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I. D Í L
100    Platnost pravidel lyžařských závodů.
100     Svaz lyžařů České republiky (dále jen SLČR) jako nejvyšší orgán lyžařského 

sportu v  České republice stanoví pravidla pro uspořádání lyžařských 
závodů v  České republice a pro hodnocení výkonů v nich dosažených.

101.1     SLČR současně stanoví pravidla pro výstavbu sportovních zařízení 
sloužících k pořádání lyžařských závodů. Při stanovení takových pravidel 
vychází výhradně z předpisů Mezinárodní lyžařské federace FIS (dále jen 
FIS).

101.2     Pravidla lyžařských závodů (dále jen PLZ) jsou zpracována podle potřeb  
a zásad jednotlivých odborných sportovních úseků (disciplín).

101.3     Doplňující organizační, technické, ekonomické, kvalifikační předpoklady, 
klasifikační, disciplinární a pravidlové předpisy jsou vydávány podle 
potřeby jednotlivých odborných sportovních úseků formou soutěžních 
řádů (dále jen SŘ) nebo doplňků, vždy před zahájením závodního období.

101.4    Mezinárodní lyžařské závody pořádané na  území ČR zařazené 
do  kalendáře závodů FIS se řídí výhradně pravidly a soutěžními řády 
(reglementy) FIS-IWO.

101.4.1     Závody OSÚ AD musí být uvedeny v kalendáři OSÚ AD SLČR.

200    Společná ustanovení pro všechny druhy závodů
200.1    Všechny závody uvedené v  kalendáři FIS / OSÚ AD SLČR se musí konat 

podle IWO / PLZ OSÚ AD SLČR.*
    v  celém znění pravidel platí formulace pro mužské kategorie i pro 

kategorie ženské
200.2    Organizace a provedení
    Pro organizaci a provedení různých druhů závodů platí k  tomu určené 

předpisy.
200.3  Účast
   Na závodech uvedených v kalendáři FIS / OSÚ AD SLČR mají právo účasti 

závodníci přihlášení národním svazem/klubem, oddílem s platnou licencí 
FIS / OSÚ AD SLČR a v rámci platných kvót.

200.4    Zvláštní povolení
   Předsednictvo FIS může zplnomocnit národní svaz ke stanovení takových 

ustanovení pro uspořádání národních nebo mezinárodních závodů, která 
vykazují jiná kriteria pro kvalifikaci – pod podmínkou, že nepřekračují 
rozsah stávajících pravidel.

200.5    Kontrola
   Všechny závody vypsané v  kalendáři FIS se musí konat za  dozoru 

technického delegáta FIS.     
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200.5.1    Všechny závody kategorie „A“ a „B“, uvedené v  kalendáři OSÚ AD SLČR,  
se musí konat za dozoru technického delegáta.

200.6     Každý právoplatně vynesený a zveřejněný trest, který byl stanoven 
závodníkovi, funkcionáři nebo trenérovi, musí být uznán ze strany FIS  
a jejích národních svazů.

201  Rozdělení a druhy závodů
201.1    Závody se speciálními pravidly a/nebo s omezenou účastí
   Členské svazy FIS nebo s jejich povolením i kluby mohou přizvat ke svým 

lyžařským závodům svazy nebo kluby ze sousedních států. Tyto závody 
však nesmí být vypsány jako mezinárodní. Omezení musí být uvedeno 
v rozpisu. 

201.1.1    Pro závody se speciálními pravidly nebo s omezenou účastí může stanovit 
FIS podmínky. Ty musí být uvedeny v rozpisu.

201.2    Závody s ne členskými složkami FIS / OSÚ AD SLČR
   Předsednictvo FIS / R-OSÚ AD SLČR může zplnomocnit některou ze svých 

členských složek k  přizvání ne členské organizace (např. armádní atd.) 
k závodům resp. přijmout jejich pozvání.

