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PRAVIDLA

FIS-BODŮ - VYDÁNÍ 2018

Tato pravidla jsou integrovanou částí ICR / PLZ (čl.618)
1.

Závod

1.1

Předpoklady
Do bodového hodnocení FIS mohou být zahrnuty pouze ty závody, které
splňují následující předpoklady:
 Uvedení v kalendáři FIS
 Dodržení všech ustanovení Mezinárodních pravidel závodů (ICR)
 Závod musí být proveden v rámci období pro hodnocení podle čl. 3.

1.2.

Změny termínů, přeložení a zrušení
Změny termínů jako časová přeložení a zrušení termínů, dále podstatné změny
programu, musí být nahlášeny neprodleně na FIS:
 CH-3653 Oberhofen / Thunersee
Tel. +41 (33) 244 61 62, E-mail alpine@fisski.ch
 Přidělenému TD.
Změny musí být sděleny nejméně 4 dny před první schůzí vedoucích
družstev.

1.2.1

Změna kategorie závodu
Požaduje-li národní svaz změnu kategorie závodu, (nebo nové vypsání
závodu), musí to oznámit sekretariátu FIS nejméně 10 dnů před první schůzí
vedoucích družstev.

1.3.

Závody pro U21
Na závodech U21, které jsou vypsány v kalendáři FIS (NJR nebo JUN) nebo
NJC (U 18) nesmí startovat senioři. Výjimka: národní juniorská mistrovství
(NJC).

1.4

Národní mistrovství
Každý národní svaz má možnost uskutečnit v sezóně národní mistrovství, ale je
povolen pouze jediný závod pro muže a pro ženy v každé z disciplín
v kategorii NC nebo NJC s příslušným adder.
Všechny národní lyžařské svazy mohou uspořádat jeden závod v každé
z disciplín pro ženy a muže kategorie U 18, na němž mají povolen start pouze
závodníci kategorie U 18.

-

ZÁVODNÍCI

2.
2.1
-

Přihlášení (registrace)
Závodníci jsou registrováni prostřednictvím systému FOU na webových
stránkách FIS v sekci MEMBERS SEKTION: http://www.fis-ski.com. Všichni
závodníci, pokud dále nepřipadají v úvahu pro FIS body, musí být převedeni ze
statusu „active“ do statusu „inactive“. Závodníci uvedeni pod statusem „aktiv“
platí jako přihlášení pro nastávající sezónu. Závodníci se statusem zranění musí
být nahlášeni jako aktivní a aktivními zůstat.
- Zahrnuti jsou všichni závodníci, kteří dosáhnou věku 16 let před koncem
kalendářního roku (čl.607 ICR). Získat FIS licenci mohou jen závodníci, kteří

-

podepsali u svého národního svazu Prohlášení závodníka podle čl. 203.3 ICR.
Příslušný národní svaz je odpovědný za to, že jsou jeho závodníci pojištěni
odpovídajícím způsobem a že podepsali Prohlášení závodníka.
„Active“ - v listině FIS bodů: Status „active“ je přiznán, i když se závodníci
nezúčastní závodů FIS. Změny statusu z „active“ na „inactive“ mohou být
provedeny jedině v době mezi 1.6. a 31.12.

2.1.1

Kódové číslo
Do závodu je připuštěn pouze závodník (ženy, muži) s platným a aktivním
kódem FIS.

2.2

Poplatky za registraci

2.2.1

Registrace
Za každého registrovaného závodníka se účtuje poplatek. Tato částka se
vyúčtuje kontokorentem FIS příslušnému národnímu svazu.

2.2.2

Poplatek za registraci na sezónu pro závodníka
Přihlášení přes systém FOU přihlášení po celou sezónu činí 33,- CHF
Přihlášení přes sekretariát FIS do 31.12. činí 33,- CHF, od l.1.činí 100,- CHF

2.2.3

Potvrzení bodů
Cena za potvrzení bodů činí 200,- CHF.

2.2.4

Žádné vracení
Pokud ukončí závodník během sezóny činnost nebo pokud došlo k chybě ze
strany národního svazu, nevrací FIS poplatky.

3.

OBDOBÍ PRO HODNOCENÍ

3.1

Severní hemisféra
Hodnocené období začíná druhý víkend v listopadu a končí 30. dubna.
Výjimka: SP a EP.
Pro závodníky v kategorii ENL začíná hodnocené období druhý víkend v říjnu.

