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1. del
200

Skupna določila za vsa smučarska tekmovanja

200.1

Vsa v koledarju FIS objavljena tekmovanja moramo izvesti v skladu z ustreznimi
pravili FIS1.

200.2

Organizacija in izvedba
Pravila za organizacijo in izvedbo različnih tekmovanj so podana in objavljena v
ustreznih pravilih za izvedbo takšnih tekmovanj.

200.3

Udeležba
Koledarju FIS objavljena tekmovanja so odprta le za tekmovalce z veljavnimi
licencami, ki jih prijavijo njihove nacionalne smučarske zveze v skladu z
veljavnimi kvotami.

200.4

Posebna določila
Predsedstvo FIS lahko pooblasti Nacionalno smučarsko zvezo, da prilagodi pravila
in določila za izvedbo nacionalnih ali mednarodnih tekmovanj z drugačnimi
osnovami za kvalifikacije (udeležbo) s tem, da te ostajajo v okvirih veljavnih
pravil.

200.5

Nadzor
Izvedbo vseh v koledarju FIS objavljenih tekmovanj mora nadzirati tehnični
delegat FIS.

200.6

Vsak veljaven ukrep, ki ga FIS ali nacionalna smučarska zveza izreče in objavi
zoper tekmovalca, funkcionarja ali trenerja bosta medsebojno priznali in
upoštevali tako FIS kot tudi nacionalna smučarska zveza.

201

Klasifikacija in vrste tekmovanj

201.1

Tekmovanja s posebnimi pravili in/ali omejeno udeležbo
Nacionalne smučarske zveze, ki so članice FIS oziroma klubi, ki so člani teh
smučarskih zvez lahko z dovoljenjem svoje zveze na svoja tekmovanja vabijo
sosednje zveze ali njihove klube. Vendar takih tekmovanj ne smejo razpisati kot
mednarodna tekmovanja, obenem pa morajo v razpisu jasno opredeliti to
omejitev.

201.1.1

Tekmovanja s posebnimi pravili in/ali z omejeno udeležbo ali tekmovanja z
nečlani lahko izvedemo po posebnih pravilih, ki jih potrdi Predsedstvo FIS. Vsa
takšna posebna pravila moramo objaviti v razpisu tekmovanja.

201.2

Tekmovanja z nečlani FIS
Predsedstvo FIS lahko pooblasti eno ali več nacionalnih smučarskih zvez - članic
FIS, da na tekmovanje povabijo ne-članske organizacije (vojaške in podobne
organizacije) oziroma sprejmejo povabila takih organizacij.

201.3
1

Klasifikacija tekmovanj

Kjer so v teh pravilih uporabljene moške oblike samostalnikov in glagolov, so s tem mišljene tudi ženske oblike.
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201.3.1

Zimske olimpijske igre (ZOI), svetovna smučarska prvenstva FIS (SP) in mladinska
svetovna smučarska prvenstva (MSP).

201.3.2

Svetovni pokal FIS (WC)

201.3.3

Kontinentalni pokal FIS (COC)

201.3.4

Mednarodna tekmovanja FIS (Tekmovanja FIS)

201.3.5

Tekmovanja s posebno udeležbo in/ali kvalifikacijami

201.3.6

Tekmovanja z nečlani FIS

201.4

Discipline FIS
Športno disciplino lahko sestavljajo različne prireditve. Na primer: Tek na smučeh
je športna disciplina, posamični sprint pa je prireditev.

201.4.1

Priznanje športne discipline v mednarodni smučarski zvezi (FIS)
Nove športne discipline v obliki ene ali več prireditev, ki jih izvajajo v vsaj 25
državah in na 3 celinah lahko postanejo del programa FIS.

201.4.2

Izključitev športne discipline iz mednarodne smučarske zveze (FIS)
Če športne discipline ne izvajajo v vsaj 12 državah in na vsaj 2 celinah, lahko FIS
na svojem kongresu odloči, da disciplino izloči is svojega programa.

201.5

Prireditve FIS
Prireditev FIS je tekmovanje v športu ali v eni od športnih disciplin, po katerem
dobimo končne rezultate, na podlagi katerih razdelimo nagrade v obliki medalj
in/ali diplom.

201.6

Vrste tekmovanj
Mednarodna tekmovanja delimo na:

201.6.1

Nordijsko smučanje
Tek na smučeh, tek na smučarskih rolkah, smučarski skoki, smučarski poleti,
nordijska kombinacija, moštvena tekmovanja v nordijski kombinaciji, nordijska
kombinacija na smučarskih rolkah ali rolerjih, moštvena tekmovanja v smučarskih
skokih, smučarski skoki na plastičnih skakalnicah, množična tekmovanja v teku na
smučeh.

201.6.2

Alpsko smučanje
Smuk, slalom, veleslalom, super-G, paralelna tekmovanja, alpska kombinacija,
KO, moštvena tekmovanja.

201.6.3

Smučanje prostega sloga
Grbine, dvojne grbine, akrobatski skoki, smučarski kros, snežni žleb, slope style,
moštvena tekmovanja.

201.6.4

Deskanje na snegu
Slalom, paralelni slalom, veleslalom, paralelni veleslalom, super-G, snežni žleb,
deskarski kros, Big Air, slope style, moštvena tekmovanja

201.6.5

Telemark smučanje

201.6.6

Smučanje po snežnih kristalih (Firngleiten)
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201.6.7

Hitrostno smučanje
S1 (Speed 1), SDH (Speed Downhill), SDH Jun (Speed Downhill Junior)

201.6.8

Smučanje na travi

201.6.9

Tekmovanja v kombinaciji z drugimi športi

201.6.10

Otroška, veteranska, invalidska in druga tekmovanja

201.7

Program svetovnega smučarskega prvenstva FIS

201.7.1

Za vključitev določene prireditve v program svetovnega smučarskega prvenstva
mora ta biti mednarodno splošno prepoznavna tako v številčnem kot tudi v
geografskem smislu. Poleg tega mora biti prireditev v programu svetovnega
pokala vsaj dve sezoni pred odločanju o predlogu za vključitev.

201.7.2

Prireditev je lahko sprejeta v program prvenstva najmanj tri leta pred določenim
svetovnim smučarskim prvenstvom.

201.7.3

Prireditev ne more hkrati šteti za posamično in moštveno uvrstitev.

201.7.4

Za vse discipline (alpske discipline, nordijske discipline, smučarsko deskanje,
akrobatsko smučanje, smučanje na travi, smučarsko rolkanje, telemark, hitrostno
smučanje) velja, da medalje za svetovno smučarsko prvenstvo lahko podelimo le
na posamičnih prireditvah, kjer je udeleženih vsaj 8 nacionalnih smučarskih zvez
in na moštvenih prireditvah, kjer je udeleženih vsaj 8 nacionalnih smučarskih
zvez.

202

Koledar FIS

202.1

Kandidatura in objava

202.1.1

Vsaka Nacionalna smučarska zveza ima pravico vložiti svojo kandidaturo za
izvedbo svetovnega smučarskega prvenstva v skladu z objavljenimi »Pravili za
organizacijo svetovnih smučarskih prvenstev«.

202.1.2

Prijave za vključitev vseh ostalih tekmovanj v koledar FIS morajo izvesti
Nacionalne smučarske zveze neposredno FIS v skladu s pravili za koledarsko
konferenco, ki jih objavlja FIS.

202.1.2.1

Prijave za vključitev vseh ostalih tekmovanj v koledar FIS morajo Nacionalne
smučarske zveze izvesti do 31. avgusta vsako leto (za južno poloblo velja rok 31.
maj) preko posebnega programa za koledar, ki je na voljo na spletnem naslovu
ftp://ftp.fisski.ch/Software/Programs/.

202.1.2.2

Dodelitev tekmovanj
Dodelitev posameznih tekmovanj posameznim smučarskim zvezam poteka po
elektronski poti med FIS in posameznimi nacionalnimi smučarskimi zvezami.
Koledar tekmovanj za svetovni pokal FIS na predlog posameznih tehničnih
odborov potrjuje predsedstvo FIS.

202.1.2.3

Homologacije
Tekmovanja, objavljena v koledarju FIS lahko izvedemo samo na progah ali
skakalnicah, ki so homologirane s strani FIS. V kandidaturi za vključitev v koledar
je treba navesti številko homologacijskega certifikata.
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202.1.2.4

Objava koledarja FIS
FIS koledar objavlja na svoji spletni strani http://www.fis-ski.com. FIS koledar
stalno posodablja tako, da vključuje odpovedi, prestavitve ter ostale spremembe.

202.1.2.5

Prestavitve
V primeru, da prestavimo tekmovanje, objavljeno v koledarju FIS, moramo FIS
nemudoma obvestiti o tem ter obenem nacionalnim smučarskim zvezam poslati
novo vabilo, sicer tekmovanje ne more šteti za točke FIS.

202.1.2.6

Pristojbine za koledar
Poleg letne pristojbine je za vsako tekmovanje v koledarju FIS v istem letu
potrebno plačati pristojbino v višini, določeni na kongresu FIS. Za dodatna
tekmovanja, prijavljena manj kot 30 dni pred datumom tekmovanja, se
pristojbina poveča za 50%. Nacionalne smučarske zveze prirediteljice so dolžne
plačati polno pristojbino tudi za prestavljena tekmovanja.
Vsaka nacionalna smučarska zveza ob začetku leta prejme račun za 70% vseh
letnih pristojbin iz prejšnje sezone. Za ta znesek bo FIS neposredno bremenila
račun, ki ga ima zveza pri FIS. Na koncu sezone vsaka Nacionalna smučarska
zveza prejme podroben račun za vsa tekmovanja med sezono in v skladu s
saldom na njem bo FIS knjižila sredstva v breme ali v dobro računa posamezne
zveze pri FIS.

202.1.3

Določitev prireditelja tekmovanja
V primeru, ko nacionalna smučarska zveza določi prireditelja tekmovanja, kot je
njen včlanjeni smučarski klub, to stori tako, da uporabi obrazec »Nacionalna
smučarska zveza in prireditelj« ali v smislu podobnega pisnega dogovora. Ko
nacionalna smučarska zveza zaprosi za vključitev tekmovanja v mednarodni
smučarski koledar šteje, kot da ustrezen dogovor obstaja.

202.2

Prirejanje tekmovanj v drugih državah
Tekmovanja, ki jih organizirajo druge nacionalne smučarske zveze so lahko
vključene v koledar FIS samo, če s tem soglaša nacionalna smučarska zveza
države, kjer bo tekmovanje potekalo.

203

Licenca FIS
Nacionalna smučarska zveza izdaja licence za udeležbo na tekmovanjih FIS
tekmovalcem, ki izpolnjujejo pogoje za nastopanje. To stori tako, da tekmovalca
pri FIS registrira za določeno disciplino.

203.1

Licenčno leto FIS se začne 1. julija in se zaključi 30. junija naslednje leto.

203.2

Pravico nastopa na tekmovanjih FIS imajo tekmovalci, ki jim njihova nacionalna
smučarska zveza izda licenco. Taka licenca v licenčnem letu velja tako na severni
kot tudi na južni polobli. Veljavnost licence je lahko omejena zgolj na nastope v
določeni državi ali zgolj na določenih tekmovanjih.

203.2.1

Nacionalna smučarska zveza mora jamčiti, da vsi tekmovalci, registrirani z licenco
FIS, sprejemajo pravila mednarodne smučarske zveze (FIS) še posebej v tistih
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določilih, ki predvidevajo izključno pristojnost arbitražnega sodišča za šport2 kot
sodišča, pristojnega za pritožbe v primerih, povezanih z dopingom.
203.3

Nacionalna smučarska zveza lahko tekmovalcu izda licenco FIS za udeležbo na
tekmovanjih FIS po tem, ko s kopijo potnega lista dokaže svoje državljanstvo in
podpiše in svoji nacionalni smučarski zvezi preda izjavo tekmovalca v obliki, ki jo
je odobrilo predsedstvo. Izjave mladoletnih tekmovalcev morajo podpisati tudi
njihovi zakoniti skrbniki. FIS lahko zahteva tako kopijo potnega lista, kot tudi
podpisane izjave tekmovalca.

203.4

V enem licenčnem letu lahko tekmovalec nastopa na mednarodnih tekmovanjih
FIS le z eno licenco FIS, ki mu jo izda ena nacionalna smučarska zveza.

203.5

Vloga za zamenjavo registracije licence FIS
Vse vloge za menjavo registracije licence iz ene nacionalne smučarske zveze v
drugo so predmet obravnave predsedstva FIS na njihovih pomladanskih
zasedanjih. Vloga za zamenjavo licence v principu ne bo odobrena, če prosilec ne
izkaže osebne povezave z novo državo. Pred vložitvijo zahteve mora tekmovalec
imeti državljanstvo ter potni list države, za katero želi nastopati. Poleg tega mora
tekmovalec imeti uradno stalno prebivališče v novi državi vsaj dve (2) leti preden
je vložil zahtevo po zamenjavi registraciji svoje licence FIS za novo državo /
nacionalno smučarsko zvezo. Kot izjemo za pravilo stalnega prebivališča lahko
štejejo primeri, ko je bil tekmovalec v tej državi rojen ali ima kdo od njegovih
staršev državljanstvo te države. Poleg tega mora tekmovalec skupaj z vlogo
predložiti podrobno razlago osebnih okoliščin ter razlogov za zahtevo zamenjave
registracije licence za novo državo.

203.5.1

Če je tekmovalec že nastopal za Nacionalno smučarsko zvezo na tekmovanjih iz
koledarja FIS mora poleg pogojev o državljanstvu ter stalnem prebivališču iz člena
203.5 imeti pisno soglasje s katerim mu prejšnja zveza dovoli nastopanje za
drugo zvezo še preden nova zveza pri FIS lahko vloži zahtevo za spremembo
registracije licence.
Če pisnega soglasja prejšnja zveza ne izda, tekmovalec ne more nastopiti na
tekmovanjih iz koledarja FIS v času enega leta šteto od zadnje sezone, v kateri je
nastopal za dosedanjo nacionalno smučarsko zvezo, niti mu nova zveza ne sme
izdati nove licence.
Ta pravila veljajo tudi za tekmovalce z več državljanstvi, ki želijo zamenjati
registracijo svoje licence za drugo Nacionalno smučarsko zvezo.

203.5.2

Predsedstvo FIS si pridržuje pravico, da po svoji absolutni presoji bodisi odobri ali
zavrne zahtevo za zamenjavo licence ne glede na izpolnjevanje zgoraj navedenih
pogojev, če meni, da bi bila odločitev bodisi v nasprotju z duhom pravil bodisi v
najboljšem interesu mednarodne smučarske zveze (na primer zavrne ali odobri
zamenjavo licence, če določena zveza želi »uvoziti« tekmovalca).

203.5.3

V primeru, da tekmovalec ne izpolnjuje pogojev, potrebnih za vlogo zahteve za
zamenjavo licence za drugo nacionalne smučarske zveze, je ta tekmovalec dolžan
s pisnim pojasnilom prepričati predsedstvo FIS, da obstajajo izredne okoliščine,
zaradi katerih bi bila odobritev zamenjave licence v najboljšem interesu
Mednarodne smučarske zveze.

2

Court of arbitration for sport
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203.5.4

Tekmovalec ob zamenjavi licence za drugo nacionalno smučarsko zvezo obdrži
svoje toče FIS samo v primeru, da je zamenjava opravljena v soglasju s prejšnjo
smučarsko zvezo.

203.5.5

Če je katerikoli dokument za zamenjavo registracije licence, ki ga je Nacionalna
smučarska zveza vložila (soglasje prejšnje Nacionalne smučarske zveze, potni list,
potrdila o prebivališču) lažen, bo Predsedstvo FIS kaznovalo tako zvezo
vlagateljico kot tudi tekmovalca.

204

Kvalifikacija tekmovalcev

204.1

Nacionalna smučarska zveza ne sme podpirati ali v svoji sestavi priznati, niti ne
sme izstaviti licence za nastope na tekmovanjih FIS ali tekmovanjih na
nacionalnem nivoju tekmovalcu, ki:

204.1.1

se je neprimerno ali nešportno vedel ali se ni ravnal po zdravniškem kodeksu FIS
ali anti-doping pravilih,

204.1.2

neposredno ali posredno prejme ali je prejel, kakršnokoli plačilo denarja za
nastopanje na tekmovanjih,

204.1.3

sprejema ali je sprejel nagrado v višji vrednosti, kot je določena v členu 219,

204.1.4

dovoljuje ali je dovolil uporabo svojega imena, naslova3 ali individualne slike za
reklamo razen, če je pristojna nacionalna smučarska zveza oziroma njen
smučarski sklad med sklenitelji pogodbe za podporo, opremljanje ali oglaševanje,

204.1.5

zavestno tekmuje ali je tekmoval s tekmovalci, ki glede na pravila FIS ne morejo
tekmovati, razen če:

204.1.5.1

je tekmovanje ali dovolilo Predsedstvo FIS, ali tekmovanje neposredno nadzira
FIS ali nacionalna smučarska zveza ter je razpisano kot »odprto tekmovanje«,

204.1.6

ni podpisal izjave tekmovalcev,

204.1.7

je suspendiran.

204.2

Z izdajo licence in prijavo tekmovalca na tekmovanje nacionalna smučarska zveza
potrjuje, da je tekmovalec ustrezno nezgodno zavarovan za čas treninga ter
tekmovanja in s tem tudi prevzema polno odgovornost.

205

Dolžnosti in pravice tekmovalcev

205.1

Tekmovalci so dolžni poznati ustrezna pravila FIS ter upoštevati dodatna navodila
razsodišča. Tekmovalci morajo spoštovati vsa pravila in druga določila FIS.

205.2

Tekmovalci ne smejo uporabljati dopinga (glej anti-doping pravila FIS in
proceduralne smernice).

205.3

Kot je navedeno tudi v izjavi tekmovalca, imajo ti pravic, da obvestijo razsodišč o
svojih pomislekih glede varnostnih pogojev za trening ali tekmovalnih progah.
Podrobnosti so navedene v pravilih za ustrezne discipline.

205.4

Tekmovalci, ki se brez opravičila ne udeležijo podelitve priznanj izgubijo pravico
do nagrad vključno z denarnimi nagradami.

3

Na primer: svetovni prvak (opomba prevajalca)
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V izjemnih primerih lahko tekmovalca na podelitvi zastopa njegov moštveni
kolega, vendar ta ne sme zavzeti mesta na podiju.
205.5

Tekmovalci se morajo športno vesti do članov organizacijskega odbora,
prostovoljcev, funkcionarjev ter do javnosti.

205.6

Podpora tekmovalcem

205.6.1

Tekmovalec, ki ga je nacionalna smučarska zveza registrirala za nastopanje na
tekmovanjih FIS lahko prejme:

205.6.2

polno nadomestilo stroškov potovanja na treninge in tekmovanja,

205.6.3

polno nadomestilo stroškov bivanja med treningi in med tekmovanji,

205.6.4

žepnino,

205.6.5

nadomestilo izgube osebnega dohodka v skladu z odločitvami nacionalne
smučarske zveze,

205.6.6

zagotovitev socialne varnosti vključno z zavarovanjem za treninge in tekmovanja,

205.6.7

štipendije.

205.7

Nacionalna smučarska zveza lahko ustvari sklad za financiranje izobraževanja in
bodoče tekmovalčeve kariere, ko le-ta preneha aktivno tekmovati. Tekmovalec
nima nobene pravice do teh sredstev. Nacionalna smučarska zveza s temi
sredstva upravlja po lastni presoji.

205.8

Športne stave
Tekmovalci, trenerji, funkcionarji ekip in funkcionarji tekmovanja ne smejo
sklepati stav na izide tekmovanj, v katera so vključeni.

206

Pokroviteljstvo in oglaševanje

206.1

Nacionalna smučarska zveza ali njen smučarski sklad lahko s podjetjem ali
organizacijo sklene pogodbe za finančno pokroviteljstvo in/ali dobavo določenih
sredstev ali opreme, če nacionalna smučarska zveza to podjetje oziroma
organizacijo prizna za svojega uradnega pokrovitelja ali dobavitelja. Prepovedano
je oglaševanje s pomočjo fotografij, podob ali imen športnikov z licencami FIS
skupaj s športniki, ki ne ustrezajo kvalifikacijskim pravilom FIS ali Mednarodnega
olimpijskega komiteja.
Oglaševanje tobačnih izdelkov, alkoholnih izdelkov ali drog (narkotikov) s
tekmovalci ali na njih je prepovedano.

206.2

Vsi zneski takih pogodb morajo biti nakazani izključno nacionalni smučarski zvezi
ali njenemu smučarskemu skladu, ki v skladu z obstoječimi predpisi te zveze s
temi sredstvi upravlja v imenu tekmovalcev.
Tekmovalci ne morejo neposredno prejeti nobenega nadomestila iz teh pogodb
razen v oblikah, opisanih v določilih člena 205.6. FIS lahko kadarkoli zahteva
kopijo pogodbe.

206.3

Blagovne oznake in zaščitne znamke na opremi, dobavljeni za uporabo v
nacionalni ekipi, morajo ustrezati določilom člena 207.

206.4

Tekmovalna oprema na tekmovanjih FIS
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Na tekmovanjih za svetovni pokal FIS in svetovnih smučarskih prvenstvih FIS je
dovoljeno nositi samo tekmovalno opremo, ki ustreza pravilom FIS za
oglaševanje in jo je priskrbela nacionalna smučarska zveza. Opolzka imena in/ali
simboli na oblekah in opremi so prepovedana.
206.5

Tekmovalcem ni dovoljeno sneti eno ali obeh smuči oziroma smučarske deske
preden prečkajo oznako (rdečo črto), ki jo v cilju označi prireditelj.

206.6

Na svetovnih prvenstvih FIS ter vseh tekmovanjih, ki so objavljena v koledarju
FIS, tekmovalci na uradne slovesnosti, kjer igrajo državne himne in/ali dvigajo
nacionalne zastave, ne smejo prinesti smučarske opreme (smuči/deska, palice,
smučarski čevlji, čelada, očala). Pred in po slovesnosti pa je dovoljeno držanje
smuči oziroma smučarskih desk na zmagovalnem odru za fotografiranje s strani
predstavnikov tiska in drugih.

206.7

Razglasitev zmagovalcev / oprema na zmagovalnem odru
Tekmovalec sme na svetovnih smučarskih prvenstvih in vseh drugih tekmovanjih
iz koledarja FIS na zmagovalni oder prinesti naslednjo opremo:
- Smuči / smučarsko desko
- Obutev: Tekmovalci imajo lahko obute smučarske čevlje, ne smejo pa jih
nositi kjerkoli drugje (na primer okoli vratu). Na razglasitev ni dovoljeno prinesti druge obutve razen v primeru, da jo ima tekmovalec obuto.
- Smučarske palice: Ne na ali okoli smuči; običajno jih tekmovalec drži v drugi
roki.
- Očala: tekmovalec jih bodisi nosi ali jih ima okoli vratu.
- Čelada: če jo tekmovalec nosi, mora biti na glavi in ne na drugi opremi, kot
so na primer smuči ali palice.
- Trak za smuči: največ dva z imenom izdelovalca smuči; izjemoma eden z
imenom proizvajalca smučarske maže.
- Sponka za palice za nordijsko kombinacijo in tek na smučeh. Sponka naj spne
obe palici skupaj in ne sme biti širša od obeh palic skupaj oziroma največ 4
cm. Dolga je lahko največ 10 cm. Dalji del sponke mora biti vzporedna s palicami. Celotno površino sponke lahko pokriva oznaka proizvajalca palic.
- Drugi dodatki, kot so pasne torbice, telefoni obešeni okoli vratu, bidoni in
steklenice, nahrbtniki, torbe in podobno niso dovoljeni.

206.8

Prireditelj lahko na lastno odgovornost tudi pred iztekom časa za proteste na
samem tekmovališču izvede neuradno razglasitev zmagovalcev (»flower
ceremony«) ali tudi uradno podelitev priznanj z igranjem himne. Pri tem morajo
tekmovalci nositi štartne številke tako, da so v celoti vidne.

206.9

Tekmovalec mora nositi štartno številko za tekmovanju preko svoje obleke tedaj,
ko je v posebnih območjih, kot so cona TV intervjujev ali trenutno vodilnih.

207

Oglaševanje in komercialne oznake
FIS objavi tehnične specifikacije o velikosti, obliki in številu komercialnih oznak, ki
jih določi Predsedstvo FIS vsako pomlad za naslednjo tekmovalno sezono.

207.1

Pravila o oglaševanju na tekmovalni opremi je potrebno spoštovati.

207.2

Vsakega tekmovalca, ki prekrši ta pravila je potrebno nemudoma prijaviti FIS.
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207.3

Če nacionalna smučarska zveza ne uveljavi teh pravil oziroma iz kakršnihkoli
razlogov rajši prepusti primer FIS, lahko ta takoj začne postopek za odvzem
tekmovalčeve licence. Prizadeti tekmovalec in/ali njegova nacionalna smučarska
zveza se lahko do končne odločitve pritožita.

207.4

Če podjetje za kakršnekoli oglaševalne namene, priporočila ali prodajo blaga
uporabi ime, naziv ali individualno sliko tekmovalca brez njegove privolitve ali
brez njegove vednosti, lahko tekmovalec pooblasti svojo nacionalno smučarsko
zvezo ali FIS, da po potrebi sproži sodni postopek proti temu podjetju. Če
prizadeti tekmovalec tega ne stori, FIS sklepa, da je tekmovalec temu podjetju
dal dovoljenje.

207.5

Predsedstvo FIS presoja če in kakšni so bili prekrški in kršitve pravil ter kako daleč
so šli v zvezi s kvalifikacijo tekmovalcev, pokroviteljstvom in oglaševanjem ter
podporo tekmovalcem.

207.6

Na vseh tekmovanjih FIS, ki so objavljena v Koledarju FIS (še posebej to velja za
svetovne pokale FIS), se moramo držati določil, ki so v »Smernicah FIS za
oglaševanje« v zvezi z možnostmi za oglaševanje na tekmovališču oziroma na
področju TV prenosa. Omenjene smernice, ki jih odobri Predsedstvo FIS,
predstavljajo sestavni del pogodb FIS s prireditelji pokalnih tekmovanj.

208

Izkoriščanje elektronskih medijskih pravic

208.1

Splošna načela

208.1.1

Zimske olimpijske igre (ZOI) in Svetovna smučarska prvenstva FIS (SP)
Vse medijske pravice za ZOI pripadajo Mednarodni olimpijski komite (MOK)
oziroma FIS za SP in so predmet ločenih pogodbenih dogovorov.

208.1.2

Pravice v lasti posameznih Nacionalnih smučarskih zvez
Vsaka nacionalna smučarska zveza - članica FIS – ki v svoji državi organizira
tekmovanja, ki so vključena v letni koledar FIS v svoji državi, je pooblaščena da
kot lastnica elektronskih medijskih pravic vstopa v pogodbe za prodajo teh pravic
na teh tekmovanjih. Ta pravila veljajo tudi v primerih, ko določena nacionalna
smučarska zveza organizira tekmovanja zunaj svoje države, vendar je to predmet
bilateralnega sporazuma z nacionalno smučarsko zvezo države, kjer se
tekmovanja odvijajo.