201.3    Rozdělení závodů
201.3.1    Zimní olympijské hry, Mistrovství světa a Mistrovství světa juniorů.
201.3.2    Světový pohár.
201.3.3    Kontinentální poháry.
201.3.4    Mezinárodní závody FIS.
201.3.5    Závody se zvláštními ustanoveními pro účast a/nebo kvalifikaci.
201.3.6    Závody s nečlenskými organizacemi FIS.
201.3.7    Závody OSÚ AD SLČR kategorie “A“ – republikové závody – RKZ
201.3.8    Závody územních organizačních složek OSÚ AD SLČR kategorie “B“ –

územní klasifikační závody – ÚKZ, VZŽ, UZD.
201.3.9    Závody kategorie “C“ – ostatní lyžařské závody, organizované v  rámci 

klubů, resortů, náborové závody a závody předžákovské kategorie.
201.4    Discipliny FIS
   Disciplina je účelovým prostředkem sportu a může zahrnovat jeden nebo 

více závodů. Např. běh na lyžích je jedna z disciplin FIS, zatím co sprint je 
závod. 

201.4.1    Uznání disciplin v rámci FIS
    Nové discipliny, skládající se z  jednoho nebo více závodů, které byly 

uskutečněny nejméně v 25 státech a na 3 kontinentech, se mohou stát 
částí programu FIS.

201.4.2    Vyřazení z disciplin FIS
   Pokud některá disciplina není uskutečňována v  nejméně 12 národních 

svazích a nejméně na dvou kontinentech, může kongres FIS rozhodnout 
o vyřazení této discipliny z programu FIS.
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201.5    Soutěže FIS/OSÚ AD SLČR
   Soutěž je sportovní závod v  některém sportovním odvětví nebo jeho 

disciplinách, v nichž jde o pořadí nebo o předání medailí a/nebo diplomů.
201.6    Druhy závodů
   Mezinárodní závody zahrnují:
201.6.1    Severské discipliny
   Běh na  lyžích, kolečkové lyže, skok na  lyžích, lety na  lyžích, severská 

kombinace, soutěže družstev v severské kombinaci, severská kombinace 
na kolečkových lyžích nebo in-linech, soutěž družstev ve skoku na lyžích, 
skoky na  lyžích na  můstcích s  umělým povrchem, masové vytrvalostní 
běhy.

201.6.2    Alpské discipliny
   Sjezd, slalom, obří slalom, super-G, paralelní závody, kombinované 

závody, KO, soutěže družstev
201.6.3    Akrobatické lyžování
   Jízda v boulích, paralelní jízda v boulích, skoky, ski cros, halfpipe, soutěže 

družstev
201.6.4    Snowboarding
   Slalom, paralelní slalom, obří slalom, paralelní obří slalom, super-G, 

halfpipe, snowboard cros, big air, soutěže družstev
201.6.5    Soutěže v telemarku
201.6.6    Jízdy na firnu
201.6.7    Rychlostní soutěže
   Rychlostní, rychlostní ve sjezdu, rychlostní ve sjezdu juniorů
201.6.8    Travní lyžování
201.6.9    Kombinované soutěže s jinými sportovními odvětvími
201.6.10    Závody žactva, masters, pro tělesně postižené atd.
201.7    Program pro Mistrovství světa
201.7.1    Aby mohly být soutěže zařazeny do programu Mistrovství světa, musí mít 

mezinárodní uznání na úrovni početní a geografické a musí být zařazeny 
nejméně po  dobu dvou sezón do  Světového poháru dříve než padne 
rozhodnutí k přijetí.

201.7.2    Soutěže musí být uznány nejpozději 3 roky před dotyčnými Mistrovství 
světa.

201.7.3    Závod pro jednotlivce nemůže být uskutečněn zároveň jako závod 
družstev.

201.7.4    Status Mistrovství světa FIS a Mistrovství světa FIS juniorů ve  všech 
disciplinách (alpské, severské, snowboarding, akrobatické lyžování, 
travní lyžování, kolečkové lyže, telemark, rychlostní lyžování) je uznán 
za předpokladu, že se ho zúčastní minimálně 8 států v soutěžích družstev 
a 8 národů v  soutěžích jednotlivců. To podmiňuje  předáváním medailí 
za Mistrovství světa.
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202    Kalendář FIS / OSÚ AD SLČR
202.1    Žádosti a přihlášení
202.1.1    Každý národní svaz je oprávněn žádat o přidělení Mistrovství světa FIS 

v rámci zveřejněných stanovených „Podmínek pro jeho přidělení“.
202.1.2    Všechny další závody se musí přihlásit do  kalendáře FIS / OSÚ AD 

SLČR prostřednictvím národního svazu /KOSU AD podle zveřejněných 
ustanovení pro kalendářní konferenci FIS / OSÚ AD.

