
610 Start, cíl, měření časů a vybavení 
611  Technická zařízení 
611.1  Spojení & kabeláž 

Při všech mezinárodních závodech je důrazně doporučeno, aby mezi startem a 
cílem bylo zajištěno vícenásobné spojení (telefon nebo vysílačky atd.). Hlasové 
spojení mezi startem a cílem musí být provedeno drátově nebo pomocí 
vysílaček. V případě použití vysílaček musí být k dispozici nezávislý kanál. 
Při ZOH a MS FIS musí být spojení mezi startem a cílem zajištěno pevnou 
kabeláží. 

611.2 Měřící aparatury 
Pro všechny závody uvedené v kalendáři FIS je třeba používat elektronické 
měřící sestavy, startovní branky a fotobuňky  homologované FIS. Seznam  
povolených zařízení je zveřejňován. Pokud dojde při závodech k použití  
zařízení, která nejsou schválena v seznamu FIS, nebudou tyto závody uznány 
pro výpočet bodů FIS. 
Specifikace a postupy měření časů budou podrobně popsány  ve speciálním 
vydání FIS TIMING BOOKLET. 

611.2.1 Elektronické měření časů 
Při všech mezinárodních závodech, při SP, kontinentálních pohárech a 
závodech FIS se použijí dva synchronizované, elektronicky nezávisle fungující 
datové systémy. Před zahájením závodu se jedno z těchto měření označí jako 
systém „A“ a druhé jako systém „B“. 
Všechny denní časy musí být zaznamenány na pásce s přesností jedné tisíciny 
sekundy automaticky po řadě. Oba systémy musí být schopné zaznamenat 
každému závodníkovi matematicky srovnatelný čistý čas mezi časem 
startovním a cílovým. Konečný čas ze závodu je pro každého závodníka 
vytištěn s přesností na jednu setinu. 
Všechny časy, použité pro výpočet čistého času, musí pocházet ze systému 
„A“. Pokud musí být v případě výpadku systému „A“ použit systém „B“, musí 
být čistý čas vypočítán podle ustanovení čl. 611.3.2.1. Není povoleno přímé 
uvedení denních časů ze systému „B“ do výpočtu čistého času. 
Při všech závodech musí být systém „A“ spojen kabelem s odpovídající 
startovní brankou. Systém „B“  je napojen se startovní brankou jiným 
elektronicky nezávislým kontaktem.  
Další podrobnosti týkající se propojení, popis použití a nákresy pro instalaci 
startovní branky jsou uvedeny  v příručce FIS TIMING BOOKLET. 
Veškeré instalace zařízení pro měření časů musí být na takových místech nebo 
tak zajištěny, aby se zamezilo možnosti ohrožení závodníků. 
60 minut před startem každého kola musí být oba systémy synchronizovány. 
Tato synchronizace všech systémů musí zůstat zachována během celého kola. 
V průběhu jednoho kola nesmí být systémy nově synchronizovány. 
Pro závody pořádané ÚAD SLČR ( tj. kategorie A – RKZ, B a C) nemusí být 
použit systém „B“ a systém „A“ nemusí odpovídat homologaci FIS. Výjimečně 
může být pro systém „A“ použit radiový přenos dat – viz čl. 611.2.4. 

611.2.1.1 Startovní branka 
Startovní branka musí být vybavena dvěma elektronicky izolovanými spínači 
pro startovní impuls systému „A“ i „B“. Pokud musí být startovní branka 
během závodu vyměněna, musí být použit stejný identický model. 
 
 



 
611.2.1.2 Fotobuňky 

Při všech závodech musí být použity na cílové čáře dvě fotobuňky schválené 
FIS. Jedna je připojena na systém „A“ a druhá na systém „B“.  Popisy a 
podrobnosti pro startovní branky a fotobuňky jsou uvedeny  ve FIS TIMING 
BOOKLET. 

611.2.1.3 Startovní hodiny 
Pro sjezd, super-G a obří slalom by měly být použity startovní hodiny s  
akustickým signálem s pevnými, jury stanovenými startovními intervaly jako 
pomoc při řízení závodu. Toto ustanovení je povinné pro závody úrovně 0, 1 a 
2. 

611.2.2 Ruční měření časů 
Ruční měření časů, naprosto oddělené a nezávislé od elektronického měření, 
musí být použito při všech závodech, uvedených v kalendáři FIS / ÚAD SLČR. 
Stopky nebo baterií napájené hodiny, umístěné na startu a v cíli  
zaznamenávající čas s přesností na jednu setinu sekundy, platí jako schválené 
ruční měřiče časů. Musí být synchronizovány před startem každého kola, 
pokud možno s denním časem systému „A“ a „B“. Záznamy automaticky nebo 
ručně změřených časů na startu i v cíli musí být bezprostředně k dispozici. 

611.2.3 Zařízení pro zveřejňování časů 
Pořadatelé se musí postarat o zajištění zařízení pro průběžné zveřejňování 
dosahovaných časů. 

611.2.4 Bezdrátové zveřejňování časů 
Pouze pro závody úrovně 3 je povoleno používat časová zařízení tak, že mezi 
startem a cílem není drátové propojení. Pro detailní ověření tohoto problému je 
možno využít předpisů FIS TIMING BOOKLET. 

611.3 Měření časů 
611.3.1 Při elektronickém měření časů se zastaví čas v okamžiku, kdy závodník 

překříží cílovou čáru a přeruší paprsek mezi fotobuňkami. 
Čas se tedy může zastavit při pádech, při nichž závodník nezůstane ležet, aniž 
jeho obě nohy překročily cílovou čáru.  
Aby byl zaznamenaný čas platný, musí závodník nicméně okamžitě potom 
překročit cílovou čáru s lyžemi nebo bez nich. 
Při ručním měření se zastaví čas, jakmile některá část závodníkova těla 
překročí cílovou čáru. Brankový rozhodčí v cíli potvrdí korektnost průjezdu 
cílem. 

611.3.2 V případě že selže hlavní elektronické měření (systém „A“), platí čas z 
rezervního měření (systém „B“). Pro ZOH, MS FIS a SP je povinné vybavení 
synchronizovaným elektronickým měřícím systémem s tiskárnou, připojeným 
na startovní branku a na fotobuňku. V případě přerušení impulzů mezi startem 
a cílem umožňuje tento dvojitý systém vypočítat časy s přesností setiny 
sekundy. 
V případě, že nelze získat čisté časy z žádného systému „A“ nebo „B“, 
vypočítají se čisté časy z ručního měření podle čl. 611.3.2.1. 

611.3.2.1 Vyhodnocení ručně změřených časů: 
Ručně změřené časy mohou být použity pro oficiální klasifikaci po výpočtu 
korektury. 
 
 
 



 
 
 

611.3.2 .2       Výpočet korektury: 
Vypočítají se rozdíly mezi ručními časy a elektronickými časy pro 5 
přecházejících a 5 následujících závodníků bez elektronického změření, nebo 
 podle situace deseti následujících závodníků. Celkový součet 10 rozdílů 
vydělený deseti dává korekturu k ručnímu času závodníka, který elektronický 
čas neměl. 

611.3.3 Oficiální tiskové pásky měření se předávají TD ke kontrole. Jsou uloženy u 
pořadatele až do potvrzení oficiálních výsledků nebo do projednání protestů 
týkajících se časomíry nebo výsledků závodu. 
K výsledkovým listinám musí být přiložen předepsaný formulář s technickou 
zprávou  o časomíře. Připravuje ho a podepisuje vedoucí časomíry, TD jej 
kontroluje a podepisuje. Všechny tiskové pásky systému „A“ a „B“ a dále i 
doklady ručního měření musí být uloženy u organizačního výboru závodu po 
dobu tří měsíců po skončení závodu nebo po projednání všech protestů, 
týkajících se časomíry nebo výsledků. 

611.3.4 Jestliže oficiální tiskárna časomíry umožňuje zadávání korektury času  
manuálně, musí u vytištěného údaje být uvedeno označení (hvězdička apod.), 
které upozorňuje na provedené změny. 

611.3.5 Počítačový software, který vypočítává čisté časy, musí odpovídat přesnému 
dennímu času používané časomíry. 

611.4 Soukromá zařízení družstev pro měření časů a rychlosti 
Instalace těchto zařízení musí být oznámeny jury příslušným vedoucím 
družstva. Jury rozhodne o schválení zařízení. Při ZOH. MS FIS a SP jsou 
povoleny pouze měřící zařízení pořadatele. 