208.1.3

Promocija
Pogodbe naj se pripravljajo v posvetu s FIS tako, da se smučarskemu /
deskarskemu športu zagotovi čim širša promocija in izpostavljenost, pri čemer je
treba upoštevati najboljši interes Nacionalnih smučarskih zvez.

208.1.4

Dostop na tekmovanjih
Na vseh tekmovanjih je dostop do območij za medije za osebja in njihove opreme
omejen na tiste, ki imajo ustrezne akreditacije. Prednostni dostop morajo imeti
nosilci pravic. Sistem akreditacij mora onemogočiti morebitne zlorabe s strani
tistih, ki niso nosilci pravic.

208.1.5

Nadzor s strani predsedstva FIS
Predsedstvo FIS izvaja nadzor nad upoštevanjem teh členov s strani Nacionalnih
smučarskih zvez in vseh organizatorjev. Če določena pogodba ali njeni posamezni
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členi ustvarjajo konflikt interesov za FIS, povezano nacionalno smučarsko zvezo
ali organizatorja, bo o tem presojalo Predsedstvo FIS. Potrebno je zagotoviti vse
informacije, potrebne za oblikovanje ustrezne rešitve.
208.2

Definicije
V kontekstu tega pravila je treba uporabljati naslednje definicije:
»Elektronske medijske pravice« pomenijo televizijske pravice, radijske pravice,
internet ter mobilne naprave.
»Televizijske pravice« pomenijo distribucijo televizijske slike tako v analogni, kot
tudi v digitalni obliki, ki vsebuje vključuje video in zvočni zapis, preko zemeljskih
oddajnikov, satelitov, žičnih in optičnih povezav, kabelskih povezav za javni in
zasebni ogled na televizijskih zaslonih. Ta definicija vključuje pay-per-view,
naročnine, interaktivno TV, storitve videa na zahtevo, internetno televizijo in
podobne tehnologije.
»Radijske pravice« pomenijo distribucijo in sprejem radijskih programov tako
analogno kot digitalno po zraku, preko žičnih in kabelskih povezav na stacionarne
in prenosne naprave.
»Internet« pomeni dostop do slik in zvoka preko medsebojno povezanih
računalniških omrežij.
»Mobilne in prenosne naprave« pomenijo zagotavljanje slik in zvoka preko
telefonskega operaterja za sprejemanje na mobilnih telefonih in drugih nestacionarnih napravah, kot so na primer dlančniki.

208.3

Televizija

208.3.1

Standard za produkcijo in promocijo tekmovanj
V sporazumih v zvezi s produkcijo s TV organizacijo ali agencijo v vlogi gostitelja
TV prenosa je za vsa tekmovanja iz koledarja FIS in še posebej za tekmovanja za
svetovni pokal FIS potrebno še posebej preučiti kvaliteto TV prenosov smučarskih
in deskarskih tekmovanj. Še posebej je ob upoštevanju nacionalno zakonodajo in
predpise, ki zadevajo oddajanje TV signala, pomembno naslednje:
- Vrhunska kvaliteta in optimalna produkcija TV signala (za prenos v živo ali z
zakasnitvijo predvajanja tekmovanja) pri čemer je šport v središču;
- Ustrezna pozornost in prikaz oglaševanja prizorišča ter sponzorjev tekmovanja;
- Standard produkcije, ki je v skladu s smernicami FIS za TV produkcijo in hkrati
primeren za trenutne tržne razmere za športno disciplino in nivo tekmovanja
FIS serije. To pomeni pokrivanje prireditve v živo vključno s predstavitvijo
zmagovalcev (razen v okoliščinah, ki onemogočajo predvajanje v živo). Prenos naj bo pripravljen nevtralno in naj ne bo osredotočen na določenega
tekmovalca ali državo in naj prikaže vse tekmovalce.
- Predvajanje mednarodnega signala v živo, ki ga zagotavlja gostitelj TV prenosa mora vključevati ustrezno grafiko v angleškem jeziku, še posebej logotip FIS, čase in podatke, informacije in rezultate ter mednarodni zvok.
- Kjer je to za posamično TV tržišče primerno, naj bo prenos tekmovanja v živo
v državi, kjer tekmovanje poteka ter v državah z visoko gledanostjo.

208.3.2

Stroški produkcije in tehnični stroški
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Razen če ni med Nacionalno smučarsko zvezo in agencijo / družbo, ki upravlja s
pravicami drugače dogovorjeno, nosi strošek produkcije televizijskega signala za
izkoriščanje različnih pravic ponudnik televizijskega signala, ki je pridobil pravice
za predvajanje TV signala v državi, kjer se tekmovanje odvija ali pa s strani nosilca
pravic pooblaščena družba, ki proizvaja signal. V nekaterih primerih lahko ter
stroške prevzameta Nacionalna smučarska zveza ali organizator.
Za vsako od različnih pravic, dodeljenih po tem pravilu se morajo organizacije, ki
so te pravice pridobile in potrebujejo dostop do televizijskega signala (originalna
slika brez komentarja) za pokritje s tehničnih stroškov dogovoriti glede na stanje
bodisi z družbo, ki proizvaja signal ali z agencijo/družbo, ki s pravicami upravlja.
To velja tudi za druge produkcijske stroške, ki so zahtevani.
208.3.3

Kratki odlomki
Kratki povzetki, ki ne-nosilcem pravic omogočajo dostop do novic morajo biti na
voljo TV družbam v skladu z naslednjimi določbami. Znano je, da v številnih
državah nacionalna zakonodaja ureja prikazovanje kratkih odlomkov v
informativnih programih.
Te odlomke je dovoljeno prikazovati zgolj v rednih informativnih oddajah in se jih
ne more hraniti za arhivske namene.
a) V tistih državah, kjer zakonodaja ureja področje dostopa do novic s športnih
prireditev, se ta zakonodaja prednostno uporablja pri poročanju o prireditvah
FIS.
b) V tistih državah, kjer področje dostopa konkurenčnih omrežij do novic s športnih prireditev ni urejena z zakonodajo v primeru, da obstaja sporazum med
družbo, ki upravlja s pravicami in nosilcem pravic ima ta sporazum prednost,
potem agencija / družba, ki upravlja s pravicami konkurenčnemu omrežju
dodeli pravico do kratkih odlomkov novic do največ 90 sekund, ki jih ta lahko
prikaže 4 ure po tem, ko je omrežje, ki je nosilec pravic tekmovanje predvajalo. Pravica do uporabe materiala ugasne v 48 urah po koncu tekmovanja. Če
nosilec pravic zamakne predvajanje posnetka tekmovanja z več kot 72 ur po
koncu tekmovanja, lahko konkurenčna omrežja prikazujejo izseke do 45
sekund z začetkom v 48 urah in koncem v 72 urah po sami prireditvi.
Vsako zahtevo za koriščenje kratkih odlomkov je potrebno nasloviti neposredno na agencijo/družbo, ki s pravicami upravlja, ki bo v skladu z dogovorom o
pokritju tehničnih stroškov za dostop do materiala dodelila pravice do dostopa.
c) V državah, kjer nobena televizijska družba ni odkupila pravic do prenosa velja,
da vse televizijske družbe lahko prikažejo kratke odlomke do 45 sekund takoj
po tem, ko je material na voljo. Uporaba materiala je predmet dogovora med
agencijo/družbo, ki upravlja s pravicami in posamezno televizijsko družbo, ki
ureja pokrivanje tehničnih stroškov. Dovoljenje za uporabo materiala izteče
po 48 urah.
d) Kratke odlomke pripravi gostitelj prenosa ali agencija/družba, ki upravlja s
pravicami, distribuira pa agencija/družba, ki upravlja s pravicami, ki pri tem
upošteva zgoraj našteta določila člena 208.3.2

208.4

Radio
Spodbujanje promocije prireditev FIS preko radijskih programov tako, da se
omogoči akreditacijo za glavne radijske postaje v zainteresiranih državah. Dostop
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do prizorišča bo dodeljen izključno radijskim organizacijam, ki so pridobile
ustrezno pogodbeno dovoljenje s strani imetnika pravic in velja samo za
produkcijo radijskega (avdio) programa. Če je to nacionalna praksa in obstaja
ustrezno dovoljenje so ti programi lahko distribuirani tudi preko internetne strani
radijske postaje.
208.5

Internet
Če pogodba o prodaji elektronskih medijskih pravic na prireditvah FIS ne
predpisuje drugače, vsak nosilec TV pravic hkrati pridobi internetne pravice in
poskrbi, da so video vsebine s tekmovanja na voljo za pretakanje4 na njegovi
spletni strani z izjemo kratkih odlomkov geografsko blokirane za dostop izven
njihovega teritorija.
Novice na rednem sporedu, ki vsebujejo material FIS so lahko na voljo tudi na
spletnih straneh nosilca TV pravic pod pogojem, da se te novice ne razlikujejo od
tistih, ki so bile objavljene v rednem programu. Video in avdio material, posnet
na javnih mestih, kjer za vstop niso zahtevane akreditacije ali vstopnice, ne sme
vsebovati posnetkov samega tekmovanja.
Znano je, da sodobna tehnologija omogoča posameznikom, da posnamejo
neavtorizirane video posnetke, ki jih lahko objavljajo na spletnih straneh. Na vseh
vhodih mora biti objavljena in na vstopnicah natisnjena ustrezna opozorila, da je
neavtorizirano snemanje prepovedano in da se proti kršilcem lahko uvede sodni
postopek.
Vse nacionalne smučarske zveze in nosilci pravic bodo privolili v objavo kratkih
odlomkov na spletni strani FIS v nekomercialne namene pod naslednjimi pogoji:
a) Če kratki odlomki niso bili odkupljeni za objavo na internetu, je najdaljše trajanje novic s tekmovanj FIS lahko 30 sekund po disciplini in po seji in bo na
spletni strani FIS na voljo 48 ur po zaključku tekmovanja. Finančne pogoje za
zagotavljanje tega materiala dogovorita FIS in lastnik pravic.
b) Material v najkrajšem možnem času zagotovi lastnik pravic ali gostitelj prenosa, vendar ne kasneje kot 6 ur po zaključku tekmovanja.

208.6

Mobilne in prenosne naprave
V primerih ko so bile podeljene pravice do distribucije po mobilnih in prenosnih
napravah, lahko kupec/operater iz televizijskega materiala proizvaja vsebine, ki
po njegovi presoji najbolj ustrezajo potrebam njegovih naročnikov.
Kakršnokoli pretakanje TV programov, ki oddajajo v živo na nacionalni ravni naj
se ne bi razlikovalo od tistih, ki so na voljo skozi druge distribucijske kanale.
V državah, kjer pravice za mobilne in prenosne naprave niso bile prodane, imajo
operaterji možnost objave 20 sekundnih video posnetkov za 48 ur od časa
priprave teh materialov pod pogojem, da operaterji agenciji/družbi ki upravlja s
pravicami pokrijejo vse s tem povezane tehnične stroške.

208.7

Prihodnji razvoj
Načela, vsebovana v členih 208 služijo kot osnova za izkoriščanje elektronskih
medijskih pravic za prireditve FIS v prihodnosti. Predsedstvo FIS bo na podlagi
priporočil Nacionalnih smučarskih zvez, relevantnih komisij ter ekspertov bo
opredelilo pogoje, ki jih bo smatralo za primerne za vsak nov razvoj.

4

Video streaming
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209

Filmske pravice
Vse sporazume o filmski produkciji tekmovanj FIS sklepata producent
filma in Nacionalna smučarska zveza ali družba, ki upravlja s pravicami za
ta tekmovanja. Pri tem bodo upoštevani vsi pogodbeni dogovori o
izkoriščanju drugih medijskih pravic.

210

Organizacija tekmovanj

211

Organizacija

211.1

Organizator

211.1.1

Organizator tekmovanja FIS je oseba ali skupina oseb, ki izvedejo potrebne
priprave ter neposredno izvedejo tekmovanje na prizorišču.

211.1.2

Če organizator tekmovanja ni nacionalna smučarska zveza sama, lahko za
organizatorja določi klub, ki je član te zveze.

211.1.3

Organizator mora zagotoviti, da vse akreditirane osebe spoštujejo predpise v
zvezi s tekmovalnimi pravili ter odločitvami razsodišča. Na tekmovanjih za
svetovni pokal FIS mora od vseh oseb, ki nimajo ustrezne akreditacije FIS,
pridobiti ustrezno podpisano izjavo o tem.

211.2

Organizacijski odbor
Organizacijski odbor sestavljajo tiste fizične ali pravne osebe, ki jih določita
organizator in FIS. Organizacijski odbor je nosilec pravic, dolžnosti in obvez
organizatorja.

211.3

Za organizatorje tekmovanj, ki se jih udeležijo tekmovalci brez kvalifikacij,
opisanih v členih 203 – 204, velja, da kršijo pravila ICR, zato bo Predsedstvo FIS
proti njim ukrepalo.

212

Zavarovanje

212.1

Organizator mora skleniti zavarovanje odgovornosti za vse člane organizacijskega
odbora. FIS za vse svoje zaposlene in imenovane funkcionarje, ki niso člani
organizacijskega odbora (npr. nadzornik opreme, medicinski nadzornik, itd) za
čas, ko nastopajo v imenu FIS, krije zavarovanje odgovornosti.

212.2

Pred prvim dnem treninga ali tekmovanja mora prireditelj imeti potrdilo, da je
sklenil zavarovanje s priznano zavarovalnico in to potrdilo predložiti tehničnemu
delegatu. Organizacijski odbor potrebuje zavarovanje odgovornosti s pokritjem v
višini najmanj 1 milijon CHF; ta vsota je lahko v skladu s posebnimi pravili FIS višja
(svetovni pokal itd).
Poleg tega mora zavarovanje izrecno vključevati zahtevke o odgovornosti s strani
kateregakoli akreditiranega udeleženca, vključno tekmovalcev proti kateremukoli
drugemu udeležencu vključno vendar ne omejeno na uradnike, delavce na progi,
trenerje itd.

212.3

V primeru, da organizator nima sklenjenega ustreznega zavarovanja
odgovornosti za tekmovanje, lahko organizator oziroma njegova nacionalna
smučarska zveza zaprosi zavarovalnega posrednika FIS, da uredi ustrezno
zavarovanje odgovornosti za tekmovanje (na stroške organizatorja).

15

212.4

Vsi tekmovalci, ki se udeležijo tekmovanji FIS, morajo imeti ustrezno nezgodno
zavarovanje, ki pokriva stroške nesreče, prevoza in reševanja in vključuje riziko
tekmovanja. Nacionalna smučarska zaveza je odgovorna za zavarovanje z
ustreznim pokritjem za vse tekmovalce, ki jih je na tekmovanje prijavila in
poslala.
Nacionalna smučarska zveza ali njeni tekmovalci morajo kadarkoli na zahtevo FIS,
njenega predstavnika ali organizacijskega odbora pokazati dokazilo o ustreznem
zavarovanju.

213

Program
Prireditelji morajo za vsako tekmovanje, objavljeno v Koledarju FIS, objaviti
program tekmovanja. Program mora vsebovati:

213.1

naziv, datum in kraj tekmovanj s podatki o prizoriščih in najprimernejšimi načini
dostopa do njih,

213.2

tehnične podatke posameznih tekmovanj ter pogoje za udeležbo;

213.3

imena glavnih funkcionarjev,

213.4

čas in kraj prvega sestanka vodij ekip ter žrebanja,

213.5

urnik za začetek uradnega treninga ter čase startov,

213.6

mesto objav uradnih informacij,

213.7

čas in mesto podelitve nagrad,

213.8

rok in naslov za prijavo, vključno s številko telefona, telefaksa in elektronske
pošte.

214

Razpisi

214.1

Organizacijski odbor mora objaviti razpis tekmovanja. Razpis mora vsebovati
informacije, opredeljene v členu 213.

214.2

Prireditelja omejujejo pravila in odločitve FIS o omejenem številu prijav.
Prireditelj lahko v skladu s členom 201.1 dodatno omeji število prijav. V takem
primeru mora biti omejitev jasno navedena v razpisu.

214.3

Prireditelj mora prestavitev, odpoved tekmovanj ali spremembe v programu
tekmovanj takoj javiti po telefonu, elektronski pošti ali telefaksu FIS, vsem
vabljenim ter prijavljenim nacionalnim smučarskim zvezam in imenovanemu TD.
Prestavitev tekmovanja na datum, pred datumom v Koledarju FIS, mora odobriti
FIS.

215

Prijave

215.1

Vse prijave morajo biti poslane organizacijskemu odboru tako, da jih le-ta prejme
pred iztekom roka za prijavo. Prireditelj mora imeti dokončen in popoln seznam
prijav najkasneje 24 ur pred žrebanjem.

215.2

Nacionalne smučarske zveze istega tekmovalca ne smejo prijaviti na več kot eno
tekmovanje na isti datum.

215.3

Le nacionalne smučarske zveze smejo vlagati prijave na mednarodna
tekmovanja. Vsaka prijava mora vsebovati:
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215.3.1

kodo, priimek, ime, leto rojstva, nacionalno smučarsko zvezo,

215.3.2

natančno navedbo prireditve/tekme, za katero je prijava vložena.

215.4

Prijave za svetovna smučarska prvenstva FIS - glej pravila za organizacijo
svetovnih smučarskih prvenstev FIS5.

215.5

Ko nacionalna smučarska zveza prijavi tekmovalca, nastane med njim in
prirediteljem izključno pogodbeno razmerje, katerega podrobnosti mora
podrobno opredeliti izjava tekmovalcev.

216

Sestanek vodij ekip

216.1

Čas prvega sestanka vodij ekip ter žrebanja mora biti objavljen v programu
tekmovanja. Vabila na vse druge sestanke moramo vodjem ekip posredovati na
prvem sestanku. Izredni sestanki morajo biti sklicani pravočasno.

216.2

Zastopanje preko namestnikov iz drugih držav v razpravah na sestanku vodij ekip
ni dovoljeno.

216.3

Vodje ekip in trenerji morajo biti akreditirani pri prireditelju v skladu s kvotami.

216.4

Vodje ekip ter trenerji morajo ravnati v skladu s pravili ICR ter odločitvami
razsodišča. Obnašati se morajo primerno in športno.

217

Žrebanje

217.1

Vrstni red starta tekmovalcev za vsako tekmovanje in disciplino se glede na
ustrezna določila določi z žrebanjem in/ali po točkah.

217.2

Žrebanje štartnih številk izvedemo le za tiste tekmovalce, za katere smo od
njihovih nacionalnih smučarskih zvez v roku prejeli pismene prijave.

217.3

Če tekmovalca na žrebanju ne zastopa vodja ekipe ali trener, bo številka zanj
izžrebana le v primeru, da je bil njegov nastop na tekmovanju pred začetkom
sestanka potrjen po telefonu, telegramu, elektronski pošti ali telefaksu.

217.4

TD mora v svojem poročilu navesti imena tekmovalcev, ki so bili izžrebani in jih
na tekmovanju ni bilo. Če je možno, naj poročilo vsebuje tudi vzroke za
odsotnost.

217.5

Prireditelj mora na žrebanje povabiti predstavnike vseh udeleženih držav.

217.6

V primeru, da je tekmovanje preloženo za vsaj en dan, moramo žrebanje
ponoviti.

218

Objava rezultatov

218.1

Neuradne in uradne rezultate objavljamo v skladu s pravili za posamezno
prireditev.

218.1.1

Posredovanje rezultatov
Na vseh mednarodnih tekmovanjih moramo imeti neposredno komunikacijo
med startom in ciljem. Na Zimskih olimpijskih igrah mora komunikacij potekati
preko fiksnega ožičenja. Na tekmovanjih za svetovni pokal, svetovnih prvenstvih

5

http://www.fis-ski.com/uk/majorevents/majorevents/wsc.html
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in zimskih olimpijskih igrah moramo za potrebe obdelave podatkov zagotoviti
dostop do interneta (vsaj hitrost ADSL).
218.2

Podatki in liste rezultatov z vseh tekmovanj FIS so na voljo FIS, organizatorju,
nacionalni smučarski zvezi ter udeležencem, ki jih lahko uporabijo za objavo v
lastnih publikacijah vključno s spletnimi stranmi. Objava podatkov in rezultatov
na spletnih straneh je predmet določil, opisanih v Politiki FIS za Internet.

218.3

Politika FIS za Internet in izmenjava podatkov v zvezi s tekmovanji FIS

218.3.1

Splošno
Mednarodna smučarska zveza kot del stalne promocije smučanja ter deskanja na
snegu, spodbuja in ceni napore, ki jih nacionalne smučarske zveze vlagajo v
obveščanje ter informiranje svojih članov ter navijačev. Pri tem je internet vse
pomembnejši medij.
V pomoč nacionalnim smučarskim zvezam pri zagotavljanju podatkov s
tekmovanj FIS je ta pripravila slednjo politiko, ki pojasnjuje določene pogoje,
povezane z uporabo in predstavitvijo podatkov s tekmovanj FIS.

218.3.2

Podatki koledarja FIS
FIS je razvila poseben program za koledar FIS, ki ga nacionalne smučarske zveze
in drugi lahko prosto uporabljajo. Vsak teden je na naslovu ftp://ftp.fisski.ch na
voljo posodobljena inačica datoteke fiscal.zip, ki vsebuje trenutne podatke o
koledarju. Uporabniki si datoteko lahko prenesejo v svoj program za koledar FIS.
Podatke je po potrebi možno prenesti tudi v programsko opremo, ki jo
uporabljajo nacionalne smučarske zveze za planiranje in podobne namene. Teh
podatkov ni dovoljeno dajati drugim osebam ali organizacijam v komercialne
namene.

218.3.3

Rezultati in lestvice
Nacionalne smučarske zveze lahko pridobijo uradne rezultate po tem, ko so bili ti
v Pisarni FIS preverjeni z verifikacijskim postopkom za točke FIS. Ti podatki bodo
dostopni izključno na zahtevo, naslovljeno na IT Managerja FIS. Le-ta bo za vsak
primer posebej zagotovil potrebna navodila in/ali postopke. Rezultati tekem
svetovnega pokala FIS bodo vključevali podatke o organizaciji/službi, ki te
rezultate zagotavlja. Stanja na lestvicah različnih pokalnih serij bodo na voljo na
zahtevo. Podatki o lestvicah za svetovni pokal bodo na voljo neposredno od
organizacij/služb, ki zagotavljajo rezultate na teh tekmovanjih, stanja za ostale
pokalne serije pa bodo na voljo po tem, ko bodo rezultati vneseni ročno.
1. Rezultate in podatke s tekmovanj FIS lahko uporabimo zgolj na spletnih straneh nacionalnih smučarskih zvez, organizatorjev ter udeležencev. Ni jih
dovoljeno posredovati v komercialne namene drugim osebam ter organizacijam.
Nacionalna smučarska zveza lahko za namene analize dosežkov in podobno
prenese podatke v svojo lastno programsko opremo.
2. Nacionalne smučarske zveze, ki želijo prikazati rezultate na svojih spletnih
straneh, na katerih pa ne uporabljajo strukture podatkovne baze tako, da
prenašajo zgolj surove podatke, lahko ustvarijo zgolj povezavo na ustrezno
stran na spletnih straneh FIS. Točne spletne naslove lahko pridobijo pri IT
Managerju FIS.
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3.

218.3.4

S spletnih strani FIS bodo vodile povezave do spletnih strani vseh nacionalnih
smučarskih zvez, ki imajo svoje spletne strani, na zahtevo pa tudi na spletne
strani smučarske industrije ter relevantnih medijev. V vsakem od naštetih
primerov naj obstaja recipročna povezavo na spletno stran FIS.

Dostop do rezultatov za organizatorje
Organizatorji lahko pridobijo uradne rezultate po tem, ko so bili le-ti v
podatkovni bazi z rezultati potrjeni s strani verifikacijskega postopka za točke FIS.
To je računalniško avtomatiziran postopek za tekmovanja za svetovni pokal, ki se
izvede takoj po koncu tekmovanja.
PDF datoteko z rezultati in trenutno lestvico lahko prenesemo s spletnega
naslova www.fis-ski.com in ftp://ftp.fisski.ch/ s tem, da naslovu dodamo kodo
discipline: AL (alpske discipline), CC (tek na smučeh), JP (smučarski skoki), NK
(nordijska kombinacija); SB (smučarsko deskanje), FS (akrobatsko smučanje) itd.
Posamično tekmovanje identificiramo s pomočjo njegove kode6, pod katero je
tekmovanje objavljeno v koledarju na spletnem naslovu www.fis-si.com.

219

Nagrade

219.1

FIS objavlja podrobna pravila nagrajevanja. Nagrade so lahko spominski
predmeti, diplome, čeki ali gotovina. Nagrade za rekorde so prepovedane. Jeseni
Predsedstvo FIS določi najnižjo in najvišjo dovoljeno višino denarnih nagrad
približno leto in pol pred sezono. Organizatorji morajo do 15. oktobra obvestiti
FIS o višini nagrad.

219.2

V primeru, da dva tekmovalca dosežeta enak čas ali enako število točk, zasedeta
isto mesto. Obema podelimo enako nagrado, naslov ali diplomo. Določitev
naslovov ali nagrad z žrebom ali dodatnim tekmovanjem ni dovoljena.

219.3

Vse nagrade podelimo najkasneje zadnji dan tekmovanja ali serije tekmovanj.

220

Uradni člani ekip, trenerji, serviserji, opremljevalci in predstavniki
firm
Ta pravila načeloma veljajo za vse discipline. Upoštevati je treba tudi pravila, ki
so objavljena za vsako disciplino posebej.

220.1

Organizacijski odbor mora tehničnemu delegatu posredovati seznam vseh
opremljevalcev in serviserjev, ki imajo akreditacijo za tekmovanje.

220.2

Opremljevalcem in njihovim serviserjem so prepovedane reklamne aktivnosti na
mestih, kjer veljajo omejitve (tekmovališča) in nošenje jasno vidnih reklamnih
oznak, ki ne ustrezajo členu 207.

220.3

Uradnim članom ekip, akreditiranim servisnim članom ekip in opremljevalcem FIS
izda uradne akreditacije FIS, z uporabo katerih lahko izvajajo svoje funkcije.
Prireditelj tekmovanja lahko izda akreditacije dodatnim predstavnikom podjetij
ali drugim pomembnim osebam.

220.4

Vsi serviserji in opremljevalci, ki imajo uradne akreditacije FIS ali posebne
akreditacije, ki jih izda prireditelj za dostop do prog ali skakalnic, imajo prost
dostop do prog in skakalnic (v okviru posebnih pravil za posamezno disciplino).

6

Codex
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220.5

Različne vrste akreditacij

220.5.1

Tehnični delegati, člani razsodišča ter osebe, ki pridobijo akreditacijo v skladu s
pravili za panogo ter osebe, omenjene v členu 220.3, imajo z jasno vidnimi
akreditacijami dostop do prog in skakalnic.