202.1.2.1    Žádosti národních svazů (NSA) musí být doručeny elektronicky 
s  požadavkem o uveřejnění v  kalendářním programu (ftp://ftp.fisski.ch/
software/programs/ do 31.srpna /do 31. května v jižní hemisféře).

202.1.2.2    Přidělení závodů
   Přidělení závodů národním svazům se realizuje elektronicky mezi FIS  

a národními svazy. V případě závodů Světového poháru podléhá schválení 
kalendáře žádostem jednotlivých technických komisí.

202.1.2.3    Homologace
   Závody, které jsou zařazeny do  kalendáře FIS, mohou být uskutečněny 

na tratích nebo můstcích homologovaných FIS.
   V  žádostech o zařazení do  kalendáře musí být uvedena čísla 

homologačních dekretů. 
202.1.2.4    Zveřejnění kalendáře FIS
   Kalendář FIS je uveden na webové stránce FIS www.fis-ski.com. Odřeknutí, 

přesuny a jiné změny jsou průběžně aktualizovány.
   Kalendář OSU AD je zveřejněn v Soutěžním řádu OSU AD a na webu OSU 

AD SLČR.
202.1.2.5    Přeložení
   V  případě přeložení závodu, uvedeného v  kalendáři FIS, musí to být 

neprodleně sděleno odpovídajícím ohlášením na FIS a musí být rozeslán 
nový rozpis a nové pozvání národním svazům, jinak nebude dotyčný 
závod zařazen do výpočtu bodů FIS.

   V případě přeložení závodu OSU AD, uvedeného v  kalendáři OSU AD, 
musí být neprodleně nahlášeno sekretariátu OSU AD.

202.1.2.6    Kalendářní poplatky
   Dodatkem k výroční zprávě je určen kongresem FIS pro každý rok a každý 

závod kalendářní poplatek. Pro další soutěže, o nějž se požádá později než 
30 dnů před termínem jejich uskutečnění, se zvyšuje kalendářní poplatek 
o 50%.

   Za  kalendářní poplatek přeloženého závodu je odpovědný v  plném 
rozsahu původně určený národní svaz.

   Na začátku každé sezóny obdrží každý národní svaz paušální účet ve výši 
70% celkového vyúčtování za uplynulou sezónu. Na konci sezóny obdrží 
každý národní svaz detailní vyúčtování za všechny závody v této sezóně 
vypsané. Saldo je návazně započítáno přímo do kontokorenta dotyčného 
svazu.
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202.1.3    Jmenování organizátora závodu
   V  případě, že národní svaz jmenuje organizátora závodu, např. svůj 

členský klub, musí být postupováno podle formuláře „Anmeldeformular 
Nationaler Skiverband und Organisator“ nebo jiným písemným 
dojednáním. Přihlášení závodu do  mezinárodního kalendáře národním 
svazem znamená, že došlo k dohodě o organizaci.

202.1.4    Jmenování pořadatele závodu OSU AD je provedeno pověřovacím  
dopisem sekretariátu OSU AD, nebo Radou KOSU AD.

202.2    Pořádání závodu v jiných zemích
   Závody, kterou jsou pořádány jinými národními svazy, mohou být 

uvedeny v kalendáři FIS pouze se schválením místního národního svazu.