 
612 Funkcionáři na startu a v cíli 
612.1 Startér 

Startér musí synchronizovat své stopky se  stopkami pomocného startéra a 
prostřednictvím telefonu nebo vysílačkou s vedoucím časomíry 10 minut před 
startem. Startér je odpovědný za ohlašování  návěstí a startovacího povelu a 
dále za přesnost dodržování startovních intervalů. Kontrolu závodníků 
přenechává svému pomocníkovi. 

612.2 Pomocný startér 
Pomocný startér je odpovědný za vyvolávání závodníků ke startu v přesném 
startovním pořadí. 

612.3 Záznam na startu 
Funkcionář pověřený vedením záznamu na startu je odpovědný za uvedení 
skutečných startovních časů. 

612.4 Vedoucí časomíry 
Vedoucí časomíry je odpovědný za přesnost měření časů. Synchronizuje 
stopky jak je to těsně před závodem možné a znovu po skončení závodu se 
startérem.. Je rovněž povinen zveřejnit co možná nejdříve neoficiální časy na 
vývěsní tabuli. 
Při poruchách  měřících zařízení je povinen informovat bezprostředně startéra a 
technického delegáta. 
 
 



612.5 Pomocný časoměřič 
Dva pomocní časoměřiči obsluhují stopky podle čl. 611.2.2. Jeden pomocný 
časoměřič vede kompletní zápis s dosaženými časy všech závodníků. 

612.6. Kontrola v cíli 
Kontrola v cíli je odpovědná za následující úkoly: 

• Dohled na úseku tratě mezi poslední brankou a cílem. 
• Kontrola správnosti průjezdu přes cílovou čáru. 
• Záznam pořadí dojezdů do cíle všech závodníků, kteří dokončili závod. 

612.7              Vedoucí výpočetní techniky 
Vedoucí výpočetní techniky je odpovědný za rychlé a přesné vypočtení 
výsledků. Musí zajistit rozmnožení neoficiálních výsledkových listin a po 
uplynutí protestní doby, resp. po vyřešení případných protestů co možná 
nejdříve oficiální výsledkové listiny. 

 
613              Start 
613.1 Startovní prostor 

Startovní prostor musí být natolik zabezpečen, aby se tam mohl zdržovat pouze 
jediný trenér doprovázející startujícího závodníka a dále funkcionáři odpovědní 
za start. 
Startovní prostor ve vlastním slova smyslu má poskytovat ochranu proti 
nepříznivým povětrnostním vlivům. Pro trenéry, vedoucí družstev a 
servismeny atd. má být vybudováno před startovním prostorem ohraničené 
místo, na němž se mohou tito funkcionáři zabývat závodníky bez toho, aby byli 
obtěžování publikem. Pro závodníky, kteří čekají na výzvu ke startu, má být 
k dispozici samostatný prostor. 
Závodník vstupuje do startovního domku s oběma nazutými lyžemi bez 
jakýchkoliv krytů. 

613.2 Startovní plošina 
Startovní plošina musí být vybudována tak, aby mohl závodník vyčkávat pokud 
možno uvolněně na startovní povel a návazně se co nejrychleji rozjet. 

613.3 Provedení startu 
Za startujícím závodníkem se nesmí nikdo zdržovat, ani funkcionář ani 
doprovod,  který by mohl zvýhodnit nebo znesnadnit start. Jakákoliv cizí 
pomoc je zakázána. Startér se závodníka nesmí dotýkat. Na výzvu startéra 
umístí startující závodník své hole do předem připravených míst. Smí startovat 
za současné pomoci holí. Odražení od startovních kůlů nebo použití jiných 
pomocných prostředků je zakázáno. 

613.4 Startovní povel 
Startér dává 10 sekund před startem návěstí  „10 sekund“, 5 sekund před 
startem počítá „5,4,3,2,1“ a dává startovní povel (Go! – Partez! – Los – 
Vpřed“.) Pro slalom viz čl. 805.3. 
Výhodné je používat akustický automatický signál (čl. 611.2.1.3). Startér má 
umožnit závodníkovi sledování stopek. 

613.5 Měření časů na startu 
Časomíra má registrovat přesný okamžik přechodu holení přes startovní linii . 

613.6 Zpožděný start 
Závodník, který není připraven ke startu, je sankcionován. Startér může 
nicméně omluvit zpoždění, pokud je podle jeho mínění způsobeno zásahem 
vyšší moci. Např. ale individuální závady na materiálu nebo osobní indispozice 



nejsou příklady vyšší moci. Ve sporných případech má jury právo na povoleni 
startu s výhradou. 

613.6.1 Rozhodčí na startu rozhodne v uvedeném případě po dohodě  s jury (dle čl. 
 613.6.2 a 613.6.3) a zaznamená startovní čísla a jména závodníků, jimž byl 
start odmítnut resp. přes zpoždění povolena účast v závodu nebo jimž byl start 
povolen s výhradou. 

613.6.2 Při pevných startovních intervalech může opožděný závodník, potom co se 
ohlásil u startéra, startovat na základě rozhodnutí jury v pevném startovním 
intervalu. Rozhodčí na startu informuje jury kdy (po kterém startovním čísle) 
bude opožděný závodník startovat. 

613.6.3 V případě, že není pevný startovní interval, startuje opožděný závodník podle 
čl. 805.3. Rozhodčí na startu informuje jury kdy (po kterém startovním čísle, 
bude opožděný závodník startovat. 

613.7 Platný start a chybný start 
Při startu závodů s pevnými startovními intervaly musí závodník vystartovat na 
startovní signál. Startovní čas je platný, pokud je v  rozmezí: 5 sekund před a 5 
sekund po stanoveném startovním čase. Závodník, který neodstartuje v tomto 
časovém rozmezí,  je diskvalifikován. 

 
614 Trať a závod 
614.1 Trať 
614.1.1 Technická příslušenství závodní tratě: 

Startovní a cílová zařízení, televizní plošiny, měřící zařízení, reklamní plochy 
pro sponzory atd. jsou pro závod důležitými zařízeními. 

614.1.2 Stavba tratě 
614.1.2.1 Pomocné síly 

Autor tratě musí mít k dispozici v pevně jury stanovené době dostatek 
pomocníků pro stavbu tratě, aby se mohl výlučně věnovat vytyčování a aby 
nebyl neustále obtěžován nošením tyčí atd. 
Správce materiálu musí připravit následující materiál: 

• Dostatečný počet červených a modrých slalomových tyčí. 
• Odpovídající počet červených a modrých terčů.  
• Dostatečný počet vrtaček, klínů atd. 
• Čísla na branky v potřebných počtech. 
• Barvu pro označení míst zapíchnutí tyčí. 

614.1.2.2 Označení míst zapíchnutí tyčí 
Místo zapíchnutí tyčí je nutno provést zřetelnou barvou, která zůstane viditelná 
po celý průběh závodu. Pokud se použijí velké dřevěné nebo plastikové 
cylindry pro upevnění tyčí, není označování nutné. 

614.1.2.3 Číslování branek 
Branky musí být číslovány shora dolů a čísla umístěna na vnější tyči. Start a cíl 
se nepočítají. 

614.1.2.4 Označení tratě a terénu 
Při sjezdu a super-G může být trať značena následovně: 

• Větvičkami zapíchnutými do sněhu před a za bránou na vnitřní a/nebo 
vnější straně jízdní stopy a/nebo 

• Posypáním větvičkami, jehličím apod. a/nebo 
• Barvou vertikálně od brány k bráně nebo horizontálně napříč tratě 

speciálně na příjezdu ke změnám terénu, ke skokům atd. 
 



 
 
 
614.1.2.5 Náhradní tyče 

Správce materiálu je odpovědný za správné uložení a rezervu dostatečného 
počtu náhradních slalomových tyčí. Tyče musí být umístěny tak, aby 
závodníka neiritovaly. 

