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Společná ustanovení pro alpské discipliny 
Pro technické provedení ZOH a MS FIS platí,  pokud  není jinak uvedeno 
v IWO, pravidla SP v alpských disciplinách 

 
600                 Organizace 

Viz čl. 211. 
601                  Organizační výbor a jury 
601.1  Složení 

Organizační výbor je složen ze členů (fyzických a právnických osob), které 
byly jmenovány pořadatelem a FIS / ÚAD SLČR Je nositelem práv, úkolů a 
povinností pořadatele. 

601.2              Jmenování prostřednictvím FIS 
FIS nominuje technického delegáta (dále jen TD) na všechny závody a: 

601.2.1            Pro Světový pohár (dále jen SP): 
• Arbitra (hlavní ředitel SP žen – mužů). 
• Pro sjezd a super-G asistenta arbitra (ředitel závodu). 

601.2.2           Pro Zimní olympijské hry (dále jen ZOH) a Mistrovství světa FIS (dále jen MS         
FIS) – všechny členy (viz čl. 601.4.1). 

601.2.3           Pro všechny ostatní závody jmenuje TD: 
• Arbitra 
• Pro sjezd a super-G asistenta arbitra . 

601.2.4 Vysláním nebo jmenováním se stávají výše uvedení funkcionáři členy 
  organizačního výboru. 
601.3            Jmenování prostřednictvím pořadatele 

Pořadatel jmenuje všechny ostatní členy organizačního výboru. Předseda nebo 
jeho zástupce zastupuje výbor na veřejnosti, řídí schůze a rozhoduje o všech 
ostatních otázkách, které nejsou vyhrazeny jiným osobám nebo jejich komisím. 
Spolupracuje úzce před, v průběhu a po závodu s FIS a s jím vyslanými 
funkcionáři. Řeší všechny jiné úkoly, které jsou nutné pro provedení závodu. 
Musí být jmenováni následující funkcionáři: 

601.3.1           Ředitel závodu 
Ředitel závodu řídí veškeré přípravné práce a kontroluje činnost funkcionářů 
pokud jde o technické problémy. Řeší s nimi technické otázky a po dohodě 
s TD řídí schůze vedoucích družstev. 

601.3.2          Velitel tratě 
Velitel tratě zajišťuje přípravu závodních tratí podle pokynů a závěrů jury. 
Musí být plně informován o sněhových podmínkách na tratích. 

601.3.3          Rozhodčí na startu 
Rozhodčí na startu musí být přítomen od začátku prohlídky až do skončení 
tréninku nebo závodu na startu. 

• Kontroluje zda jsou dodrženy předpisy pro start a pro jeho organizaci. 
• Zjišťuje případná zpoždění a chybné starty. 
• Musí mít možnost spojit se okamžitě s jury (viz č. 705.5). 
• Hlásí arbitrovi jména závodníků, kteří se nedostavili na start a 

informuje jury o všech porušeních pravidel, jako např. chybný start 
nebo zpožděný start nebo případná porušení pravidel o ustanoveních o 
závodním vybavení. 



• Musí zajistit dostatečný počet náhradních čísel na startu. 
601.3.4           Rozhodčí v cíli 

Rozhodčí v cíli musí být přítomen v cíli od začátku prohlídky až do skončení 
tréninku nebo závodu.. 

• Kontroluje, zda jsou dodrženy všechny předpisy pro cílovou organizaci 
a  dále správnost  nájezdů do cíle a výjezdů z něj. 

• Kontroluje cílového brankového rozhodčího, časomíru a uzavírací 
službu. 

• Musí mít možnost spojit se okamžitě s jury. 
• Hlásí arbitrovi jména závodníků, kteří neprojeli cílem a informuje jury 

o všech porušeních pravidel. 
601.3.5           Velitel brankových rozhodčích 

Velitel brankových rozhodčích organizuje jejich nasazení .Řídí a kontroluje 
jejich činnost. Určuje každému brankovému rozhodčímu jeho místo a branky, 
které má sledovat. Po 1. kole a po skončení závodu shromáždí kontrolní 
záznamy pro arbitra. 
V příslušném předstihu rozděluje každému brankovému rozhodčímu potřebný 
materiál (kontrolní záznam, tužku, startovní listinu atd.) a stanoví další 
pomocné činnosti, ať už se to týká udržování odstupu diváků od tratě nebo 
údržby tratě. Kontroluje také, aby bylo správně zakresleno postavení branek a 
jejich číslování. 

601.3.6           Vedoucí měření časů a časomíry 
Vedoucí měření časů a výpočetní techniky je odpovědný za  spolupráci 
funkcionářů na startu a v cíli včetně měřící aparatury a výpočetní techniky.Při 
slalomu rozhoduje sám nebo jeho určený spolupracovník o startovních 
intervalech. 
Pod jeho vedením pracují: 

• Startér. 
• Pomocník startéra. 
• Zápis na startu. 
• Vedoucí časoměřič. 
• Pomocník časoměřiče. 
• Kontrola v cíli. 
• Vedoucí výpočetní techniky se svými spolupracovníky. 