220.5.2

Ekipam pridruženi serviserji lahko pridejo do štartnega prostora in servisnega
prostora na cilju. Nimajo dostopa do prog ali skakalnic7.

220.5.3

Predstavnikom podjetij, ki jim prireditelj po lastni presoji izda akreditacijo in
nimajo uradne akreditacije FIS, dostop do prog in servisnih območij z omejenim
gibanjem ni dovoljen.

221

Zdravstvene storitve, pregledi in doping

221.1

Nacionalne smučarske zveze odgovarjajo za pripravljenost svojih tekmovalcev za
tekmovanje. Tekmovalci obeh spolov morajo opraviti temeljite preiskave
zdravstvenega stanja. Te preglede naj tekmovalci opravijo v svoji državi.

221.2

Če tako zahteva Medicinski odbor FIS ali njegov predstavnik, mora tekmovalec
pred ali po tekmovanju opraviti zdravniški pregled.

221.3

Doping je prepovedan. Kakršnokoli kršitev tega določila bo kaznovana po
določilih anti-doping pravil FIS8.

221.4

Doping kontrole lahko izvajamo na vsakem tekmovanju FIS (kakorkoli tudi izven
njih). Pravila in postopki so objavljeni v anti-doping pravilih FIS ter proceduralnih
smernicah FIS9.

221.5

Spol tekmovalca ali tekmovalke
Če obstaja kakršenkoli protest ali sum v zvezi s spolom določenega tekmovalca,
lahko FIS prevzame odgovornost za izvedbo potrebnih korakov za ugotovitev
spola tega tekmovalca.

221.6

Zdravstvene storitve, ki jih mora zagotavljati organizator
Zdravje ter varnost vseh udeležencev na tekmovanjih FIS sta glavna skrb vseh
organizatorjev prireditev FIS. Ta skrb vključuje tekmovalce kot tudi prostovoljce,
delavce na progi ter gledalce.
Specifična sestava sistema zdravstvene pomoči je odvisna od različnih
dejavnikov:
- Velikost, nivo, vrsta prireditve, ki se odvija (Svetovno prvenstvo, svetovni
pokal, kontinentalni pokal, tekmovanje FIS itd.) skupaj z lokalnimi medicinskimi standardi oskrbe ter geografskimi lokacijami in okoliščinami.
- Ocenjeno število tekmovalcev, podpornega osebja ter gledalcev.
- Prav tako je treba določiti obseg odgovornosti za medicinsko službo prireditve (tekmovalci, podporno osebje, gledalci).
Organizator / vodja zdravstvene službe mora skupaj z direktorjem tekmovanja ali
tehničnim delegatom potrditi, da ustrezne reševalne ekipe ter sredstva
pripravljena pred začetkom uradnega treninga ali tekmovanja.

7

Pri teku na smučeh serviserji lahko testirajo smuči (opomba prevajalca).
FIS Anti-Doping Rules
9
FIS Procedural Guidelines
8
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V primeru izrednega dogodka ali težave, ki ovira izvedbo primarnega
zdravstvenega načrta, moramo uporabiti rezervni načrt preden ponovno
začnemo ali nadaljujemo uradni trening oziroma tekmovanje.
Posebne zahteve za stavbe, vire, osebje in zdravnike ekip so vključene v pravila za
posamezne discipline in medicinskih navodilih FIS.

222

Tekmovalna oprema

222.1

Tekmovalec lahko na tekmovanju FIS tekmuje zgolj z opremo, ki ustreza
določilom FIS. Tekmovalec je odgovoren za opremo, ki jo uporablja (smuči,
smučarska deska, vezi, smučarski čevlji, oblačila in drugo). Dolžnost tekmovalca
je, da preveri, ali njegova oprema ustreza določilom FIS ter splošnim varnostnim
zahtevam in je v uporabnem stanju.

222.2

Izraz tekmovalna oprema obsega vse dele opreme, ki jo tekmovalec uporablja na
tekmovanju, vključno z oblačili in opremo s tehnično funkcijo. Vsi deli
tekmovalne opreme sestavljajo funkcionalno celoto.

222.3

Vse nove dosežke na področju razvoja tekmovalne opreme mora načeloma
odobriti FIS. FIS ne prevzema nobene odgovornosti za odobritev novih tehničnih
dosežkov, ki v uvajalnem obdobju lahko predstavljajo neznane nevarnosti za
zdravje tekmovalcev ali povečajo verjetnost nesreče.

222.4

Novi razvojni dosežki za prihodnjo sezono morajo biti predloženi najkasneje do 1.
maja. Prvo leto so novi razvojni dosežki lahko odobreni le začasno za prihajajočo
sezono, dokončno morajo biti potrjeni pred naslednjo tekmovalno sezono.

222.5

Komite za tekmovalno opremo10 objavlja izvedbena pravila za tekmovalno
opremo, ki jih poprej potrdi Predsedstvo FIS (definicije ali opisi dovoljenih kosov
opreme).
Načeloma je potrebno izločiti vsa nenaravna ali umetna pomagala, ki spreminjajo
športnikove dosežke in/ali predstavljajo tehnično korekcijo individualnih fizičnih
zmožnosti v popačene dosežke, kot tudi tekmovalno opremo, ki ogroža zdravje
tekmovalcev ali povečuje verjetnost nesreč.

222.6

Preverjanja
Člani Komiteja za tekmovalno opremo lahko pred in med tekmovalno sezono ali
na podlagi pritožbe tehničnemu delegatu na določenem tekmovanju izvajajo
različna preverjanja. Če obstaja utemeljen sum, da so bila pravila kršena,
nadzorniki ali tehnični delegati v prisotnosti prič takoj zasežejo dele opreme in jih
zapečatene pošljejo FIS, ki poslane predmete preda v dokončni pregled uradno
priznani instituciji. V primeru protesta zoper dele tekmovalne opreme, nosi
stroške preiskave stranka, ki spor izgubi.
V primeru, da je določeno opremo na tekmovanju preveril tehnični ekspert FIS, ni
možno zahtevati testiranja te opreme v neodvisnih laboratorijih razen, če se
lahko dokaže, da preverjanja niso bila izpeljana v skladu s pravili.

222.6.1

10

Na vseh tekmovanjih FIS, kjer so imenovani uradni kontrolorji FIS, ki uporabijo
merilne naprave FIS velja, da so tedaj opravljene meritve veljavne in dokončne,
ne glede na prej opravljene meritve.
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223

Sankcije

223.1

Splošni pogoji

223.1.1

Sankcije lahko uporabimo ter izrečemo kazni zaradi prekrškov, ki so storjeni kot:
- kršenje ali neupoštevanje tekmovalnih pravil, ali
- predstavlja neupoštevanje navodil razsodišča oziroma posameznega člana
razsodišča v skladu s členom 224.2, ali
- predstavlja nešportno obnašanje.

223.1.2

Naslednja dejanja lahko tudi smatramo kot kršitve:
- namen storitve kršitve;
- povzročitev ali pomoč drugim, da izvedejo kršitev;
- nagovarjanje drugih, da storijo kršitev.

223.1.3

Pri odločanju o tem, ali določeno dejanje predstavlja kršitev, je potrebno
pretehtati:
- ali je bilo dejanje namerno ali nenamerno,
- ali je bilo dejanje storjeno v sili zaradi spleta okoliščin.

223.1.4

Vse s FIS povezane zveze vključno s svojimi člani, registriranimi za akreditacije, so
dolžne sprejeti in priznati ta pravila ter sankcije, izrečene na osnovi teh pravil, s
pritožbeno pravico zgolj v smislu statutov FIS ter pravil za izvedbo mednarodnih
smučarskih tekmovanj (ICR).

223.2

Uporaba

223.2.1

Osebe
Te sankcije veljajo za:
- vse s strani FIS / organizatorja registirane ali akreditirane osebe v območju
ali izven območja tekmovanja oziroma katerekoli lokacije, povezane z izvedbo tekmovanja in
- vse ne-akreditirane osebe v območju tekmovališča.

223.3

Kazni

223.3.1

Posledica določene kršitve za osebo so lahko naslednje kazni:
- opomin – pisni ali ustni,
- odvzem akreditacije,
- preklic akreditacije,
- denarna kazen do 100.000 CHF,
- časovna kazen.

223.3.1.1

S FIS povezane zveze so FIS dolžne plačati vse izrečene kazni ter s temi kaznimi
povezane administrativne stroške za vse kaznovane osebe, za katere so te zveze
uredile akreditacijo.

223.3.1.2

Osebe, za katere ne velja člen 223.3.1.1, so ravno tako dolžne plačati FIS vse
izrečene kazni ter s temi kaznimi povezane administrativne stroške. V primeru,
da teh kazni ne plačajo, jim FIS odvzame akreditacijo za vse prireditve FIS za
obdobje enega leta.

223.3.1.3

Kazni je potrebno plačati v roku 8 (osmih) dni po izreku kazni.

223.3.2

Vsem nastopajočim tekmovalcem lahko izrečemo dodatne kazni:
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-

diskvalifikacija,
določitev slabše štartne pozicije,
odvzem denarnih in drugih nagrad v korist organizatorja,
izključitev s prireditev FIS.

223.3.3

Tekmovalcu izrečemo diskvalifikacijo zgolj v primeru, ko njegova napaka
dejansko pomeni prednost pri končnem rezultatu razen, če v posameznem
primeru pravila določajo drugače.

223.4

Razsodišče lahko izreče kazni, predvidene v členih 223.3.1 in 223.3.2, vendar ne
more izreči denarne kazni, višje od 5.000 CHF oziroma lahko izključi tekmovalca
zgolj za prireditev, na kateri je do kršitve prišlo.

223.5

Naslednje kazni lahko izrečemo ustno:
- opomin,
- odvzem akreditacije za prireditev v teku osebam, ki jih nacionalne smučarske
zveze niso registrirale pri organizatorju,
- odvzem akreditacije za prireditev v teku osebam, ki imajo akreditacijo FIS;
- preklic akreditacije osebam, ki so v območju tekmovanja oziroma na lokaciji,
povezani z tekmovanjem.

223.6

Naslednje odločitve o kaznih morajo biti pisne:
- denarne kazni,
- diskvalifikacija,
- določitev slabše startne pozicije,
- izključitev iz tekmovanja,
- odvzem akreditacije osebam, ki so bile registrirane preko njihove nacionalne
smučarske zveze,
- odvzem akreditacije osebam s FIS akreditacijo.

223.7

Pisne odločitve o kazni moramo poslati kršitelju (če le-ta ni tekmovalec),
kršiteljevi nacionalni smučarski zvezi ter generalni sekretarki FIS.

223.8

O vsaki diskvalifikaciji moramo poročati v sodniškem poročilu in/ali poročilu TD.

223.9

O vseh kaznih je potrebno poročati v poročilu TD.

224

Postopkovne smernice

224.1

Pristojnost razsodišča
Razsodišče na tekmovanju ima pravico izreči sankcijo v skladu s prej naštetimi
pravili na podlagi glasovanja večine. V primeru neodločenega glasovanja, odloča
glas predsednika razsodišča.

224.2

Vsak član razsodišča, ki ima glasovalno pravico, lahko na kraju samem, še posebej
med uradnim treningom ter med tekmovanjem izreče ustni opomin ali odvzame
akreditacijo za prireditev, ki poteka.

224.3

Kolektivne kršitve
V primeru, o več oseb istočasno in v istih okoliščinah izvede isto kršitev na istem
mestu, lahko odločitev razsodišča za enega kršitelja smatramo kot odločitev,
povezano z vsemi kršitelji. Pisna odločitev naj vsebuje imena vseh kršiteljev,
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obseg kazni pa bo določen za vse kršitelje. Odločitev posredujemo vsem
kršiteljem.
224.4

Omejitve
Osebe ne moremo kaznovati v kolikor s postopki za izrek sankcije tej osebi nismo
pričeli v roku 72 ur po tem, ko je do kršitve prišlo.

224.5

Vsaka oseba, ki je videla obravnavano kršitev, je dolžna pričati na zaslišanju, ki ga
skliče razsodišče, ki je dolžno upoštevati vse relevantne dokaze.

224.6

Razsodišče lahko zapleni objekte, za katere sumi, da so jih uporabili pri kršenju
smernic o tekmovalni opremi.

224.7

Pred izrekom kazni (izjeme so ustni opomini ter odvzemi akreditacij v smislu
členov 223.5 ter 224.2) kršitelju damo možnost, da se na zaslišanju ustno ali
pisno zagovarja.

224.8

Vse odločitve razsodišča naj bodo pisne. Zapis naj vsebuje:

224.8.1

Opis kršitve, do katere je prišlo,

224.8.2

Dokaze,

224.8.3

Pravila ali navodila razsodišča, ki so bila kršena,

224.8.4

Izrečeno kazen.

224.9

Kazen naj bo sorazmerna kršitvi. Obseg kazni, ki jo izreče razsodišče mora
upoštevati vse olajševalne in oteževalne okoliščine.

224.10

Protiukrepi

224.10.1

Razen v primerih, opisanih v členu 224.11, se je mogoče v skladu z določbami ICR
pritožiti na odločitev o kazni, ki ga izreče razsodišče.

224.10.2

Če pritožbe ne vložimo v roku, ki je določen s pravili ICR, je odločitev razsodišča
dokončna.

224.11

Na naslednje odločitve razsodišča se ni mogoče pritožiti:

224.11.1

Ustni ukrepi v skladu s členi 223.5 ter 224.2

224.11.2

Denarne kazni do 1.000 CHF (tisoč švicarskih frankov) za posamezno kršitev ter
dodatno 2.500 CHF za ponovitev kršitve s strani iste osebe.

224.12

V vseh ostalih primerih moramo pritožbo nasloviti na pritožbeno komisijo glede
na pravila ICR.

224.13

Razsodišče ima pravico pritožbeni komisiji posredovati predloge za kazni, ki
presegajo 5.000 CHF in izključitve izven prireditve, na kateri je prišlo do kršitve
(223.4).

224.14

Predsedstvo FIS lahko pritožbeni komisiji posreduje svoje pripombe k vsaki pisni
odločitvi razsodišča.

224.15

Stroški postopka
Pristojbine ter denarne izdatke, vključno s potnimi stroški (stroške postopka)
obračunamo primerljivo s stroški, kot jih izplačamo TD, poravna pa jih kršitelj. V
primeru, da je odločitev razsodišča deloma ali v celoti razveljavljena, omenjene
stroške v celoti prevzame FIS.
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224.16

Izterjava denarnih kazni

224.16.1

FIS predvideva možnost izterjave denarnih kazni in stroškov postopka. Stroški
izterjave štejejo kot stroški postopka.

224.16.2

Vse neporavnane denarne kazni štejejo kot dolg nacionalne smučarske zveze
kršitelja, ki so mu bile te kazni izrečene.

224.17

Upravičeni sklad
Vse denarne kazni gredo v poseben sklad FIS za promocijo smučanja med
mladino11.

224.18

Ta pravila se ne uporabljajo za kršitve anti-doping pravil FIS.

225

Pritožbena komisija

225.1

Imenovanja

225.1.1

Predsedstvo FIS določi predsednika ter podpredsednika pritožbene komisije iz
vrst podkomiteja za pravila (oz. komiteja discipline, če takega podkomiteja ni).
Podpredsednik predseduje komisiji v primerih, ko predsednik ni na voljo ali
komisije ne more voditi zaradi možnosti pristranskosti ter predsodkov.

225.1.2

Predsednik iz vrst podkomiteja za pravila ali odbora discipline imenuje 3 člane
(eden je lahko on sam), za vsak primer pritožbe oz. zaslišanja. Izbrani člani
sprejemajo odločitve z večino pri glasovanju.

225.1.3

Da se izognemo dejanskim ali navideznim pristranskim odločitvam ali
predsodkom, naj izbrani v pritožbeno komisijo ne bodo iz iste nacionalne
smučarske zveze, kot tisti, katerega primer je pod pritožbo. Dodatno morajo
imenovani člani pritožbene komisije predsedniku sami prostovoljno sporočiti
kakršnekoli okoliščine, zaradi katere bi lahko bili pristranski ali imeli predsodke v
določenem primeru. Predsednik pritožbene komisije mora iz komisije izločiti
osebe, ki so pristranske ali imajo predsodke. V primeru, da slednje velja za
predsednika komisije, ga mora izločiti podpredsednik komisije.

225.2

Odgovornost

225.2.1

Pritožbena komisija lahko skliče zaslišanja v zvezi s pritožbami na odločitve
tekmovalnih razsodišč, ki jih vložijo kršitelji ali predsedstvo FIS oziroma v
primerih, ko tekmovalno razsodišče predlaga višjo kazen, kot je predvidena v
pravilih za sankcije.

225.3

Postopki

225.3.1

O pritožbi moramo razsoditi v roku 72 ur od trenutka, ko predsedujoči prejme
pritožbo, razen v primeru, da se vse vpletene strani pisno strinjajo, da se čas za
zaslišanja lahko podaljša.

225.3.2

Vse pritožbe ter odzivi nanje morajo biti vložene pisno, kar vključuje tudi
kakršnekoli dokaze, ki jih vpleteni želijo predložiti v podporo ali proti pritožbi.

225.3.3

Pritožbena komisija določi mesto ter obliko pritožbenega postopka (telefonska
konferenca, osebno srečanje, korespondenca po e-pošti).
Člani pritožbene komisije morajo spoštovati zaupnost pritožbe dokler odločitev
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ni javno objavljena. Med razpravo se lahko posvetujejo zgolj z drugimi člani
komisije.
Predsednik pritožbene komisije lahko od vključenih strani zahteva dodatne
dokaze pod pogojem, da to ni povezano z nesorazmernimi stroški.
225.3.4

Pritožbena komisija mora oceniti stroške pritožbe v skladu s členom 224.1.5.

225.3.5

Odločitve pritožbene komisije naj bodo ustno sporočene ob zaključku
posvetovanj ali zaslišanja. Samo odločitev je skupaj z obrazložitvijo potrebno
poslati FIS, kjer bodo določitev posredovali vsem vpletenim stranem, njihovim
nacionalnim smučarskim zvezam ter vsem članom razsodišča, ki je sprejelo
določitev, na katero je bila vložena pritožba. Dodatno mora biti kopija odločitve
na voljo tudi v pisarni FIS.

225.4

Nadaljnje pritožbe

225.4.1

Na odločitve pritožbene komisije se je v skladu s členi 52, 52.1 ter 52.2 Statuta
FIS mogoče pritožiti sodišču FIS.

225.4.2

Pritožbe na sodišče FIS morajo biti vložene pisno Generalni sekretarki FIS v rokih,
ki jih določajo členi 52, 52.1 ter 52.2 v Statutu FIS, šteto od dneva objave
odločitve pritožbene komisije.

225.4.3

Pritožba pritožbeni komisiji ali sodišču FIS ne zadrži izvajanja odločitve
tekmovalnega razsodišča, pritožbene komisije ali predsedstva FIS.

226

Kršitve sankcij
V primeru kršenja izrečenih sankcij (v skladu z ICR 223 ali z anti-doping pravili
FIS), lahko predsedstvo FIS izreče nadaljnje sankcije in druge sankcije, kot se mu
zdi primerno.
V takem primeru lahko uveljavi nekatere ali vse od naslednjih sankcij:

226.1

Sankcije proti vključenim posameznikom:
- pisni opomin,
in/ali
- denarna kazen do 100.000 CHF;
in/ali
- izključitev iz tekmovanj na naslednjem nivoju sankcije – na primer, če je bila
kršena sankcija izključitve zaradi dopinga za 3 mesece, bo naslednja sankcija
izključitev za dve leti; če je bila kršena sankcija dveletne izključitve, bo naslednja sankcija dosmrtna izključitev,
in/ali
- odvzem akreditacije vključenim posameznikom.

226.2

Sankcije proti nacionalni smučarski zvezi
- umik denarne podpore FIS nacionalni smučarski zvezi,
in/ali
- odpoved prihodnjih tekmovanj FIS v državi nacionalne smučarske zveze;
in/ali
odvzem nekaterih ali vseh pravic, ki izhajajo iz članstva v FIS vključno z možnostjo
udeležbe na vseh tekmovanjih iz koledarja FIS, pravico glasovanja na kongresu, članstvom v odborih FIS.
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2. del
300

Tekmovanja v teku na smučeh

300.1

Tekmovanja pod okriljem FIS izvajamo v skladu z naslednjimi publikacijami FIS:
ICR – prvi del (členi 200), ICR - drugi del (členi 300), Pravila svetovnega pokala12,
Pravila in smernice za izračun točk FIS13 ter letne Smernice za tek na smučeh14,
ki jih odobri Odbor za tek na smučeh pri FIS.

A.

Organizacija

301

Organizacijski odbor

301.1

Za vsako mednarodno tekmovanje moramo imenovati organizacijski odbor.
Organizacijski odbor sestavljajo člani, ki jih imenuje FIS, Nacionalna smučarska
zveza ter organizator. Organizacijski odbor upravlja pravice, dolžnosti in
obveznosti organizatorja. Glej tudi člen 210.

302

Funkcionarji tekmovanja

302.1

Imenovanje funkcionarjev tekmovanja

302.1.1

Funkcionarji, ki jih imenuje FIS:
- Na zimskih olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih: tehnični delegat (TD),
pomočnik TD, člani razsodišča in direktor tekmovanja FIS,
- Na tekmovanjih za svetovni pokal: TD, pomočnik TD in Direktor tekmovanja
FIS,
- Na mladinskih svetovnih prvenstvih: TD, pomočnik TD in en član razsodišča,
- Na tekmovanjih celinskega pokala (COC) in tekmovanjih FIS: TD.

302.1.2

Funkcionarji, ki jih imenuje nacionalna smučarska zveza:
- Na mladinskih svetovnih prvenstvih, tekmovanjih za svetovni pokal, tekmovanjih za kontinentalni pokal ter tekmovanjih FIS: Nacionalni pomočnik TD.

302.1.3

Funkcionarji, ki jih imenuje organizacijski odbor:
Prireditelj imenuje vse ostale funkcionarje tekmovanja. Predsednik
organizacijskega odbora ali njegov/njen pomočnik v javnosti predstavlja
Organizacijski odbor in vodi sestanke odbora. Pred in po tekmovanju tesno
sodeluje s FIS. Glej tudi člen 210.
Enega izmed članov Organizacijskega odbora imenujemo za vodjo tekmovanja.
Le-ta mora biti sposoben tekmovanje izpeljati ter nadzirati tehnično izvedbo
tekmovanja.
Funkcionarji tekmovanja so strokovnjaki, posebej usposobljeni za naloge, ki so
jim zaupane. Vsak funkcionar lahko v odboru prevzame le eno funkcijo.
Funkcionarji se morajo ločiti od drugih po svoji obleki, traku na rokavu ali znački.

302.1.4

Organizacijski odbor mora stalno obveščati TD o napredku, pripravljalnih delih
ter o morebitnih spremembah.
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302.2

Funkcionarji tekmovanja, ki jih imenuje vodja tekmovanja:

302.2.1

Funkcionarji tekmovanja so:
- sekretar tekmovanja
- vodja prog
- vodja merjenja časov in obdelave podatkov
- vodja stadiona
- vodja kontrol in varnostne službe tekmovanja
Vodja tekmovanja po potrebi imenuje dodatne funkcionarje.

302.3

Funkcionarji tekmovanja ter njihove dolžnosti

302.3.1

Vodja tekmovanja odgovarja za vse vidike tekmovanja in nadzira delo drugih
funkcionarjev tekmovanja. Stalno mora obveščati TD o pripravljalnih delih in o
spremembah, ki jih je potrebno opraviti.

302.3.2

Sekretar tekmovanja odgovarja za pisarniško delo v povezavi s tehničnimi vidiki
tekmovanja: prijave, sestanki vodij ekip, zapisniki, priprava in objava startnih list
ter rezultatov, protesti.

302.3.3

Vodja prog je odgovoren za pripravo tekmovalnih prog, območij za testiranje
smuči in prog za ogrevanje (utrjevanje, označevanje, ograjevanje).

302.3.4

Vodja merjenja časov in obdelave podatkov odgovarja za usmerjanje in
koordinacijo funkcionarjev v območju za merjenje časov (startni sodnik, sodnik v
cilju, kontrola v cilju, ročni časomerilci, časomerilci z elektronskimi napravami,
časomerilci na vmesnih časih, funkcionarji za izračunavanje rezultatov).

302.3.5

Vodja stadiona odgovarja za vse aktivnosti v območju stadiona. To vključuje
pripravo prog v stadionu, prihajanje tekmovalcev na start, komercialne oznake,
odhajanje tekmovalcev iz cilja ter podporo za nadzornike za anti-doping.

302.3.6

Vodja kontrol in varnostne službe tekmovanja skupaj z razsodiščem določi
primerna mesta za kontrole in je odgovoren, da zbere vse relevantne podatke ter
kontrolne kartone ter razsodišče obvesti o vseh incidentih.
Na vsakem kontrolnem mestu morata biti po dva kontrolorja. Število in
razmestitev kontrolnih mest določimo, ne da bi o tem obvestili tekmovalce,
trenerje ali druge funkcionarje. Kontrolorji na vseh mestih beležijo podatke o
kršenju pravil ter o mimohodu tekmovalcev. Pri delu lahko uporabljajo video
opremo. Po končanem tekmovanju morajo o vsaki kršitvi pravil poročati vodji
kontrol in varnostne službe tekmovanja in biti na voljo za pričanje pred
razsodiščem.

302.3.7

Vodja službe za podporo medijem je odgovoren za zagotavljanje optimalnih
pogojev dela za novinarje, opremljevalce ter funkcionarjev v območjih za
predstavnike medijev, mešanem območju (mixed zone). To vključuje načrtovanje
mešanega območja, mest za fotografe, poročevalce in komentatorje.
Zagotovljeni morajo biti prostori za tiskovne konference in s tem povezana
infrastruktura.
Odgovoren je tudi za posredovanje pomembnih informacij za tisk, radio ter
televizijo in za učinkovito delovanje ozvočenja na območju stadiona.

302.3.8

Vodja zdravstvene in reševalne službe odgovarja za organizacijo vseh
zdravstvenih postopkov ter postopkov nudenja prve pomoči in za hiter prevoz v
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najbližjo primerno medicinsko ustanovo.
Služba prve pomoči mora biti v celoti operativna med časom vseh treningov.
Podrobnosti zahtev za medicinsko podporo so v prvem poglavju Medicinskih
smernic FIS, ki vsebuje tudi zdravstvena pravila in smernice.

303

Razsodišče15 in dolžnosti razsodišča

303.1

Člani razsodišča

303.1.1

Na zimskih olimpijskih igrah (ZOI) in svetovnih smučarskih prvenstvih (SP)
razsodišče sestavljajo:
- TD, ki je tudi predsednik razsodišča (imenuje ga FIS),
- pomočnik TD (imenuje ga FIS),
- vodja tekmovanja,
- dva člana iz drugih nacionalnih smučarskih zvez (imenuje ju FIS ),
- direktor tekmovanja FIS (imenuje ga FIS).
Imenuje jih predsedstvo FIS na predlog odbora za tek na smučeh FIS.

