatni SG v istem dnevu + 10 €)
- DH (treningi + 1 tekma) = 40 €
- DH (treningi + 2 tekmi) = 50 €
- 2 x DH + 2 x SG + 1 x AC (veliki paket) = 100 €
- Serija tekmovanj (DH+AC+GS+SL)= do 100 €
katero plačajo sodelujoči tekmovalci oz. klub po navodilih iz posameznega razpisa.
6. Izvajalec-društvo, ki organizira tekmovanje ima za potrebe oglaševanja svojih sponzorjev na voljo 1/3
ciljnega prostora. Sponzorji ne smejo biti iz istega področja, kot so sponzorji alpskih disciplin SZS.
7. Tekmovanje se po možnosti izvaja na kompaktnem snegu .
Tekmovalne proge mora izvajalec – organizator tekme pripraviti in zaščititi v skladu s FIS pravili in
navodili komisarja za proge FIS.

8. SZS sofinancira izvedbo tekmovanja organizatorju v višini potnih stroškov mednarodnega TD-ja do
višine 600 CHF.
Izvajalec po končani prireditvi izstavi račun SZS, za stroške TD-ja.
9. Razglasitev rezultatov preko ozvočenja in podelitveni prostor mora zagotovi izvajalec (maksimalni čas
razglasitve 20 min po končanem tekmovanju). Državna himna na DP se predvaja samo pred
razglasitvijo rezultatov državnega prvenstva.

10.

PORAZDELITEV NALOG in STROŠKOV MED SZS IN ORGANIZATORJEM FIS TEKMOVANJ

SZS :
1.
2.
3.
4.
5.

Stroški zavarovanja prireditve (zavarovalna polica).
Potni stroški tehničnega delegata (TD) po pravilih FIS.
Kolajne za U18.
Tehnična oprema - zastavice in štartne številke in 150 količkov FIS.
Stroški meritev in izračuna časov za DP (mladinsko in člansko DP).

ORGANIZATOR:
1. Pogodba za uporabo smučišča, ureditev prostora za podelitve.
2. Merjenje časov in sodniška ekipa (v cilju semafor in tabla z kartončki).
3. Transport tehnične opreme sponzorja na start in cilj.
4. Vozovnice za sodelujoče pri organizaciji in sponzorje.
5. Kolajne skupno (mednarodno) razglasitev.
6. Nagrade organizatorja.
7. Prenočišče za tehničnega delegata in dnevnice.
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