601.3.7           Sekretář závodu 
Do činnosti sekretáře závodu spadají sekretářské práce týkající se technických 
otázek závodů a mezi jiným příprava losování. Odpovídá za to, aby 
v oficiálních výsledkových listinách byly dodrženy údaje předepsané v čl. 
617.3.4. Je odpovědný za pořizování zápisů ze schůzí technických pracovníků, 
z jednání  jury a z porad vedoucích družstev. 
Zvláště zajišťuje přípravu všech formulářů na start, do cíle, pro časomíru a 
výpočetní techniku, pro brankové rozhodčí  tak, aby byly včas dodány 
příslušným funkcionářům.  
Shromažďuje protesty a předává je k projednání  příslušnými instancemi. 
Vhodnou přípravou usnadňuje výpočet výsledků a pečuje o to, aby tyto 
výsledky byly co možná  nejdříve  po skončení závodu rozmnoženy. 
 
 
 



 
601.3.8           Vedoucí lékařského personálu a záchranné služby 

Vedoucí lékařského personálu a záchranné služby odpovídá za dostačující 
záchrannou službu a lékařskou pomoc v průběhu oficiálního tréninku a závodu. 
Dále zajišťuje prostory, do nichž mohou být umístěni zranění závodníci. Lékař 
závodu a lékaři družstev se shromáždí před začátkem oficiálního tréninku nebo 
před startem závodu za účelem koordinace a rozmístění.  
V průběhu tréninku a závodu musí být vedoucí lékařského personálu a 
záchranné služby se svými spolupracovníky k dispozici telefonicky nebo 
bezdrátovým spojením s ředitelem závodu. Před zahájením tréninku musí 
zkoordinovat s ředitelem závodu svá rozmístění. 
Lékař, pokud možno dobrý lyžař, se má zdržovat na startu pro možnost 
rychlého zásahu. Musí mít zajištěno spojení s jury a s příslušníky záchranné 
služby. Tuto povinnost může převzít i lékař družstva. Přesné informace o 
zadáních lékařského zabezpečení  je možno vyhledat v kapitole 1 lékařského 
průvodce FIS (Medical Rules and Guidelines). 

601.3.9          Ostatní funkcionáři v organizačním výboru 
Mohou být jmenováni také následující funkcionáři: 

601.3.9.1 Vedoucí organizační služby 
Vedoucí organizační služby musí zajišťovat potřebná opatření k tomu, aby  
bylo zabráněno přístupu diváků  na trať..Je třeba nasadit podle přesných plánů 
dostatečně početný personál. Je nutno dbát na to, aby za zahrazením byl 
dostatečný prostor pro pohyb  diváků. 

601.3.9.2 Vedoucí materiálu a technického vybavení. 
Vedoucí materiálu je odpovědný za přípravu veškerých zařízení a různých 
pomocných prostředků pro úpravu a údržbu tratí, za provedení závodu, pokud 
není touto činnost výslovně pověřen jiný funkcionář. 

601.3.9.3 Tiskový vedoucí 
Tiskový vedoucí je odpovědný za podporu a informování redaktorů tisku, 
fotografů a rozhlasových reportérů podle pokynů organizačního výboru. 

601.3.9.4 Další doporučené funkce: 
• Vedoucí ekonomického zajištění 
• Vedoucí ubytování a stravování. 
• Ceremoniář. 

Pořadatel je oprávněn jmenovat další činovníky organizačního výboru. 
601.4            Jury 

Za technické provedení závodu v uzavřeném závodním prostoru je odpovědná 
jury, složená z následujících členů organizačního výboru: (Vymezení pro ZOH, 
MS a SP viz Reglement SP.) 

• Technický delegát. 
• Arbitr. 
• Ředitel závodu.  
• Asistent arbitra po sjezd a super-G. 
• Rozhodčí na startu (při ZOH a MS). 
• Rozhodčí v cíli (při ZOH a MS). 

 
 
 
 
 



 
601.4.1           Ustavení jury pro ZOH a MS FIS: 
601.4.1.1 Předsednictvo FIS jmenuje: 

• Technického delegáta. 
• Arbitra. 
• Asistenta arbitra. 
• Rozhodčího na startu. 
• Rozhodčího v cíli. 

601.4.1.2 Subkomise pro alpské TD navrhuje alpské komisi kvalifikované členy jury.   
Tato komise musí nechat schválit podané návrhy v předsednictvu FIS. 
Navržení členové musí mít platnou kvalifikaci TD FIS. 

601.4.1.3 Pořádající národní svaz sdělí předsednictvu FIS ke schválení své návrhy na 
ředitele v organizačním výboru. 

601.4.1.4 V jury pro závody kategorie žen musí být aspoň jedna žena. 
601.4.1.5 Jednotliví členové jury musí být schopni vzájemného dorozumění v jednom 

z jazyků FIS. 
601.4.1.6 Osoby, které se zúčastňují závodu ve  vedoucí funkci u družstva národního 

svazu, nemohou být členy jury. 
601.4.1.7 Při ZOH a MS FIS smí být zúčastněná země zastoupena v jury pouze jedním 

členem. (Mimo TD.) 
601.4.2 Ustavení jury při mezinárodních závodech (SP viz Reglement SP.) 
601.4.2.1 Subkomise pro alpské TD určí TD. 
601.4.2.2 TD určuje: 

• Arbitra. 
• Při sjezdu a super-G asistenta arbitra. 
• Náhradního člena pro případ vyšší moci. 