303.1.2

Na tekmovanjih za svetovni pokal razsodišče sestavljajo:
- TD, ki je tudi predsednik razsodišča (imenuje ga FIS),
- pomočnik TD (imenuje ga FIS),
- direktor tekmovanja FIS (imenuje ga FIS),
- vodja tekmovanja,
- nacionalni pomočnik TD (imenuje ga domača nacionalna smučarska zveza v
sodelovanju z regionalnim koordinatorjem za tehnične delegate).

303.1.3

Na mladinskih svetovnih smučarskih prvenstvih (MSP) razsodišče sestavljajo:
- TD, ki je tudi predsednik razsodišča (imenuje ga FIS),
- pomočnik TD (imenuje ga FIS),
- en član razsodišča (imenuje ga FIS),
- vodja tekmovanja,
- nacionalni pomočnik TD (imenuje ga domača nacionalna smučarska zveza v
sodelovanju z regionalnim koordinatorjem za tehnične delegate).

303.1.4

Na tekmovanjih za kontinentalni pokal (COC) ter tekmovanjih FIS razsodišče
sestavljajo:
- TD, ki je tudi predsednik razsodišča (imenuje ga FIS),
- vodja tekmovanja,
- nacionalni pomočnik TD (imenuje ga domača nacionalna smučarska zveza v
sodelovanju z regionalnim koordinatorjem za tehnične delegate).

303.2

Vloga tehničnega delegate (TD) in pomočnika tehničnega delegata na ZOI, SP,
MSP, tekmovanjih WC, COC ter FIS

303.2.1

Pooblastila
TD je delegat FIS pri organizatorju in v imenu FIS zagotavlja, da je izvedba
tekmovanja v skladu s pravili FIS. TD mora imeti veljavno licenco za tehničnega
delegata. TD mora med pripravo, izvedbo in spremljanjem tekmovanja izkoristiti
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V Sloveniji uporabljamo tudi izraz »žirija«.
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in v delo vključiti svoja s strani FIS in nacionalne smučarske zveze imenovana
pomočnika. TD je odgovoren za organizacijo dela razsodišča.
303.2.2

Imenovanje

303.2.2.1

TD, pomočnik TD ter vsi člani razsodišča na ZOI, SP, MSP ter WC morajo imeti
veljavno licenco TD za tek na smučeh.

303.2.2.2

Na zimskih olimpijskih igrah, svetovnih prvenstvih in tekmovanjih za svetovni
pokal morata biti imenovana TD ter pomočnik TD iz druge države. Za ostala
mednarodna tekmovanja so imenovani TD lahko iz iste države. Na tekmovanjih,
ki so redno objavljena v mednarodnem smučarskem koledarju, naj bo vsaj vsaka
štiri leta imenovan TD iz druge države.

303.2.2.3

TD ter pomočnika TD na ZOI, SP, MSP ter WC določi Odbor za tek na smučeh pri
FIS. Imenovanja TD in pomočnika TD na ZOI in SP mora potrditi Predsedstvo FIS.
Tehnične delegate za druga mednarodna tekmovanja imenuje Podkomite za
pravila in nadzor. Na MSP, WC in na tekmovanjih COC ter FIS nacionalna
smučarska zveza imenuje pomočnika TD, ki ga TD nadzira in mu daje napotke.

303.2.2.4

Oseb, ki zavzemajo odgovorna mesta pri nacionalnih reprezentancah ni
dovoljeno imenovati za TD ali člana razsodišča na ZOI, SP, MSP ter WC.

303.3

Dolžnosti razsodišča

303.3.1

Razsodišče mora zagotoviti, da se tekmovanje organizira in izvede v skladu s
pravili FIS. Dolžnosti razsodišča stopijo v veljavo ob imenovanju in se zaključijo ob
objavi uradnih rezultatov po odločitvah o protestih na zadnjem tekmovanju. Prvi
sestanek razsodišča naj bo pred prvim uradnim treningom.

303.3.2

Razsodišče mora razjasniti in odločiti:
- ali je tekmovanje potrebno preložiti, prekiniti ali odpovedati,
- ali se sprejmejo naknadne prijave ter ali rezervni tekmovalci lahko nastopijo
- ali se sprejmejo protesti ter ali se objavi sankcije in diskvalifikacije,
- ali tekmovalcu ali trenerju izrečemo kazen,
- ali je v posebnih primerih potrebno spremeniti vrstni red starta ali način
starta,
- o vprašanjih, ki niso urejena s pravili FIS.

303.3.3

Vsak član razsodišča z glasovalno pravico je pooblaščen, da na licu mesta, še
posebej pa med uradnim treningom in med tekmovanjem ustno opomni ter
odvzame akreditacijo za trenutno prireditev.

303.3.4

Razsodišče odloča z večino glasov. V primeru neodločenega izida odloča glas
predsedujočega v razsodišču.

303.4

Dolžnosti razsodišča pred in med tekmovanjem

303.4.1

Vsi člani razsodišča morajo na prizorišče prispeti dovolj zgodaj, da še pred
začetkom prvega uradnega treninga lahko preverijo, če so izvedene vse potrebne
priprave za trening in tekmovanje in da lahko še pred začetkom tekmovanja
izvedejo potrebne spremembe.
TD je odgovoren, da razsodišče opravi vse svoje naloge. Posamezne naloge v
skladu s sposobnostmi in izkušnjami razdeli med člane razsodišča.
Člani razsodišča morajo biti sposobni presmučati progo in oceniti pripravo proge.
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303.4.2

Dolžnosti razsodišča pred prihodom na prizorišče16
- vabilo – razpis,
- tekmovalni program,
- prijave in morebitna vprašanja v zvezi s pravico nastopa,
- načrti prog ter stadionov,
- snežni pogoji, rezervni načrti (v primeru slabih snežnih razmer),
- inšpekcijski obiski prizorišča (če tako odloči Odbor za smučarski tek FIS).

303.4.3

Dolžnosti razsodišča na prizorišču – pred tekmovanjem
- zavarovanje odgovornosti (ICR 212.2),
- proge:
homologacija, priprava (snežne razmere, utrjevanje in priprava smučine,
sredstva za pripravo prog, predtekmovalci, snežne patrulje, postopki v primeru ekstremnih vremenskih razmer), označevanje prog, varnostni ukrepi,
območja, kjer so aktivnosti trenerjev med tekmo dovoljene ali prepovedane,
mesta za dajanje napitkov, dostop do prog s snežnimi sanmi (kjer je to relevantno),
- območje priprave ekip (Team area):
prostori / kabine za pripravo smuči, območje za testiranje smuči, ogrevalne
proge,
- Stadion:
podrobni načrt, označevanje, ograje, splošna logistika, informacijske točke,
ozvočenje,
- zdravstvena oskrba:
mesta prve pomoči, načrti za reševanje in evakuacijo, anti-doping kontrole
(prostori, spremljevalci),
- namestitev ekip:
nivo namestitvenih kapacitet, razdalja do prizorišča, cene, ponujeni obroki in
njihova kvaliteta,
- tekmovalna pisarna:
lokacija, organiziranost, opremljenost, odpiralni časi, informacije za ekipe,
obrazci, liste (točke FIS, pokalne lestvice, seznam izrečenih uradnih opominov), prijave (pravica nastopa, izpolnjevanje kvot, kode FIS, grupiranje – če je
potrebno),
- sestanek vodij ekip:
lokacija, urnik, opremljenost sejne sobe, napitki, dnevni red, (PowerPoint)
predstavitev, informacije za ekipe, izvedba testnega žrebanja (če je relevantno), nadzor izvajanja sestanka, odločanje razsodišča (če je to med sestankom
potrebno),
- merjenje časov:
postopki na startu in v cilju, foto-finiš, primarno in pomožno merjenje, obdelava podatkov, vsebina in postavitev startne liste, vsebina in postavitev liste
rezultatov, XML prenos podatkov za FIS,
- kontrole:
kontrolna mesta, kontrola tehnike teka, razpoložljiva oprema, postopki,
označevanje smuči (če se izvaja),

16

V tem in naslednjem členu gre za kontrolni seznam (kaj je potrebno preverjati).
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-

-

razsodišče:
pogoji dela, identifikacija, komunikacija med člani razsodišča,
slovesnosti:
urnik, predvidene nagrade, protokol,
podpora za medije (če relevantno):
tiskovno središče, informacije za medije, tiskovne konference,
varnost:
sistem akreditacij, identifikacija akreditiranih oseb17, dostopne točke, nadzor
dostopa,
transport

303.4.4

Dolžnosti razsodišča med tekmovanjem
- Vsi člani razsodišča morajo biti pravočasno prisotni na prizorišču tekmovanja
(običajno 2 uri pred prvim startom),
- odločitev o začetku tekmovanja v predvidenem času (pripravljenost prog ter
stadiona, vremenski pogoji, so na prizorišču vse prijavljene ekipe?),
- odločitev o nadomestnih tekmovalcih ter o zamudah na startu,
- spremembe postopkov za ogrevanje ter testiranje smuči18,
- odločitev o ponovni uporabi teptalnega stroja za pripravo prog, sprememba
urnika predtekmovalcev, uporaba snežnih patrulj,
- informiranje udeleženih ekip o odločitvah razsodišča,
- nadzor izvajanja tekmovanj,
- odločitve o vseh prijavljenih kršitvah vključno z ICR 207 ter zamudami na
startu (ali je bila zamuda posledica višje sile),
- obravnava veljavnih protestov,
- dokumentiranje odločitev razsodišča skupaj z uporabljenim dokaznim materialom za primer pritožb,
- preverjanje merjenja časov ter rezultatov, izračun pribitka točk FIS, objava
uradnih rezultatov,
- preverjanje ali so uradni rezultati objavljeni na spletni strani FIS,
- TD mora pripraviti svoje poročilo najkasneje v treh dneh po tekmovanju.

304

Povračilo stroškov

304.1

Zahteve do organizatorjev

304.1.1

Funkcionarji tekmovanja imajo pravico do nadomestila potnih stroškov (vključno
s pristojbinami za avtoceste) ter do brezplačnega bivanja in prehrane med
trajanjem njegovega pooblastila. To pravilo velja tudi za dogovorjene inšpekcijske
preglede ter za pot do tekmovališča (železniški prevoz v prvem razredu, pri
daljših razdaljah letalski prevoz v ekonomskem razredu; ali plačilo kilometrine
0,70 CHF na kilometer). Dodatno jim pripada dnevnica v višini 100 CHF za vsak
dan potovanja in tudi za vsak dan trajanja njihove naloge. Dnevnica vključuje tudi
morebitne stroške pošiljanja poročil in podobno. Dvojno obračunavanje (npr.
zaradi odhoda na zadnji dan tekmovanja) ni dovoljeno. Če je med potovanjem tja
ali nazaj potrebno prenočiti, je to potrebno upravičiti in nadomestiti posebej.

17
18

Posebne številke, identifikacijske kartice, trakovi in podobno.
Razsodišče lahko naknadno odobri ali prepove uporabo določenega dela proge za testiranje ali ogrevanje.
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Plačilo kilometrine ne sme presegati stroškov ekvivalentnega prevoza z letalom v
ekonomskem razredu.
304.1.2

Do povračila stroškov so upravičeni:
- za ZOI, SP ter MSP veljajo posebna pravila,
- na tekmovanjih WC: TD FIS, pomočnik TD FIS ter domači pomočnik TD,
- na ostalih mednarodnih tekmovanjih: TD FIS ter domači pomočnik TD.

305

Sestanek vodij ekip

305.1

Postopek

305.1.1

Pred tekmovanjem izvedemo sestanek vodij ekip. Izvedemo ga en dan pred
tekmovanjem.

305.1.2

Datum, čas in kraj sestanka vodij ekip mora biti objavljen v programu tekmovanja
(člen 216). TD skupaj z vodjem tekmovanja določi, koliko predstavnikov vsake
ekipe in koliko akreditiranih funkcionarjev je lahko prisotnih na sestanku.

305.1.3

Na ZOI, SP, WC ter MSP moramo označiti mesta za posamezne ekipe.

305.1.4

Na ZOI, SP, WC ter MSP vodimo sestanek vodij ekip v angleškem jeziku ter v
jeziku prireditelja, če je to potrebno. Poleg tega zagotovimo dodatne prevode.

305.1.5

Sestanek vodij ekip vodi vodja tekmovanja.

305.1.6

Na sestankih vodij ekip je pri glasovanju o priporočilu za razsodišče dovolj večina
glasov. Vsaka ekipa ima en glas.

305.1.7

Če je to potrebno, razsodišče prekine sestanek vodij ekip in sprejme odločitev
glede na izglasovano priporočilo za razsodišče. Po tem se v skladu z odločitvijo
sestanek nadaljuje (glej člen 303.2.2.).

305.2

Dnevni red

305.2.1

Pred sestankom moramo pripraviti in razdeliti pisni dnevni red, ki ga pripravi
sekretar tekmovanja skupaj z vodjem tekmovanja in razsodiščem (glej člen
304.3.2).

305.2.2

Na mednarodnih tekmovanjih dnevi red običajno sestavljajo naslednje točke:
- preverjanje prisotnosti,
- predstavitev članov organizacijskega odbora,
- predstavitev članov razsodišča, v kolikor je to potrebno, tudi imenovanje razsodišča,
- vremenska napoved,
- preverjanje prijav in razporeditev tekmovalcev po grupah,
- žrebanje štartnih številk ali sestava startne liste,
- opis štadiona (dostop, prostor za označevanje smuči [če ga uporabimo],
start, cilj, predajni prostor za štafete, garderobe, izhod itd.),
- opis proge (dostop, profil, mesta merjenja vmesnih časov in okrepčevalnice,
težave z varnostjo, označevanje prog itd.),
- priprava proge,
- čas, mesta in določila za testiranje smuči,
- čas in proge za trening;
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-

splošne informacije s strani TD,
splošne informacije s strani direktorja tekmovanja FIS,
splošne informacije , ki jih predstavi organizator.

305.2.3

Na sestanku vodij ekip pripravimo zapisnik, v katerem so vključene vse teme
razprav, odločitve razsodišča in podana priporočila.

B.

Tekmovanja v teku na smučeh

310

Formati in programi tekmovanj

310.1

Preglednica razdalj in dolžin prog
Format tekmovanja
Posamični start

Tekmovalna razdalja
(km)
5, 7.5, 10, 15, 30, 50

Množični start

10, 15, 30, 50

Množična tekmovanja
Skiatlon

Ni omejitev
5+5, 7.5+7.5, 10+10,
15+15
5, 7.5, 10, 15
2.5, 3,3, 5, 7.5, 10

Zasledovalni start (2. del)
Štafete (ekipe s po 3 ali 4
tekmovalci, lahko mešanih
spolov)

Dolžina proge (km)
2.5, 3.3, 3.75, 5, 7.5, 8.3,
10, 12.5, 15, 16.7
2.5, 3.3, 3.75, 5, 7.5, 8.3,
10, 12.5, 16.619
Ni omejitev
2.5, 3.3, 3.75, 5, 7.5, 10
2.5, 3.3, 3.75, 5, 7.5, 10
2.5, 3.3, 3.75, 5

Posamični sprint - moški
Posamični sprint – ženske
Sprint štafet – moški

1 – 1.8
0.8 – 1.6
2x(3-6) x 1 – 1.8

0.5 – 1.8
0.4 – 1.6
0.5 – 1.8

Sprint štafet - ženske

2x(3-6) x 0.8 – 1.6

0.4 – 1.6

Ta preglednica velja za organizacijo tekmovanj v več krogih, vendar je treba ob
odločitvi za kombinacijo, kjer za celotno razdaljo uporabimo več krogov,
upoštevati tudi obliko starta ter širino proge.
Tekmovanja v posamičnem sprintu ter v sprintu štafet lahko prirejamo na enem
ali več krogih.
310.2

Definicija tehnik

310.2.1

Klasična tehnika

310.2.1.1

Klasična tehnika vključuje tehnike diagonalnega koraka, tehnike soročnega
odrivanja, tehnike škarjastega koraka brez faze drsenja, tehniko spusta in tehnike
spremembe smeri.

310.2.1.2

Enojni ali dvojni drsalni korak ni dovoljen.

310.2.1.3

Tehnike spremembe smeri vključujejo korake in odrive, kjer tekmovalec
spreminja smer teka. Na mestih, kjer je potegnjena smučina, uporaba tehnike
spremembe smeri z odrivanjem ni dovoljena. Slednje velja tudi za tekmovalce, ki
tečejo izven smučine.

19

V izvirniku zadnji dve razdalji manjkata.
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310.2.2

Prosta tehnika
Prosta tehnika vključuje vse tehnike smučarskega teka.

310.3

Tekmovalni program ZOI, SP, MSP, WC ter tekmovanj FIS

310.3.1

V principu naj bo razmerje med tekmovanji v obeh tehnikah na tekmovanjih za
svetovni pokal vsako leto enako, kar velja tudi za ZOI, SP ter MSP.

310.3.2

ZOI in SP

310.3.2.1

Program ZOI ter SP:
Tekmovanja s posamičnim startom: Moški:
Ženske:

15 km klasično/prosto
10 km klasično/prosto

Tekmovanja z množičnim startom:

Moški:
Ženske:

50 km klasično/prosto
30 km klasično/prosto

Skiatlon:

Moški:
Ženske:

15 km klasično - 15 km prosto
7.5 km klasično - 7.5 km prosto

Štafetna tekmovanja:

Moški:
Ženske:

4 x 10 km klasično/prosto
4 x 5 km klasično/prosto

Posamični sprint:

Moški:
Ženske:

1.0 – 1.8 km klasično/prosto
0.8 – 1.6 km klasično/prosto

Sprint štafet:

Moški:
Ženske:

1.0 – 1.8 km klasično/prosto
0.8 – 1.6 km klasično/prosto

Opozorilo: Klasična ter prosta tehnika se izmenjujeta med posameznimi ZOI ter
SP, kot tudi med posamičnim sprintom ter sprintom štafet in med posamičnim
startom ter množičnim startom.
Sestava programa se glede na to, da je med ZOI na voljo več tekmovalnih dni kot
med SP lahko spremeni. Glavni dejavnik pri odločanju o tem bo TV prenos.
Skiatlon vedno izvedemo tako, da je prvi del v klasični tehniki in drugi del v prosti
tehniki.
Štafetna tekmovanja izvedemo tako, da sta prva in druga predaja v klasični
tehniki in tretja in četrta v prosti tehniki.
310.3.2.2

Na SP bo za tekmovalce z več kot 90 točkami FIS in tekmovalke z več kot 120
točkami FIS prirejeno posebno kvalifikacijsko tekmovanje. Prvih 10 uvrščenih na
tem tekmovanju bo imelo pravico nastopa (v okviru nacionalne kvote) na
tekmovanju s posamičnim startom.

310.3.3

Svetovni pokal
Program sezone svetovnega pokala vsako leto določi FIS. Razdalje in tehnike teka
so določene na letnem nivoju. V podporo razvoju tekaškega športa lahko v
program svetovnega pokala vključimo tudi testna tekmovanja. Vključena so lahko
tudi tekmovanja na večjih razdaljah.

310.3.4

Mladinsko svetovno smučarsko prvenstvo (MSP)
Formati, tehnike in razdalje tekmovanj na MSP so:
Ženske

Moški
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Posamični start
Skiatlon
Posamični sprint
Štafeta

5 km P*
5 km K + 5 km P
0.8 – 1.6 km K*
4 x 3.3 km K/P

10 km P*
10 km K + 10 km P
1 – 1.8 km K*
4 x 5 km K/P

* Tehniko teka vsako leto menjamo med tekmovanjem s posamičnim startom ter
sprintom.
310.3.5

Svetovno smučarsko prvenstvo do 23 let (U23 WSC)
Posamični start
Skiatlon
Posamični sprint

Ženske
10 km P*
7.5 km K + 7.5 km P
0.8 – 1.6 km K*

Moški
15 km P*
15 km K + 15 km P
1.0 – 1.8 km K

* Tehniko teka vsako leto menjamo med tekmovanjem s posamičnim startom ter
sprintom.

311

Proge za tekmovanja v teku na smučeh

311.1

Osnovne značilnosti

311.1.1

Proge za tek na smučeh morajo biti speljane tako, da predstavljajo tehnično,
taktično in fizično preizkušnjo pripravljenosti tekmovalcev. Stopnja zahtevnosti
proge naj bo prilagojena nivoju tekmovanja. Progo speljemo čim bolj naravno, da
z valovitim terenom, vzponi in spusti preprečimo monotonost. Kjer je mogoče,
progo speljemo skozi gozd.
Ritma teka naj ne prekinjajo ostri zavoji ali strmi vzponi. Spusti naj bodo speljani
tako, da za tekmovalce predstavljajo izziv, obenem pa jih je celo ob zelo hitri
smučini mogoče presmučati.

311.1.2

Načeloma naj ima proga za tek na smučeh:
- Eno tretjino vzponov z naklonom med 9% (1:11) in 18% (1:5,5), z višinsko
razliko nad 10 metrov in nekaj krajših vzponov z naklonom nad 18%.
- Eno tretjino valovitega in razgibanega terena, kjer značilnosti terena izkoristimo s kratkimi vzponi in spusti (z višinsko razliko med 1 in 9 metri).
- Eno tretjino različnih spustov, ki zahtevajo vsestransko obvladovanje tehnik
spusta.

311.1.3

Na ZOI, SP, MSP, tekmovanjih WC ter COC lahko proge uporabljamo samo v tisti
smeri, kot je predvideno v homologacijskih certifikatih.

311.1.4

Za vse udeležene ekipe moramo v bližini štadiona pripraviti območje za
preizkušanje drsnosti smuči s testnimi smučinami. Območje naj bo blizu
prostorom za pripravo smuči ter progam za ogrevanje. Smučine za testiranje
smuči moramo pripraviti po enakih standardih, kot smučine na tekmovalni progi.

311.1.5

Ogrevalne proge naj bodo pripravljene čim bližje stadionu.

311.2

Homologacija

311.2.1

Vsa tekmovanja FIS v teku na smučeh naj bodo izvedena na homologiranih
progah. Podrobnosti postopkov za homologacijo so opisane v Priročniku FIS za
homologacijo smučarskih tekaških prog20.

20

http://www.fis-ski.com/data/document/homologation-manual-2012_1.pdf
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311.2.2

Na tekmovanjih, ki so načrtovana za promocijo smučarskega tekaškega športa je
mogoče uporabiti proge izven homologacijskih standardov, če so bila odobrena s
strani pododbora za pravila in nadzor.

311.2.3

Organizator mora tehničnemu delegatu zagotoviti kopije potrjenih načrtov prog
in homologacijskih certifikatov. Materiali morajo vključevati merilno skalo in
označeno smer severa.

311.2.4

Definicije

311.2.4.1

Višinska razlika (HD; Height difference) je razlika med najvišje in najnižje ležečo
točko na progi.

311.2.4.2

Najvišji vzpon (MC; Maximum climb) je vzpon z največjo parcialno višinsko
razliko. Vzpon je lahko prekinjen z valovitim odsekom dolžine do 200 m ali s
spustom z višinsko razliko do 10 m.

311.2.4.3

Skupni vzpon (TC; Total climb) predstavlja seštevek vseh vzponov na progi.

311.2.5

Norme za tekmovalne tekaške smučarske proge
Vrednosti HD, TC in MC na homologirani tekmovalni tekaški progi morajo
ustrezati normam v spodnji preglednici:
Dolžina proge

HD

MC

TC

Sprint P
Sprint K
2.5 km
3.3 km
3.75 km
5 km
7.5 km
8.3 km
10 km
15 km in več

največ 50m
največ 50m
največ 50m
največ 65m
največ 80m
največ 100m
največ 125m
največ 125m
največ 125m
največ 150m

0 – 30 m
10 – 30 m
30 – 50 m
30 – 65 m
30 – 80 m
30 – 80 m
30 – 80 m
30 – 80 m
30 – 80 m
30 – 80 m

0 – 60 m
20 – 60 m
75 – 105 m
100 – 135 m
100 – 150 m
150 – 210 m
200 – 300 m
210 – 350 m
250 – 420 m
400 – 600 m
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311.2.6

Kategorije prog glede na širino
Širina tekaške proge za posamezen tekmovalni format mora ustrezati vrednostim
v spodnji preglednici:
Najmanjša širina proge
Kategorija

Vzponi

A
B

3m
4m

Valovit
teren
3m
4m

C

6m

6m

6m

D

9m

9m

6m

E

12 m

9m

9m

Format uporabe

Spusti
3m
4m

Posamični start K
Posamični start P
Štafeta predaja K
Množični start K
Skiathlon prvi del (K)
Zasledovalni start K
Štafeta predaja P
Sprint K
Sprint štafet K
Množični start P
Skiathlon drugi del (P)
Zasledovalni start P
Sprint P
Sprint štafet P
Skiathlon
(obe tehniki na isti progi)

311.2.7

Najvišja točka tekaške proge na ZOI, SP, MSP, WC At OWG, WSC, JWSC naj ne
presega 1800 m.

311.2.8

Za tekmovanja nivoja COC ali FIS lahko homologiramo tudi proge, ki imajo najvišji
vzpon (MC) višine 25 m in/ali najvišjo točko nad 1800 m.

311.3

Priprava proge

311.3.1

Priprava pred sezono
Odstraniti je potrebno skale, kamenje, korenine, štore, grmovje in podobne
ovire. Proge pripravimo že pred zimo tako, da je na njih možno tekmovati tudi ob
tanki snežni odeji. Na predelih proge, kjer je odtekanje vode problematično,
uredimo ustrezno drenažo. Poletno pripravo proge načrtujemo tako, da bo po
njej možno izvajati tekmovanja tudi, ko bo snežna odeja debela približno 30 cm.
Posebno pozornost posvetimo spustom ter potrebnim nagibom na ovinkih.

311.3.2

Splošna priprava za tekmovanje

311.3.2.1

Progo v celoti pripravimo z mehanično opremo. Če uporabljamo težje stroje,
skušamo čim bolj ohraniti normalno konfiguracijo in s tem valovitost terena.

311.3.2.2

Progo pripravimo v širini, ki ustreza priporočilom Priročnika za homologacijo
tekaških prog FIS in obliki tekmovanja (glej tudi člene ICR v razdelku C). Progo
utrdimo v takšni širini, da tekmovalci po njej nemoteno smučajo in prehitevajo.
Kjer proga preči pobočje, mora biti toliko široka, da predel lahko dobro utrdimo.

311.3.2.3

Progo moramo v celoti pripraviti in ustrezno označiti vključno s kilometrskimi
oznakami že pred uradnim treningom. Proge za testiranje smuči pripravimo
enako, kot tekmovalno progo.
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311.3.2.4

Med tekmovanjem moramo vsem tekmovalcem zagotoviti enake pogoje na
progi. Ob močnem sneženju ali vetru moramo imeti na voljo zadostno število
usposobljenih predtekmovalcev in/ali posebej opremljenih patrulj, ki jih
pošljemo na progo, da na njej ohranjajo stanovitne razmere. V sodelovanju z
razsodiščem moramo pripraviti ustrezen akcijski načrt.