3.2

Jižní hemisféra
Pro jižní hemisféru platí hodnocené období od 1.července do 15. října.

4.

VÝPOČETNÍ METODA

4.1

Body ze závodu
Body ze závodu se vypočítávají podle formule alpských disciplín FIS.

4.2

FIS Body

4.2.1

Základní listina (Base FIS Points List) – dále jen BL (*)
je zveřejňována uprostřed června.

4.2.1.1

Pro výpočet bodů BL je počítán průměr dvou nejlepších výsledků dosažených
v jednotlivých disciplínách za poslední sezónu.

4.2.1.2

Má-li závodník pouze jeden výsledek v některé z disciplín (sjezd, slalom, obří
slalom, super-G nebo alpská kombinace) v období poslední sezóny,
připočte se mu 20% (+) k tomuto výsledku.

4.2.1.3

Nemá-li závodník žádný výsledek v období poslední sezóny v některé z
disciplín, připočte se mu 50% (>) k bodům předcházející BL.
Tito závodníci musí zůstat ve FIS jako aktivní.

4.2.1.4

Pokud byl uznán status zranění a závodník nestartoval v jedné
disciplíně více než 5x na úrovni FIS nebo COC plus 4x na úrovni SP,
nebo dohromady ve všech disciplínách více než 15x na úrovni FIS a COC plus
8x na úrovni SP v období pro hodnocení příslušné sezóny, zvýší se mu v BL
jeho body o 10%, pokud nejsou vyjeté body lepší než body chráněné.

4.2.1.5

Jestliže závodník vypadne z top 30 WCSL v momentě vytváření BL, obdrží své
skutečné body (nejméně 6 bodů).

4.2.1.6

Korektura (Z)
Před přidělením FIS bodů pro prvních 30 závodníků ze startovní listiny SP
(WCSL), bude vypočítána (pouze na začátku sezóny) hodnota „Z“ (korektura).

4.2.2

Normální listina FIS bodů - dále jen NL
První listina bude vycházet z hodnot BL a zveřejněna 1. července.

4.2.2.1

NL udává průměr dvou nejlepších výsledků závodníka v každé disciplíně
během probíhajícího období, pokud jsou tyto body lepší než body v BL.

4.2.2.2

Jestliže závodník vypadne během probíhajícího období pro hodnocení z 30.
místa startovní listiny SP (WCSL), obdrží své skutečné body, pokud jsou takto
vypočtené body lepší než body v BL (nejméně 6 bodů).

4.2.2.3

Pouze jeden výsledek a žádné body v BL
k dosaženému výsledku se připočte 20%.

4.2.2.4

Pouze jeden výsledek a body v BL
Pokud má závodník v probíhajícím období jediný výsledek v disciplíně avšak
má body v BL, pak platí body v BL.

4.2.3

Porušení antidopingových pravidel
Všechny získané FIS body závodníka, který porušil antidopingová pravidla,
se podle čl. 10.1.2 Antidopingových pravidel mažou.

4.2.4

Doba platnosti
Doba platnosti výsledků trvá po celou probíhající sezónu.

4.2.5

Závodníci, kteří přestali být aktivní
Po jednom roce bez výsledků v disciplíně budou FIS body v listině speciálně
označeny (čl.5.2)

4.3

Integrace startovních listin SP (dále jen WCSL)
Nejlepších 30 závodníků WCSL obdrží v odpovídajících procentuálních
poměrech body FIS v hodnotách 0 až 5, 99.

4.3.1

Vzorec pro přepočet nejlepších 30 WCSL:

Ax

WCSL 1 - WCSLx
= ---------------------------WCSL 1 - WCSL 30

WCSL 1
WCL 30
WCSL x
Ax

x 5,99

WCSL body 1. závodníka WCSL
WCSL body 30. závodníka WCSL
WCSL body závodníky na x. místě
body FIS podle WCSL odstupů

4.4.

Výpočet přirážky

4.4.1

Výpočet přirážek
Výpočty přirážek se počítají na základě odpovídající aktuálně platné listiny FIS
bodů.