614.1.3 Tratě pro rozježdění 
Měly by být vyhrazeny vhodné tratě pro rozježdění. 

614.1.4 Uzavření a změny tratí 
Jakmile začala stavba tratě, platí svah za uzavřený. Nikdo kromě členů jury 
není oprávněn měnit na uzavřené trati branky, terče, značení atd. stejně tak i 
strukturu tratě (skoky, vlny atd.).Závodníkům je zakázáno zdržovat se na 
uzavřené trati. Trenéři, servismeni atd. kteří mají právo se na uzavřených 
tratích zdržovat, musí být označeni jury. Fotografové a kameramani mají 
povolen vstup na trať uvnitř uzavřeného prostoru za účelem potřebné 
dokumentace., Jejich celkový počet může jury omezit.  Jsou podle možností 
jury rozmístěni a smí se pak zdržovat pouze  v těchto určených prostorách. Jury 
nebo organizační výbor mohou trať nebo její úseky uzavřít pro závodníky, 
trenéry, mediální pracovníky a servismeny mimo oficiálních tréninků a dobou 
závodů za účelem preparace a údržby. 

614.1.5 Nepodstatné změny 
Při malých – nepodstatných nebo nutných – změnách na trati, jako je malé 
posunutí branek, není nutná další prohlídka nebo tréninková jízda. Nová 
situace musí být ale sdělena vedoucím družstev a na startu závodníkům 
prostřednictvím rozhodčího na startu. 

614.2 Závod 
614.2.1 Průjezd branou 

Brána musí být projeta podle čl. 661.4.1 
614.2.2 Zákaz další jízdy pro chybě v brance 

Pokud se závodník dopustí chyby při průjezdu  brankou, nesmí pokračovat 
v jízdě dalšími brankami. 

 
615 Cíl 
615.1 Cílový prostor 
615.1.1 Cílový prostor je umístěn na příhodném viditelném místě, je přiměřeně široký a 

dlouhý a musí umožňovat bezpečný výjezd za cílem. 
615.1.2 Při vytyčování je třeba dbát na to, aby závodníci přejížděli cílovou čáru pokud 

možno v stopě přizpůsobené přirozenému  terénu  
615.1.3 Cílový prostor musí být uzavřen. Vstup do cílového prostoru je nepovolaným 

osobám zakázán. 
615.1.4 Cílová zařízení a uzávěry musí být zabezpečena  ochrannými opatřeními. 
615.1.5 Pořadatel musí označit dobře viditelnou červenou barvou ohraničení vnitřního 

cílového prostoru  a postarat se tak o to, aby ho závodníci mohli přejet na 
lyžích. 

615.1.6 Pro závodníky, kteří dokončili závod musí být zřízen zvláštní prostor, oddělený 
od prostoru cílového. V tomto prostoru nebo koridoru je možný kontakt s médii 
(tisk, rozhlas, televize a film), které se v tomto mediálním prostoru rovněž 
pohybují. 



615.1.7 Závodníci musí opustit cílový prostor oficiálním východem s veškerou výzbrojí 
použitou při závodu. 

615.2 Cílová čára a značení 
Cílová čára je vyznačena dvěma tyčemi nebo vertikálními textilními 
označeními, které mohou být spojeny transparentem. Při sjezdu a super-G musí 
činit šířka cíle nejméně 15 m a při slalomu a obřím slalomu nejméně 10 m. 
Zmenšení této vzdálenosti    dané terénem nebo technickými důvody je možné 
jedině na místě povolením jury. Šířkou cíle se rozumí vzdálenost mezi oběma 
cílovými tyčemi nebo označovacími terči. Vzdálenost kůlů pro montáž 
časomíry musí být nejméně .stejná. 
Kůly pro montáž časomíry mohou být umístěny většinou za cílovými tyčemi 
nebo ohraničeními. Cílová čára musí být umístěna horizontálně a označena 
vhodnou barvou. 

615.3 Průjezd cílem a měření časů 
Cílová čára musí být projeta: 

• Buď na obou lyžích. 
• Nebo na jedné lyži. 
• Nebo po pádu v bezprostřední vzdálenosti před cílem překročena 

oběma nohama. V tom případě platí stopovaný čas, jestliže byl paprsek 
přerušen jakoukoliv částí těla nebo výzbroje. 

615.4 Podání zprávy 
Cílový rozhodčí musí podat bezprostředně po skončení tréninku nebo závodu 
zprávu arbitrovi. 

 
616 Mikrofony 

Ve startovním a cílovém prostoru jakož i v okruhu uzavřené tratě je používání 
těch vysílaček, které nebyly instalovány pořadatelem zakázáno a to jak při 
tréninku tak i při závodě. 

 
617 Vyhodnocování a zveřejňování výsledků 
617.1 Časy změřené časomírou se zveřejní jako časy neoficiální a to na tabuli 

výsledků umístěné na dobře viditelném místě u  cílového prostoru pro 
závodníky a také  pro tisk. Pokud je to možné, zveřejňují se neoficiální časy 
rovněž rozhlasem pro diváky. 

617.2 Zveřejnění neoficiálních časů a diskvalifikací 
617.2.1 Jak je to nejrychleji možné zveřejní se po skončení závodu neoficiální časy a 

diskvalifikace na oficiální tabuli a v cíli. Okamžikem zveřejnění začíná lhůta 
pro podání protestů. 

617.2.2 Zveřejnění neoficiálních časů v cíli a rovněž na startu spolu s písemným i 
ústním oznámením diskvalifikací může pokračovat vyvěšením na oficiální 
tabuli.. V tom případě to znamená, že mohou být podány protesty ústně 
nejpozději do 15 minut u arbitra a po vypršení této lhůty už není podávání 
protestů platné. Vedoucím družstev to musí být včas oznámeno. 

617.3 Oficiální výsledkové listiny 
617.3.1 Vydá se výsledková listina  s oficiálními časy hodnocených závodníků. 
617.3.2 Výsledky kombinací se vypočítají součtem časů z uskutečněných disciplin 

(nebo součtem bodů ze závodu). 
 



617.3.3 Pokud dosáhnou dva nebo více závodníků stejného času nebo stejného počtu 
bodů, je uveden závodník s vyšším startovním číslem na oficiální výsledkové 
listině jako první. 

617.3.4 Oficiální výsledková listina musí obsahovat: 
• Název pořádajícího národního svazu nebo klubu. 
• Označení závodu, kategorie (ženy, muži) a místo konání. 
• Datum konání. 
• Veškeré technické údaje o trati jako nadmořská výška na startu a v cíli, 

výškový  rozdíl, číslo homologačního protokolu, v případě sjezdu a 
super-G také délka tratě. 

• Jména a národnost členů jury. 
• Jména a národnost autorů tratí a předjezdců, počet bran ( u slalomu, 

obřího slalomu super-G v závorce počet změn směrů) a čas startu. 
• Počasí, sněhové podmínky na trati a teplotu vzduchu na startu a v cíli 

v čase zahájení závodu. 
• Všechny údaje o závodnících jako pořadí, startovní číslo, kód FIS, 

příjmení a jméno, národnost (současně i klub), dosažený čas a body. 
• Startovní číslo, kód, příjmení , jméno a národnost těch závodníků , kteří 

nebyli na startu, v cíli nebo byli diskvalifikováni. 
• Oficiální časomíru a prováděcí firmu.  
• Kodex závodu a hodnotu „F“.                                                                                           
• Výpočet přirážky. 
• Podpis TD. 

617.3.5 Státy se označují formou oficiálních  zkratek FIS (tři písmena) .- viz Bulletin 
FIS a webové stránky FIS. 

 
618 Body ze závodu a účast na závodech FIS 

Poukazuje se na Pravidla FIS bodů  - integrovaná část IWO / PLZ ÚAD. 
 
619  Vyhlašování vítězů 

Oficiální vyhlašování vítězů se nesmí konat před ukončením závodu a bez 
souhlasu TD. 
Pořadatel je oprávněn před tímto termínem prezentovat  předpokládané vítěze. 
Je to  neoficiální a nesmí to být v místě oficiálního vyhlašování. 

 
620  Startovní pořadí 
  Pro ZOH, MS FIS, SP a kontinentální poháry mohou platit zvláštní předpisy. 
 
621  Skupinové losování a startovní pořadí 
621.1  Rozdělení prezentovaných závodníků náleží jury. 
621.2  Pro rozdělení závodníků musí být použity listiny bodů FIS / LB ÚAD. Pokud 

není závodník uveden v poslední listině bodů FIS / LB ÚAD, je zařazen do 
skupiny závodníků bez bodů. 