311.3.2.5

Vsakršna uporaba umetnih sredstev za izboljšanje drsnosti je prepovedana. V
posebnih primerih lahko uporabimo kemikalije, s katerimi preprečimo mehčanje
površine proge.

311.3.3

Priprava za klasično tehniko

311.3.3.1

Število smučin določi razsodišče glede na dolžino proge, širino proge, profil proge
in format tekmovanja (glej tudi člene ICR v razdelku C).

311.3.3.2

Smučine običajno potegnemo po idealni liniji tekmovalne proge. Običajno je to
na sredini proge, z izjemo v zavojih.

311.3.3.3

Na zavojih naj bo linija smučine speljana tako, da v njej smuči neovirano drsijo.
Kjer to zaradi pričakovanih hitrosti tekmovalcev ni mogoče doseči, smučino
odstranimo. Pri tej odločitvi upoštevamo najboljše tekmovalce ter največje
možne hitrosti. Smučina skozi zavoj mora biti speljana tako blizu roba proge
(ograje), da smučanje med smučino in robom proge ni možen.

311.3.3.4

Pri odločanju o ustrezni pripravi proge ter smučin moramo upoštevati najboljše
tekmovalce in najvišje možne hitrosti.

311.3.3.5

Smučina mora omogočati drsenje in kontrolo smuči brez stranskega zaviranja
vezi. Razdalja med smučinama naj bo od 17 do 30 cm, merjeno od sredine vsake
smučine. Globina posamezne smučine naj bo med 2 in 5 cm, kar velja tudi ob
trdem ali zmrznjenem snegu.

311.3.3.6

Če je na progi več parov smučin, naj bodo vsaj 1.2 metra narazen, merjeno od
sredine vsakega para.

311.3.4

Priprava za prosto tehniko

311.3.4.1

Proga za tekmovanje v prosti tehniki naj bo dobro utrjena v vsej njeni širini. vsaj 4
metre široko. Širina proge mora biti primerna tekmovalnemu formatu (glej tudi
člene ICR v poglavju C).

311.3.4.2

Razsodišče odloči, kje in kako v spustih pripravimo smučine.

311.4

Označevanje proge

311.4.1

Proga naj bo vedno označena tako, da tekmovalci o njenem poteku niso nikoli v
dvomih. Na ZOI in SP moramo barve oznak določiti in opisati v opisu prog.

311.4.2

Kilometrske oznake naj prikazujejo število že pretečenih kilometrov na progi.

311.4.3

Odcepe in križišča moramo označiti z jasnimi in dobro vidnimi oznakami.
Neuporabljene dele proge moramo zagraditi z mrežami ali talnimi pregradami (vboard).

311.5

Okrepčevalnice

311.5.1

Organizacijski odbor mora na progi pripraviti vsaj eno okrepčevalnico (v cilju).

311.5.2

Razsodišče odloča o pozicijah in omejitvah za okrepčevalnice na tekmovalni
progi.
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311.6

Zaščita proge

311.6.1

Na tekmovanjih ZOI, SP, WC ter MSP morajo biti proge ograjene na vseh mestih,
kjer bi gledalci lahko ovirali tekmovalce.

311.7

Trening in pregled proge

311.7.1

Tekmovalcem in osebju ekip moramo omogočiti trening in ogled proge v
tekmovalnih razmerah. Če je le mogoče, naj bo dva dni pred tekmovanjem
možno trenirati na progi. Razsodišče lahko progo zapre ali omeji uporabo proge
na določene odseke ali na določen čas.

312

Stadion za tek na smučeh

312.1

Območje stadiona

312.1.1

Stadion za tek na smučeh moramo pripraviti skupaj z dobro načrtovanim
štartnim in ciljnim območjem.

312.1.2

Ureditev štadiona naj omogoča, da so posamezne funkcionalne enote med seboj
ločene in nadzirane z vrati, mrežami in označenimi conami. Štadion mora biti
pripravljen tako, da:
- ga tekmovalci lahko večkrat pretečejo,
- lahko tekmovalci, funkcionarji, predstavniki medijev, serviserji in gledalci
enostavno dosežejo njim namenjena območja,
- je na voljo dovolj prostora za izvedbo vseh tekmovalnih formatov.

312.2

Območje starta

312.2.1

Prvih 50 m predstavlja startno območje. To območje lahko ločimo s koridorji in v
njih lahko vrežemo klasične smučine. Število, širino in dolžino koridorjev
razsodišče določi glede na format tekmovanja (glej tudi člene ICR v poglavju C).

312.2.2

Štartna mesta določimo v skladu na tekmovalni format (glej tudi člene ICR v
poglavju C).

312.3

Ciljno območje

312.3.1

Zadnjih 50 do 100 m v ciljni ravnini je območje cilja. To območje običajno
razdelimo na koridorje. Jasno morajo biti označeni in dobro vidni, vendar pa
oznake ne smejo ovirati smučanja. Število, širino in dolžino koridorjev določi
razsodišče glede na format tekmovanja (glej tudi člene ICR v poglavju C).

312.3.2

Ciljna linija mora biti jasno označena z barvno črto. Širina ciljne črte je največ 10
cm.

312.3.3

10 do 15 metrov za ciljno črto je kontrolna črta. Tekmovalci ne smejo sneti smuči,
dokler ne prečkajo te črte (člen 206.5). Kršitve je potrebno prijaviti razsodišču.

312.4

Predajni prostor

312.4.1

Predajni prostor na ekipnih tekmovanjih mora biti dovolj širok in dolg, jasno
označen ter postavljen na ravnem ali rahlo vzpenjajočem se terenu na stadionu.

312.4.2

Velikost (dolžina in širina) naj bo prilagojena formatu tekmovanja (glej tudi člene
ICR v poglavju C) ter razpoložljivemu prostoru na stadionu.
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312.5

Menjalni boksi

312.5.1

Na tekmovanjih kjer je dovoljena menjava smuči, moramo pripraviti območje z
menjalnimi boksi tako, da ima vsak tekmovalec določen svoj boks, ki je označen z
njegovo startno številko. V območju menjalnih boksov moramo pripraviti izhod
tako, da so možnosti za zapletanja čim manjše. Za tiste tekmovalce, ki ne gredo v
svoje menjalne bokse pripravimo poseben koridor, ki mora predstavljati
najkrajšo pot skozi območje.

312.6

Delovni pogoji

312.6.1

Za funkcionarje tekmovanja, člane razsodišča, trenerje, predstavnike medijev ter
servisno osebje morajo biti v območju stadiona na voljo ustrezne delovne cone,
kjer lahko opravljajo svoje delo, ne da bi pri tem ovirali postopke na startu in v
cilju. Dostop do stadiona za te osebe moramo nadzirati.

312.6.2

Prostori za merjenje časov in izračun rezultatov naj bodo v stavbi z dobrim
pregledom na start in cilj.

312.6.3

Funkcionarjem FIS in članom razsodišča na ZOI, SP, MSP ter WC moramo
zagotoviti delovni prostor z dobrim razgledom na stadion in v neposredni bližini
stadiona..

312.6.4

Ogrevan prostor v neposredni bližini stadiona mora biti na voljo za delovanje
zdravniške službe.

312.7

Dodatni objekti

312.7.1

V neposredni bližini stadiona na ZOI, SP, MSP ter WC pripravimo območje za
pripravo ekip, kjer so zagotovljene kabine za pripravo smuči ter prostor za
servisne tovornjake. Dostop do tega območja moramo nadzirati. Kabine za
pripravo smuči morajo imeti ogrevanje ter dobro prezračevanje na prisilni vlek.

312.7.2

za tekmovalce moramo poleg stadiona pripraviti stranišča in kopalnice, ki morajo
biti lahko dostopne iz območja starta.

312.8

Objava tekočih obvestil

312.8.1

Poleg kabin za pripravo smuči in na območju stadiona21 postavimo oglasno
desko, kjer objavljamo rezultate, pomembne informacije organizacijskega
odbora, informacije razsodišča ter temperature zraka in snega.
Objaviti moramo temperature ob naslednjih časih: dve uri pred startom, uro
pred startom, pol ure pred startom, ob času starta, pol ure po startu, uro po
startu.

312.8.2

temperature za objavo merimo v stadionu ter na mestih, kjer lahko pričakujemo
ekstremne temperature (najnižja točka, najvišja točka).

312.8.3

Za napovedovanje tekmovanja in objavo pomembnih informacij moramo
uporabiti ozvočenje.

312.8.4

Za informiranje tujih tekmovalcev, trenerjev in gledalcev moramo uporabiti
Angleški jezik.

21

Običajno to pomeni 2 oglasni deski.
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313

Uradne prijave za organizatorja

313.1

Postopek

313.1.1

Organizator mora vsem relevantnim nacionalnim smučarskim zvezam poslati
uradne prijavne obrazce v elektronski ali papirni obliki. Lahko tudi zagotovi
možnost postopka online prijav.

313.1.2

Na prijavnem obrazcu morajo biti najmanj tisti podatki, ki so na uradnem
prijavnem obrazcu FIS.

313.1.3

Postopek prijav za tekme svetovnega pokala določi odbor za tek na smučeh FIS.

313.2

Prejem uradnih prijav za posamezno tekmovanje

313.2.1

Uradne prijave in (kjer je to potrebno) razporeditev v startne grupe mora
sekretar tekmovanja prejeti in preveriti do 2 uri pred sestankom vodij ekip.

313.2.2

Ko za določanje vrstnega reda starta uporabimo grupe, bo sekretar tekmovanja v
primeru, da ni dobi drugačnih navodil, za razporeditev tekmovalcev v startne
grupe uporabil vrstni red iz prejete pisne prijave.

313.2.3

Ko za določanje vrstnega reda starta določimo točke FIS, mora sekretar
tekmovanja pripraviti urejen seznam prijavljenih tekmovalcev z njihovimi
točkami FIS iz veljavne liste točk FIS.

313.3

Naknadne prijave

313.3.1

Naknadne prijave lahko pred žrebanjem dovoli razsodišče.

313.3.2

naknadne prijave po žrebanju niso dovoljene.

313.4

Nadomestni tekmovalci

313.4.1

Po žrebanju lahko nadomestimo tekmovalca le v primeru višje sile (poškodba,
bolezen ipd.) in če razsodišče dovoli nadomestno prijavo. Take primere mora
razsodišču potrditi zdravnik najmanj dve uri pred startom.

313.4.2

V primeru, da do poškodbe pride med nesrečo v času ogrevanja, lahko razsodišče
dovoli nadomestno prijavo tudi manj kot dve uri pred startom, če je nesreča
prijavljena in potrjena s strani vodje zdravniške in reševalne službe
organizacijskega odbora.

313.4.3

Če je bil nadomeščeni tekmovalec izbran za doping kontrolo, jo mora vseeno
opraviti, prav tako pa jo mora opraviti nadomestni tekmovalec. Če je nadomestni
tekmovalec na testu pozitiven, nadomestna prijava ni dovoljena.

313.4.4

Startno pozicijo nadomestnega tekmovalca določimo v skladu z določili ICR v
razdelku C (formati tekmovanj).

313.4.5

Vodje ekip morajo najkasneje 30 minut pred startom sekretarja tekmovanja
obvestiti, kateri njihovi tekmovalce, ki so na startni listi, se tekmovanja zaradi
bolezni ali drugih razlogov ne morejo udeležiti. Če je bil katerikoli od teh
tekmovalcev izbran za doping kontrolo, morajo to kontrolo še vedno opraviti.

313.5

Razporejanje v grupe

313.5.1

Vsak vodja ekipe lahko predlaga razporeditev svojih tekmovalcev tako, da jih
pred žrebanjem enakomerno razporedi po grupah. Če je tekmovalcev iz ene
ekipe več, kot grup, mora vodja ekipe preostale tekmovalce po lastni presoji
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enakomerno porazdeliti po vseh grupah. To pravilo zavezuje tudi ekipe z manj
tekmovalci, kot je grup.
Primer:
Ekipe
Ekipa A
Ekipa B
Ekipa C

Grupe
I
2
1
1

8 prijav
6 prijav
3 prijave

II
2
2
-

III
2
1
1

IV
2
2
1

313.5.2

Pri 20 ali manj tekmovalcih oblikujemo grupe I in II. Pri najmanj 21 in največ 40
tekmovalcih oblikujemo grupe I, II in III. Pri več, kot 40 tekmovalcih pa
oblikujemo vse štiri grupe.

314

Vrstni red starta

314.1

Načela

314.1.1

Startno listo lahko pripravimo z žrebanjem, z uporabo sistema točk, vrstnega
reda v pokalu, skupnega vrstnega reda v etapnih tekmovanjih, sistema kvalifikacij
ali drugih metod.

314.2

Žrebanje

314.2.1

Žrebamo lahko ročno ali s pomočjo računalnika.

314.2.2

Žrebanje izvedemo z dvojnim naključnim izbiranjem.

314.2.3

Če uporabimo grupe, žrebamo štartne številke v okviru vsake grupe posebej.
Običajen vrsti red starta po grupah je I, II, III,IV. Med žrebanjem razporeda
tekmovalcev po grupah ni dovoljeno menjati.

314.2.4

Če je tekmovanje prestavljeno na drug datum, moramo žrebanje ponoviti (člen
217.6).

314.2.5

Žrebanje lahko izvedemo tudi pred sestankom vodij ekip. V tem primeru mora
žrebanje nadzorovati razsodišče.

314.3

Ročno žrebanje

314.3.1

Vsakemu tekmovalcu dodelimo zaporedno številko glede na število tekmovalcev
v grupi (primer: če je v grupi 23 tekmovalcev, razdelimo številke od 1 do 23). V
prvem koraku izvlečemo eno izmed teh številk (1-23). Istočasno izvlečemo še
štartno številko (na primer za grupo s 23 tekmovalci eno številko med 45 in
vključno 67). Tako izžrebana številka je štartna številka tekmovalca z zaporedno
številko, ki je bila izžrebana v prvem koraku. Za izvedbo obeh korakov žrebanja
uporabimo ustrezno oštevilčene kroglice v dveh zaprtih škatlah. Po žrebanju
štartne številke za enega tekmovalca listek oziroma tablico s podatki o njem
premestimo s table za grupiranje na tablo z vrstnim redom starta.

314.4

Računalniško žrebanje

314.4.1

Član razsodišča mora preveriti pravilnost postopka računalniškega žrebanja.

314.4.2

Pri tej metodi je potrebno podatke o tekmovalcih in razporeditvi po grupah
vnaprej vpisati v računalnik. Računalniški program mora zagotoviti vsaj naslednje
4 korake izpisovanja na zaslon:
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1.
2.
3.
4.

Na zaslonu se prikaže seznam tekmovalcev in njihovih zaporednih številk iz
ene grupe.
Računalniški program naključno izbere ime enega izmed tekmovalcev in ga
prikaže na zaslonu.
Računalniški program naključno izbere štartno številko za tega tekmovalca.
Številka in ime tekmovalca se izpišeta na zaslonu.
Računalniški program na zaslonu prikaže štartno listo, na katero je uvrščen
pravkar izžrebani tekmovalec.

314.5

Določanje vrstnega reda starta z uporabo sistema točk

314.5.1

Vrstni red starta lahko pripravimo na osnovi liste točk FIS ali jakostnih lestvic
(distanca, sprint ali skupna).

314.5.2

Glej smernice za točke FIS za določanje veljavnih list.

314.6

Prednostna skupina22

314.6.1

Prednostna grupa je izjema. V njej so najboljši tekmovalci od tistih, ki so
prijavljeni na tekmovanje. Prednostno grupo lahko sestavimo na podlagi točk FIS,
trenutnih razvrstitev v pokalnem tekmovanju ali trenutne skupne razvrstitve v
etapnih tekmovanjih.

314.6.2

Na ZOI, SP ter tekmovanjih WC prednostno skupino sestavlja prvih 30
tekmovalcev iz trenutne razvrstitve v svetovnem pokalu (distanca ali sprint). V
kolikor ni že uvrščen v prednostno skupino, je dodatno v njej tudi trenutno
vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala. Tekmovalcev ki so sicer uvrščeni
med prvih 30 v trenutni razvrstitvi posameznega svetovnega pokala, pa na
tekmovanje niso prijavljeni, ni dovoljeno nadomestiti z drugimi tekmovalci.

314.6.3

Tekmovalci, ki imajo pravico nastopa v prednostni skupini, morajo na tekmovanju
v prednostni skupini tudi nastopiti.

314.6.4

Razsodišče v skladu posebnih pravil za posamezen format tekmovanja določi
startno pozicijo za prednostno grupo. Načeloma naj prednostna skupina starta na
najugodnejši startni poziciji.

314.7

Štartne številke

314.7.1

Dizajn
Štartne številke morajo biti čitljive s prsne in hrbtne strani. Tekmovalcev v
nobenem pogledu ne smejo ovirati. Velikosti, oblike in načina pritrditve štartne
številke ni dovoljeno spreminjati. Organizator je dolžan zagotoviti praktične
štartne številke. Štartne številke, ki jih uporabimo na tekmovanjih v sprintu in na
tekmovanjem z zasledovalnim ali množičnem startom, morajo imeti številke
izpisane tudi na bočnih straneh pod rokami, to je možno tudi pri drugih
tekmovanjih.

314.7.2

Številke na nogah

314.7.2.1

Na tekmovanjih z množičnim startom, v skiatlonu, z zasledovalnim startom ter v
posamičnem sprintu si morajo tekmovalci na nogo, ki je bližje foto-finiš kameri,
pritrditi številko.

22

Seeded group
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314.7.2.2

Na sprintu štafet ter štafetnih tekmovanjih si mora tekmovalec zadnje predaje na
nogo, ki je bližje foto-finiš kameri, pritrditi številko.

315

Postopki starta

315.1

Vrste startov

315.1.1

Na tekmovanjih iz koledarja FIS uporabljamo posamični start, množični start,
handicap start ter starte izločilnih tekov.

315.2

Postopek posamičnega starta

315.2.1

Pri posamičnem startu običajno uporabimo 30 sekundni startni interval in pri
kvalifikacijah sprinta 15 sekundni startni interval. Razsodišče lahko odobri krajše
ali daljše intervale.

315.2.2

Startna povelja se začnejo z odštevanjem 5 sekund pred startom ("5-4-3-2-1"),
nato sledi povelje »Start!«. Odštevanje in startno povelje sta lahko ustna ali s
pomočjo zvočne naprave.

315.2.3

Preden starter da štartno povelje, morajo biti tekmovalčeve noge pri miru za
štartno linijo. Palice naj bodo pri miru zabodene pred štartno črto in/ali štartnimi
vrati.

315.2.4

Tekmovalec lahko starta kadarkoli v času med tremi sekundami pred štartnim
poveljem in tremi sekundami po njem. Če je startal prej, kot tri sekunde pred
štartnim poveljem, velja to kot napačen start. Če je bil start več kot tri sekunde
prepozno, se to šteje kot prepozen start in kot čas starta velja čas s štartne liste.

315.2.5

Tekmovalec, ki starta prepozno, ne sme ovirati drugih tekmovalcev, ki startajo.

315.2.6

Tako pri elektronskem kot pri ročnem merjenju časov zabeležimo dejanski štartni
čas, za primer, da razsodišče odloči, da je zapozneli start posledica višje sile.

315.3

Postopek množičnega starta

315.3.1

Množični start izvedemo tako, da pripravimo poševne startne linije v obliki
puščice. To pomeni, da ima tekmovalec s startno številko 1 najugodnejše startno
mesto, sledi mu tekmovalec s številko 2 in tako naprej. Med tekmovalci moramo
imeti enoten razmik.
Številko ena postavimo na sredino startnega polja, sode štartne številke
razporedimo desno stran startnega polja, lihe pa na levo stran. Oznaka startnega
mesta s številko mora biti na sredini smučine.

315.3.2

Postopek množičnega starta začne dve minuti pred startnim poveljem. Tedaj
tekmovalcem, ki se zberejo na startnih mestih podamo napotke za start. Napotke
končamo, ko so vsi tekmovalci na svojih startnih mestih in damo opozorilo »ena
minuta do starta«. Sledi opozorilo »30 sekund do starta« in nato tišina do
startnega povelja ali signala.

315.4

Postopek handicap starta

315.4.1

Vrstni red in intervale startov določimo glede na rezultate prvega tekmovanja ali
skupne razvrstitve v etapnem tekmovanju. Pri pripravi startne liste zanemarimo
desetinke sekunde23.

23

Ne zaokrožujemo, temveč jih brišemo.
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Uvrstitev

Ime

Država

1
2
3

SVENSSON, Lars
ARKJANOW, Nikolai
KRECEK, Jan

SWE
RUS
CZE

Rezultat
25:12.9
25:14.2
25:21.7

Startno listo pripravimo tako, kot kaže spodnji primer:
Uvrstitev

Ime

Država

Čas starta

1
2
3

SVENSSON, Lars
ARKJANOW, Nikolai
KRECEK, Jan

SWE
RUS
CZE

0:00
0:02
0:09

315.4.2

Da se izognemo morebitnim prehitevanju za krog ali predolgemu tekmovanju,
lahko razsodišče dovoli tudi množični start ali hkratni start več skupin za
tekmovalce s konca startne liste. Razsodišče lahko tudi omeji število tekmovalcev
na startu.

315.4.3

Handicap start izvedemo brez elektronskih startnih vrat. Celoten potek starta
nadzorujemo z video kamero tako, da posnetek razsodišče lahko pregleda.

315.4.4

Za zagotavljanje točnega poteka starta moramo na vsaki od startnih stez
uporabiti veliko štartno uro, ki za tekmovalca na startu na tej stezi prikaže
startno številko ter čas starta. Startni prostor moramo pripraviti tako, da dva ali
več tekmovalcev lahko starta eden poleg drugega.

315.5

Postopek starta izločilnega teka24

315.5.1

V startnem območju pripravimo startno črto ter črto priprave na start. Črti sta 1
meter narazen.

315.5.2

Elektronska ali mehanična startna vrata lahko uporabimo, če uporabo odobri
razsodišče.

315.5.3

Tekmovalce zberemo pred črto priprave na start, kjer jim damo zadnja navodila
in jih razporedimo na posamezno startno mesto. Starter izda povelje »na startna
mesta« in tekmovalci se premaknejo do startne črte, kjer se postavijo v položaj
»pripravljen«. Ko so vsi tekmovalci na svojih startnih mestih in v položaju
»pripravljen«, starter izda povelje »pripravljeni«. Po izdaji tega povelja morajo
tekmovalci nepremično stati v položaju »pripravljen«. Po približno 2-5 sekundah
po izdaji povelja »pripravljeni«, starter sproži startni signal.

315.5.4

Starte brez startnih vratc izvajamo po enakih načelih in postopkih, kot so opisani
v prejšnjih členih.

315.6

Dolžnosti funkcionarjev na startu

315.6.1

Funkcionarji na startu morajo vsem tekmovalcem zagotoviti možnost, da startajo
pravočasno. Poleg starterja moramo imeti pomočnika starterja, ki je odgovoren
za beleženje podrobnosti vseh kršitev na startu.

315.7

Posledice napačnega starta

315.7.1

Na tekmovanjih s posamičnim startom ali z zasledovalnim startom tekmovalca, ki
napačno starta, ne pokličemo nazaj na startno črto. Napačne starte moramo
prijaviti razsodišču.

24

Heat start
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315.7.2

Po vsakem napačnem startu na tekmovanjih z množičnim startom ali s startom
izločilnega teka moramo start razveljaviti in ga ponoviti. Starter mora izdati
povelje za razveljavitev starta (drugi strel). Njegovi pomočniki morajo biti
postavljeni na primerni razdalji od starta tako, da tekmovalce pošljejo nazaj.

315.8

Označevanje smuči

315.8.1

Označevanje smuči izvajamo zgolj v primeru, da tako vnaprej odloči nadzorno
telo tekmovanja25. V tem primeru morajo za zagotavljanje kontrole smuči
tekmovalci pred startom označiti obe smučki. Tekmovalec mora pravočasno priti
na uradno mesto označevanja smuči, priti mora osebno in pri tem nositi svojo
startno številko.

315.9

Temperatura
Če na najhladnejšem mestu proge izmerimo temperaturo pod -20° C, razsodišče
tekmovanje prestavi ali odpove. V primeru težkih vremenskih razmer (močan
veter, visoka vlažnost zraka, močan snežni metež ali visoke temperature) lahko
razsodišče po posvetu z vodji udeleženih ekip ter vodjo zdravniške in reševalne
službe tekmovanje prestavi ali odpove.

316

Merjenje časov

316.1

Na vseh tekmovanjih iz koledarja FIS moramo uporabiti elektronsko merjenje
časov. Elektronsko merjenje vedno dopolnimo z ročnim merjenjem kot rezervnim
sistemom. Rezultate obeh sistemov navskrižno preverimo.

316.2

Če elektronsko merjenje začasno odpove, veljajo ročno izmerjeni časi, ki jih
popravimo s povprečno časovno razliko med elektronskim in ročnim merjenjem.
Če elektronsko merjenje med tekmovanjem večkrat ali popolnoma odpove,
veljajo ročno izmerjeni časi za vse tekmovalce. Če merimo ročno, moramo
upoštevati dejanski čas starta.

316.3

Pri ročnem merjenju izmerimo čas, ko je tekmovalec z eno nogo najprej
prekoračil ciljno črto.

316.4

Elektronsko merjenje

316.4.1

Za ugotavljanje uradnega časa prihoda v cilja lahko uporabimo eno od naštetih
tehnologij elektronskega merjenja časov:
- Elektronsko merjenje z uporabo foto celica. Merilno mesto svetlobnega ali
foto žarka mora biti 25 cm nad površino snega.
- Elektronsko merjenje z uporabo transponderjev26.
- Sistem foto – finiš kamer. Kot merilno mesto upoštevamo stik konice stopala
in ciljne črte.

316.5

V primeru, da tekmovalec med prečkanjem ciljne črte pade, upoštevamo čas
prihoda v cilj v skladu s členom 316.3 ali 316.4 le v primeru, da tekmovalec z
vsemi deli telesa in brez tuje pomoči prečka ciljno črto.

316.6

Za izračunavanje rezultatov čase startov in prihodov v cilj merimo vsaj z
natančnostjo 1/100 (0.01) s. Izračunani neto čas vsakega tekmovalca določimo

25
26

V Sloveniji je to Odbor za tek na smučeh oziroma Komisija za tekmovalni sistem in objekte v okviru tega Odbora.
Elektronski čipi, ki jih tekmovalci navadno pritrdijo na čevelj ali okrog gležnja. Uporabljamo jih predvsem za potrebe
TV prenosov (grafika), kontrole mimohoda ter ugotavljanje vrstnega reda prihodov v cilj.
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tako, da odštejemo zabeleženi čas starta od zabeleženega časa prihoda v cilj.
Končni rezultat tekmovalca določimo z natančnostjo 1/10 (0.1) tako, da
okrajšamo izračunani neto čas. Na primer, 38:24.38 okrajšamo v 38:24,3.
316.7

Med ZOI, SP, MSP ter na tekmovanjih WC moramo uporabiti foto – finiš kamere.

