I. TEKMOVALNI PRAVILNIK
I.

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik obvezuje udeležence in organizatorje tekmovanj v smučarskih skokih in nordijski kombinaciji v Sloveniji ne
glede na rang tekmovanja.
2. člen
Vsa javna tekmovanja, ki jih vodijo organizatorji tekmovanj v Sloveniji se morajo odvijati po pravilih IWO, ki jih sprejema F IS,
sprejetih sklepih zbora in odbora za skoke ter sprejetih sklepih predsedstva in skupščine SZS.
3. člen
Za javno tekmovanje se šteje tekmovanje, ki izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:
– ima uraden razpis,
– je razvrščena v koledar, ki ga sprejme odbor za skoke,
– so rezultati javno objavljeni.
II. SISTEM TEKMOVANJ
4. člen
Tekmovanja v Sloveniji potekajo po tekmovalnem sistemu, ki ga potrdi zbor za skoke pri SZS. Tekmovanja lahko organizira
SZS, ki pa lahko določi tudi drugega organizatorja posameznega tekmovanja.
5. člen
Tekmovanja se delijo:
1.

po vrsti tekmovanja:
a. tekmovanja posameznikov
b. ekipna tekmovanja
c. tekmovanje za skupno razvrstitev društev

2.

po starostnih kategorijah
a. tekmovanja za športnike vrhunskega športa
o člani, članice
b. tekmovanja za športnike kakovostnega športa
o člani, članice
c. tekmovanja za športnike usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
OBDOBJE SPECIALIZACIJE
o mladinci do 20 let
o mladinci do 18 let
o mladinci do 16 let
o dekleta članice
USMERJEVALNO OBDOBJE
o dečki do 15 let
o dečki do 14 let
o deklice do 15 let
o deklice do 13 let
o dečki do 13 let
o dečki do 12 let
d.

tekmovanje za športnike začetnike
ZAČETNIŠKO OBDOBJE
o dečki do 11 let
o dečki do 10 let
o deklice do 11 let
ANIMACIJSKO OBDOBJE
o cicibani do 9 let
o cicibanke do 9 let
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3.

po razširjenosti in pomembnosti:

a.
mednarodna tekmovanja
Koledar mednarodnih tekmovanj sprejema FIS, naša usmeritev pa je, da se v Sloveniji organizira vsako leto vsaj eno
tekmovanje na najvišjem nivoju (Svetovno prvenstvo ali svetovni pokal) in vsaj štiri tekmovanja celinskega pokala.
b.
tekmovanja državnega pomena
o državna prvenstva
o tekmovanja za slovenski pokal (pokal se lahko preimenuje po pokrovitelju)
o tekmovanja regionalnega pomena
o regijsko prvenstvo
o tekmovanja za regijski pokal (pokal se lahko preimenuje po pokrovitelju)
c.
d.
e.
f.

tekmovanja klubskega pomena
klubska tekmovanja
tekmovanja za klubski pokal (pokal se lahko preimenuje po pokrovitelju)
druga tekmovanja

6. člen
Za vsako sklop tekmovanj (DP, pokalna tekmovanja – SZS, regijska tekmovanja – klubi vključeni v regijo in druga
tekmovanja – klub organizator) je organizator dolžan sprejeti propozicije, ki morajo biti v skladu z določili tega pravilnika,
sklepom o pogojih nastopanja in vrstah tekmovanj v smučarskih skokih in nordijski kombinaciji ter drugimi akti organizatorja
tekmovanja. (Propozicije sprejme tekmovalna komisija SZS oziroma regij)
S propozicijami določimo zlasti:
– organizacija in potek tekmovanja,
– zagotavljanje varnosti,
– način tekmovanja posameznikov, ekip in društev v naslednjem tekmovalnem obdobju,
– finančne obveznosti,
– razpis tekmovanja,
– pravica nastopa,
– prijavo,
– žrebanje,
– diskvalifikacije,
– proteste,
– rezultate,
– priznanja,
– točkovanje za pokalno razvrstitev,
– ocenjevanje smučarskih skokov in vrednost točke v nordijski kombinaciji,
– uporaba dovoljene opreme,
– sestava žirije in njene naloge,
– druge določbe, pomembne za organizacijo in potek tekmovanja.
7. člen
Vključitev posameznikov, ekip in društev v tekmovanja SZS je mogoča le, če pristojni organ SZS ugotovi, da so izpolnjeni
pogoji iz tega pravilnika.

III. ORGANIZACIJA TEKMOVANJA
8. člen
Tekmovalno leto se začne 1. maja in konča 30. aprila naslednjega leta.
Tekmovalno leto je razdeljeno na poletno in zimsko sezono (tekmovalna obdobja so opredeljena v tekmovalnem sistemu).
9. člen
Tekmovalni koledar pripravi tekmovalna komisija pri SZS, sprejme pa odbor za skoke.
10. člen
Organizator tekmovanja določi tekmovalni koledar praviloma en (1) mesec pred začetkom tekmovanja.
Tekmovalni koledar vsebuje določitev zaporedja tekmovanj, kraj izvedbe, datum izvedbe, velikost skakalnice in organizatorja
tekmovanja (tekmovalni koledar pripravi tekmovalna komisija pri SZS, sprejme pa odbor za skoke).