4.4.2

Nejlepších 5 závodníků, kteří odstartovali do závodu
Započítává se pět závodníků s nejlepšími body z listiny FIS, kteří odstartovali
do závodu. (klasifikovaní, diskvalifikovaní, ti kdo nedokončili-DNF a
nepřítomni na startu 2.kola) Závodníci označení jako DNS 1 nebo NPS l se
nezapočítávají. Pokud jsou tyto body vyšší než maximální hodnota, použije se
maximální hodnota uvedená v článku 4.4.4

4.4.3

Nejlepších 5 klasifikovaných závodníků
Ze závodníků umístěných v závodě na 1-10 místě se vyhledá pět závodníků
s nejlepšími body FIS. Pokud body přesahují maximální hodnotu, nebo pokud
body chybí, použijí se maximální hodnoty pro výpočet přirážky z článku 4.4.4

4.4.4

Méně než 5 závodníků: maximální hodnota
Pokud je mezi prvními deseti závodníky výsledkové listiny méně než pět bez
bodů nebo, pokud není na startu pět závodníků s body FIS, přidělí se nejhůře
umístěným bezbodovým závodníkům, resp. zbývajícím maximální hodnota:
Sjezd
310 bodů
Super-G
250 bodů
Slalom
145 bodů
Obří slalom
200 bodů
Alpská kombinace
250 bodů
Pokud jsou méně než tři závodníci s FIS body v pětici těch, kteří mají být
použiti pro výpočet, pak se závod nepočítá do FIS bodů. Nejméně tři závodníci
musí mít body FIS jakékoliv výše a nejméně pět závodníků musí být
klasifikováno.

4.4.5

Dva nebo více závodníků klasifikovaných na 10.místě
Pokud se na 10. místě výsledkové listiny umístí dva nebo více závodníků,
použijí se pro výpočet přirážky všichni tito závodníci, pokud patří k nejlepším
pěti bodovým.

4.4.6

Dva nebo více závodníků má páté nejlepší FIS body
Jestliže mají dva nebo více závodníků páté nejlepší body, potom se k výpočtu
přirážky započítá ten, který má nejvyšší body ze závodu. (Důvod: lepší
přirážka)

4.4.7

Výpočet
součet pěti nejlepších FIS bodů, nebo maximální hodnota, z prvních 10
závodníků klasifikovaných (suma „A“) a součet pěti nejlepších FIS bodů
závodníků, kteří odstartovali (suma „B“) se sečtou.
Dále se sečtou body ze závodu nejlepších pěti závodníků podle FIS bodů
z prvních 10 klasifikovaných (suma „C“). Body ze závodu, přesahující
příslušnou maximální hodnotu, se započítají v této maximální hodnotě (SJ 310,
SL 145, OS 200, SG 250, AC 250).
Nyní se odečte suma bodů ze závodu od součtu nejlepších pěti klasifikovaných
a pěti nejlepších, kteří odstartovali, a toto číslo se vydělí deseti
(suma „A“ + suma „B“ – suma „C“) : 10

-

-

4.4.8

Zaokrouhlování přirážek
Přirážka se až do výše 4/1000 zaokrouhlí dolů a od 5/1000 nahoru (např.
13.654 = 13,65 // 21,849 = 21,85).

4.4.9

Alpská kombinace
Body FIS se přidělí za rychlostní závod (sjezd nebo super-G) ve všech
závodech FIS. Kromě SP, EP, OH a MS, kde body získá závodník jedině
v případě, že dokončil obě kola.
Bodová přirážka se použije s přihlédnutím k technickým datům.

4.4.10

Body FIS pro kvalifikační kolo
Body FIS se započítávají pro kvalifikační kolo KO závodu EP a pro paralelní
závody

4.5

Adder pro kategorie závodu a jeho minimální / maximální hodnota
Kategorie závodu (adder) a minimální / maximální hodnoty jsou uvedeny na
každé listině bodů FIS (1. strana)..

4.6

Status zranění

4.6.1

Žádost o status zranění
Pokud se závodník zranil a chce požádat o uplatnění jednoduché přirážky, musí
národní svaz co nejdříve požádat FIS, ale nejpozději do 30. dubna, o schválení
tohoto statutu, při čemž musí být podán na FIS oficiální formulář a lékařská
zpráva. Tato lékařská zpráva a doba zotavení musí být detailně popsány.
Oficiální formulář a lékařská zpráva jsou platné pouze pro jednu sezónu.(SP:
viz Pravidla SP čl. 21.2).

4.6.1.1
-

Podmínky
Mezi dobou zranění a prvním startem závodníka musí uplynout nejméně 8
měsíců.
Závodníci musí být registrováni jako aktivní a musí jimi zůstat.
Závodník nesmí startovat v jedné disciplíně více než 5x (závody FIS a KoP) +
4x (SP,ZOH,MS) a/nebo 15x (FIS, KoP).+ 8x (SP,ZOH, MS) ve všech
disciplínách v platné sezóně.