316.8

Sodnik v cilju odgovarja za seznam vrstnega reda prihodov tekmovalcev čez ciljno
črto. Seznam posreduje vodji merjenja in obdelave podatkov.

317

Rezultati

317.1

Izračun rezultatov

317.1.1

Rezultate dobimo iz razlike med časom prihoda v cilj ter časom starta. Na etapnih
tekmovanjih se seštevajo aktualni čas, bonus sekunde in časovne kazni iz vsake
etape.

317.1.2

Uvrstitve tekmovalcev, ki so vključeni v foto-finiš določimo glede na vrsti red, po
katerem so s konico prednjega stopala prečkali vertikalno ravnino nad ciljno črto.

317.2

Objava rezultatov

317.2.1

Listo neuradnih rezultatov objavimo takoj, ko je to mogoče. Na listi označimo čas
objave.

317.2.2

Uradna lista rezultatov mora vsebovati končni vrstni red tekmovalcev, njihove
kode FIS, startne številke, doseženi časi, vmesni časi, in na tekmovanju dosežene
točke. Poleg tega morajo biti na listi še naslednji podatki: tehnika teka, število
tekmovalcev, imena tekmovalcev ki so odstopili, imena tekmovalcev, ki so bili
diskvalificirani, tehnični podatki o progi (dolžina, HD, MC, TC), vremenski pogoji
in temperature, sestava razsodišča.
Primeri so na voljo na spletni strani FIS, podstrani za smučarski tek27 ali v
nordijski pisarni FIS.

317.2.3

V deželah, kjer ne uporabljajo latinice, naj bodo informacije in rezultati objavljeni
tudi v latinici.

317.2.4

Sekretar tekmovanja in TD s podpisom potrdita pravilnost uradne liste
rezultatov.

27

http://www.fis-ski.com/uk/disciplines/cross-country/results.html
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C.

Formati tekmovanj

321

Tekmovanja s posamičnim startom

321.1

Opredelitev
Na tekmovanju s posamičnim startom vsak tekmovalec starta ob času starta, ki
mu je določen. Končni rezultat je določen z razliko med časom prihoda v cilj in
časom starta.

321.2

Proge in stadion

321.2.1

Priporočene norme
Priprava za
klasično tehniko

prosto tehniko

A

B

1 ali 2 v idealni liniji

/

najmanj 1.2 m

/

1 koridor

1 koridor

1

Brez

Dolžina klasičnih smučin
(po startni črti)

konec startne ravnine

/

Razmik med smučinami

/

/

(Najmanjša) širina

4m

9m

Število koridorjev

3 smučine

3 koridorji
(3 m širine)

1.2 m

/

PROGA
Kategorija
Klasične smučine
Razmik med smučinami
START
Organizacija in priprava
Klasične smučine

CILJ

Razmik med smučinami

321.3

Prijave – nadomestne prijave

321.3.1

Nadomestne prijave so možne v skladu s členom 313.4.

321.3.2

Startno pozicijo nadomestnega tekmovalca določi razsodišče.

321.4

Vrstni red in postopek starta

321.4.1

Uporabiti moramo postopek posamičnega starta (člen 315.2)

321.5

Merjenje časov in rezultati

321.5.1

Če dva ali več tekmovalcev doseže enak čas, jih uvrstimo na isto mesto, kot
prvega pa vpišemo tekmovalca z najnižjo štartno številko (člen 219.2).

321.6

Razsodišče in protesti
Ni posebnih pravil.
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322

Tekmovanja z množičnim startom

322.1

Opredelitev
Na tekmovanjih z množičnim startom vsi tekmovalci startajo ob istem času,
končne rezultate pa določimo z vrstnim redom prihoda v cilj.

322.2

Proge in stadion

322.2.1

Priporočene norme
Priprava za
klasično tehniko

prosto tehniko

C

D

4 smučine

/

najmanj 1.2 m

/

startna mreža v obliki
puščice

startna mreža v obliki
puščice

Liho število, 5 ali 7

Liho število, 5 ali 7

Dolžina klasičnih smučin
(po startni črti)

50 - 100 m

30 - 50 m

Razmik med smučinami

najmanj 1.2 m

najmanj 1.2 m

(Najmanjša) širina

6m

12 m

Število koridorjev

najmanj 4 klasične
smučine

4 koridorji širine 3 m

1.2 m

/

PROGA
Kategorija
Klasične smučine
Razmik med smučinami
START
Organizacija in priprava
Klasične smučine

CILJ

Razmik med smučinami

322.2.2

Na progi ne sme biti dejavnikov, ki bi lahko povzročali gnečo ali zastoje.

322.2.3

Če na tekmovanju dovolimo menjavo smuči, moramo stadion organizirati tako,
da morajo tekmovalci, ki se odločijo za menjavo smuči, preteči daljšo razdaljo kot
tisti, ki se za menjavo smuči ne odločijo.

322.3

Prijave – nadomestne prijave

322.3.1

Nadomestne prijave so možne v skladu s členom 313.4.

322.3.2

Razsodišče določi startno mesto za nadomestnega tekmovalca. Pri tem uporabi
enak postopek, kot pri pripravi startne liste. Startno mesto tekmovalca bo med
startnima mestoma tekmovalcev, ki sta pred oziroma za njim.

322.3.3

Nadomestni tekmovalec nosi startno številko zamenjanega tekmovalca.

322.3.4

Startno mesto zamenjanega tekmovalca ostane prazno.

322.4

Vrstni red in postopek starta

322.4.1

Uporabiti moramo postopek za množični start (člen 315.3).

322.5

Merjenje časov in rezultati

322.5.1

Običajno veljajo pravila prehitevanja za en krog. Glej člen 343.13.
50

322.6

Razsodišče in protesti
Ni posebnih pravil.

51

323

Skiatlon

323.1

Opredelitev
Skiatlon je kombinirano tekmovanje, kjer tekmovalci startajo po postopku za
množični start in prvi del proge pretečejo v klasični tehniki, nato morajo v
menjalnem boksu obvezno zamenjati smuči in drugi del proge preteči v prosti
tehniki.

323.2

Proge in stadion

323.2.1

Priporočene norme
Priprava za
klasično tehniko

prosto tehniko

C ali E

D ali E

4 smučine

-

najmanj 1.2 m

-

startna mreža v obliki
puščice

-

liho število; 5 ali 7

-

PROGA
Kategorija
Klasične smučine
Razmik med smučinami
START
Organizacija in priprava
Klasične smučine

-

Dolžina klasičnih smučin
(po startni črti)

50 - 100 m

Razmik med smučinami

1.2 m

-

(Najmanjša) širina

-

najmanj 12 m

Število koridorjev

-

4 koridorji širine 3 m

Razmik med smučinami

-

-

dolžina 2.0 m – 2.5 m

širina 1.2 m – 1.5 m

CILJ

MENJALNI BOKSI
Priporočene mere

323.2.2

Območje z menjalnimi boksi

323.2.2.1

v območju z menjalnimi boksi ne izvajamo kontrole tehnike teka.

323.2.2.2

Proga mimo vhodov v posamezne bokse mora biti široka vsaj 4 m. Proga mimo
izhodov iz menjalnih boksov mora biti široka vsaj 6 m.

323.2.2.3

Opremo za prosto tehniko28 je potrebno pred startom prinesti v označene
menjalne bokse. V menjalne bokse ni dovoljeno prinesti druge opreme.

323.2.2.4

Tekmovalci morajo menjavo opreme opraviti brez tuje pomoči in v menjalnem
boksu. Zamenjana oprema mora ostati v menjalnem boksu, dokler tekmovalec
ne konča s tekmovanjem.

323.2.2.5

5 minut pred startom morajo trenerji in serviserji zapustiti območje z menjalnimi
boksi.

28

Smuči in palice
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323.3

Prijave – nadomestne prijave

323.3.1

Nadomestne prijave so možne v skladu s členom 313.4.

323.3.2

Razsodišče določi startno mesto za nadomestnega tekmovalca. Pri tem uporabi
enak postopek, kot pri pripravi startne liste. Startno mesto tekmovalca bo med
startnima mestoma tekmovalcev, ki sta pred oziroma za njim.

323.3.3

Nadomestni tekmovalec nosi startno številko zamenjanega tekmovalca.

323.3.4

Startno mesto zamenjanega tekmovalca ostane prazno.

323.4

Vrstni red in postopek starta

323.4.1

Uporabiti moramo postopek za množični start (člen 315.3).

323.5

Merjenje časov in rezultati

323.5.1

Običajno veljajo pravila prehitevanja za en krog. Glej člen 343.13.

323.6

Razsodišče in protesti
Ni posebnih pravil.
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324

Zasledovalna tekmovanja

324.1

Opredelitev
Zasledovalna tekmovanja so kombinirana tekmovanja, kjer so startni časi
tekmovalcev določeni z rezultati prejšnjega ali prejšnjih tekmovanj in je končni
rezultat določen z vrstnim redom prihoda v cilj.

324.2

Proge in stadion

324.2.1

Priporočene norme
Priprava za
klasično tehniko

prosto tehniko

B

C

4 smučine

/

najmanj 1.2 m

/

2 – 5 koridorjev

2 – 5 koridorjev

V vsakem koridorju po 1

V vsakem koridorju po 1

Dolžina klasičnih smučin
(po startni črti)

konec območja starta

10 m

Razmik med smučinami

3m

3m

(Najmanjša) širina

najmanj 6 m

najmanj 12 m

Število koridorjev

najmanj 4 smučine

4 koridorji širine 3 m

1.2 m

/

PROGA
Kategorija
Klasične smučine
Razmik med smučinami
START
Organizacija in priprava
Klasične smučine

CILJ

Razmik med smučinami

324.3

Prijave – nadomestne prijave

324.3.1

Nadomestna prijava v skladu s členom 313.4 je možna samo pred prvim delom
zasledovalnega tekmovanja.

324.4

Vrstni red in postopek starta

324.4.1

Uporabiti moramo postopek handicap starta (člen 315.4).

324.5

Merjenje časov in rezultati

324.5.1

Izračun končnih doseženih rezultatov zasledovalnega tekmovanja izvedemo s
kombinacijo rezultata (aktualnega časa teka) predhodnega tekmovanja brez
desetink sekunde s končnim rezultatom zaključnega tekmovanja vključno z
desetinkami sekunde. Vrstni red prihoda v cilj tudi določa končne uvrstitve.

324.5.2

Običajno veljajo pravila prehitevanja za en krog. Glej člen 343.13.

324.5.3

Razsodišče lahko v primeru težkih vremenskih razmer preloži ali odpove
tekmovanja29. V primeru odpovedi kot končni štejejo rezultati prvega dela
tekmovanja.

29

Mišljen je zasledovalni del
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324.6

Razsodišče in protesti
Ni posebnih pravil.
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325

Tekmovanja v posamičnem sprintu

325.1

Opredelitev
Tekmovanja v posamičnem sprintu začnemo s kvalifikacijami, ki jih izvedemo kot
tekmovanje s posamičnim startom. Po kvalifikacijah se tisti tekmovalci, ki se
kvalificirajo v nadaljnje tekmovanje, pomerijo v izločilnih tekih.

325.2

Proge in stadion

325.2.1

Priporočene norme
Priprava za
Klasično tehniko

Prosto tehniko

C

D

4 smučine

/

najmanj 1.2 m

/

Ločen koridor za
kvalifikacije,
6 koridorjev /startnih vrat
za izločilne teke

Ločen koridor za
kvalifikacije,
6 koridorjev /startnih vrat
za izločilne teke

Klasične smučine

1 v vsakem koridorju

1 v vsakem koridorju

Dolžina klasičnih smučin
(po startni črti)

Konec območja starta

15 m

Razmik med smučinami

1.8 m

najmanj 1.8 m

(Najmanjša) širina

najmanj 6 m

najmanj 12 m

Število koridorjev

najmanj 4 smučine

4 koridorji širine 3 m

1.2 m

/

PROGA
Kategorija
Klasične smučine
Razmik med smučinami
START

Organizacija in priprava

CILJ

Razmik med smučinami

325.2.2

Za kvalifikacije in izločilne teke uporabimo isto progo.

325.2.3

Posamezni deli proge morajo biti speljani naravnost in biti dovolj široki in dolgi,
da je na njih možno prehitevati.

325.3

Prijave – nadomestne prijave

325.3.1

Nadomestne prijave v skladu s členom 313.4 so dovoljene pred kvalifikacijami.

325.3.2

Startno mesto nadomestnega tekmovalca določi razsodišče.

325.4

Vrstni red in postopek starta

325.4.1

Kvalifikacije

325.4.1.1

Uporabiti moramo postopek posamičnega starta (člen 315.2). Startni interval je
lahko 10, 15, 20 ali 30 sekund.

325.4.1.2

Če je treba progo v kvalifikacijah preteči v dveh krogih, lahko uporabimo
posamični start z intervalnimi bloki.

325.4.1.3

V primeru, da več tekmovalcev doseže isti kvalifikacijski čas, bodo tekmovalci, ki
napredujejo v četrtfinale v rezultatih kvalifikacij uvrščeni glede na svoje točke FIS
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za sprint. Zaradi enakih doseženih časov v kvalifikacijah ne povečamo števila
tekmovalcev, ki napredujejo v četrt finale (30 / 24 / 16).
325.4.2

Finalni izločilni teki (četrtfinale, polfinale in finale)

325.4.2.1

Uporabiti moramo proceduro za start izločilnega teka (člen 315.5)

325.4.2.2

Na ZOI, SP in tekmovanjih WC izločilni teki vključujejo četrtfinale, polfinale ter A
finale. Na drugih tekmovanjih se o izločilnih tekih odloči organizator, kar lahko
vključuje tudi B finale.

325.4.2.3

Tekmovalci izbirajo startna mesta v naslednjem vrstnem redu:
- četrtfinale: glede na čase, dosežene v kvalifikacijah,
- polfinale: glede na uvrstitve v četrtfinalu in čase, dosežene v kvalifikacijah,
- finale30: glede na uvrstitve v polfinalu in čase, dosežene v kvalifikacijah.

325.4.2.4

Razporeditev tekmovalcev v četrtfinalne izločilne teke določimo glede na njihove
uvrstitve v kvalifikacijah. Razporeditve v nadaljnjih izločilnih tekih določimo glede
na uvrstitve v prejšnjem krogu izločilnih tekov. Spodnja preglednica ponazarja
razporeditve po posameznih izločilnih tekih v primeru, da med izločilnimi teki ne
merimo časov.

325.4.2.5

Preglednica A:
četrtfinalni teki s 6 tekmovalci v 5 izločilnih tekih (največ 30 tekmovalcev)
izločilni teki
T1
T2
T3
T4
razporeditev 1 – 20
1
4
5
2
10
7
6
9
11
14
15
12
20
17
16
19
razporeditev 21 – 25
21
24
25
22
razporeditev 26 – 30
30
27
26
29

T5
3
8
13
18
23
28

Nadaljevanje preglednice A:
polfinalni teki (12)
S1
T1 #1
T1 #2
T2 #1
T2 #2
T3 #2
R3-1*

*

30

S2
T4 #1
T4 #2
T5 #1
T5 #2
T3 #1
R3-2*

finalni teki (6 + 6)
B finale
A finale
S1 #4
S1 #1
S2 #4
S2 #1
S1 #5
S1 #2
S2 #5
S2 #2
S1 #6
S1 #3
S2 #6
S2 #3

Na tekmovanjih, kjer v izločilnih tekih ne merimo časov, na 6. pozicijo v polfinalih izberemo izmed tretjeuvrščenih tekmovalcev iz četrtfinalov. Najhitrejšega po času v kvalifikacijah izmed vseh tretjeuvrščenih v četrtfinalu (R3-1)
razporedimo v prvi polfinale (S1), drugega najhitrejšega po času v kvalifikacijah (R3-2) pa v drugi polfinale (S2).

A finale in B finale
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325.4.2.6

Preglednica B:
četrtfinale s 4 izločilnimi teki; največ 24 tekmovalcev
izločilni teki
Q1
Razporeditev 1 – 16
1
8
9
16
Razporeditev 17 – 20
17
Razporeditev 21 – 24
24

Q2
4
5
12
13
20
21

Q3
2
7
10
15
18
23

Q4
3
6
11
14
19
22

Nadaljevanje preglednice B:
polfinale(8)
S1
Q1 #1
Q1 #2
Q2 #1
Q2 #2

S2
Q3 #1
Q3 #2
Q4 #1
Q4 #2

finale
B finale
S1 #3
S1 #4
S2 #3
S2 #4

A finale
S1 #1
S1 #2
S2 #1
S2 #2

325.4.2.7

Na ZOI, SP, MSP in na tekmovanjih WC moramo v vseh izločilnih tekih izmeriti
čase. Razporeditve tekmovalcev v polfinalne in finalne izločilne teke izvedemo po
naslednjih načelih:
Na 6. poziciji v obeh polfinalih se uvrstita dva najhitrejša po času izmed tretje in
četrtouvrščenih v vseh četrtfinalih31. Hitrejšega od njiju razporedimo v prvi
polfinale in počasnejšega v drugi polfinale. V A finale se uvrstita prvo in
drugouvrščeni iz obeh polfinalnih tekov dva najhitrejša po času izmed tretje in
četrtouvrščenih v obeh polfinalih. Ostali tekmovalci so razporejeni v finale B32.
V primeru, da več tekmovalcev doseže čas srečnega poraženca (ki vodi v
naslednji krog tekmovanja), za razporeditev uporabimo doseženi čas kvalifikacij.
Če tudi na ta način ne moremo določiti razporeda, uporabimo sprint točke FIS, če
pa razporeditve tudi na ta način ni možno določiti, uporabimo žreb.

325.4.2.8

Razsodišče lahko na tekmovanjih z manj kot 20 tekmovalci v kvalifikacijah odloči,
da uporabi skrajšano verzijo preglednice A ali pa lahko tekmovalce razporedi
neposredno v polfinale ali finale.

325.4.2.9

Starter razglasi napačni start v primeru napake tekmovalca ali mehanične napake
na startnih vratih. Za vsak naslednji napačni start v istem izločilnem teku velja, da
je katerikoli tekmovalec, ki napačno starta, izločen iz nadaljnjega tekmovanja. Ta
tekmovalec bo uvrščen na zadnje mesto od vseh uvrščenih tekmovalcev v tem
krogu tekmovanja (6., 12., 30. oziroma 4., 8., 16. mesto).

325.5

Merjenje časov in rezultati

325.5.1

Na ZOI, SP, MSP in tekmovanjih WC moramo kvalifikacije v sprintu ter vse
izločilne teke čase starta in prihoda v cilj meriti z natančnostjo 1/1000, rezultate
pa objavljamo z natančnostjo 1/100. Na drugih tekmovanjih lahko uporabimo
tudi merilno opremo z natančnostjo 1/100 in rezultate objavljamo z natančnostjo
1/100.

325.5.2

Kvalifikacije

31
32

srečni poraženci
če ga izvedemo
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357.5.2.1

V primeru, da več tekmovalcev v kvalifikacijah doseže isti čas, jih v nadaljnji krog
tekmovanja razporedimo glede na njihove dosežene čase in sprint točke FIS.
Tekmovalci z enakim časom kvalifikacij, ki se ne uvrstijo v naslednji krog
tekmovanja, so na listi rezultatov uvrščeni na isto mesto.

325.5.3

Finalni del – izločilni teki

325.5.3.1

Tekmovalce, ki v posameznem krogu dosežejo enako uvrstitev in se ne uvrstijo v
naslednji krog tekmovanja, v končnih rezultatih uvrstimo glede na dosežene čase
v kvalifikacijah.

325.5.3.2

Na tekmovanjih v sprintu s 30 tekmovalci v četrtfinalu rezultate pripravimo kot
sledi:
31. – zadnje mesto uporabimo rezultate kvalifikacij
26. – 30. mesto
šestouvrščene iz vseh četrtfinalov razporedimo glede na
njihove uvrstitve v kvalifikacijah
21. – 25. mesto
petouvrščene iz vseh četrtfinalov razporedimo glede na
njihove uvrstitve v kvalifikacijah
16/17. – 20. mesto četrtouvrščene iz vseh četrtfinalov razporedimo glede na
njihove uvrstitve v kvalifikacijah (izjema je morebitni srečni
poraženec, ki napreduje v polfinale)
13. – 15/16. mesto tretjeuvrščene iz vseh četrtfinalov, ki se ne uvrstijo v polfinale razporedimo glede na njihove uvrstitve v kvalifikacijah
7. – 12. mesto
v primeru, da izvedemo finale B: tekmovalce finala B razporedimo po uvrstitvah iz finala B
v primeru, da finala B ne izvedemo, na ta mesta glede na
uvrstitve v polfinalu in uvrstitve v kvalifikacijah razporedimo tekmovalce, ki ne napredujejo v finale
1. – 6. mesto
uporabimo rezultate finala A

325.5.3.3

Na tekmovanjih v sprintu s 16 tekmovalci v četrtfinalu rezultate pripravimo kot
sledi:
17. – zadnje mesto uporabimo rezultate kvalifikacij
13. – 16. mesto
četrtouvrščene iz vseh četrtfinalov razporedimo glede na
njihove uvrstitve v kvalifikacijah
9. – 12. mesto
tretjeuvrščene iz vseh četrtfinalov razporedimo glede na
njihove uvrstitve v kvalifikacijah
5. – 8. mesto
uporabimo rezultate finala B
1. – 4. mesto
uporabimo rezultate finala A
Na tekmovanjih, kjer se v finalni del tekmovanja uvrsti drugačno število
tekmovalcev, uporabimo enak princip.

325.5.3.4

V primeru neodločenega rezultata v četrtfinalu ali polfinalu za mesto, ki vodi v
nadaljevanje tekmovanja, v nadaljevanje tekmovanja napreduje tekmovalec, ki
ima boljši čas kvalifikacij. V primeru, da do neodločenega rezultata pride v finalu
A ali finalu B, so taki tekmovalci v končnih rezultatih uvrščeni na isto mesto.

325.5.3.5

Če tekmovalec v posameznem izločilnem teku ne starta ali ne preteče celotne
proge, ga uvrstimo na zadnje mesto v tem krogu tekmovanja (6. mesto v finalu,
12. mesto v polfinalu, 30. mesto v četrtfinalu oziroma 4. mesto v finalu, 8. mesto
v polfinalu, 16. mesto v četrtfinalu).
59

325.5.3.6

Če tekmovalec v posameznem izločilnem teku zaradi višje sile ne priteče v cilj, ga
uvrstimo na zadnje mesto v tem izločilnem teku.

325.6

Razsodišče in protesti

325.6.1

V izločilnih tekih na ZOI, SP, MSP ter tekmovanjih WC je soglasna odločitev treh
članov razsodišča (in je eden od njih TD) enakovredna odločitvi razsodišča.

325.6.2

Zaradi časovnega pritiska pri izvajanju zaporednih izločilnih tekov med četrtfinali
in polfinali ni možno dovoliti vlaganja protestov. Proteste lahko vlagamo šele po
finalu.

325.6.3

Člen 224.7 ne velja med četrtfinali in polfinali.
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326

Tekmovanja v sprintu štafet

326.1

Opredelitev
Tekmovanja v sprintu štafet izvajamo kot štafetno tekmovanje, kjer po dva
tekmovalca izmenično tečeta od 3 do 6 predaj. Število in dolžino posamezne
predaje moramo objaviti v razpisu.

326.2

Proge in stadion

326.2.1

Priporočene norme
Priprava za
klasično tehniko

prosto tehniko

C

D

4 smučine

/

najmanj 1.2 m

/

startna mreža v obliki
puščice

startna mreža v obliki
puščice

liho število 3 - 5

liho število 3 - 5

Dolžina klasičnih smučin
(po startni črti)

konec startnega območja

15 m

Razmik med smučinami

1.2 m

1.2 m

(Najmanjša) širina

6m

12 m

Število koridorjev

najmanj 4 smučine

4 koridorji širine 3 m

1.2 m

/

Dolžina

45 m

45 m

Širina

9m

15 m

PROGA
Kategorija
Klasične smučine
Razmik med smučinami
START
Organizacija in priprava
Klasične smučine

CILJ

Razmik med smučinami
MENJALNI PROSTOR

326.2.2

Posamezni deli proge morajo biti speljani naravnost in biti dovolj široki in dolgi,
da je na njih možno prehitevati.

326.2.3

Poleg menjalnega prostora pripravimo območje za pripravo smuči. Razsodišče
določi število serviserjev na posamezno štafeto in o uporabi miz za pripravo
smuči.

326.3

Prijave – nadomestne prijave

326.3.1

Imena in vrstni red tekmovalcev, ki bodo dejansko nastopili, mora organizator
prejeti vsaj 2 uri pred sestankom vodij ekip.

326.3.2

Nadomestne prijave so možne v skladu s členom 313.4.

326.3.3

Nadomestni tekmovalec mora startati v isti predaji kot nadomeščeni tekmovalec.
Vrstnega reda predaj v štafeti ne moremo spreminjati.

326.3.4

Če je bil nadomestni tekmovalec prijavljen v kakšni drugi štafeti, ta štafeta ne
more startati.
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326.3.5

V primeru nadomestne prijave štafeta izgubi svoje štartno mesto in mora startati
čisto zadaj. Štartni vrstni red štafet z nadomestnimi prijavami določimo v skladu s
prvotnimi startnimi mesti. Prvotno določena startna mesta ostanejo prazna.

326.4

Vrstni red in postopek starta

326.4.1

Uporabiti moramo postopek za množični start (člen 315.3).

326.4.2

Običajno uporabimo 2 polfinala (npr. A in B) za določitev štafet, ki nastopijo v
finalu. Štafete enakomerno porazdelimo po razpoložljivih polfinalih po naslednjih
načelih:
- Štafeto z najnižjim seštevkom točk FIS uvrstimo v polfinale A.
- Preostale štafete po vrstnem redu glede na seštevek točk FIS paroma porazdelimo med razpoložljivimi polfinali (na primer štafeti 2 in 3, štafeti 4 in 5,
itd).

326.4.2.1

Če prijavljeni tekmovalec nima točk FIS oziroma so njegove točke višje kot 160, za
določitev startnih mest zanj uporabimo 160 točk.

326.4.3

Število štafet v posameznem polfinalu naj ne presega 15. Število štafet v finalu
naj ne presega 10.

326.4.4

Vrstni red polfinalov določimo z žrebom.