621.3 Startovní pořadí je dáno ve všech alpských disciplinách (sjezd, slalom, obří 
slalom, super-G a super kombinace) podle bodů FIS / LB ÚAD. Vylosuje se 
první skupina s nejvýše 15 závodníky bez ohledu na národnost / oddíl-klub. Při 
rovnosti bodů na 15. místě je první skupina přiměřeně rozšířena. 

 
 



 
 
 
 Všichni ostatní závodníci startují podle pořadí svých bodů FIS /LB ÚAD. 

Všichni závodníci bez bodů jsou vylosováni v poslední skupině. Pokud je 
bodový rozdíl mezi dvěma závodníky v první skupině příliš velký, rozhodne 
jury o počtu závodníků, kteří mají být losováni. Zbývající startují podle bodů 
FIS / LB ÚAD. 

621.3.1 Závody žactva (viz čl. 608.6) 
621.3.2 Startovní pořadí na národních mistrovstvích 

Jako alternativu ke čl.. 621.3 může povolit jury pro národní mistrovství 
losování / volbu startovních čísel následovně: 
Ve slalomu a obřím slalomu se rozdělí prvních 15 podle platné listiny bodů FIS 
na dvě skupiny (1 – 7, 8 – 15). Startovní čísla se vylosují uvnitř těchto skupin 
zdvojeným způsobem. 
Ve sjezdu, v super-G a super kombinaci si zvolí prvních 15 podle platné listiny 
bodů FIS svá startovní čísla od 1 – 30. Zbývající startovní čísla se vylosují 
závodníkům  do 30. místa v platné listině bodů FIS. Všichni ostatní závodníci 
startují podle svých bodů 

621.4 Pokud je skupina závodníků bez bodů příliš početná, musí ji jury rozdělit do 
skupin. V tom případě ohlásí každý stát / oddíl-klub požadované zařazení do 
skupin. Každá skupina je potom vylosována samostatně. Jury přihlíží v případě 
tréninků sjezdu a rozděluje závodníky více národností do závodních skupin bez 
bodů.  Zpravidla hlásí v tom případě každý stát, který přihlásil závodníky bez 
bodů FIS, do první skupiny bezbodových po jednom závodníkovi. 

621.5 V pravomoci jury ale trvá právo změnit startovní pořadí s ohledem na stav 
tratě. 

621.6 Losování se koná den před závodem. Pro večerní závody musí být losování 
provedeno dopoledne závodního dne. 

621.7 První skupina a skupiny bezbodových závodníků se musí losovat pro trénink 
sjezdu každý den znovu. 

621.8 Losování (první skupina a skupina bez bodů)  probíhá na schůzi vedoucích 
družstev. Doporučuje se zdvojené losování: současné losování jmen a 
startovních čísel závodníků. 

621.9 Jury může povolit losování prostřednictvím počítače. Vedoucí každého státu / 
oddílu-klubu musí podepsat přihlášku družstva před tím, než je losování 
počítačem provedeno. 

621.10 Startovní pořadí při mimořádných podmínkách 
Při mimořádných podmínkách má jury právo při sjezdu, obřím slalomu a 
super-G v rozporu se startovními čísly změnit startovní pořadí (sněžení atd.). 
Předem stanovená skupina nejméně 6 závodníků startuje před startovním 
číslem 1. Těchto 6 závodníků se vylosuje z posledních 20% startovní listiny. 
Startují v obráceném pořadí svých startovních čísel. 

621.11 Startovní pořadí pro II.kolo 
621.11.1 Přu dvoukolových závodech je startovní pořadí dáno podle výsledkové listiny 

z prvního kola s výjimkou prvních třiceti. 
 
 
 
 



 
 
 
621.11.2 Pro prvních třicet je startovní pořadí určeno následovně: 

• 30. z I. kola startuje jako první 
• 29. z I. kola startuje jako druhý 
• 28. z I. kola startuje jako třetí 
• 27. z I. kola startuje jako čtvrtý 
• 1. z I. kola startuje jako třicátý 
• Od 31. z I. kola podle výsledkové listiny 

Pokud je na 30. místě klasifikováno víc závodníků, startuje jako první 
závodník s nejnižším startovním číslem. 

621.11.3 Startovní pořadí pro II. kolo přu závodech FIS 
Jury má právo nejpozději hodinu před startem prvního kola redukovat obrácení 
pořadí  na prvních patnáct. 

621.11.4 Startovní listina pro II. kolo musí být zavčas zveřejněna a musí být k dispozici 
na startu. 

621.12 Dvojí přihláška 
Pokud je závodník přihlášen pro určitý závod , byl vylosován a závod opustí, 
aby mohl startovat na jiném závodu, nesmí se již k původnímu závodu vrátit. 
Sekretariát FIS hlásí toto dvojí přihlášení předsednictvu FIS. 

 
622 Startovní intervaly 
622.1 Normální intervaly 

Při sjezdu, obřím slalomu a super-G probíhá start v pravidelných odstupech. 
Zpravidla startují závodníci ve stále stejných intervalech 60 sekund. Pro slalom 
viz čl. 805.1. Jury může nařídit jiné intervaly. 

622.2 Zvláštní startovní intervaly 
Startovní interval při sjezdu, super-G a podle potřeby i v obřím slalomu může 
být změněn za následujících podmínek: 

622.2.1 Časové prodloužení musí být  z pochopitelných důvodů uplatněno kvůli 
televiznímu přenosu ze zajímavých úseků na celé trati. 

622.2.2 Startovní interval je rozhodnutím jury stanoven. 
622.2.3 40 sekund ve sjezdu a super-G a 30 sekund v obřím slalomu nemohou být 

zkráceny. 
622.2.4 Další výjimky  ve znění čl. 622.2.2 a 622.2.3 může povolit jedině 

předsednictvo FIS (SP podle Pravidel SP). 
 
623 Opakování jízdy 
623.1  Předpoklady 
623.1.1. Závodník, který je při závodu poškozen, musí okamžitě po tomto poškození 

zastavit, opustit jízdní prostor a požádat u některého členy jury o opakování své 
jízdy. Tuto žádost může podat i jeho vedoucí družstva. Závodník se smí 
pohybovat po kraji tratě do cíle. 

623.1.2 V případě mimořádných podmínek (např. chybí branky, nefunguje časomíra  
nebo jiné technické nedostatky), může jury opakovanou jízdu nařídit. 

623.1.3 Pokud je závodník zastaven žlutou vlajkou, má právo na opakovanou jízdu a to 
za předpokladu, že to jury považuje za možné z organizačního hlediska. Jury se 
musí přesvědčit, že se opakovaná jízda uskuteční před posledním závodníkem 
startovní listiny nebo tréninkového kola při sjezdu. (čl. 705.2 a 705.3.) 



623.2 Důvody pro poškození 
623.2.1 Blokování tratě funkcionářem, divákem, zvířetem a jiné podobné překážky. 
623.2.2 Blokování tratě upadlým závodníkem, který nemohl zavčas opustit trať. 
623.2.3 Předměty na trati jako ležící hole nebo lyže předchozího závodníka. 
623.2.4 Akce záchranné služby, která závodníka blokuje. 
623.2.5 Chybějící branka, kterou vyrazil předcházející závodník a která nemohla být 

zavčas znovu vytyčena. 
623.6 Jiné podobné případy, která mohou nezávisle na snaze a schopnosti závodníka 
 ovlivnit významné zpomalení nebo prodloužení efektivní závodní stopy a tím i 

jeho výsledek. 
623.2.7 Přerušení funkcionářem ve žluté zóně (viz čl. 623.1.3). 
623.3 Doba platnosti opakované jízdy 
623.3.1 Pokud se nemůže arbitr nebo jiný člen jury spojit s odpovědnými funkcionáři 

za účelem oprávnění opakované jízdy, může sám arbitr nebo člen jury povolit 
kvůli zabránění zpoždění povolit druhou provizorní  jízdu.Toto opakování je 
platné, jestliže je jury dodatečně schválí. 

623.3.2 Opakovaná jízda je neplatná, pokud byl závodník před poškozením 
diskvalifikován. 

623.3.3 Provizorní nebo definitivně schválená jízda platí i v případě, že bylo dosaženo 
horšího času než jízda s poškozením. 

623.4 Startovní čas opakované jízdy 
623.4.1 Při pevných startovních intervalech může závodník po tom, co se ohlásil u 

rozhodčího na startu, startovat podle rozhodnutí startéra v pevném  startovním 
intervalu. 