601.4.2.3        Při mezinárodních závodech žen by měla být pokud možno jmenována do jury  
žena. 

601.4.2.4 Ředitel závodu musí být členem pořádajícího národního svazu. 
601.4.3         Omezení 
601.4.3.1         Závodník nesmí být členem jury. 
601.4.4          Funkční doba jury 
601.4.4.1         Určení členové jury se sejdou před první schůzí vedoucích družstev ke své     

první poradě. 
601.4.4.2       Činnost jury začíná první schůzí a končí – pokud nebyl podán protest vypršením                   
.  protestní doby, nejpozději ale po vyřízení všech podaných protestů. 
601.4.5         Hlasovací právo a odsouhlasení (SP viz též Reglement SP). 

Předsedou jury je TD. Řídí schůze, v jury disponuje každý člen jedním hlasem. 
601.4.5.1        Při ZOH a MS FIS mají členové jury každý jeden hlas. 
601.4.5.2        Při mezinárodních závodech 

TD, ředitel závodu, arbitr a při sjezdu a super-G asistent arbitra. 
601.4.5.3        Přijetí rozhodnutí je dáno jednoduchou většinou hlasů přítomných členů jury     

s hlasovacím právem.(Výjimky čl. 646.3) 
601.4.5.4        Při shodě hlasů rozhoduje hlas TD (SP viz též Reglement SP). 
601.4.5.5        Ze všech jednání a o rozhodnutí jury se musí pořídit podle čl.601.3.7 zápis        

s uvedením hlasování každého člena, který musí všichni podepsat. 
601.4.5.6        Zápisy se musí zpracovat aspoň v jednom jazyku FIS (A,F,D). 
 
 
 



601.4.5.7        Každý člen jury má právo v nepředvídatelných případech v přípravné fázi nebo  
během závodu učinit rozhodnutí – které by jury stejně provedla – za 
předpokladu, že toto rozhodnutí bude co nejdříve předáno jury k dodatečnému 
schválení.. 

601.4.6         Úkoly jury 
Jury zajišťuje konformitu pravidel v celém průběhu závodu včetně oficiálního 
tréninku. 

601.4.6.1        V technické oblasti zejména: 
• Ověření závodní trasy a tratě. 
• Ověření sněhových podmínek. 
• Ověření preparace sněhové podložky. 
• Povolení k použití zpevňovačů sněhu a chemických prostředků. 
• Ověření zábran. 
• Ověření startu, cíle a cílového dojezdu. 
• Ověření záchranné služby.  
• Určení autorů tratě. 
• Určení doby vytyčování. 
• Dohled na činnost autorů. 
• Kontrola umístění terčů. 
• Uvolnění nebo uzavření závodních tratí pro trénink s přihlédnutím 

k technickým přípravám a ke stavu povětrnostních podmínek. 
• Stanovení způsobu prohlídek tratí. 
• Schválení tratí před závodem. 
• Určení počtů předjezdců pro jednotlivá kola a určení jejich startovního 

pořadí. 
• Podle potřeby sdělení o vyjádřeních předjezdců. 
• Změny startovního pořadí s ohledem na stav tratě a při mimořádných 

podmínkách. 
• Změny startovních intervalů. 
• Udělování pokynů a příjem zpráv od brankových rozhodčích. 

Ve sjezdu: 
• :Určení dodatečných prohlídek pro případ mimořádných povětrnostních 

podmínek. 
• Zkrácení oficiálního tréninku. 
• Stanovení žlutých zón. 
• Kontrola vytyčených bran. 
• Změna míst a vzdáleností bran nebo vytyčení dodatečných bran, pokud 

to vyžadují zkušenosti z průběhu tréninku. Po přijetí eventuálních změn 
musí závodnici absolvovat nejméně jednu tréninkovou jízdu. 

601.4.6.2         Z organizačního hlediska zejména: 
• Rozdělení závodníků pro losování. 
• Rozdělení závodníků bez bodů FIS do skupin podle určených zásad. 
• Povolení resp. nařízení opakovaných jízd. 
• Odvolání závodu, pokud: 
- je sněhová podložka nedostačující. 
- se liší zajištění tratě od zprávy technického experta. 
- je nedostačující nebo chybí lékařské zabezpečení a záchranná služba.. 
- jsou nedostačující zábrany 



 
• Zkrácení tratě na základě sněhových nebo povětrnostních podmínek. 
• Přerušení závodu, pokud dojde k naplnění podmínek dle čl. 624. 
• Ukončení závodu, pokud nastanou podmínky dle čl. 625. 

601.4.6.3        Z hlediska disciplinárního zejména: 
• Rozhodnutí o žádosti TD nebo jiného člena jury na vyloučení 

závodníka s nedostatečnými fyzickými nebo technickými předpoklady. 
• Kontrola na dodržování ustanovení o reklamě, výbavy a oblečení 

závodníků. 
• Vymezení kvót funkcionářů, techniků a lékařského personálu pro vstup 

na trať. 
• Udělování sankci. 
• Přijetí zvláštních pokynů během celé soutěže. 

601.4.7   Otázky, které nejsou zcela objasněny v pravidlech 
Jury rozhoduje o všech otázkách, které nejsou v pravidlech objasněny. 