4.6.2

Těhotenství.
Status začíná ihned, jakmile je předložena lékařská zpráva a je schválena FIS
(nebo po posledním startu závodnice) a trvá po dobu narození dítěte.
Předběžný termín narození musí být uveden v lékařské zprávě. Po narození
dítěte platí ochranný status 9 měsíců. Pak propadá, jedině že národní lyžařský
svaz požádá písemně na základě přesné lékařské zprávy o jeho prodloužení.

4.7

Pracovní zaneprázdnění / vojenská služba
Jestliže podá národní svaz předem žádost na zařazení do statusu z důvodů
pracovního (studijního) zaneprázdnění nebo vojenské služby, v níž potvrzuje,
že se závodník nemůže zúčastňovat závodů, a z níž je zřejmá doba
zaneprázdnění, postupuje se podle čl. 4.6.

4.8

Hodnocení více závodů v rámci jedné akce

4.8.1

SJ, SL, OS, SG a AC.
V rámci jedné akce mohou být v kalendáři FIS v průběhu 5 dnů vypsány a
hodnoceny na témže homologovaném svahu pouze 2 závody téže disciplíny a
kategorie (SP, COC, FIS). Pokud je třetí rychlostní závod (SJ nebo SG)
součástí AC, nebudou za tento rychlostní závod započítány žádné body.
Rovněž uspořádání tzv. náhradního závodu přiřazeného k akci o dvou
závodech téže disciplíny a téže kategorie není dovoleno. Za tyto dodatečné
závody nejsou žádné body započítávány.

5.

LISTINA FIS BODŮ

5.1.

Listiny FIS bodů jsou k dispozici pouze elektronicky (ftp://ftp.fisski.ch)
ALFPxxx.zip je soubor, do něhož je ukládán program listin bodů (pro „xxx“
platí vždy číslo listiny a sezóna–např.
1.listina 2015/2016=ALFP116.F.zip=kompletní listina nebo ALFP116P = jen
aktualizovaná informace od poslední listiny).
Stáhnout lze listinu bodů FIS také na webové stránce FIS (http://data.fisski.com/alpine-skiing/fis-points-lists.html) v programu Excel nebo CSV.
Označení
*
základní listina (BL)
#
chráněn statusem zranění podle čl. 4.2.1.4
+
závodníci, kteří v poslední sezóně získali v disciplíně jediný
výsledek a jsou zařazeni podle čl. 4.2.1.2 (20%)
.
>
závodníci, kteří nedosáhli nejméně v jednom roce žádného
výsledku a jsou řazeni podle čl.4.2.1.3 (50%)
C
potvrzení bodů
zranění se skutečnými body

5.2

5.3.

Redakční uzávěrka a platnost jednotlivých listin
Redakční uzávěrka a platnost jsou zveřejňovány na webových stránkách FIS.
V průběhu sezóny na severní hemisféře se zveřejňují listiny bodů FIS každé
dva týdny.

6.

USTANOVENÍ PRO POŘADATELE A TECHNICKÉ DELEGÁTY

6.1

Předávání elektronickou cestou
Výsledky jsou předávány elektronicky ve formátu FIS.
E-mail: alpineresults@fisski.ch.
TD musí kontrolovat správnost zaslání výsledků a dále zkontrolovat, zda jsou
výsledky správně uvedeny na webových stránkách FIS. Bez zpráv TD a
časomíry nebudou žádné výsledky pro listinu FIS bodů uznány.

6.1.1

Sestavení označení souboru pro přenos výsledků závodů
- Pořadatelský stát (3 písmena podle Bulletinu FIS)
- Kodex (podle kalendáře FIS)
po tečce: - xml
Doporučení pro uznání nebo neuznání
Vyskytnou-li se důvody, že závod by neměl být uznán pro započítání FIS bodů,
musí být tyto důvody uvedeny ve zprávě TD.
Došlo-li ke zrušení závodu, v němž dokončila závod velká část závodníků,
uvede TD ve své zprávě doporučení na platnost nebo neplatnost nároku na
zápočet FIS bodů.

6.2

7.

ÚČASTNICKÉ KVÓTY

7.1

Výpočet kvót

7.1.1

1. listina FIS bodů
Pro všechny národní svazy se účastnické kvóty řídí podle bodů FIS těch
závodníků, kteří jsou uvedeni v jedné z 5 disciplín (SJ, SL,OS, SG, AC) v 1.
listině bodů FIS. Pro každý národní svaz se zohlední nejvýhodnější disciplína
pro jeho závodníky.