623.4.2 Při závodě bez pevných startovních intervalů se postupuje podle ustanovení čl. 
805.3. 

 
624 Přerušení kola nebo tréninku 

Pokud nemůže být přerušené kolo dokončeno  téhož dne, je to posuzováno za 
zrušené kolo. 

624.1 Rozhodnutím jury: 
624.1.1 Kvůli provedeni úprav na trati nebo kvůli zaručení spravedlivého a regulérního 

závodu.. 
624.1.2 V případě nepříznivých povětrnostních nebo sněhových podmínek. 
624.1.2.1 Závod může pokračovat jakmile jsou skončeny práce a když se povětrnostní a 

sněhové podmínky znovu změní, takže může být zaručen regulérní závod. 
624.1.2.2 Opakované přerušení, nařízené ze stále stejných důvodů znamená zrušení. 

Sjezd, super.G, stejně tak i jedno kolo slalomu nebo obřího slalomu nesmí trvat 
déle než 4 hodiny. 

624.2 Krátké přerušení 
Každý člen jury je oprávněn, také na požádání brankového rozhodčího, nařídit 
krátké přerušení kola. 

 
625 Zrušení závodu 
625.1 Rozhodnutím jury: 

• Jestliže jsou závodníci zřetelně poškozeni vlivem vnějších rušivých 
podmínek. 

• Jestliže došlo k nerovnoměrným podmínkám nebo když nemůže být 
nadále zaručen regulérní průběh závodu. 

 



 
 
 
 
 
626 Podání zprávy 

Ve všech případech kdy došlo k přerušení nebo zrušení (čl. 624 a 625), je třeba 
podat podrobnou zprávu na FIS a na příslušný národní svaz .Zpráva musí 
obsahovat odůvodněné vyjádření, zda má být zrušený závod počítán do listiny 
bodů FIS. 

 
627 Zákaz startu 

Závodníkovi není povoleno startovat na mezinárodním závodu FIS, jestliže: 
627.1 Nosí obscénní jména nebo symboly na závodním oblečení a výzbroji (čl. 

206.4) nebo jestliže se v prostoru závodu chová nesportovně (čl. 205.5 a 
223.1.1). 

627.2 Neodpovídá jeho vybavení příslušným ustanovením (čl. 222) a komerčním 
značkám na výzbroji (207). 

627.3 Se nezúčastní lékařské prohlídky, předepsané FIS (221.2). 
627.4 Trénuje na trati uzavřené pro závodníky (čl. 614.1.4). 
627.5 Se nezúčastní sjezdového tréninku aspoň v jednom měřeném tréninkové kole. 
627.6 Nepoužívá ochrannou přilbu, která odpovídá Specifikaci pro závodní vybavení 

(čl. 606.4) nebo nemá namontovány brzdy (čl. 606). 
627.7 Byl diskvalifikován v prvním kole (DSQ), nebo nebyl na startu (DNS) nebo 

nedokončil závod (DNF). 
 
628 Trestné chování 

Jako trestné chování  považuje jury jednání závodníka zvláště když: 
628.1 Nedodržuje pravidla o reklamě a závodním oblečení (čl. 207). 
628.2 Mění nedovoleným způsobem startovní čísla nebo trička (čl. 606.1). 
628.3 Nemá oficiální startovní číslo u sebe nebo je nenosí ve smyslu příslušných 

pravidel (čl. 704.6, 804.1, 904, 1004.1). 
628.4 Projíždí při prohlídce tratě brankami nebo provádí oblouky paralelně 

k brankám, odpovídajícím závodní trati. 
628.5 Se nedostaví zavčas ke startu nebo provede chybný start (čl. 613.6, 613.7, 

805,3.1, 805.4, 1226.3). 
628.6 Nedodržuje pravidla startu nebo startuje jiným způsobem než je předepsáno (čl. 

613.3). 
628.7 Požaduje neoprávněně opakovanou jízdu (čl. 623.3.2). 
628.8 Pokračuje po chybě v další jízdě (čl. 641.2.2). 
628.9 Neprojede správně přes cílovou čáru (čl. 615.3). 
628.10 Vyzuje lyže před červenou čarou (čl.206.5). 
628.11 Neopustí cílový prostor s veškerou výbavou použitou v závodu oficiálním 

východem (čl. 615.1.7). 
628.12 Si vezme lyže na oficiální ceremoniel (čl. 206.6). 
628.13 Se mu dostane cizí pomoci během závodu (čl. 661.3). 
628.14 Se skutečně zúčastnil závodu a jury zjistí porušení pravidel ve smyslu čl. 627. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
629 Diskvalifikace 

Závodník je diskvalifikován, jestliže: 
629.1 Se zúčastní závodu s falešnými údaji. 
629.2 Ohrožuje úmyslně bezpečnost osob nebo věcí nebo způsobí zranění a škody. 
629.3 Neprojede správně branku (čl. 661.4) nebo nestartuje v časovém startovním 

rozmezí (čl. 613.7). 
 
640  Protesty 
640.1  Jury může přijmout protest jedině na základě efektivních důkazů. 
640.2  Jury smí svoje prvotní rozhodnutí nově posuzovat, pokud byly dodány nové 

důkazy, které souvisejí s původním míněním jury. 
640.3 Všechna rozhodnutí jury jsou konečná s výjimkou těch, proti nimž byl podán 

protest (čl. 641) nebo stížnost podle čl. 647.1.1. 
 
641             Druhy protestů 
641.1              Proti připuštění závodníků ke startu nebo proti jejich závodnímu vybavení. 
641.2  Proti trati nebo jejímu stavu. 
641.3  Proti jinému závodníkovi nebo funkcionáři během závodu. 
641.4  Proti diskvalifikaci. 
641.5  Proti časomíře. 
641.6  Proti rozhodnutí jury 
 
642  Místo podání protestů 
  Různé protesty se podávají následovně: 
642.1  Protesty podle čl. 641.1 až 641.6 u oficiální tabule nebo na jiném místě, 

stanoveném na schůzi vedoucích družstev. 
 
643 Lhůty pro podání protestů 
643.1 Proti připuštění závodníka ke startu: 
 - před losováním 
643.2 Proti trati nebo jejímu stavu: 
 - nejpozději 60 minut před zahájením závodu 
643.3 Proti jinému závodníkovi, jeho závodnímu vybavení nebo proti funkcionáři, 

jehož chování odporuje pravidlům: 
 - nejpozději 15 minut po dojetí posledního závodníka do cíle. 
643.4 Proti diskvalifikaci: 
 - nejpozději 15 minut po zveřejnění diskvalifikací 
643.5  Proti časomíře: 
 - nejpozději 15 minut po zveřejnění neoficiálních výsledkových listin 
643.6 Proto všem rozhodnutím jury: 

- ihned, nejpozději však před vypršením lhůty pro podávání protestů podle čl.      
643.4. 

 
 



 
 
 
644 Forma protestů 
644.1 Protesty musí být podány písemně. 
644.2 Výjimečně mohou být protesty  podle čl. 641.3, 641.4 a 641.5 podány ústně (čl. 

617.2.2). 
644.3 Protesty je třeba podrobně zdůvodnit, nabídnout důkazy, přiložit důkazní 

materiál. 
644.4 Protesty je třeba doložit částkou 100,- CHF nebo v protihodnotě jinou platnou 

měnou. Tato kauce se v případě uznání protestu vrací, jinak připadá k dobru 
FIS. 

 Při závodech ÚAD SLČR je třeba doložit podání protestů částkou: 
• Závody kategorie „A“ 300,- Kč 
• Závody kategorie „B“ 200,- Kč 
• Závody kategorie „C“ 100,- Kč 

Tato částka se vrací v případě uznání protestu, jinak propadá ve prospěch 
pořadatele. 

644.5 Podaný protest může být protestujícím zrušen i před zveřejněním rozhodnutí 
jury. Složená částka se v tomto případě vrací. Předčasné zrušení protestů ale 
není možné, pokud jury nebo její člen z časových důvodů učinil předběžné 
rozhodnutí, např. rozhodnutí „s výhradou“. 