601.4.8         Vysílačky 
Členové jury + rozhodčí na startu a v cíli musí být při všech závodech, 
uvedených v kalendáři FIS / ÚAD SLČR vybaveni vysílačkami. Ty musí 
pracovat na společné nerušené vysílací frekvenci 

601.4.9         Úkoly TD pro všechny akce 
Pro SP, MS FIS a ZOH jsou úkoly TD uvedeny v Reglementu SP. 

601.4.9.1 Před závodem 
TD: 

• Se seznámí s homologačním protokolem a zjistí u pořadatele eventuální 
povolené výjimky. Pokud zjistí, že homologace není k dispozici, musí 
jury závod zrušit.(Viz čl. 650.) 

• Pročte zprávy TD z předcházejících soutěží v místě konání a ověří, zda 
byla splněna navrhovaná opatření. 

• Podle čl.212 zkontroluje, zda existují dostačující pojištění a pokud je to 
nutné, informuje FIS / ÚAD SLČR. 

• Kontroluje tréninkové a závodní tratě. 
• Dohlíží na přesné dodržování čl. 704 pokud jde o oficiální trénink, dále 

kontroluje brankové terče. 
• Spolupracuje při administrativních a technických přípravách. 
• Kontroluje oficiální přihlášky včetně bodů FIS / ÚAD SLČR. 
• Přezkouší, zda jsou k dispozici odpovídající vysílačky pro jednotlivé 

členy jury (samostatný kanál). 
• Seznámí  se s akreditacemi a povoleními pro údržbu tratí. 
• Přezkouší závodní trať, pokud jde o její připravenost, značení, uzavření 

a dále vybudování startu a cíle. Společně s jury kontroluje vytyčení 
tratě. 

• Přezkouší stanoviště televizních plošin a pokud je to nutné nařídí 
dostačující bezpečnostní opatření. 

• Kontroluje stanoviště zdravotní služby podél tratě a organizaci 
lékařského zabezpečení. 

• Přezkouší jednotlivá technická vybavení jako měření časů, ruční měření 
časů, přenos dat, dopravu osob atd. 

• Je přítomen při všech trénincích v prostoru závodu. 
• Zúčastňuje se všech schůzí jury a vedoucích družstev. 



• Spolupracuje s funkcionáři organizačního výboru a s technickým 
expertem. 

• Je předsedou jury s rozhodujícím hlasem při rovnosti hlasů. 
• Určuje v nutných případech členy jury. 
• V případě, že nemůže být z důvodů vyšší moci uskutečněn závod ve 

slalomu nebo v obřím slalomu na homologované trati, má TD právo 
přeložit závod na náhradní trať navrženou pořadatelem. To vše za 
výslovného předpokladu, že budou splněna nutná homologační 
ustanovení. V případě sjezdu a super-G existuje jediná možnost a to 
zkrácení homologované tratě. Minimální předepsané výškové rozdíly 
musí být každopádně dodrženy. 

601.4.9.2 Během závodu 
  TD: 

• Musí být během závodu přítomen v závodním prostoru. 
• Spolupracuje úzce s jury, s vedoucími družstev a s trenéry. 
• Dohlíží, zda jsou dodržena pravidla a ustanovení o reklamních nápisech 

na výzbroji a závodní výstroji. 
• Kontroluje technický a organizační průběh závodu. 
• Radí při organizaci ve smyslu dodržování pravidel a ustanovení FIS / 

ÚAD SLČR,  jakož i pokynů jury. 
601.4.9.3         Po závodu TD: 

• Pomáhá s vyplněním protokolu arbitra. 
• Vypočítá body ze závodu a bodovou přirážku pro jednotlivé soutěže. 

Pokud jsou tyto výpočty provedeny v počítači, je povinností TD je 
přepočítat a jejich správnost potvrdit vlastnoručním podpisem. Zejména 
přezkouší správné použití hodnoty „F“ pro jednotlivé discipliny. 

• Řeší protesty podané platným způsobem rozhodnutími jury. 
• Podepisuje vydané oficiální výsledkové listiny, připravené sekretářem 

závodu a povoluje vyhlášení vítězů. 
• Vystavuje zprávu TD včetně eventuálních dodatků pro FIS a další  

zúčastněné instituce a je odpovědný za jejich odeslání do tří dnů. 
• Předává na FIS všechny návrhy na změnu závodních ustanovení na 

základě zkušeností z uskutečněného závodu. 
601.4.9.4        Všeobecně 

TD: 
• Rozhoduje otázky, které v IWO / ÚAD SLČR nejsou plně řešeny, 

pokud  už zatím nebyly  rozhodnuty v jury a nepatří do kompetence 
jiných složek 

• Spolupracuje úzce s arbitrem a asistentem arbitra. 
• Je oprávněn požadovat od jury vyloučení závodníka. 
• Pro splnění svých úkolů má právo požadovat podporu organizačního 

výboru a jeho začleněných funkcionářů. 
601.4.9.5        ZOH, MS FIS a MSJ FIS 

TD zpracuje podrobnou závěrečnou zprávu pro FIS a pro organizační výbor. 
601.4.10         Úkoly a povinnosti arbitra 

• Vylosování startovních čísel. 
• Prohlídka tratě bezprostředně po vytyčení buď osobně sám nebo za 

doprovodu členů jury. 