326.4.5

Štartna mesta v polfinalih: štafeta z najnižjim seštevkom točk FIS starta na prvem
mestu. Štafeta z drugim najnižjim seštevkom točk FIS starta na drugem mestu in
tako naprej. Za izračun uporabimo boljše od točk FIS za sprint ali distanco. V
primeru, da imata dve štafeti enak seštevek točk FIS dodelimo boljše štartno
mesto glede na to, kateri tekmovalec ima najnižjo vrednost točk FIS. Če tudi to ni
dovolj, startna mesta določimo z žrebom.

326.4.6

Napredovanje štafet iz posameznih polfinalnih tekov v finale določimo po
naslednjih načelih:
− če časov v polfinalih ne merimo, v finale napreduje prvih 5 štafet iz vsakega
polfinala,
− če v polfinalih merimo čase, se finale po mestu uvrstita prvi 2 štafeti z vsakega polfinala, potem pa še 6 po času izmed štafet, ki so se v polfinalu uvrstile
na mesta od 3. do 8.

326.4.7

Startna mesta v finalu določimo glede na rezultate polfinala (uvrstitve in potem
doseženi časi).

326.5

Merjenje časov in rezultati

326.5.1

Na ZOI, SP, MSP in tekmovanjih WC moramo kvalifikacije v sprintu ter vse
izločilne teke čase starta in prihoda v cilj meriti z natančnostjo 1/1000, rezultate
pa objavljamo z natančnostjo 1/100. Na drugih tekmovanjih lahko uporabimo
tudi merilno opremo z natančnostjo 1/100 in rezultate objavljamo z natančnostjo
1/100.

326.5.2

Običajno veljajo pravila prehitevanja za krog. Za štafete, ki jih ostali ujamejo za
krog, velja člen 343.13.

326.5.3

Končne rezultate objavimo kot sledi:
Štafete, ki nastopijo v finalu, razvrstimo glede na uvrstitve v finalu. Če izvedemo
polfinalne teke, potem štafete, ki se niso uvrstile v finale razvrstimo glede na
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njihove uvrstitve tako, da štafete z isto uvrstitvijo v polfinalu razporedimo na
razpoložljiva mesta v listi rezultatov. Na primer: če v finale prvih 5 štafet iz
vsakega polfinala, obe šestouvrščeni štafeti iz polfinalov glede na njune čase
razporedimo na 11. in 12. mesto, sedmouvrščeni štafeti pa na 13. in 14 mesto in
tako dalje.
326.6

Razsodišče in protesti

326.6.1

V izločilnih tekih na ZOI, SP, MSP ter tekmovanjih WC je soglasna odločitev treh
članov razsodišča (in je eden od njih TD) enakovredna odločitvi razsodišča.

326.6.2

Zaradi časovnega pritiska pri izvajanju zaporednih izločilnih tekov med četrtfinali
in polfinali ni možno dovoliti vlaganja protestov. Proteste lahko vlagamo šele po
finalu.

326.6.3

Člen 224.7 ne velja med četrtfinali in polfinali.
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327

Štafetna tekmovanja

327.1

Opredelitev

327.1.1

Štafeto glede na razpis sestavljajo trije ali štirje tekmovalci, od katerih vsak lahko
teče zgolj eno predajo. Na ZOI, SP, MSP ter tekmovanjih WC štafeto sestavljajo
štirje tekmovalci.

327.1.2

Na ZOI, SP, MSP ter tekmovanjih WC prvi dve predaji štafete tečeta v klasični
tehniki na progi za klasično tehniko, drugi dve predaji pa v prosti tehniki na progi
za prosto tehniko.

327.2

Proge in stadion

327.2.1

Priporočene norme
Priprava za
klasično tehniko

prosto tehniko

B

C

2 smučini

/

najmanj 1.2 m

/

startna mreža v obliki
puščice

startna mreža v obliki
puščice

liho število (5 ali 7)

liho število (5 ali 7)

Dolžina klasičnih smučin
(po startni črti)

konec startnega območja

15 m

Razmik med smučinami

1.2 m

1.2 m

(Najmanjša) širina

6m

12 m

Število koridorjev

najmanj 4 smučine

4 koridorji širine 3 m

1.2 m

/

Dolžina

30 m

30 m

Širina

9m

9m

PROGA
Kategorija
Klasične smučine
Razmik med smučinami
START
Organizacija in priprava
Klasične smučine

CILJ

Razmik med smučinami
MENJALNI PROSTOR

327.2.2

Dolžina proge za prvo predajo lahko, glede na postavitev stadiona, od dolžin prog
za ostale predaje odstopa +/- 5%.

327.3

Prijave – nadomestne prijave

327.3.1

Imena in vrstni red tekmovalcev, ki bodo dejansko nastopili, mora organizator
prejeti vsaj 2 uri pred sestankom vodij ekip.

327.3.2

Nadomestne prijave so možne v skladu s členom 313.4.

327.3.3

Vrstnega reda predaj v štafeti ne moremo spreminjati.

327.3.4

Če je bil nadomestni tekmovalec prijavljen v kakšni drugi štafeti, ta štafeta ne
more startati.

327.3.5

Startno mesto štafete ostane enako.
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327.4

Vrstni red in postopek starta

327.4.1

Uporabiti moramo postopek za množični start (člen 315.3).

327.4.2

Štartne številke običajno žrebamo. Na ZOI, SP ter MSP startna mesta določimo
glede na uvrstitev na prejšnjem prvenstvu (ZOI, SP, MSP). Na tekmovanjih WC
startna mesta določimo glede na razvrstitev v pokalu narodov. Štafetam, ki jih na
omenjenih razvrstitvah ni, preostala startna mesta dodelimo z žrebom.

327.4.3

Kjer vsaka država lahko prijavi več kot eno štafeto, prve štafete posameznih
držav postavimo na startna mesta pred vsemi drugimi štafetami posameznih
držav in enako velja za tretje in naslednje štafete. Neuradne štafete startajo na
najslabših startnih mestih.

327.4.4

Barve: barve startnih številk za posamezno predajo naj bodo različne. Na ZOI, SP
ter tekmovanjih WC so barve določene: 1. predaja = rdeča, 2. predaja = zelena, 3.
predaja = rumena in 4. predaja = modra.

327.5

Merjenje časov in rezultati

327.5.1

Čase tekmovalcev posameznih predaj izmerimo v trenutku, ko le-ti prečkajo črto
merjenja vmesnih časov. Ta čas šteje tudi kot štartni čas tekmovalca naslednje
predaje.

327.5.2

Skupni čas štafete je izmerjeni čas med startom prvega tekmovalca in prihodom
tekmovalca zadnje predaje štafete v cilj. Vrstni red prihodov tekmovalcev zadnje
predaje v cilj določa končni vrstni red štafet.

327.5.3

Običajno veljajo pravila prehitevanja za krog. Za štafete, ki jih ostali ujamejo za
krog, velja člen 343.13.

327.6

Razsodišče in protesti
Ni posebnih pravil.

65

D.

Tekmovanje in tekmovalci

341

Zahteve za tekmovalce

341.1

Starostne kategorije

341.1.1

Tekmovalno leto FIS traja od 1. julija do 30. junija naslednje leto.

341.1.2

Člani (ženske in moški) morajo biti v koledarskem letu (1.1 – 31.12) stari vsaj 21
let. Pravica do starta začne z začetkom tekmovalne sezone (npr. za 2013 od 1.
julija 2012 naprej).

341.1.3

Mladinke in mladinci v koledarskem letu (1.1 – 31.12) ne smejo biti starejši od 20
let. Letnice rojstev za mladince so za tekmovalna leta od 2013 naprej:
- v letu 2013, tekmovalci, rojeni leta 1993 in mlajši
- v letu 2014, tekmovalci, rojeni leta 1994 in mlajši
- v letu 2015, tekmovalci, rojeni leta 1995 in mlajši
- v letu 2016, tekmovalci, rojeni leta 1996 in mlajši
- v letu 2017, tekmovalci, rojeni leta 1997 in mlajši
- itd.
Članice in člani do 23 let (U23) v koledarskem letu (1.1 – 31.12) ne smejo biti
starejši od 23 let. Letnice rojstev za članice in člani do 23 let so za tekmovalna
leta od 2013 naprej:
- v letu 2013, tekmovalci, rojeni leta 1990 in mlajši
- v letu 2014, tekmovalci, rojeni leta 1991 in mlajši
- v letu 2015, tekmovalci, rojeni leta 1992 in mlajši
- v letu 2016, tekmovalci, rojeni leta 1993 in mlajši
- v letu 2017, tekmovalci, rojeni leta in 1994 in mlajši
- itd.

341.1.4

Mladinke in mladinci praviloma startajo v svojih starostnih kategorijah. Lahko
startajo v ustreznih članskih kategorijah.

341.1.5

Starostnih omejitev na članskem SP ni, na MSP ter SP do 23 let pa velja člen
341.1.3.

341.2

Sistem točk FIS

341.2.1

Točke FIS uporabljamo pri ugotavljanju kvalificiranosti tekmovalcev za nastop na
ZOI, SP in tekmovanjih WC ter za razporejanje tekmovalcev v grupe za žrebanje
štartnih številk in pripravo štartnih list (glej pravila svetovnega pokala ter določila
za točke FIS na spletnih straneh FIS).

342

Zdravniški pregledi

342.1

Zdravstveno stanje

342.1.1

Za zdravje prijavljenih tekmovalcev so odgovorne njihove nacionalne smučarske
zveze. Zdravnik tekmovanja opravi zdravniški pregled tekmovalca le na zahtevo
vodje ekipe, tekmovalca ali predstavnika Medicinskega odbora FIS (glej člen 221).
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343

Odgovornosti tekmovalcev

343.1

Tekmovalec je v vseh situacijah med uradnim treningom in tekmovanji dolžan
ravnati z ustrezno previdnostjo in pri tem upoštevati razmere na progi, vidljivost
ter morebitno gnečo.

343.2

Tekmovalec mora med vsemi treningi in tekmovanjih po progi vedno smučati v
smeri proge.

343.3

Za zagotavljanje reda na progi, stadionu in območju za pripravo ekip morajo
tekmovalci pred, med in po tekmovanju upoštevati posebna navodila razsodišča
ali organizatorja (čas, ko je proga odprta, nošnja posebnih številk, trening,
testiranje smuči itd.).

343.4

Dolžnost tekmovalca je, da se pravočasno pojavi na startu in starta ob ustreznem
času.

343.5

Če so na tekmovanju v uporabi transponderji ali GPS oddajniki, potem jih morajo
tekmovalci obvezno nositi.

343.6

Tekmovalci morajo preteči označeno progo v pravem zaporedju in pri tem obiti
vse kontrolne točke.

343.6.1

Če tekmovalec smuča po napačnem odseku proge ali zapusti označeno progo, se
mora na progo vrniti na točki, kjer je naredil napako. Pri tem tekmovalec lahko
smuča v napačni smeri, vendar je pri tem sam v celoti odgovoren, da pri tem ne
ovira ali ogroža drugih tekmovalcev. Kazen zaradi take napake ne izrečemo,
razen v primeru, ko je s tem pridobil na času ali uvrstitvi oziroma je pri tem prišlo
do zapletanja z drugimi tekmovalci.

343.7

Tekmovalci morajo celotno razdaljo preteči na smučeh zgolj z lastnimi močmi.
Pomoč z diktiranjem tempa ali potiskanjem ni dovoljena.

343.8

na tekmovanjih v klasični tehniki morajo tekmovalci uporabljati samo klasično
tehniko.

343.9

Na vseh tekmovanjih velja, da oviranje drugih tekmovalcev ni dovoljeno. Tako
vedenje opredelimo kot namerno oviranje, blokiranje (kot posledica smučanja
izven idealne linije), zaletavanje ali odrivanje kateregakoli tekmovalca s telesom
ali s smučarsko opremo.

343.10

Prehitevanje

343.10.1

Na tekmovanjih s posamičnim startom se mora prehitevani tekmovalec umakniti
ob prvem pozivu.
To velja tudi na progah za klasično tehniko, kjer sta na voljo dve smučini ter na
progah za prosto tehniko v primerih, ko mora prehitevani tekmovalec zaradi tega
omejevati drsalni korak.

343.10.2

Na vse ostalih tekmovanjih velja, da med prehitevanjem tekmovalci ne smejo
ovirati drugih tekmovalcev.
Tekmovalec, ki prehiteva, je odgovoren Za pravilno prehitevanje je odgovoren
tisti tekmovalec, ki prehiteva. Preden smuča v svoji idealni liniji, mora imeti svoje
smuči pred konicami smuči prehitevanega tekmovalca.

343.11

Menjava opreme

343.11.1

Na vseh tekmovanjih je dovoljeno zamenjati palice.
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343.11.2

Smuči lahko zamenjamo samo v naslednjih primerih:
- Smučka ali vez je zlomljena ali poškodovana. Okvarjeno opreme je po tekmovanju potrebno predložiti razsodišču.
- Na tekmovanju uporabimo bokse za menjavo smuči.

343.11.3

Tekmovalec mora zamenjavo smuči opraviti zunaj proge in brez pomoči drugih
oseb.

343.11.4

Tekmovalci lahko na tekmovanjih na daljših razdaljah ali v skiatlonu, kjer so
pripravljeni boksi za menjavo smuči, smuči v teh boksih enkrat ali večkrat
zamenjajo. Največje dovoljeno število zamenjav običajno pred sestankom vodij
ekip določi razsodišče. Odločitev je odvisna od dolžine proge in dolžine kroga in
naj bo omejena na:
- največ 3 krat na tekmovanjih do vključno 30 km,
- največ 5 krat na tekmovanjih nad 30 km,
- največ 1 krat na tekmovanjih v skiatlonu.

343.11.5

Če pripravimo bokse za menjavo smuči, je prehitevanje vzdolž koridorja z vhodi v
posamezne bokse dovoljeno samo po tisti strani, ki je bolj oddaljena od boksov.

343.11.6

Mazanje, strganje ali čiščenje tekmovalčevih smuči med tekmovanjem je
prepovedano. Izjema so tekmovanja v klasični tehniki, kjer tekmovalci lahko s
smuči odstranijo sneg in led ter po potrebi dodajo mažo. Tekmovalcu lahko v ta
namen izročimo samo pripomočke, ki so tudi sicer na voljo v trgovinah (maža,
strgalo, pluta). Tekmovalec mora to opraviti izven smučine in brez pomoči drugih
oseb. Postavljanje vej, priprav ali materialov na ali neposredno ob utrjeno progo
ni dovoljeno.

343.12

Predaja štafete

343.12.1

Na štafetnem tekmovanju tekmovalec, ki predaja štafeto, to stori tako, da se z
roko dotakne kateregakoli dela telesa tekmovalca, ki teče v naslednji predaji. Ob
tem morata biti oba tekmovalca v predajnem prostoru. Tekmovalec naslednje
predaje lahko v predajni prostor vstopi samo na poziv. Kakršnokoli porivanje
tekmovalca pri predaji štafete ni dovoljeno.

343.13

Prehitevanje za krog

343.13.1

Na tekmovanjih v skiatlonu, zasledovalnih tekmovanjih, tekmovanjih z
množičnim startom, sprintu štafet in štafetnih tekmovanjih morajo tekmovalci, ki
jih drugi tekmovalci ujamejo za krog, oziroma funkcionarji tekmovanja od njih
zahtevajo umik s tekmovanja, tekmovanje zapustiti. Na vseh tekmovanjih velja,
da bodo tekmovalci ali štafete v končnih rezultatih uvrščeni glede na njihovo
uvrstitev ob zadnjem merjenju vmesnega časa.

343.13.2

Na ZOI, SP ter tekmovanjih WC moramo vedno uveljaviti člen 343.13.1.

343.13.3

Na vseh ostalih tekmovanjih razsodišče odloči, ali bo uveljavilo člen 343.13.1.

343.14

Uporaba komunikacijskih naprav, ki omogočajo brezžično komunikacijo med
trenerjem in tekmovalcem med tekmovanjem ni dovoljena.

343.15

Tekmovalci morajo upoštevati navodila funkcionarjev tekmovanja.

343.16

Tekmovalec mora upoštevati vse vidike medicinskega kodeksa (člen 221).
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344

Dolžnosti funkcionarjev in drugih

344.1

Razsodišče po potrebi izda posebna navodila za funkcionarje, predstavnike
medijev, serviserje ter za ostalo ne-tekmovalno osebje, s čimer zagotovi red na
progi, štadionu in območju za pripravo ekip pred, med in po tekmovanju.

344.2

Za zagotavljanje reda in kontrole na progah veljajo naslednja načela:
- od vključno 5 minut pred začetkom tekmovanja do mimohoda zaključnih
tekačev, nobenemu od funkcionarjev, trenerjev, ne-tekmujočih tekmovalcev
in ostalih akreditiranih oseb ni dovoljeno smučanje po progi. Do tega časa
morajo omenjene osebe že zavzeti svoja stalna mesta ob progi. Pri tem ne
smejo imeti pripetih smuči,
- Med sporočanjem vmesnih časov in drugih informacij smejo trenerji in drugi
teči ob tekmovalcu največ 30 metrov,
- med dajanjem napitkov trenerji ne smejo ovirati drugih tekmovalcev in
morajo ves čas stati na istem mestu.

344.3

Za zagotavljanje čiste TV slike ter varnostnih razlogov lahko dele proge zapremo
za vse, razen tekmovalce, ki tekmujejo. Razsodišče lahko dovoli testiranje smuči
in ogrevanje tekmovalcev na tekmovalni progi pred in med tekmovanjem.
Tekmovalcem in serviserjem, ki nosijo posebne številke je dovoljeno smučati po
teh delih proge.

344.4

Testiranje maže ter ogrevanje na tekmovalni proge moramo vedno izvajati v
smeri tekmovalne proge. Kdorkoli testira smuči na tekmovalni progi mora paziti
na varnost drugih na progi in na to, da ne uničuje pripravljene proge. Elektronske
merilne naprave za testiranje smuči na tekmovalnih progah med uradnim
treningom in med tekmovanjem niso dovoljene.
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E.

Prepoved starta, sankcije

351

Prepoved starta
Na mednarodnih tekmovanjih FIS ne dovolimo startati tekmovalcu, ki:

351.1

ima na oblačilih ali opremi opolzka imena ali simbole (člen 206.7) ali se v
štartnem prostoru nešportno vede (člen 205.5),

351.2

krši pravila FIS v zvezi z opremo (člen 222) ali komercialnimi oznakami (člen 207),

351.3

odkloni s strani FIS zahtevani zdravstveni pregled (člen 221.2).

351.4

Razsodišče mora v primeru, ko tekmovalec dejansko nastopi na tekmovanju in
razsodišče kasneje ugotovi, da je kršil prej našteta pravila, tekmovalcu izreči
sankcijo.

352

Sankcije

352.1

Postopek
Razsodišče se mora v primeru kršenja teh pravil sestati, pretehtati izrek ustrezne
kazni in pri tem upoštevati:
- posebne okoliščine,
- pridobitev prednosti ali ugodnosti za kršitelja (člen 223.3.3),
- negativen vpliv na druge tekmovalce,
- vpliv na končne ali vmesne rezultate (izločilne teke ali bonus sprinte),
- argumente tekmovalca (člen 224.7),
- nivo tekmovanja,
- starost in izkušnje tekmovalca,
- smernice za delo razsodišča, ki jih FIS objavlja na svoji spletni strani.

352.2

Diskvalifikacija

352.2.1

Diskvalifikacijo uporabimo samo ob večjih kršitvah, ki imajo jasen vpliv na končni
rezultat tekmovanja.

352.2.2

Poleg navedenega pa avtomatsko diskvalificiramo tekmovalca, ki
- na tekmovanju nastopi pod pretvezo,
- ogroža varnost drugih oseb oziroma, ali dejansko povzroči poškodbo oziroma
škodo,
- na tekmovanju v štafetah teče več kot eno predajo (člen 327.1.1).

352.2.3

Tekmovalec, ki v isti sezoni prejme drugi pisni opomin, bo avtomatsko
diskvalificiran. Pisne opomine, ki jih tekmovalci prejmejo med sezono, med ZOI
ter SP ne upoštevamo. Pisni opomini, ki jih tekmovalci prejmejo med ZOI ali SP,
veljajo do konca sezone.

352.2.4

Na etapnih tekmovanjih lahko za kršitve, ki jih običajno kaznujemo z
diskvalifikacijo, namesto te kaznujemo s časovno kaznijo. Razsodišče odloča o
tem, ali bo uporabilo diskvalifikacijo ali časovno kazen.

352.2.5

Po diskvalifikaciji pripravimo novo listo rezultatov, kjer poleg imena tekmovalca
navedemo, da je diskvalificiran, njegovih časov pa ne smemo objaviti.
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352.2.6

V primeru, da je bila na tekmovanju v posamičnem sprintu ali sprintu štafet
izrečena diskvalifikacija zaradi oviranja tekmovalca in se določen tekmovalec
zaradi tega oviranja ni uvrstil v naslednji krog tekmovanja, vseeno lahko
napreduje v naslednji krog tekmovanja. V tem primeru mora startati v drugi vrsti,
6 metrov zadaj.

352.3

Suspenz

352.3.1

Suspenz lahko uporabimo samo za kršitve pravil ICR med izločilnimi teki ali sprinti
za bonus točke ali sekunde (tako na vmesnih časi, kot tudi v cilju).

352.3.2

Suspenz vedno izrečemo skupaj s pisnim opominom.

352.3.3

Suspenz na tekmovanjih v posamičnem sprintu pomeni, da bo suspendirani
tekmovalec uvrščen na zadnje mesto v izločilnem teku in hkrati na zadnje mesto
v krogu tekmovanja (6. mesto v finalu A, 12. mesto v polfinalu, 30. mesto v
četrtfinalu).

352.3.4

Suspenz na tekmovanjih z množičnim startom ali v skiatlonu pomeni, da
tekmovalcu črtamo dosežene točke ali sekunde, ki bi jih osvojil na bonus sprintu.

352.4

Časovna kazen

352.4.1

Kršitve, povezane s prezgodnjim startom kaznujemo s časovnimi kaznimi:

352.4.1.1

Prezgodnje starte na tekmovanju s posamičnim startom ali na kvalifikacijah za
posamični sprint kaznujemo z najmanj 15 sekundami časovne kazni (tekmovalčev
dejanski čas + 15 sekund minimalne kazni).

352.4.1.2

Prezgodnje starte na tekmovanjih s handicap startom kaznujemo s časovno
kaznijo, ki je enaka času, ki ga je s prezgodnjim startom tekmovalec pridobil +
najmanj 30 sekund kazni.

352.4.2

Razsodišče na etapnih tekmovanjih lahko namesto diskvalifikacije izreče časovno
kazen 3 minut (člen 352.2.4).

352.5

Pisni opomin

352.5.1

Pri kršitvah, ki kršitelju ne prinesejo jasne prednosti, uporabimo pisni opomin.

352.6

Ustni opomin
Z ustnim opominom tekmovalca opozorimo, da je njegova tehnika ali obnašanje
na robu kršitve pravil.

352.7

Denarna kazen

352.7.1

Denarno kazen lahko izrečemo vsaki akreditirani osebi.

352.7.2

Denarno kazen uporabimo ob kršitvah pravil oglaševanja in komercialnih oznak,
manjših kršitvah discipline na progi ter pri neupoštevanju omejitev pri testiranju
smuči in ogrevanju.

352.7.3

Denarno kazen pri tekmovalcih izrečemo skupaj s pisnim opominom.
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F.

Protesti in pritožbe

361

Protesti

361.1

Vrste protestov

361.1.1

proti nastopu tekmovalcev ali njihovi tekmovalni opremi,

361.1.2

proti progi ali njenem stanju,

361.1.3

proti dejanjem drugega tekmovalca ali funkcionarja med tekmovanjem,

361.1.4

proti rezultatom merjenja časov,

361.1.5

proti odločitvam razsodišča z izjemo diskvalifikacij; glej tudi izjeme v členih
325.6.2 ter 326.6.2,

361.1.6

proti administrativnim napakam ali kršitvam pravil FIS po tekmovanju.

361.2

Mesto za vlaganje
Različne vrste protestov vložimo kot sledi:

361.2.1

Proteste v skladu s členi 310 – 344.4 vložimo na mestu, navedenem na uradni
oglasni deski oziroma na mestu, ki ga objavimo na sestanku vodij ekip.

361.2.2

Proteste v zvezi z administrativnimi napakami ali kršitvami pravil FIS po
tekmovanju mora tekmovalčeva nacionalna smučarska zveza v roku meseca dni
po tekmovanju s priporočeno pošto poslati pisarni FIS.

361.3

Roki za vložitev

361.3.1

Proti nastopu tekmovalca:
- pred žrebanjem.

361.3.2

Proti progi ali njenemu stanju:
- najkasneje 15 minut po koncu uradnega treninga.

361.3.3

Proti drugemu tekmovalcu ali proti njegovi tekmovalni opremi ali proti
funkcionarju zaradi njegovega nepravilnega obnašanja med tekmovanjem:
- v roku 15 minut po objavi neuradnih rezultatov.

361.3.4

Proti merjenju časov:
- v roku 15 minut po objavi neuradnih rezultatov.

361.3.5

Proti tistim odločitvam razsodišča, ki niso povezane s sankcijami:
- v roku 15 minut po objavi neuradnih rezultatov.

361.3.6

Proti administrativnim napakam ali kršitvam pravil FIS po tekmovanju:
- v mesecu dni po tekmovanju.

361.4

Oblika protestov

361.4.1

Proteste moramo vložiti pisno.

361.4.2

Proteste moramo podrobno utemeljiti. Predložiti moramo ustrezne dokaze in vso
dokazno gradivo.

361.4.3

Ob vložitvi protesta moramo položiti kavcijo 100 CHF ali protivrednosti v drugi
valuti. V primeru, da je protest sprejet (upravičen), bo kavcija povrnjena, v
nasprotnem primeru pa gre kavcija na račun FIS.
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361.4.4

Vlagatelj lahko pred objavo odločitve razsodišča protest umakne. V tem primeru
mu moramo vrniti kavcijo.

361.4.5

Protestov, ki niso bili vloženi v roku ali so bili vloženi brez kavcije, ne
obravnavamo.

361.5

Pooblastilo
Za vlaganje protestov so pooblaščeni:
- nacionalne smučarske zveze,
- vodje ekip.

361.6

Obravnavanje protestov s strani razsodišča

361.6.1

Člani razsodišča se zberejo in obravnavajo protest na/ob vnaprej določenem in
objavljenem kraju ter času.

361.6.2

Med glasovanjem o protestu so lahko prisotni zgolj člani razsodišča. Postopku
predseduje TD. O postopku vodimo zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani razsodišča z
glasovalno pravico. Za sprejem odločitve je potrebna večina vseh članov
razsodišča z glasovalno pravico, ne le večina prisotnih članov. V primeru
neodločenega glasovanja odloča glas TD.
Podpiramo načelo proste presoje dokazov. Pravila, na katerih osnujemo
odločitev, uporabimo in interpretiramo na tak način, da zagotavljamo pravičen
postopek in obenem vzdržujemo disciplino.

361.6.3

Odločitev skupaj s časom objave objavimo takoj po končanem postopku na
uradni oglasni deski.