644.6 Protesty, které nebyly podány předepsanou formou nebo bez složení poplatku, 
se neberou v úvahu. 

 
645 Oprávnění 
 K podání protestů jsou oprávněni: 

• Národ ní svazy / KSL, oddíly-kluby 
• Trenéři a 
• Vedoucí družstev 

 
646  Vyřízení protestu v jury 
646.1  Jury se sejde k vyřízení protestu, při čemž sama určí čas a místo jednání. 
646.2  K projednání protestu týkajícího se chybného projetí branky (čl. 661.4) se  

přizvou dotyční brankoví rozhodčí a další, kteří rozhodovali na sousedících  
brankových kombinacích nebo jiní zúčastnění funkcionáři, dotyčný závodník a 
protestující vedoucí družstva nebo trenér. 
Kromě toho se ověří jiné průkazní prostředky, jako např. videozáznamy, filmy 
a fotografie. 

646.3 Při přijednávání rozhodnutí jsou přítomni jenom členové jury. 
Jednání vede TD. O jednání musí být pořízen  zápis, který podepíší všichni 
členové jury. Pro přijetí rozhodnutí je platný souhlas většiny oprávněných, 
nejen přítomných členů jury. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas TD. 
V zásadě platí svobodné hodnocení důkazů. Ustanovení, která byla použita pro 
rozhodnutí, je třeba zveřejnit a vysvětlit  tak, aby to odpovídalo sportovnímu 
duchu s přihlédnutím k dodržování pravidel discipliny. 

646.4 Rozhodnutí je třeba ihned po hlasování zveřejnit na oficiální tabuli, při čemž je 
nutno uvést čas zveřejnění. 

 
 



 
 
 
647 Právní prostředky 
647.1 Stížnosti 
647.1.1 Stížnost je přípustná: 

• Proti  rozhodnutí jury v souvislosti s finančními pokutami podle čl. 
224.1.1. 

• Proti rozhodnutí jury na zrušení závodu (čl. 625). 
• Proti doporučení jury, aby byl přerušený závod uznán pro výpočet bodů 

FIS /ÚAD. 
• Proti oficiálním výsledkovým listinám. To musí vycházet ze zřejmých a 

dokazatelných výpočetních chybách. 
647.1.2 Stížnosti se podávají na FIS / ÚAD SLČR. 
647.1.3 Lhůty 
647.1.3.1 Proti rozhodnutí jury může být u odpovídající stížnostní komise podáno 

odvolání do 48 hodin. 
647.1.3.2 Odvolání k oficiálním výsledkovým listinám může být podáno prostřednictvím 

sekretariátu FIS na předsednictvo FIS do 30 dnů v případech, které nespadají 
pod pravomoc jury. 

647.1.4 K rozhodnutí o stížnostech jsou oprávněny: 
• Stížnostní komise. 
• Soud FIS. 

647.2  Odkladný účinek 
Podané právní prostředky (protesty, stížnosti, odvolání) nemají žádný odkladný 
účinek. 

647.3 Podání 
Všechny opravné prostředky je třeba vypracovat písemně, podrobně zdůvodnit, 
nabídnout  a doložit důkazní materiál. Pozdě podané opravné prostředky jsou 
ve FIS / ÚAD zamítnuty. 

 
650  Ustanovení pro homologaci tratí 
650.1  Všeobecně 

Jednotlivé závody mohou být pořádány pouze na tratích homologovaných FIS / 
ÚAD. Na základě žádostí mohou být povoleny výjimky. Výjimky a změny 
technických údajů mohou být uděleny pouze předsednictvem FIS / R-ÚAD. 
Žádost podávají národní svazy a subkomise pro alpské závodní tratě. Povolené 
výjimky jsou platné až do odvolání. 

650.2 Žádost 
Žádost o homologaci závodních tratí podává příslušný národní svaz na 
subkomisi pro alpské závodní tratě. 

650.3 Podání 
K podání musí být přiloženy níže uvedené podklady ve čtyřech provedeních 
nebo předány inspektorovi. Po jednom exempláři obdrží: 

650.3.1 Předseda subkomise pro alpské závodní tratě. 
650.3.2 Příslušný národní svaz. 
650.3.3 Podávající. 
650.3.4 Inspektor pověřený homologací. 
 
 



 
 
 
650.4 Podklady 

Žádost o homologaci musí obsahovat šest následujících podkladů: 
650.4.1 Popis závodní tratě, z něhož je patrné: 

• Jméno tratě. 
• Poloha závodní tratě. 
• Start (nadmořská výška v metrech). 
• Cíl (nadmořská výška v metrech). 
• Výškový rozdíl (v metrech).  
• Délka (v metrech). 
• Průměrný sklon, největší sklon, nejmenší sklon /ve stupních nebo 

procentech). 
• Možnosti odvozu zraněných mimo závodní trať. 
• Případné možnosti vodních přípojek. 
• Případné přistávací plochy pro vrtulník. 
• Zasněžovací zařízení. 
• Popis dopravních možností ke startu a k cíli, dále možnosti přepravy, 

hodinová kapacita (osob). 
• Popis startovního a cílového prostoru, zprávu o struktuře terénu a 

geografické poloze a především také informace o cílovém prostoru, o 
zónách pro novináře, rozhlasové a televizní komentátory a diváky. Dále 
je nutno uvést shromažďovací  prostory pro závodníky na startu a v cíli. 

• Popis míst, kde je nutná instalace sítí. 
• Popis pro umístění rozhlasových reproduktorů. 
• Popis možností pro průchody vedle tratě pro technické služby, servisní 

pracovníky atd. 
• Popis vzdálenosti nejbližší nemocnice v kilometrech. 
• Popis zpravodajského spojení. 

Nejúčelovější je schéma zapojení, z něhož je zřejmé: 
• Zemní kabel. 
• Definitivní horní vedení. 
• Provizorní horní kabelové .vedení. 
• Kapacita. 
• Počet vývodů na trati. 
• Spojení mezi cílovým prostorem a sekretariátem. 
• Spojení mezi cílovým prostorem a tiskovým střediskem. 
• Údaje pro případné vysílačky. 
• Údaje o spojení mezi startovním a cílovým prostorem. 
• Údaje o kontaktní adrese: telefon, e-mail, fax. 

650.4.2 Mapa  v měřítku 1: 25.000 s vrstevnicemi a zakreslenou tratí. 
650.4.3 Podélný profil v měřítku l: 5.000, z něhož je zřejmý výškový rozdíl a délka 

tratě (vrstevnice ve stejném měřítku). 
650.4.4 Statistický rozbor sněhové podložky na trati (pro ZOH a MS FIS průměr za 

posledních deset let, pro ostatní závody za pět let). 
650.4.5 Velký, velice instruktivní fotografický snímek, na němž je zakreslena trať. 

Jedná se při tom o skutečnou fotografii, nejenom o grafické znázornění, 



převzaté z prospektu. Velikost snímku by měla být nejméně 18 x 24 cm.Místo 
pro pořízení snímku by mělo ležet podle možností na protější straně svahu. 
Pokud tato možnost neexistuje, pak může být náhradou letecký snímek ze 
šikmého úhlu. 

650.4.6 Nákres trati (1: 5.000)  se všemi symboly a daty. Tato skica je informativní a 
ukazuje markantní body, jako např. stožáry lanovek, , skupiny stromů, meze, 
příčně vedené cesty atd., zároveň údaje o výškových metrech, přírodních a 
místních zvláštnostech. V podstatě musí tento nákres informovat rychlým 
způsobem inspektora. Kromě toho je účelné zaznamenat i předpokládané práce 
na trati a umístění sítí. 

650.5 Určení inspektora 
Předseda subkomise pro alpské sjezdové tratě posoudí homologační zadání a 
určí inspektora pro přezkoumání závodní tratě. Pokud se jedná o první 
homologaci tratě pro sjezd, nesmí být inspektor ze země která o tuto 
homologaci žádá. Rovněž jedná-li se o sjezdovou trať pro závody ENL, neměl 
by být inspektor ze žádající země. 
Tratě, které jsou navrhovány pro homologaci, musí odpovídat technickým 
požadavkům podle čl. 701, 801, 901. 1001, 1102 a 1103. 
U tratí pro sjezd, obří slalom a super-G musí být k dispozici možnost, ať na 
nouzové trati, na silnici nebo na závodní trati samotné, zraněné odtransportovat 
i během závodu nebo tréninku. 