• Právo na změnu tratě i tím, že se vypustí nebo přidají dodatečné branky. 
Pokud je arbitr sám na trati, je jeho rozhodnutí definitivní. Autor tratě 
ale musí být o těchto opatřeních uvědomen, pokud není při prohlídce 
osobně přítomen. 

• Převzetí zpráv od rozhodčího na startu a v cíli a od funkcionářů závodu 
pokud jde o porušení pravidel nebo chybná projetí v brankách po 
skončení 1. kola a po skončení závodu. 

• Kontrola a podepsání protokolu arbitra po každém kole a ověření, že je 
ihned po závodě vyvěšen na oficiální tabuli a v cílovém zařízení 
seznam závodníků, kteří byli diskvalifikováni, jejich startovní čísla a 
čísla branek, v nichž se dopustili chyby a dále jména rozhodčích, kteří  
hlásili chybné jednání, znamenající sankční postih a konečně přesný 
čas, kdy došlo k zveřejnění. 

• Předání zprávy na FIS v případě zvláštních událostí, závažných rozdílů 
v mínění uvnitř jury nebo pokud došlo k vážnému zranění závodníka. 

601.4.10.1 Spolupráce s TD 
Arbitr a asistent arbitra spolupracují úzce s TD. 

601.4.11 Technický komisař 
Pro podporu jury může alpská komise jmenovat ve všech kategoriích závodů 
technického poradce. 
Technický poradce má právo sdělit v jury své mínění bez hlasovacího práva. 

601.5 FIS / ÚAD SLČR může uplatnit sankce proti jury nebo proti jejím jednotlivým 
členům. 

 
602 Technický delegát 
602.1 Definice 
602.1.1 Hlavní úkoly TD: 

• Dodržování pravidel a pokynů FIS. 
• Kontrola bezchybného průběhu závodu. 
• Poskytování rad pořadateli v rámci jeho úkolů. 
• Zastupovat oficiálně FIS. 

602.1.2 Odpovědnost 
TD spadá osobně do kompetence alpské komise. Subkomise pro alpské TD 
vykonává dané kompetence. 

602.1.3 Předpoklady 
TD musí vlastnit platnou licenci TD (výjimka čl. 602.3). 

602.1.4 Postup 
602.1.4.1 Vývojový postup k funkci TD: 

• Čekatel. 
• Pozorovatel při závodech FIS na národní úrovni. 
• Ústní přijímací zkouška. 
• Písemná přijímací zkouška. 
• Kandidát. 
• Praktická zkouška. 
• TD 

FIS doporučuje národním svazů dodržet věkovou hranici 40 let pro čekatele a 
65 let pro ukončení činnosti TD v alpských disciplinách. (Rozhodující datum 
1.7.). 
 



602.1.4.2 Každý národní svaz může nahlásit schopné osoby pro výkon funkce TD. 
O přijetí rozhoduje subkomise pro alpské TD / R-ÚAD SLČR. 

602.1.5 Vzdělání 
602.1.5.1 Základní vzdělání čekatele je úkolem dotyčného národního svazu. 
602.1.5.2 Čekatel musí být svým národním svazem jmenován: 

První rok: 
• Čekatel musí absolvovat vzdělávací kurs, pořádaný každoročně 

národním svazem.(červen-červenec jižní, říjen-listopad severní 
hemisféra). 

• Zúčastnit se dvou závodů FIS pořádaných v jeho zemi pod dohledem 
odpovědného TD nebo jeho zástupce za účelem získání zkušeností. 

• Vyplnit oficiální zprávu o těchto nasazeních a odeslat je odpovědnému 
TD a v kopii na FIS v jednom z oficiálních jazyků FIS. 

• Na konci sezóny požádá národní svaz u FIS o oficiální přijetí čekatele. 
Opis rozhodnutí jde na odpovědného TD. 

Druhý rok: 
• Čekatel musí absolvovat roční národní kurs. 
• Musí se podrobit písemné a ústní přijímací zkoušce v jednom 

z oficiálních jazyků FIS. 
Kandidát: 

  Musí vykonat pod dohledem zkoušejícího TD (z jiné země): 
• Praktické nasazení (při rychlostním závodu). 
• Praktickou zkoušku (v technické disciplině a je veden jako TD). 
• Vyplnit oficiální zprávu pokud jde o tato nasazení a odeslat ji svému 

odpovědnému TD a v kopii na FIS (v jednom z oficiálních jazyků FIS). 
• Sekretariát FIS přezkoumá všechny informace a různé zprávy od 

kandidáta i zkoušejícího a doplní podrobnosti pro subkomisi pro alpské 
TD. 

• Subkomise nemůže schválit licenci TD pokud kandidát nesplnil 
předpoklady nebo je považován za nevhodného. V tomto případě může 
subkomise rozhodnout, zda má kandidát dál absolvovat vzdělávání pro 
TD nebo které oblasti mají být opakovány. 

• Pokud je kandidát shledán jako způsobilý, může se stát při dalším 
vzdělávacím kursu oficiálním TD FIS pro alpské discipliny. 

602.1.5.3 Při závodu s jedním TD může být činný pouze jeden kandidát. FIS může 
povolit výjimky. 

602.1.5.4 Přidělení kandidátů TD je prováděno na základě žádosti vrchníka TD 
prostřednictvím FIS / R-ÚAD SLČR . FIS / R-ÚAD kontroluje výkon funkce 
jednotlivých kandidátů. 