7.1.2

Do nejlepších 150. (čl.4.2.5) z listiny FIS bodů
1 - 6 závodníků
6 míst
7 závodníků
7 míst
8 závodníků
8 míst
9 závodníků
9 míst
10 a více závodníků
10 míst

7.1.3

Do 150. místa nikdo, nicméně umístění na 151. až 300. místě
0 – 1 závodník
4 místa
2 a více závodníků
5 míst

7.1.4

Doba platnosti
Tyto účastnické kvóty platí v rámci platnosti listin bodů FIS.

7.1.5

Závodníci bez výsledků
Závodníci, kteří nemají v minulé sezóně žádný výsledek (označeni > v listině
bodů), se nezapočítají do výpočtu kvót, avšak na základě svých bodů mohou
startovat. Tento článek neplatí pro závodníky se statusem zranění (s označením
# v listině bodů).

7.1.6

Základní kvóta pro pořádající svaz
Základní kvóta pro pořadatelský národní svaz je 50 s možností doplnění na
max. 140 závodníků. Pokud bude dosaženo na základě povolených národních
kvót a základní kvóty pořádajícího státu počtu více než 140 účastníků, je to
přípustné. Pokud není dosaženo počtu více než 140 účastníků, může
pořadatelský stát doplnit maximum do 140 účastníků svými závodníky.

7.1.6.1

Výjimka
Základní kvóta pro následující pořadatelské národní svazy je v každém případě
70 míst pro SL a OS a 90 pro SJ, SG a AC:
AUT, CAN, FRA, GER, ITA, NOR, SLO, SWE, SUI, USA, RUS.

7.1.7

Skupiny států
- Pro CAN – USA / DAN – FIN – ISL – NOR – SWE / ARG – BOL
– BRA – CHI / AUS – FIJ – NZL / CHN – JPN – KOR – MGL –
IND – PAK / LIB – ROU – RSA – CYP – LUX – POR – AND –
SRB – MON – RSM – IRL
je pro každý národ základní kvóta 30 míst při uskutečnění závodů
v jednom ze států těchto skupin, pro státy FRA (Pyreneje) – SPA AND 40..
- Pro skupiny ARM – BIH – BUL – CRO – CZE – GRE – HUN KAZ – MNE – SRB – MKD – POL – RUS – SLO – SVK – TUR –
IRI – UZB – UKR je kvóta pro sousedící stát 30 míst.
- Pro následující státy BIH – BUL – SLO - SRB platí dvojitá kvóta
pro každý stát pro závody, pořádané v jednom z těchto států, pokud
není překročen maximální počet 140 startujících.
- Pro BEL - DEN - LUX - NED / BIH - BUL - CYP - GRE - MNE MKD platí kvóta 30 pro každý stát této skupiny, který pořádá závod.
- Pro závody v LIE obdrží sousedící státy AUT a SUI kvótu 30 míst.
- Pořadatelský stát má vždy kvótu podle čl. 7.1.6.

7.2

Kvóty pro závody žen
Úprava kvót pro závody žen se uplatní v případě, že je přihlášeno více než 140
účastnic.

7.3

Dvojité kvóty pro hostitelské státy
Pokud se shodnou obě zúčastněné země, může hostitelský stát, v němž se
závody konají, svou kvótu zdvojnásobit. O vyšší kvóty než tyto musí být
požádáno 2 týdny před podzimní schůzí (jižní hemisféra před jarní schůzí).

7.4

Dvojité kvóty pro závody na jižní hemisféře
Na jižní hemisféře platí dvojité kvóty. Pořadatelé mohou v případě vysokých
počtů
přihlášek snížit kvóty až na normální kvóty FIS. Totéž platí také pro
státy jižní hemisféry, pokud požadují dvojitou kvótu na severní hemisféře.

Dohody musí být uskutečněny prostřednictvím příslušných národních svazů
s pořadateli a platí jen pro přesně označené závody. Kopie takové dohody musí
být předložena TD a oznámena FIS.
.
7.5

Mezinárodní účast na národních mistrovstvích (NC a NCJ)

7.5.1

Podmínky
Národní mistrovství se uznají jako „mezinárodní závod“ a budou platit pro
výpočet FIS bodů jedině v případě, že jsou dodrženy veškeré podmínky FIS.
Přihlášky zahraničních svazů musí být přijaty podle platných kvót FIS.
Pořádající národní svaz má povinnost připustit na start až 25 cizinců. Má ale
možnost nechat startovat více cizinců za předpokladu dodržení příslušných
kvót.