650.6  Postup jednání při homologaci 
650.6.1 Žadatel 

Jakmile jsou připraveny požadované podklady ve čtyřech vyhotoveních, zašle 
žadatel návrh na homologaci prostřednictvím svého národního svazu 
předsedovi subkomise pro alpské sjezdové tratě nebo je předá se souhlasem 
národního svazu v průběhu inspekce na místě inspektorovi, který pak dodá 
kopie na určená místa. 
Současně uhradí národní svaz 150,- CHF nebo protihodnotu jako poplatek za 
homologaci sekretariátu FIS. 
Tento poplatek je určen pro krytí administrativních výloh. Cestovní náklady a 
pobytové výlohy inspektora hradí žadatel a jsou s inspektorem vyúčtovány. 
Cestovné se hradí z místa bydliště a zpět a účtuje se následovně: 

• Náhrada za cestovní den 100,.- CHF. 
• Jízdné vlakem I.tř. 
• Kilometrovné pro vlastní osobní auto 0,70 CHF/km. 
• Letenka v cestovní třídě. 

650.6.2 Národní svaz 
Návrh na homologaci podaný žadatelem musí být doporučen  národním 
svazem a pak dále odeslán předsedovi subkomise pro alpské sjezdové tratě. 
Pokud inspektor nařídí na trati jen drobné úpravy, musí být o provedení těchto 
prací informován nejpozději do 31.10. běžného roku. Při větších pracích 
rozhodne inspektor, zda je nutná ještě  dodatečná inspekce. Závodní tratě, které 
k termínu 31.10. běžného roku neodpovídají ustanovením FIS a nejsou 
homologovány, nemohou být v následující zimě použity pro závody.Tyto 
závody se v kalendáři FIS škrtají. Pro jižní hemisféru platí termín do 30.dubna. 

650.6.3 Inspektor 
Po doručení žádosti o homologaci ze strany žadateli přes národní svaz 
předsedovi subkomise pro alpské sjezdové tratě je jmenován inspektor. Ten se 
spojí bezprostředně s žadatelem ve věci provedení doby inspekce a uvědomí 



národní svaz. Inspektor má na místě k dispozici připravené podklady ve 
čtyřech provedeních. Po projití tratě sepíše inspektor svou zprávu a zakreslí 
červeně v přiložené skice nařízené zlepšovací práce , přezkoumá všechny další 
podklady a pošle tři exempláře předsedovi subkomise. Ten zkontroluje a pošle 
po jednom exempláři: 

• Příslušnému národnímu svazu. 
• Žadateli. 
• Jeden exemplář zůstává u inspektora. 

Záleží na úvaze inspektora, zda kromě pochůzky tratě v létě je nutná ještě další 
v zimě, aby se přesvědčil o změně podmínek v zimě, o bezpečnostních 
opatřeních a o umístění ochranných sítí. 

650.6.4 Vystavení homologačníhio dekretu ve FIS 
Pokud je inspekční zpráva kladná, tak že nejsou nutné žádné další práce, zašle 
předseda subkomise pro alpské sjezdové tratě originál                        
homologačního dekretu žadateli a kopii příslušnému národního svazu a na FIS. 
V homologačním dekretu je uvedeno označení a místo závodní tratě a její 
technická data. V registračním čísle dekretu je uveden počet homologovaných 
tratí, měsíc a rok v němž byl dekret vystaven. 
Homologační dekret se vystaví jen pokud byl uhrazen příslušný poplatek. 

650.6.5 Zrušení žádosti 
Pokud nebudou provedeny nařízené práce po dodatečné inspekci déle než pět 
let a pokud tedy nemohla být uznána homologace, bude dotyčné místo (trať) 
vyškrtnuto z listiny žádostí o homologace. Pro pokračování je nutná nová 
žádost. 

650.6.6 Doba platnosti homologačního dekretu FIS 
650.6.6.1 Sjezd a super-G 

Platnost 5 let počínaje  datem vystavení. Návazně musí být provedena 
rehomologace. 

650.6.6.2 Slalom a obří slalom 
Platnost 10 let počínaje datem vystavení. Návazně musí být provedena 
rehomologace. 

650.6.6.3 Pro všechny závody 
Homologační dekrety jsou (včetně period dle čl. 650.6.6.1 a 650.6.6.2) platné 
tak dlouho, dokud nedojde k žádným změnám na trati působením přírodních 
nebo stavebních změn nebo dokud se nezměnily technické podmínky. 
Změny působením přírodních jevů: 

                       - zřícení stěn, sesuvy půdy, zarostlý terénu 
   Stavební změny: 
                         -  vybudování výškových staveb, horská dopravní zařízení 
   -  ochranné stavby, základy, silnice a cesty atd. 
650.6.7 Ohlašovací povinnost 

Národní svaz, který navrhl homologaci tratě, je povinen potvrdit provedení 
eventuálních nařízených prací   na trati subkomisi pro alpské sjezdové tratě. 

650.6.8           Prostřednictvím FIS jsou všechny homologované tratě zveřejněny. 
650.6.9           Souvislosti mezi homologací, sněhovými a povětrnostními podmínkami a 

zvláštní podmínky 
Žadatel se nesmí odvolávat jen na homologaci schválenou ve FIS, nýbrž musí 
respektovat také na stávající sněhové a povětrnostní podmínky. Např. 
homologovaná trať pro sjezd může být při nepatrné sněhové podložce, při 
nepříznivých sněhových podmínkách, při husté mlze, silném sněžení a při dešti 



  pro provedení sjezdu nezpůsobilá. 
 
655  Závody při umělém osvětlení 
655.1  Pořádání závodu s umělým osvětlením je povoleno. 
655.2  Osvětlení musí splňovat následující podmínky: 
655.2.1 Hodnota osvětlení nesmí nikde na trati klesnout pod 80 luxů, měřeno paralelně 

ke svahu. Osvětlení musí být co možná stejnoměrné. 
655.2.2 Osvětlovací tělesa musí být umístěna tak, aby světlo neměnilo topografii tratě. 

Světlo musí poskytovat závodníkovi přesný obraz terénu a nesmí ovlivňovat 
odhad vzdálenosti a přesnost. 

655.2.3 Světlo nesmí způsobovat žádné stíny závodníka do stopy jízdy a závodníka 
oslňovat. 

655.3 TD společně s jury musí zavčas zkontrolovat, zda je osvětlení regulérní.  
655.4 TD musí podat v dodatku zprávu týkající se kvality osvětlení. 
 
660                 Pokyny pro brankové rozhodčí 

 
661  Kontrola průjezdů (vysvětlení) 
661.1  Každý brankový rozhodčí musí obdržet kontrolní kartu pokud možno 

s nerozpustnou tužkou. Karta musí obsahovat pro každé kolo: 
• Jméno rozhodčího. 
• Číslo branky (nebo branek), za než odpovídá. 
• Označení kola (zda 1. nebo 2.). 

661.2  Pokud závodník neprojede branku (nebo značení) odpovídajícím způsobem dle 
čl. 661.4, musí  brankový rozhodčí zaznamenat bezprostředně a jednoznačně 
do své karty: 

• Startovní číslo závodníka. 
• Číslo branky., v níž došlo k chybě. 

661.2.1 Zakreslení konstatované chyby (je nezbytné) 
661.3 Brankový rozhodčí musí rovněž sledovat, zda závodník nevyužil žádné cizí 

pomoci (např. v případě pádu – čl. 628.13). Chyba tohoto druhu musí být 
rovněž uvedena v kontrolní kartě. 

661.4 Správný způsob projetí 
661.4.1 Správné projetí branky znamená průjezd přes spojnici obou tyčí oběma 

špičkami lyží a oběma chodily. Jestliže závodník ztratí nezaviněně jednu lyži, 
tj. při zavléknutí za tyč, musí špička lyže, která zůstala obuta a obě chodidla 
protnout brankovou čáru. 
Toto pravidlo platí také při vracení. 

661.4.1.1 Branková čára u sjezdu, obřího slalomu a super-G, kde je brána tvořena dvěma 
páry tyčí, opatřenými terčem, je nejkratší myšlená spojnice na sněhu  mezi 
točnou tyčí a vnějším terčem. (dle čl. 661, fig. „A“). 

661.4.1.2 Branková čára u slalomu je nejkratší myšlená spojnice mezi točnou a vnější 
tyčí (čl. 661, fig. „C“). 

661.4.1.3 Pokud závodník vyrazí tyč z její vertikální polohy dříve, než obě chodidla a 
obě špičky lyží přetnuly brankovou čáru, je poloha chodidel a špiček lyží 
směrodatná k původní brankové čáře. (Stopa ve sněhu.) 