203    Licence pro účast na závodech FIS
   Licenci pro účast na závodech FIS vydává národní svaz těm závodníkům, 

kteří splňují kriteria pro registraci závodníka ve FIS v dotyčné disciplině.
   Licenci pro účast v  závodech OSU AD vydává sekretariát OSU AD 

přidělením kódového čísla závodníka.
203.1    Licenční rok začíná od 1.7. a končí 30. 6. následujícího roku.
203.2    Pokud se chce závodník zúčastnit mezinárodního závodu, musí vlastnit 

licenci, vydanou jeho národním svazem.Tato licence platí pouze pro 
licenční rok v  severní a jižní hemisféře. Platnost této licence může být 
omezena v účasti na závodech v určitých zemích nebo pro jeden nebo 
více určených závodů.

203.2.1    Národní svaz musí garantovat, že všichni závodníci registrovaní pro 
účast na  mezinárodních závodech FIS, akceptují pravidla FIS, zejména 
ustanovení exkluzivní kompetence Arbitrážního soudního dvora pro 
sport jako kompetentního odvolacího orgánu pro dopingové případy.

203.3    Národní svaz smí vystavit licenci FIS pro účast na závodech FIS závodníkovi 
jedině tehdy, pokud prokázal svou národnost předložením kopie 
cestovního pasu a jestliže podepsal Prohlášení závodníka na  formuláři 
stanoveném FIS a uloženém u národního svazu. Formuláře pro nezletilé 
účastníky musí být souběžně podepsány zákonnými zástupci. Všechny 
formuláře musí být doloženy zákonným zástupcem. Oba dokumenty 
kopie cestovního pasu a podepsané Prohlášení závodníka musí být 
na požádání předloženy FIS.

203.4    V  průběhu jedné sezóny se smí závodník zúčastňovat mezinárodních 
závodů FIS s  jedinou licencí FIS vydanou národním svazem pro účast 
na závodech FIS.

203.5    Žádost o změnu licence FIS.
   Všechny žádosti o změnu licence z  jednoho členského státu do  jiného 

podléhají dobrozdání předsednictva FIS během jarního zasedání. 
Zásadně může dojít ke změně licence jedině tehdy, pokud může závodník 
prokázat osobní vztah k nové národnosti.

   Dokud není žádost o změnu licence vyřizována, musí závodník doložit 
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potvrzení o státní příslušnosti a cestovní pas státu, za nějž chce závodit. 
Dále musí mít závodník své trvalé bydliště dva roky před podáním žádosti 
o změnu licence do nového státu, do nového lyžařského svazu. Výjimku 
z  tohoto dvouletého trvalého bydliště může uplatnit tehdy, jestliže 
byl v novém státě narozen nebo jestliže jsou otec nebo matka státními 
občany nového státu. Konečně musí závodník přiložit ke své žádosti své 
zásadní osobní hledisko a zdůvodnění důvodu ke změně licence.

203.5.1    Pokud se závodník již zúčastnil za nový stát v některém závodě uvedeném 
v kalendáři FIS, musí dodat písemný souhlas od  tohoto státu, v  němž 
souhlasí se změnou licence. Tento dokument jako doklad přidaný 
k  žádosti, k  cestovnímu pasu a k potvrzení o trvalém bydlišti podle čl. 
203.5. než nový národní svaz dodá žádost o změnu licence na FIS.

  V případě, že takový písemný doklad není k dispozici, nemůže se závodník 
zúčastnit žádného závodu z kalendáře FIS v období 12 měsíců od konce 
poslední sezóny, ve kterém startoval za svůj původní svaz, a nemůže mu 
být tedy vystavena žádná licence pro závody FIS od nového svazu. Toto 
ustanovení platí i tehdy, jestliže chce závodník změnit licenci do více než 
jednoho národního lyžařského svazu.

203.5.2    Předsednictvo FIS si vyhrazuje právo, nehledě na  výše uvedená 
ustanovení, na absolutně svobodné rozhodnutí o uznání nebo neuznání, 
jestliže nabylo dojmu, že se jedná o mimořádné důvody a ty jsou ku 
prospěchu lyžařského sportu (např. podezření, že se nový národní svaz 
snaží závodníka „importovat“).

   Důkazní břemeno, že se jedná o mimořádné podmínky, přísluší 
závodníkovi a musí být doručeno na FIS v písemné formě.