602.1.5.5 Kandidát TD nemá nárok na úhradu svých výloh. 
602.1.5.6 Vrchník TD je odpovědný za školení jemu přiděleného kandidáta během jeho 

nasazení. 
602.1.6 Licence 

Licence je číslovaný průkaz s platností 12 měsíců. Každoročně se obnovuje a je 
pro každého TD povinná. 
 
 
 
 



 
602.1.7 Prodloužení platnosti a zrušení licence 

Každý licenční TD se musí každoročně zúčastnit doškolení, pořádané FIS. Ten 
TD, který se dvakrát za sebou nezúčastnil bez udání závažných důvodů 
nominace do funkce TD nebo doškolovacího kursu, ztrácí svou licenci. Pro 
znovuzískání musí absolvovat nové kandidátské školení. 

602.2 Jmenování 
602.2.1 Pro ZOH, MS FIS a MSJ FIS provádí nominaci předsednictvo FIS na návrh 

alpské komise. 
602.2.2 Pro všechny ostatní závody určuje TD subkomise pro alpské technické 

delegáty. 
602.2.3 Výjimku tvoří závody žactva, CIT, Masters, CISM, celních správ a UNI, při 

nichž navrhují TD příslušné komise, které pak potvrzuje subkomise pro alpské 
TD. 

602.2.4 TD nesmí být příslušníkem pořádajícího svazu. 
Subkomise pro alpské TD může ve výjimečných případech nominovat TD 
z jeho země, ale nesmí být členem pořádajícího klubu nebo regionálního svazu. 

602.3 Náhrada TD 
602.3.1 Při ZOH, MS FIS a MSJ FIS je při nemožnosti výkonu funkce TD FIS nutno 

uvědomit předsednictvo FIS a národní svaz, jehož je TD příslušníkem. 
Předsednictvo FIS musí neprodleně jmenovat jiného TD. 

602.3.2 Při všech ostatních závodech je národní svaz, jehož je TD členem, odpovědný 
za okamžité nahrazení. Je třeba informovat také okamžitě dotyčný organizační 
výbor a FIS. 

602.3.3 Pokud se TD z nepředvídatelných důvodů nedostaví v závodu nebo přijede 
pozdě a tím nemůže plnit svou funkci přechodně nebo trvale, je při ZOH a MS 
FIS předsednictvem FIS jmenován zástupce nebo někdo z přítomných členů 
jury. 

602.3.4 Při všech ostatních mezinárodních závodech  určí jury na místě náhradníka za  
nedostupného TD. Tento náhradník musí splňovat předpoklady podle čl. 
602.1.6. 
V nouzovém případě může být také určen TD, který tyto předpoklady sice 
neplní, ale je schopen zabezpečit provedení (nebo pokračování) závodu. 
V takovém případě je třeba postupovat podle přísných měřítek. 

602.3.5 Náhradník TD má stejná práva a povinnosti jako původně nominovaný. 
602.4 Organizace jmenování 
602.4.1 Pořadatel musí co nejdříve navázat kontakt s nominovaným TD. 
602.4.2 Odvolání a/nebo přesunutí závodů musí být TD a FIS sděleny okamžitě a to 

s ohledem na eventuální lhůty. 
602.4.3 V případě sjezdu a super.G se musí TD dostavit 48 hodin před losováním 

prvního tréninku do místa konání závodu. Při všech ostatních závodech musí to 
být nejméně 24 hodiny před losováním dotyčného závodu. 

602.5 Náhrada výloh 
TD má nárok na cestovní výlohy do výše 600,.- CHF včetně dálničních 
poplatků. (Maximální náhrada platí s výjimkou SP a KoP pro všechny ostatní 
závody.) Toto pravidlo platí také pro povolené inspekce a pro příjezdy (vlakem 
I.tř., letecky v turistické třídě při dlouhých vzdálenostech, resp. úhrada 
kilometrovného ve výši 0.70 CHF/km). 
 
 



 
K tomu obdrží pevnou náhradu ve výši 100,.- CHF za den cesty tam a zpět, 
jakož i za každý den nasazení vč. poštovného za odeslání zpráv atd. Dvojí 
účtování např. při odjezdu v poslední den závodu není povoleno. Pokud je 
nutné při cestě tam nebo zpět ubytování, musí to být odůvodněno a účtováno 
odděleně. 

 
603 Autor tratě 
603.1 Předpoklady 
603.1.1 Pro ZOH, MS FIS a SP: 

• Nominace prostřednictvím vedoucího družstva národního svazu a 
pracovní skupinou trenérů. 

• Doložení odpovídající záruky ve vytyčování závodních tratí pro závody 
SP, ZOH a MS FIS. 

603.1.2 Pro všechny ostatní závody, uvedené v kalendáři FIS: 
• Kontinentální poháry: nominace prostřednictvím národních lyžařských 

svazů na koordinátory kontinentálních pohárů nebo pracovní skupiny. 
• Pro ostatní závody, uvedené v kalendáři FIS nominace prostřednictvím 

jury nebo organizačního výboru. 
603.1.3 V případě sjezdu musí být autor dokonale seznámen se závodní tratí. 
603.2 Jmenování 
603.2.1 Pro ZOH, MS FIS a SOP jmenuje autora po přezkoumání hlavní ředitel   

kategorie. FIS. 
603.2.2 Pro závody EP jmenuje autory koordinátor EP. 
603.2.3 Pro všechny ostatní soutěže uvedené v kalendáři FIS jmenuje autory jury. Při 

dvoukolových závodech je pro každé kolo jmenován jiný autor. Jeden z obou 
autorů může být určen pořadatelem. 