7.5.2

Prováděcí postup
Národní svazy, které hodlají vyslat své závodníky na mezinárodní mistrovství
v jiných státech, musí jednat nejpozději týden před zahájením závodu /
tréninku přímo s dotyčným svazem. FIS může v případě rozdílného mínění
zasáhnout za účelem urovnání.

7.6

Účast na závodech FIS

7.6.1

Kvóty národních svazů pro účast na závodech uvedených v kalendáři FIS,
jsou stanoveny následovně.

7.6.1.1

ZOH a MS FIS
Podle ustanovení MOV a ustanovení pro provedení MS FIS a pro Mistrovství
světa juniorů.

7.6.1.2

SP a KoP
Podle příslušných pravidel

7.6.2

Pro závody v alpských disciplínách nesmí být za normálních podmínek
překročen počet 140 startujících
Nicméně pokud jsou kvóty národních svazů naplněny a využita kvóta pro
pořadatelský stát dosahuje počtu více než 140, je to přípustné.
Pokud počet startujících nedosahuje 140, má právo pořadatelský stát doplnit
počet startujících do tohoto počtu 140.

7.6.3

Zvláštní kvóty
Pro určené státy a regiony mohou být povoleny předsednictvem FIS zvláštní
kvóty. Národní svazy o to požádají FIS nejméně 2 týdny před termínem
podzimní schůze, termín pro jižní hemisféru je 2 týdny před termínem jarní
schůzí.

7.6.4

Národní mistrovství juniorů (NJR)
Každý národní svaz má kvótu pro všechny soutěže NJR stanovenou z kvót FIS
(včetně národních skupin podle čl. 7.1.7). podle následujícího přepočtu.

Kvóta FIS
Kvóta NJR
10-9
5
8-7
4
6-5
3
do počtu 4
2
Pořádající stát má právo startu pro maximálně 115 závodníků. Pokud je
přihlášeno méně než 25 zahraničních závodníků nebo pokud pořádající stát
nevyužije kvóty 115 závodníků, může být využito normální kvóty FIS s tím, že
není překročena maximální kvóta 140 závodníků. V případě závodu žen se
využije tohoto upřesnění jedině v případě, že je přihlášeno více než 140
závodnic.
7.7.

Překročení kvót
Každý národní svaz má právo zúčastnit se závodu s maximálním počtem
závodníků podle svých kvót. Pro závody žen viz čl. 7.2.

7.7.1

Kvóty musí být zkontrolovány při schůzi vedoucích družstev před losováním
technickým delegátem FIS, sekretářem závodu a pověřenými vedoucími
družstev.

7.7.2

Jestliže byl závodník prezentován a skutečně startoval a byla tím překročena
národní kvóta, nebude zahrnut do konečného pořadí nebo pro výpočet
přirážky, za předpokladu, že toto porušení pravidel bylo zjištěno před vydáním
oficiálních výsledků. Bude uveden ve výsledkové listině jako DQO
(„přespočet“). Došlo-li ke zjištění tohoto porušení pravidel až po zveřejnění
výsledků, bude výsledek v sekretariátu FIS nově vypočítán po tom, co všichni
závodníci, označení jako DQO s nejvyššími startovními čísly budou
diskvalifikováni. Tento proces bude projednán v sekretariátu FIS a klasifikační
komisí při příští schůzi potvrzen.

Příloha č 1

Vzorec pro výpočet bodů ze závodu FIS - formule FIS AD
F . Tx
P = ---------- - F
To

nebo

Tx
(---------- - 1) . F
To

P = body ze závodu
To = čas vítěze v sekundách
Tx = čas klasifikovaného závodníka v sekundách

Sjezd
Slalom
Obří slalom
Super-G
Super kombinace

F
F
F
F
F

=
=
=
=
=

1250
730
1010
1190
1360

Další tabulka v příloze FIS
Program pro výpočet na neprogramovatelných kalkulačkách. Tab.2.



Webové stránky FIS:
www.fis-ski.com – alpské discipliny
Pravidla FIS bodů vydání 2018.

V případě neshod ve významu či výkladu tohoto překladu s oficiálním dokumentem FIS,
se vždy řídíme oficiálním dokumentem FIS v angličtině.