362

Pravica do pritožbe

362.1

Pritožba

362.1.1

Pritožimo se lahko
- proti vsem odločitvam razsodišča (glej tudi 224.11),
- proti uradnim listam rezultatov. To pritožbo lahko vložimo izključno proti
očitnim in dokazanim računskim napakam.

362.1.2

Pritožbe na FIS morajo vlagati nacionalne smučarske zveze.

362.1.3

Roki

362.1.3.1.

Pritožbe proti odločitvam razsodišča moramo vložiti v 72 urah po objavi uradne
liste rezultatov.

362.1.3.2

Pritožbe proti uradnim rezultatom moramo vložiti v 30 dneh vključno z dnevom
tekmovanja.

362.1.4

Odločitve v zvezi s pritožbami sprejemata:
- pritožbena komisija,
- sodišče FIS.

362.2

Učinek odložitve
Predloženi dokazi (protest, pritožba) ne morejo povzročiti odložitve pritožbe.
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362.3

Vložitev
Vsa gradiva morajo biti utemeljena v pisni obliki. Vključevati morajo dokaze in
pričanja. Prepozno predložena gradiva mora FIS zavrniti (glej člen 225.3). Skupaj s
pritožbo mora vlagatelj položiti kavcijo 500 CHF, ki jo dobi nazaj v primeru, da je
pritožbi ugodeno.
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G.

Popularna tekmovanja v teku na smučeh

380

Opredelitev popularnih tekmovanj v teku na smučeh

380.1

Tekmovanja

380.1.1

Popularna tekmovanja v smučarskih tekih (PTST) so tekmovanja, odprta za vse
tekmovalce - smučarske tekače, z licenco ali brez nje, brez omejitev pri dolžini ali
obliki tekmovanja.

380.1.2

Izraz »popularna« se nanaša na format tekmovanj v teku na smučeh, kjer
uporabljamo množični start na razdaljah, daljših od 30 km za ženske ter 50 km za
moške, kjer je dolžina proge enaka celotni tekmovalni razdalji in po terenu, ki
sledi naravni pokrajini.

381

Prijave in tekmovalci

381.1

Prijave

381.1.1

Prijave v skladu z razpisnimi pogoji naj bodo takoj poslane po pošti, elektronski
pošti ali telefaksu. Organizator lahko tistim, ki se prijavijo v določenem roku,
zagotovi nižjo startnino, oziroma višjo startnino tistim, ki se prijavijo po
določenem roku.

381.2

Licence

381.2.1

Tekmovalci z licencami odgovarjajo za izpolnjevanje licenčnih zahtev svojih
nacionalnih smučarskih zvez.

381.3

Razporejanje v štartne skupine

381.3.1

Tekmovalce lahko razporedimo na različne štartne pozicije v skladu z njihovimi
tekmovalnimi zmožnostmi. Razporeditev lahko vključuje elitno štartno skupino,
kriteriji za njeno sestavo pa naj bodo točke FIS za tiste, ki te točke imajo, oziroma
dosežki s predhodnih tekmovanj ali prijava s strani Nacionalnih smučarskih zvez
tekmovalcev, ki točk FIS nimajo.

381.4

Štartne skupine

381.4.1

Tekmovalce lahko razporedimo v skupine glede na njihove dosežke s prejšnjih
let ali z drugih tekmovanj. Razporedimo jih lahko tudi glede na spol in starost
ali glede na datum prijave.

381.5

Rezultati

381.5.1

Za moške in ženske moramo objaviti ločene liste rezultatov.

381.6

Tekmovalci

381.6.1

PTST so organizirana za razvedrilo vseh sodelujočih tekmovalcev. Ker na tovrstnih
tekmovanjih tekmujejo različno pripravljeni in izkušeni tekmovalci, sta bistvena
športno obnašanje ter vljudnost do drugih tekmovalcev. Razsodišče lahko
diskvalificira tekmovalce, ki se ne obnašajo športno ali ne upoštevajo teh pravil
oziroma pravil tekmovanja. Med udeležbo na PTST mora tekmovalec:
- teči po označeni progi od starta do cilja in obiti vse kontrolne točke,
- preteči celotno progo na smučeh z lastno močjo in brez pomoči drugih,
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-

drugih tekmovalcev ne sme ovirati ali se z njimi zapletati,
se primerno potruditi, da hitrejšim tekmovalcem omogoči prehitevanje. Običajno naj počasnejši tekmovalci tečejo po desni, hitrejši pa po levi strani proge.

381.7

Na tistih PTST, ki so v koledarju svetovnega pokala FIS ali svetovnega pokala v
smučarskem maratonu FIS, za tekmovalce iz elitne štartne skupine veljata člena
207 (reklamiranje in komercialne oznake) ter 222 (tekmovalna oprema).

382

Informacije

382.1

Razpis

382.1.1

Razpis naj vsebuje naslednje informacije:
- naziv tekmovanja,
- prizorišče in rezervno prizorišče (če obstaja),
- tekmovalne razdalje in tehnika teka,
- datum tekmovanja ter čas starta,
- postopki razporejanja v štartne skupine,
- rok za prijave,
- prijavnina,
- informacije o možnostih namestitve in prevoza,
- nagrade in priznanja,
- pravilnik za vračanje prijavnin v primeru odpovedi tekmovanja,
- zavarovalna določila,
- vse druge koristne ali potrebne informacije.

382.2

Informacije za tekmovalce

382.2.1

Pred začetkom tekmovanja tekmovalcem posredujemo naslednje informacije:
- čas starta,
- opisi in profili prog,
- tehnike teka,
- informacije o prevozih,
- identifikacijska nalepka ali kartica (če je predvidena),
- označevanje smuči,
- postopki startov,
- prostor in postopki za ogrevanje,
- lokacije okrepčevalnic ter predvidena okrepčila,
- postopki za tekmovalce, ki tekmovanja ne končajo,
- postopki ob prihodu v cilj,
- informacije v zvezi z nujno medicinsko pomočjo,
- predvidene časovne zapore,
- mesta za oddajo in prevzem oblačil,
- garderobe, lokacija tušev in prehrane,
- storitve v zvezi z rezultati (z grupiranjem in razglasitvami),
- postopki za proteste,
- nagrade in priznanja,
76

-

postopki pri odpovedi tekmovanja v zadnjem hipu,
čas in kraj sestanka vodij ekip in razsodišča, tiskovne konference in drugi sestanki,
komunikacijske storitve,
druge potrebne informacije.

383

Razsodišče

383.1

Razsodišče

383.1.1

Poleg tega, da je telo, ki sprejema končne odločitve, razsodišče prireditelju
tekmovanja tudi svetuje v zvezi z različnimi vidiki tekmovanja. Na PTST naj ima
varnost tekmovalcev absolutno prednost. Razsodišče naj sestavljajo:
- TD, ki je hkrati predsednik razsodišča,
- pomočnik TD, ki ga imenuje nacionalna smučarska zveza prireditelja,
- vodja tekmovanja.
Kjer je to primerno, TD na sestanke razsodišča povabi druge osebe, ki imajo
svetovalno vlogo, nimajo pa pravice glasovanja.

384

Proga

384.1

Širina

384.1.1

S proge moramo odstraniti vse ovire, da sta v njeni celotni dolžini za tekmovalce
prosti najmanj dve smučini. Proga za prosto tehniko naj bo toliko široka, da je na
njej možno nemoteno prehitevanje.

384.2

Štartni prostor

384.2.1

Štartni prostor naj bo na čim bolj ravnem terenu. Vodi naj naravnost na progo.
Dovolj naj bo širok, da po startu ne bo prevelike gneče. Od starta naj se proga
počasi zožuje tako, da se tekmovalci razporedijo do mesta, kjer se proga zoži na
normalno širino. Štartni prostor naj bo organiziran tako, da omogoča:
- označevanje smuči,
- preverjanje identifikacije tekmovalcev,
- preverjanje komercialnih oznak,
- razporejanje tekmovalcev v ustrezne startne prostore,
- obvladovanje gneče.

384.3

Ciljni prostor

384.3.1

Prehod proge v ciljno ravnino naj bo raven in položen. Ciljna ravnina naj bo
položna in dovolj široka, da lahko več tekmovalcev brez medsebojnega oviranja
teče v cilj.
V zadnjih 200 metrih naj bo razdeljena na tri ustrezno označene steze v širini vsaj
10 metrov. Kjer je tekmovanj na isti progi in v istem času več (npr. dve
tekmovanji na različnih razdaljah) zagotovimo ločene pasove za prihod v cilj zato,
da vodilnih tekmovalcev na daljšem tekmovanju ne ovirajo počasnejši tekmovalci
na krajšem tekmovanju.
Ciljni prostor naj bo urejen in opremljen tako, da je mogoče potrebne kontrole
izvajati brez povzročanja gneče. Okrepčevalnice ter dostop do garderob, tušev ali
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transporta do teh prostorov naj bo blizu ciljnega prostora ter jasno označen v več
jezikih.
384.4

Priprava proge

384.4.1

Pred sezono
Progo pripravimo in vzdržujemo tako, da je možno varno izvesti tekmovanje ob
zelo tanki snežni odeji.

384.4.2

Priprava med zimo
Progo utrjujemo in vzdržujemo skozi celotno sezono in s tem zagotovimo trdno
snežno podlago za njeno končno pripravo.

384.4.3

Prosta tehnika
Na tekmovanjih v prosti tehniki moramo progo dobro utrditi dovolj široko, da po
dva tekmovalca smučata drug ob drugem. Kjer je to primerno, naj bo ob strani
pripravljena še ena smučina za klasično tehniko. Progo v zadnjih 200 metrih
pripravimo v širini najmanj 10 m. V tem delu jo razdelimo na najmanj tri steze, ki
so medsebojno ločene s primernimi oznakami.

384.4.4

Klasična tehnika
Na progi običajno pripravimo dve smučini. Kjer širina proge to omogoča,
pripravimo več smučin. V ovinkih pripravimo smučine le v primeru, da smuči v
smučinah lahko neovirano drsijo. Kjer so ovinki preostri ali hitrost prevelika, da bi
tekmovalec ostal v smučini, smučine odstranimo. Na strmih spustih in mestih, ki
jih določita TD in vodja tekmovanja, smučin ne pripravimo. V zadnjih 200 metrih
proge naj bo smučin toliko, kot je le mogoče. V primernih okoliščinah lahko z
dovoljenjem TD in vodje tekmovanja proge urejamo tudi med tekmovanjem.

384.4.5

Obe tehniki
Tekmovanja lahko istočasno izvedemo v obeh tehnikah na isti progi. V takem
primeru progi za prosto tehniko in za klasično tehniko ločimo s primernimi
oznakami ali ovirami tako, da tekmovalci, ki tečejo v klasični tehniki, nimajo
možnosti uporabe druge proge in obratno. Vsaka od prog naj bo pripravljena v
skladu s členoma 384.4.3 ter 384.4.4.

384.5

Merjenje in označevanje

384.5.1

Dolžino tekmovalne proge od starta do cilja moramo izmeriti z verižico, s trakom
ali z merilnim kolesom. Vsak kilometer proge naj bo označen, ravno tako zadnjih
500 metrov ter zadnjih 200 metrov. Posebne oznake postavimo tudi na mesta,
kot so strmi spusti, ovinki ter križišča.

384.6

Okrepčevalnice

384.6.1

Okrepčevalnice zagotovimo na približno vsakih 10 km. Če je proga zahtevna, so
razdalje med posameznimi okrepčevalnicami lahko krajše, na lažjih odsekih pa
daljše. Na tekmovanjih, daljših od 50 km, naj bo na okrepčevalnicah več različnih
vrst pijač in primerne prehrane.

384.6.2

Med dajanjem napitkov svojim tekmovalcem morajo funkcionarji upoštevati člen
344.2.
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384.7

Načrtovanje proge

384.7.1

PTST pripravimo tako, da so prilagojena tekmovalcem različnih nivojev od
rekreativnih tekačev do elitnih tekmovalcev. Proge načrtujemo tako, da ustrezajo
sposobnostim udeležencev.

384.8

Bonus sprinti

384.8.1

Če na progi pripravimo vmesne sprinte, naj bo pred točko sprinta vsaj 75 m ravne
in dovolj široke proge, da lahko dva tekmovalca tečeta drug ob drugem. Črta
bonus sprinta naj bo jasno označena. Na vsakem mestu z bonus sprintom
postavimo kontrolorje.

385

Kontrola

385.1

Postopek kontrole

385.1.1

Vse vidike tekmovanja moramo kontrolirati na tak način, da zagotovimo varen in
pošten potek tekmovanja za tekmovalce. Kontrolna mesta in razporeditev nalog
posameznim kontrolorjem določimo po posvetovanju s TD in vodjem tekmovanja
in pri tem posebno pozornost posvetimo:
- kontroli tehnike teka, če je to potrebno,
- da tekmovalci progo pretečejo v celoti, brez bližnjic,
- da tekmovalci celotno progo pretečejo na smučeh, označenih tako, kot zahteva organizator (za tekmovalce elitne skupine velja člen 343.11, ostali med
tekmovanjem lahko zamenjajo eno smučko),
- da je pomoč, ki jo na progi prejmejo tekmovalci, v skladu s pravili ICR,
- skladnost s pravili ICR glede komercialnih oznak,
- skrbi, da na tekmovalni progi ni ovir,
- zagotavljanju, da se tekmovalci medsebojno ne ovirajo in ne zapletajo,
- kontroli na mestih bonus sprintov ter v cilju,
- drugi potrebni vidiki kontrole.

385.1.2

Kontrolorji naj bodo usposobljeni za izvajanje svojih zadolžitev.

386

Zdravniška pomoč in varnost

386.1

Vodja zdravniške in reševalne službe

386.1.1

Na vsakem PTST imenujemo vodjo zdravniške in reševalne službe, ki je tudi član
tekmovalnega odbora. Lahko ga povabimo na sestanke razsodišče. Vodja
zdravniške službe mora imeti veljavno medicinsko licenco.

386.1.2

Služba prve pomoči in zdravstvene oskrbe
Služba prve pomoči in zdravstvene oskrbe mora biti v celoti operativna med
časom vseh treningov. Podrobnosti zahtev za medicinsko podporo so v prvem
poglavju Medicinskih smernic FIS, ki vsebuje tudi zdravstvena pravila in smernice.

386.2

Načrtovanje

386.2.1

Vodja zdravniške službe zagotovi vse potrebno za prvo pomoč ter pripravi načrt
postopkov za nujno evakuacijo in obveščanje v primeru poškodb, nesreč ali smrti.
Vsem udeležencem in funkcionarjem tekmovanja posredujemo informacije in
navodila za postopanje v primeru poškodb, nesreč ali smrti.
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386.3

Priprave

386.3.1

Vodja zdravniške službe določi, seznani in pripravi zadostno moštvo, v katerem
naj bo dovolj zdravniškega osebja in reševalcev, ki tekmovalcem lahko zagotovijo
vso potrebno pomoč in varnost.

386.4

Mesta prve pomoči

386.4.1

Postaje s prvo pomočjo na progi naj bodo ustrezno označene na celotni progi. Na
območjih starta in cilja naj bodo na voljo ogrevani prostori za nudenje prve
pomoči.

387

Opozorila ob hladnem vremenu

387.1

Ozadje

387.1.1

V primeru hladnega vremena mora razsodišče upoštevati tri osnovne dejavnike:
temperaturo, čas izpostavljenosti nizkim temperaturam ter ustrezna oblačila in
zaščito pred mrazom. Odločitve v primeru hladnega vremena naj bodo dane na
osnovi zgoraj naštetih dejavnikov ter drugih smotrnih informacij, kot je na primer
občutek mraza33.

387.2

Temperatura med -15°C in -25°C

387.2.1

Če je napovedana temperatura na katerikoli točki proge med -15° in -25°C,
posredujemo priporočila v zvezi z zaščito pred mrazom, ki naj bodo dostopna
vsem udeležencem. V takšnih pogojih je dolžnost udeležencev, da sami poiščejo
informacije in da upoštevajo priporočila prireditelja.

387.3

Temperatura -25° C ali manj

387.3.1

Če je temperatura na večjem delu proge -25°C ali manj, potem tekmovanje
zakasnimo ali odpovemo.

387.4

Varnostni ukrepi v primeru toplega vremena

387.4.1

Če je napovedan dvig temperature na med tekmovanjem preko 5°C in
pričakujemo izpostavljenost soncu, tekmovalcem posredujemo priporočila v zvezi
z oblačili, zaščiti kože in potrebi po pitju tekočine pred in med tekmovanjem. Na
okrepčevalnicah moramo zagotoviti zadostno količino pijač, da zadovoljimo
povečanemu povpraševanju. Postaje s prvo pomočjo opomnimo, naj bodo
pozorni na znake dehidracije ali znakov poškodb zaradi izpostavljenosti soncu in
pripravljeni ukrepati v primeru dehidracije ali sončnih opeklin.

388

Postopek odpovedi

388.1

Politika odpovedi

388.1.1

Ob odločanju o odpovedi tekmovanja običajno upoštevamo naslednje dejavnike:
temperatura, vremenski pogoji, snežne razmere ter razmere na progi. Če je
tekmovanje prestavljeno, v dogovoru z ustrezno nacionalno smučarsko zvezo
določimo nov datum tekmovanja.

388.1.2

Odpoved ali preložitev več kot šest dni pred tekmovanjem:
Če odločitev o odpovedi ali preložitvi sprejmemo najmanj 6 dni pred razpisanim
datumom tekmovanja, mora organizacijski odbor nemudoma obvestiti

33

Wind chill factor.
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nacionalne smučarske zveze, medije ter objaviti informacijo na internetu.
Odločitev sprejme organizacijski odbor po posvetu s TD.
388.1.3

Odpoved v zadnjem hipu:
Odpoved v zadnjem hipu izvedemo šest ali manj dni pred razpisanim datumom
tekmovanja. Vsekakor tekmovanja manj kot tri ure pred startom ne moremo
odpovedati razen, v primeru, ko je ogrožena varnost tekmovalcev in
funkcionarjev. Postopek odpovedi mora biti vključeno v informacijah za
tekmovalce (glej člen 382.2). O odpovedi odloča razsodišče.

388.1.4

Politika vračanja prijavnin
Če je tekmovanje odloženo, tekmovalcem, ki so že plačali prijavnino, načeloma
omogočimo nastop na preloženem tekmovanju brez doplačila. Če tekmovalec na
preloženem tekmovanju ne nastopi, mu prireditelj prijavnine ne povrne. Politika
povračila že plačanih prijavnin v primeru odpovedi tekmovanja naj bo opisana v
razpisu tekmovanja (člen 382.1).

389

Pravila mednarodnih smučarskih tekmovanj

389.1

Osnovno pravilo

389.1.1

Vse zadeve, ki v razdelku G niso obravnavane, obravnavamo v skladu z določili
razdelkov A do E Pravil mednarodnih smučarskih tekmovanj (ICR), II. knjiga.

81

H.

Tekmovanja na smučarskih rolkah

396

Tekmovanja na smučarskih rolkah

396.1

Definicije ICR za smučarsko rolkanje

396.1.1

Zadeve, ki jih obravnavajo členi tega razdelka se osredotočajo na tiste vidike
smučarskega rolkanja, ki so v primerjavi s tekom na smučeh unikatne in se
bistveno razlikujejo od v prejšnjih poglavjih opisanih metodologij teka na
smučeh.

396.1.2

Prejšnja poglavja pravil ICR uporabimo za posebne zahteve v tistih delih, kjer
obstaja neposredna podobnost med smučarskim rolkanjem ter tekom na smučeh
(vključno s členi 200 – 226.2).

396.1.3

Poleg tega moramo pri smučarskem rolkanju vedno uporabljati temeljna načela,
ki veljajo v poglavjih ICR za tek na smučeh.

396.2

Tekmovalna oprema

396.2.1

Športna oprema za smučarsko rolkanje mora biti na voljo širši javnosti kot
komercialni produkti.

396.2.2

Med tekmovanjem izvajamo naključne kontrole.

396.2.3

Premer koles je lahko največ 100 mm.

396.2.4

Medosna razdalja smučarske rolke mora biti najmanj 530 mm.

396.2.5

Uporabiti moramo dve smučarski palici s posebnimi konicami za smučarsko
rolkanje ali s konicami za smučarski tek.

396.2.6

Tekmovalci morajo nositi odobrene kolesarske čelade in zaščito za oči.

396.2.7

Čevlji ali smučarski čevlji morajo biti pripeti na smučarsko rolko z vezmi za tek na
smučeh.

396.2.8

Med tekmovanjem je dovoljeno zamenjati smučarske palice in smučarske rolke.

396.3

Tekmovalni formati in tekmovalni programi

396.3.1

Na tekmovanjih, ki jih izvajamo bodisi v klasični ali prosti tehniki lahko
uporabljamo naslednje tekmovalne formate in tekmovalne razdalje:
Predtekmovanje
(prolog)

Klanec 4-6 km

vse kategorije

Valovit teren 8 – 12 km

vse kategorije

Posamični ali
zasledovalni start

8 – 18 km

vse ženske in mladinci

25 – 30 km

člani

Klanec

do 10 km

vse ženske in mladinci

(posamični start, zasledovalni
start ali množični start)

do 15 km

člani

Posamični K.O. sprint

150 – 250 m

vse kategorije

Posamični sprint

800 – 1500 m

vse kategorije

Zasledovalni start

8 – 18 km

vse ženske in mladinci

12 – 30 km

člani

6 – 12 km + 6 – 12 km

vse ženske in mladinci

Skiatlon
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10 – 18 km + 10 – 18 km

člani

Sprint štafet
(2 tekmovalca v štafeti)

2 x 2 km x 3 predaje

vse ženske in mladinci

2 x 2 km x 5 predaj

člani

Sprint mešanih štafet
(2 tekmovalca v štafeti)

2 x 2 km x 3 predaje

mladinske štafete (M + Ž)

2 x 2 km x 5 predaj

članske štafete (M + Ž)

Štafeta

3 x 4 km

vse ženske in mladinci

3 x 6 km

člani

Razdalje izmerimo z natančnostjo +/- 15%.
396.4

Standardi za načrtovanje proge

396.4.1

Tekmovanja na smučarskih rolkah izvajamo na asfaltnih ali podobnih umetnih ali
naravnih močno utrjenih površinah.

396.4.2

Varnost tekmovalcev mora imeti pri načrtovanju proge najvišjo prioriteto.

396.4.3

Ovire in nevarne objekte vzdolž ali na progi moramo odstraniti. Če to ni možno,
pa jih moramo jasno označiti in ustrezno zaščititi z oblogami.

396.4.4

Širina proge je najmanj 4 m.

396.4.5

Na odsekih s spusti ne sme biti ostrih ovinkov.

396.4.6

Pripraviti in zavarovati moramo območja za ogrevanje in iztekanje.

396.5

Splošna priprava proge

396.5.1

Proge morajo biti na voljo za pregled in za uradni trening ekip vsaj dan pred
tekmovanjem.

396.5.2

Proge morajo biti zaprte za promet. Na progi smejo med tekmovanjem ali med
uradnim treningom voziti zgolj avtomobili / motorna kolesa organizacijskega
odbora, razsodišča ter varnostne službe.

396.6

Zahteve za tekmovalce

396.6.1

Tekmovalna sezona traja od 1. januarja do 31. decembra. Glej člen 341 za
starostne kategorije.

396.6.2

Končne prijave morajo prispeti vsaj 14 dni pred začetkom tekmovanja.

396.6.3

Metode razporejanja v grupe

396.6.4

Za posebna pravila razvrščanja glej pravila svetovnega pokala.

396.7

Okrepčevalnice

396.7.1

Na tekmovanjih dolžine do 8 km dovolimo samo okrepčevalnico v ciljnem
prostoru za ciljno črto.

396.7.2

Na tekmovanjih, daljših od 8 km so na progi dovoljene okrepčevalnice vendar
brez uporabe motornih vozil. Na progah, daljših od 30 km, lahko po presoji in z
dovoljenjem razsodišča za okrepčevalnice uporabimo motorna kolesa.

396.7.3

Na progi je prepovedana uporaba kakršnekoli vrste vozil vključno s kolesi.
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396.7.4

Dovoljeno je, da tekmovalci med tekmovanjem zamenjajo ali popravijo svojo
opremo, vendar morajo to storiti brez tuje pomoči z izjemo, da jim nekdo poda
opremo ali orodje.

396.7.5

Na tekmovanjih v klanec lokacije okrepčevalnic določi razsodišče.

396.8

Zahteve za start in cilj

396.8.1

Štartno črto z barvo jasno označimo na tleh.

396.8.1.1

Za izvedbo pravičnih pogojev za izvedbo množičnega starta, mora biti startni
prostor širok vsaj 6 m.

396.8.1.2

Prvih 70 metrov po startu drsalna tehnika ni dovoljena34.

396.8.1.3

Za handicap start moramo zagotoviti najmanj 2 koridorja široka vsaj 2 m ter
dolga vsaj 10 m.

396.8.1.4

Na tekmovanjih z množičnim startom ali s handicap startom, ki štejejo za WC je
zahtevano, da območja na startu / v cilju, kjer drsalna tehnika ni dovoljena,
snemamo z vsaj dvema digitalnima videokamerama.

396.8.1.5

Med območji starta ter cilja moramo imeti radijsko ali telefonsko povezavo.

396.8.1.6

Na območju starta ter cilja moramo imeti ozvočenje.

396.8.2

Zahteve za območje cilja

396.8.2.1

Zadnjih 50 m pred ciljno črto moramo označiti tri ciljne koridorje širine po 2 m.
Zadnjih 150 m proge naj bo relativno ravnih.

396.8.2.2

Na SP ali WC v smučarskem rolkanju moramo ciljne koridorje snemati z vsaj 2
digitalnima videokamerama. V prostoru za razsodišče mora biti na voljo enota za
ponovno predvajanje posnetkov.

396.8.2.3

Ciljno črto z barvo jasno označimo na talni površini proge.

396.8.2.4

Območje izteka v cilju tekmovanj v sprintu mora biti dolgo 100 m za ciljno črto.
Dolžino tega območja na tekmovanjih na distancah določi razsodišče.

396.8.2.5

Območja starta, cilja ter predajnega prostora moramo zavarovati pred
nepooblaščenim dostopom gledalcev, trenerjev ali servisnega osebja.

396.9

Merjenje časov

396.9.1

Na tekmovanjih v štafetah ter v sprintu moramo uporabiti foto finiš kamere.

396.10

Predajni prostor

396.10.1

Predajni prostor za tekmovanja v štafetah ali v sprintu štafet mora biti širok vsaj
30 m in dolg vsaj 50 m.

396.10.2

Začetek menjalnega prostora označimo s črto. V trenutku, ko tekmovalec, ki
predaja štafeto s prednjim kolesom vstopi v predajni prostor, lahko tekmovalec
naslednje predaje zapelje iz predajnega prostora. Fizični dotik med tekmovalcem
ni zahtevan.

34

Velja za množični ter handicap start
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