603.3 Dohled nad činností autorů 
603.3.1 Činnost autorů je kontrolována jury. 
603.4 Organizace činnosti 
 Při ZOH, MS FIS a SP je činnost jmenovaných autorů řízena hlavním 

ředitelem soutěže. Pro závody EP provádí toto řízení koordinátor EP. Pro 
všechny ostatní závody řídí autory jury. 

603.5              Náhrada autorů tratí 
603.5.1 Při ZOH, MS FIS jmenuje hlavní ředitel současně náhradníka. Detaily jsou 

publikovány sekretariátem FIS. 
603.5.2 Při všech ostatních závodech uvedených v kalendáři FIS určuje náhradního 

autora jury. 
603.5.3 Náhradní autor musí splňovat stejné předpoklady jako původně nominovaný. 
603.6 Práva autora  
603.6.1 Právo na návrhy ohledně změn v závodním terénu a bezpečnostních opatření. 
603.6.2 Zajištění odpovídajícího počtu pomocných sil při vytyčování kola, aby se tak 

mohl  věnovat výhradně stavbě. 
603.6.3 Dodání potřebného materiálu jeho správcem. 
603.6.4 Nárok na okamžitou kompletaci závodní tratě.  
 
 
 
 
 



 
603.7 Povinnosti autora 
603.7.1 Aby odpovídala stavba terénu, sněhové podložce a úrovni startujících, provede 

autor za přítomnosti TD, arbitra, ředitele závodu a velitele tratě předběžnou 
prohlídku závodní trasy.  

603.7.2 Autor vytyčí trať s ohledem na nutná bezpečnostní opatření a na přípravu trasy. 
603.7.3 Při všech závodech vytyčuje autor branky v souladu s pravidly. 
603.7.4 Kola musí být vytyčena včas, aby závodníci nebyli při prohlídce rušeni. 
603.7.5 Autoři musí dbát na to, aby časové rozdíly mezi jednotlivými koly nebyly příliš 

velké. 
603.7.6 Vlastní vytyčování je záležitostí autora. Je odpovědný za dodržení ustanovení 

IWO / PLZ ÚAD a může se poradit se členy jury, v případě sjezdu a super-G 
s technickém poradcem, pokud je přítomen. 

603.7.7 Autoři tratí se musí zúčastnit těch schůzí vedoucích družstev, na kterých se má 
podat zpráva o vytyčených tratích. 

603.8 Sraz na místě konání závodu 
603.8.1 Při sjezdu a super-G nejpozději dopoledne v den první schůze vedoucích 

družstev, aby se mohly provést potřebné úpravy a bezpečnostní opatření. 
603.8.2 Při slalomu a obřím slalomu podle možností den před závodem, každopádně 

ale před první schůzí vedoucích družstev. 
 
604 Akreditace / Práva a povinnosti funkcionářů družstev 
604.1 Funkcionáři, technici  a lékařský personál  
 Povolení přístupu na uzavřenou závodní trať: 

• Při 3 závodnících  3 trenéři – 2 lékaři – 2 technici 
• Při 4-5 závodnících  4 trenéři – 2 lékaři – 3 technici 
• Při 6-10 závodnících  5 trenérů – 2 lékaři – 4 technici 
• Zástupci FIS oficiálně jmenovaní. 

V těchto kvótách jsou zahrnuti funkcionáři  národních družstev. Tento personál 
musí být označen páskou nebo jinou viditelnou akreditací. V nutném případě 
může jury tyto kvóty snížit.  Pravidla pohárů mohou stanovit speciální kvóty. 
Osoby, které jsou akreditovány podle čl. 220.3 a 220.5, dále i technici a 
lékařský personál se musí podřídit příkazům pořádkovým orgánům pořadatele. 
Pokyny schválené jury mají každopádně přednost před akreditovanými 
novináři, trenéry a vedoucími družstev. 
(Lékařské zabezpečení: lékaři, fyzioterapeuti, záchranáři atd.) 

604.2 Vedoucí družstev a trenéři 
Vedoucí družstev a trenéři se musí akreditovat na základě kvót. 
Akreditace znamená následující práva a povinnosti: 

• Stát se členem jury. 
• Být jmenován funkcionářem závodu v případě, že nebyl dopředu 

jmenován FIS a nebo že není přítomen. 
• Obdržet průkaz nebo pásku pro volné výjezdy během tréninku a závodu 

(nebo náhradu za jízdní výdaje, pokud není volná jízdenka a páska 
k dispozici). 

• Obdržet průkaz nebo pásku s označením funkce nebo nápisem 
„PISTE“. 

 
 
 



 
604.2.1  Vedoucí družstev a trenéři musí dodržovat IWO / PLZ ÚAD a rozhodnutí jury 

a vystupovat korektně a sportovně. 
604.2.2 Vedoucí družstev a trenéři musí v případě členství v jury nebo při určení za   

autory tratí splňovat převzaté povinnosti. 
 