3

11. člen
Tekmovalni koledar nižjih tekmovalnih stopenj mora biti usklajen s koledarjem višjih tekmovalnih stopenj.
Če organizator ni sprejel koledarja v roku iz prejšnjega člena, lahko organizator tekmovanja nižje tekmovalne stopnje
sprejme koledar svojega tekmovanja glede na koledar višje stopnje tekmovanja, ki je veljal za preteklo tekmovalno leto.
12. člen
Dan in uro začetka tekmovanja določi organizator tekmovanja najmanj 8 dni prej, če propozicije ne določajo daljšega roka. V
zimski periodi se morajo vsa tekmovanja v skokih pričeti ob 11.00 uri s prvo serijo.
13. člen
Zoper odločitve organizatorja tekmovanja v zadevah iz tega poglavja ni pritožbe.
IV. TEHNIČNI DELEGAT IN SODNIKI
14. člen
Organizator tekmovanja lahko določi za posamezno tekmovanje delegata kot svojega uradnega predstavnika in določi
njegove pravice in obveznosti.
15. člen
Tekmovanje vodi tehnični delegat, asistent tehničnega delegata ali prvi delegirani sodnik, ter vodja tekmovanja in sodi 5
sodnikov iz različnih društev (3 sodniki iz drugih klubov in dva sodnika iz društva organizatorja), ki izpolnjujejo pogoje in
predpise SZS.
16. člen
Če za tekmo ni določen delegat ali določeni delegat ne pride na tekmo, organizator nadomesti delegata s sodnikom,
organizator pa ima pravico do več sodnikov iz kluba.

17. člen
Tehnični delegat in sodniki so dolžni priti na prizorišče tekmovanja do tehnične seje oziroma 60 minut pred začetkom
tekmovanja, če propozicije ne določajo daljšega časa.
18. člen
Tehnični delegat je dolžan skakalnico pred tekmovanjem pregledati. Če ugotovi, da skakalnica ni primerna za tekmovanje
oziroma ni urejena v skladu z certifikatom, je dolžan svojo odločitev takoj sporočiti predstavnikom vseh ekip, v roku 24 ur pa
poslati pismeno poročilo organizatorju tekmovanja.

19. člen
Naloge tehničnega delegata in kriterije za sojenje opredeljujejo propozicije, ki jih pripravi tekmovalna komisija in sprejme
odbor za smučarske skoke in NK.
V. TRENERJI
20. člen
Trenersko dolžnost na tekmah opravljajo le trenerji, ki izpolnjujejo pogoje, ki jih določi SZS in ZUTS.
trenerja z letno potrjeno trenersko licenco.

Pridobljen naziv

VI. ORGANIZACIJA TEKEM
21. člen
Skakalnica in tekaška proga mora biti homologirana. V homologaciji mora biti ugotovljeno, da skakalnica in tekaška proga
ustreza predpisom iz 2. člena tega pravilnika.
Homologacija, ki mora vsebovati podrobne podatke o skakalnici in progi, mora biti dostavljena lastniku – oziroma
upravljavcu objekta in SZS. Izvod homologacije mora biti na razpolago delegatu.
22. člen
Dodatne pogoje na skakalnici in tekaški progi in način njihovega preverjanja lahko pred vsakim tekmovalnim letom določi
organizator tekmovanja.
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23. člen
Organizator tekme mora zagotoviti primerno urejeno skakalnico, ki zagotavlja varne in dolge skoke, organizirati tekmo v
skladu s predpisi, zlasti pa ukreniti vse potrebno za varnost tekmovalcev in drugih uradnih oseb ter gledalcev.
Organizator mora poskrbeti za medicinsko pomoč na tekmovanju.
24. člen
Podrobnejše določbe o organizaciji tekmovanj in o varnosti na skakalnici vsebujejo propozicije ali drug predpis organizatorja.
VII. POGOJI NASTOPANJA NA TEKMOVANJU
25. člen
Na tekmi lahko nastopijo tekmovalci, ki pred začetkom tekmovanja izpolnjujejo pogoje iz pravice nastopa.
26. člen
Na tekmi lahko nastopijo tekmovalci, ki jih prijavi matični klub v program Smusko.
27. člen
Tekmovalec lahko nastopi v istem dnevu samo na enem posamičnem tekmovanju in ekipnem tekmovanju, če se izvede.
28. člen
Tekmovanje se lahko začne, v skladu z razpisom oziroma ko žirija oceni, da so pogoji na skakalnici takšni, da omogočajo
varne in dolge skoke.
29. člen
Tekmovalci morajo na tekmovanju nositi številko, ki je skladna s številko iz štartne liste, razen v primeru, ko mu žirija dovoli
nastop pod drugačnimi pogoji.
30. člen
Na državnem prvenstvu ali pokalnem tekmovanju lahko nastopijo samo tisti tekmovalci, katerih identiteto ugotovi delegat
pred začetkom tekmovanja na podlagi članske kartice SZS. Če se pri ugotavljanju istovetnosti pojavi sum glede identitete
tekmovalca, lahko zahteva delegat osebno izkaznico, potni list ali drugo javno listino, v kateri je fotografija tekmovalca. Če
se tudi na ta način identiteta tekmovalca ne more zanesljivo ugotoviti, tekmovalec na tekmovanju ne sme nastopiti.
31. člen
Izjemoma se identiteta tekmovalcev ugotavlja kasneje, vendar pa najpozneje do potrditve tekmovanja na tekmovalni
komisiji. Ugotavljanje identitete tekmovalca, na zahtevo tehničnega delegata oziroma na pobudo vodje posameznih ekip, po
končanem tekmovanju mora biti zapisniško opredeljeno.
32. člen
Pravico nastopa v posameznih starostnih kategorijah opredeljuje tekmovalni sistem, potrditi pa jo mora TD pred začetkom
tekmovanja. Veljavnost rezultatov glede na določbo iz tega člena lahko dokončno določi tekmovalna komisija na redni seji.
33. člen
Starostne kategorije se opredelijo za koledarsko leto v katerem se bo tekmovalna sezona končala.
34. člen
Tekmovalci, ki nastopajo v tekmovanjih SZS, morajo biti zdravniško pregledani.
Za tekmovalce, ki nastopajo v drugih tekmovanjih, lahko organizator predpiše obveznost zdravniških pregledov.
Za zdravniško pregledanega tekmovalca se šteje, če ima tekmovalec mnenje izbranega zdravnika ali specialista medicine
dela in športa, da je sposoben nastopati na tekmovanju v smučarskih skokih ali nordijski kombinaciji.
35. člen
Veljavnost zdravniškega mnenja je 12 mesecev, če v mnenju ni določen krajši rok.
Da ni zdravstvenih ovir nastopa jamči klub z uradno prijavo.