661.4.2 Při paralelním slalomu musí obě špičky lyží a chodidla přejet po vnější straně 
točné tyče (čl. 661, fig. „B“.) 

 
 



 
662 Důležitost úlohy brankového rozhodčího 
662.1 Každý brankový rozhodčí musí ovládat pravidla lyžařských závodů. 

Brankový rozhodčí se musí řídit příkazy jury. 
662.2 Každá výpověď brankového rozhodčího musí být jasná a nestranná. Brankový 

rozhodčí musí ohlásit chybu pokud je přesvědčen, že k ní skutečně došlo. 
662.3 Brankový  rozhodčí se může dotázat  bezprostředně sousedícího rozhodčího, 

aby si potvrdil své poznatky. Může dokonce  prostřednictvím některého  člena 
jury požádat o krátké přerušení závodu za účelem přezkoumání stop na trati. 

662.4 Pokud sousední rozhodčí, některý z členů jury nebo oficiální videokameraman 
podá zprávu, která se liší od výpovědi dotyčného rozhodčího, může jury tato 
sdělení respektovat, aby rozhodla o diskvalifikaci nebo o vyřízení  protestu. 

 
 
663 Podávání informací závodníkům 
663.1 Závodník se může v případě omylu nebo pádu obrátit na brankového 

rozhodčího s dotazem, zda se dopustil chyby a brankový rozhodčí musí 
závodníka orientovat,  jestliže se chyby dopustil, což by mohlo znamenat 
diskvalifikaci. 

663.2 Závodník je za své jednání osobně odpovědný a nemůže proto přenášet 
odpovědnost na brankového rozhodčího. 

 
 
664 Okamžité oznámení chybného projetí 
664.1 Jury může rozhodnout, že brankový rozhodčí oznámí ihned závodníkovu chybu 

a to zvednutím praporku speciální barvy nebo akustickým signálem a jiným 
opatřením určeným pořadatelem (čl. 670 videokontrola). 

664.2 Kromě bezprostředního oznámení musí rozhodčí zaznamenat všechny chyby 
na kontrolní kartu. 

664.3 Brankový rozhodčí je povinen odpovědět na všechny dotazy členům jury. 
 
665 Povinnosti brankového rozhodčího po 1. a 2. kole 
665.1 Velitel brankových rozhodčích (nebo jeho asistent) musí okamžitě po skončení 

každého kola sebrat kontrolní karty a předat je arbitrovi v cíli. 
 
666 Povinnosti brankového rozhodčího po skončení závodu 
666.1 Každý brankový rozhodčí, který zjistil chybu nebo byl svědkem chyby, která 

vedla k opakování jízdy, musí být po vyřízení všech protestů k dispozici pro 
jury. 

666.2 V pravomoci TD je uvolnění tohoto brankového rozhodčího. 
 
667 Dodatečné povinnosti brankového rozhodčího 
667.1 Brankový rozhodčí může být požádán, aby po skončení své funkce zajistil další 

úkoly. To znamená: náhradu vyražených  slalomových tyčí, opravu odtržených 
terčů. 

667.2 Má pomoci udržet volnou trať a odstranit různé předměty, zanechané na trati 
závodníky nebo třetími osobami. 

667.3 Závodník, který byl při závodu poškozen, musí okamžitě po tomto poškození 
zastavit a ohlásit to dalšímu brankovému rozhodčímu. Ten musí podklady 



poškození uvést na své kontrolní kartě a odevzdat ji po skončení 1. nebo 2. 
kola jury. 

 
668 Stanoviště a zabezpečení brankového rozhodčího 
668.1 Rozhodčí musí stát tak, aby mohl dobře pozorovat své přidělené branky a 

úseky tratě, tak blízko, aby mohl okamžitě zasáhnout a dostatečně daleko, aby 
nepoškozoval závodníky. Musí stát na zabezpečeném  místě. 

668.2 Pořadatelé jsou povinni označit viditelně brankové rozhodčí. Aby se zamezilo 
záměnám, nemá být způsob identifikace nebo oblečení rozhodčích stejné barvy 
jako brankové terče. 

668.3 Brankový rozhodčí se musí dostavit včas před zahájením závodu na své 
stanoviště. Pořadatelům se doporučuje vybavit brankové rozhodčí ochranným 
oblečením proti nepříznivým povětrnostním podmínkám a mají se postarat o 
občerstvení během kola. 

668.4 Má být zajištěna potřebná výbava nutná pro brankové rozhodčí při plnění jejich 
povinností. 

 
669 Počet brankových rozhodčích 
669.1 Pořadatel je odpovědný za dostačující počet kompetentních brankových 

rozhodčích schopných plnit své úkoly. 
669.2 Pořadatel musí oznámit jury počet brankových rozhodčích pro trénink a 

zejména pro závod. 
669.3 Při ZOH, MS FIS a SP je počet brankových rozhodčích určen jury. 
 
670 Videokontrola 

Pokud zajistí pořadatel technické předpoklady pro oficiální videokontrolu, 
může jury jmenovat oficiálního kontrolora. Jeho úkolem je sledovat korektní 
průjezdy závodníka. 

 
680  Slalomové tyče 

Všechny tyče, používané v alpských závodech jsou označeny jako slalomové 
tyče a dělí se na pevné a kloubové. 

680.1 Pevné tyče 
Kulaté, pravidelně tvarované tyče o síle nejméně 20 mm až maximálně 32 mm 
bez kloubového mechanismu platí jako tyče pevné. Musí mít takovou délku, 
aby po zapíchnutí do sněhu měřily nejméně 180 cm nad jeho povrch a jsou 
vyrobeny z netříštivého materiálu (plastik, plastifikovaný bambus nebo 
podobný materiál). 

680.2 Kloubové tyče 
Kloubové tyče jsou vybaveny kloubovým mechanismem. Musí odpovídat 
platným specifikacím FIS. 

680.2.1 Použití kloubových tyčí 
Kloubové tyče jsou s výjimkou sjezdu na všech závodech, uvedených 
v kalendáři FIS,  povinné. Použití kloubových tyčí při sjezdu může být od jury 
požadováno. 
 
 
 
 
 



 
680.2.1.1 Slalom 

Slalomové tyče jsou červené a modré barvy. Točná tyč musí být kloubová. 
680.2.1.2 Obří slalom a super-G 

Při obřím slalomu a super-G se používá po dvou slalomových tyčích, na nichž 
je umístěn terč. Terče mají být instalovány tak, aby mohly být z jedné tyče 
odtrženy. Točná tyč musí být kloubová. 

680.2.2 Specifikace FIS pro kloubové tyče 
Všechny další konstrukční a funkční podrobnosti pro kloubové tyče jsou 
uvedeny v platných specifikacích FIS pro kloubové tyče. 

 
690  Terče pro obří slalom a super-G 

Při všech závodech v obřím slalomu a v super-G uvedených v kalendáři FIS  
musí odpovídat použité terče platným specifikacím FIS. Přehled 
homologovaných terčů je uveden na webových stránkách FIS (IWO / PLZ 
ÚAD čl. 901.2.2 a 1001.3.2 zůstávají v platnosti.) 

690.1 Odtržení při zavléknutí 
V praxi jde o to,  aby se terče v případě zavlečení závodníkem uvolnily. Při 
laboratorních zkouškách tohoto požadavku se simuluje zavlečení  kyvadlem, 
pohybujícím se rychlostí 75 km/h o hmotnosti 70 kg. Při deseti pokusech se 
musí terč desetkrát uvolnit. 

690.2 Žádné uvolnění při normálním doteku tyče 
Při normálním doteku slalomové tyče se nemá  terč uvolnit. Při laboratorních 
zkouškách se simuluje dotek tyče pohybem kyvadla ve výši 70 cm nad zemí 
rychlostí 75 km/h při váze 70 kg. Ve třech pokusných řadách se nesmí terč  při 
30 opakováních uvolnit. 

690.3 Propustnost 
Terč musí být vyroben z větru propustného materiálu. 

690.4 Reklamní nápisy 
Reklamní nápisy nesmí snižovat schopnost propustnosti a bezpečnostní 
mechanismy 
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