605 Předjezdci 
605.1 Pořadatel je povinen dát k dispozici nejméně 3 způsobilé předjezdce, kteří plní 

stejné předpoklady jako zúčastnění závodníci podle ustanovení IWO / PLZ 
ÚAD. Při sjezdu se musí tito předjezdci zúčastňovat všech tréninkových jízd. 
Ve zvláštních případech může jury odpovídajícím způsobem počet předjezdců 
zvýšit. 
Jury může určit pro každé kolo jiné předjezdce 

605.2 Předjezdci musí používat předjezdcovská startovní čísla.. 
605.3 Nominovaní předjezdci musí mít odpovídající úroveň, aby mohli projet trať 

závodním způsobem. 
605.4 Předjezdci nesmí startovat v závodě. 
605.5 Jury určí předjezdce a jejich startovní pořadí. Po přerušení závodu mohou být 

předjezdci podle potřeby znovu vysláni na trať. 
605.6 Časy dosažené předjezdci se nesmí zveřejňovat. 
605.7 Předjezdci musí sdělit na dotaz členů jury informace o stavu sněhové podložky, 

viditelnosti a vedení stopy. 
 
606  Vybavení závodníků (viz též Specifikaci závodního vybavení). 
606.1  Startovní čísla 

Tvar, velikost, popis a upevňovací způsob nesmí být měněny. Číslice musí mít 
velikost nejméně 8 cm a musí být dobře čitelné. 
Startovní čísla mohou být opatřena komerčním názvem nebo označením s tím, 
že jsou jednotná. Jednotlivá písmena a číslice nesmí být větší než 10 cm. 
Názvy, kterými jsou označeny součásti výzbroje (lyže, vázání, hole, boty, 
přilby) nesmí být použity. 

606.2 Kombinézy 
606.2.1 Pro sjezd, obří slalom a super-G při ZOH, MS FIS a MSJ FIS musí být 

kombinézy plombovány. 
606.2.2 Pokud chybí z různých důvodů na kontrolované kombinéze plomba, může být 

povolen start s podmínkou. 
606.2.3 V takovém případě, stejně tak pokud jde o podezření na dodatečnou změnu 

kombinézy nebo pokud jde o protest, postupuje se následujícím způsobem: 
Kombinéza je bezprostředně po zjištění této nesrovnalosti označena. Po 
skončení závodu ji TD zajistí a zašle na FIS ke kontrole. 

606.2.4 Funkcionáři přítomní na závodu a pověření komisí pro závodní vybavení 
k provedení kontroly kombinéz jsou oprávněni provést dodatečnou kontrolu na 
místě konání závodu. 

606.3 Lyžařská brzda 
Pro závod a oficiální tréninky mohou být použity pouze lyže s brzdou. 
Závodníci bez brzdy nesmí startovat. 

606.4 Přilba 
Při všech závodech jsou všichni závodníci a předjezdci povinni používat přilbu, 
odpovídající specifikacím pro závodní vybavení. 
 



 
606.5 Ustanovení o vybavenosti 

Další podrobnosti podle IWO / PLZ ÚAD ve čl. 222 a Specifikacích FIS pro 
závodní vybavení. 

606.6 Reklama 
Reklama na vybavení a na výzbroji, která se používá při závodu a v tréninku, 
musí odpovídat Specifikaci závodního vybavení a Komerčním označením. 

 
607 Věkové kategorie 
607.1  Závodní sezóna FIS trvá od 1.7. do 31.6. následujícího roku. Pro dosažení 

oprávněnosti ke startu na mezinárodních závodech (výjimka závody žactva), je 
dokončení 15. roku věku  do konce kalendářního roku (1.1. – 31.12.), v němž 
závodní sezóna začíná. 

 Oprávněnost ke startu ale začíná teprve se zahájením závodní sezóny (1.7.) i 
v případě, že k tomuto datu ještě nebylo 15. roku věku dosaženo. 

607.2 Nejvyšší věk pro účast na mezinárodních závodech juniorů je dokončený 20. 
rok věku. 

607.2.1 Rozdělení kategorií při mezinárodních závodech: 
                               ročníky 
 závodní rok    08/09 09/10 10/11 11/12 
mladší žactvo    1997 1998 1999 2000 
starší žactvo    1996 1997 1998 1999 
mladí junioři    1995 1996 1997 1998 
starší junioři    1994 1995 1996 1997 
licenční závodníci   1993 1994 1995 1996 
               a dříve narození 
 
Masters A muži   1978 1979 1980 1981 
            až 1954 1955 1956 1957 
 
Masters B muži   1953 1954 1955 1956 
               a dříve narození 
 
Masters C – ženy   1978 1979 1980 1981 
                a dříve narozené 
 
Pozn.:Mladší žáci v 1. ročníku své kategorie: maximální počet startů ve 
slalomu a v obřím slalomu s body FIS = 25. 
Případné výsledky této kategorie počínaje maximem 25 startů v sezóně se 
škrtají a nepočítají se tedy do bodů FIS .Pro rychlostní discipliny sjezd, super.G 
a super kombinaci nejsou žádné limity. 
Klasifikační subkomise oznamuje porušení tohoto pravidla předsednictvu FIS. 
 
 