VIII. REZULTATI NA TEKMOVANJU IN RAZVRSTITEV
36. člen
Na tekmi zmaga tisti posameznik ali ekipa, ki doseže več točk.
V primeru, da sta dva ali več posameznikov ali ekip doseglo enako število točk si tekmovalci ali ekipe mesto delijo. Vsem se
šteje najvišja možna uvrstitev.
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37. člen
V pokalnem tekmovanju, ki poteka po točkovnem sistemu, število doseženih točk urejajo tekmovalne propozicije.
Končna uvrstitev v tekmovalni sezoni se določa po številu osvojenih točk tako, da več točk pomeni boljšo uvrstitev.
IX. PRITOŢBENI POSTOPEK
38. člen
Zainteresirani klub ali posameznik ima pravico do pritožbe na posamezni rezultat le v primeru, če smatra da so bila kršena
tekmovalne propozicije ali je bil tekmovalec v času nastopa oviran.
Pritožbo je potrebno vložiti žiriji posameznega tekmovanja v pisni obliki do poteka protestnega roka (15 min po končanem
tekmovanju za izvedbo tekmovanja oziroma 15 minut po objavi uradnih rezultatov za rezultate). Oziroma na SZS v dveh
dneh po končanem tekmovanju, če menimo, da žirija ni delovala v skladu z pravili, pri čemer kot dokaz pravočasnosti velja
poštni žig pošiljke.

39. člen
Protest rešuje žirija na samem tekmovanju. Tekmovalna komisija pa mora pritožbo, ki je naslovljena nanjo rešiti na svojem
prvem sestanku ali najkasneje v 30 dneh od prejema.
Če v roku iz prvega odstavka odločba o pritožbi ni dostavljena pritožniku, se šteje, da je bila pritožba zavrnjena, pritožnik pa
ima pravico vložiti pritožbo na drugostopni organ (odbor za skoke) v osmih dneh po preteku roka iz prvega odstavka tega
člena, kot če bi bila pritožba zavrnjena.
Drugostopni organ:
– pritožbo kot prepozno zavrže,
– pritožbo kot neutemeljeno zavrne,
– pritožbi ugodi, prvostopno odločitev razveljavi in o zadevi sam odloči,
– pritožbi ugodi, odločitev razveljavi in zadevo vrne prvostopnemu organu v ponovno odločanje.
40. člen
Drugostopna odločitev mora biti sprejeta v roku 30 dni od dneva prejema pritožbe.
41. člen
V pritožbenem postopku se plačujejo takse. Višino takse določi organizator.

X. MEDNARODNA TEKMOVANJA
42. člen
Na mednarodna tekmovanja, ki so v koledarju FIS lahko prijavi tekmovalce le SZS.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
43. člen
Spremembe in dopolnitve veljajo od 23. 10. 2003
Ljubljana, 4. 11. 2003

ZBOR ZA SKOKE IN
NORDIJSKO KOMBINACIJO
Predsednik:
Tomaž Kunstelj
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