203.5.3    Pokud závodník nedoložil všechna potřebná kriteria pro žádost o změnu 
licence, musí přiložit písemně předsednictvu FIS důkazní břemeno, že se 
jedná o mimořádné okolnosti a že je schválení změny licence v nejlepším 
zájmu FIS.

203.5.4   Každý závodník si ponechává své dosavadní body FIS v případě, že  s tím 
dřívější svaz vysloví souhlas. 

203.5.5    Pokud se prokáže, že části podkladů pro žádost o změnu licence., podané 
národním svazem (písemní potvrzení o změně od  dřívějšího svazu, 
cestovní pas, doklady o trvalém bydlišti) jsou vystavena falešně, bude 
závodník i jeho nový svaz sankcionován.

204    Kvalifikace závodníků
204.1  Národní svaz v rámci svých struktur nemusí závodníka podporovat, 

uznat, ani mu vydat licenci k účasti na závodech FIS nebo národních, 
pokud:

204.1.1    se chová nebo choval neslušně nebo nesportovně nebo nerespektuje 
lékařský kodex FIS nebo antidopingová pravidla FIS,

204.1.2    přijal přímo nebo nepřímo za účast v závodě finanční částku,
204.1.3    převzal cenu vyšší hodnoty než stanovuje čl. 219,
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204.1.4    povolil individuální využití svého jména, titulu nebo osobního vyobrazení, 
s  výjimkou, že dotyčný národní svaz – nebo jeho pool – k  tomu účelu 
uzavřel smlouvu týkající se podpory, vybavení nebo reklamy.

204.1.5    vědomě soutěží nebo soutěžil se závodníkem, který podle IWO / PLZ 
není kvalifikován, s  výjimkou toho, že dotyčný závod je schválen FIS,  
kontrolován FIS nebo národním svazem a že je závod vypsán jako  
„otevřený“.

204.1.6    nepodepsal Prohlášení závodníka.
204.1.7    je mu zastavena činnost.
204.2    Vystavením licence pro účast na  závodech FIS a přihlášením potvrzuje 

Národní svaz, že existuje dostačující pojištění pro trénink a závod.  Přejímá  
tím za to plnou odpovědnost.

205    Povinnosti a práva závodníků
205.1   Závodníci jsou povinni seznámit se přesně s korespondujícími pravidly FIS 

/ PLZ OSÚ AD SLČR a mimoto řídit se rozhodnutím JURY.
205.2    Závodníkům není dovoleno užívat dopingové prostředky (viz Anti-

dopingová pravidla a procedurálního průvodce). 
205.3    Jak je uvedeno v  Prohlášení závodníka, mají závodníci právo informo-

vat JURY z  bezpečnostních hledisek o tréninkové nebo závodní trati. 
Podrobné údaje jsou uvedeny v ustanoveních pro jednotlivé discipliny.

205.4    Závodníkům, kteří se neomluvili z účasti na vyhlášení vítězů, nemusí být 
cena dodatečně předána. Ztrácejí i právo na cenu vč. finanční odměny.

   Ve  výjimečných případech se mohou nechat zastoupit klubovými 
příslušníky, ale ti nesmi zaujmout místo na podiu.

205.5    Závodníci se musí chovat korektně a sportovně ke členům organizačního 
výboru, funkcionářům a publiku.

205.6    Podpora závodníků
205.6.1    Závodník, který je přihlášen svým národním svazem u FIS k účasti na závodě 

FIS, smí obdržet::
205.6.2    Plnou náhradu za cestovní, tréninkové výlohy a výlohy při závodu.
205.6.3    Náhradu za pobyt při tréninku a závodu.
205.6.4    Kapesné.
205.6.5    Náhradu za výpadek mzdy podle rozhodnutí svého národního svazu.
205.6.6    Sociální zajištění včetně pojištění pro trénink a závod.
205.6.7    Stipendium.
205.7    Národní svaz je oprávněn zřídit fond za účelem účinného vývoje a kariéry 

závodníka po jeho zanechání závodní činnosti.
    Závodník nemá žádná právní nároky na  tento fond, jehož prostředky 

mohou být rozdělovány jen po zvážení národním svazem.
205.8    Sázky na závodech
   Závodníci, trenéři, vedoucí družstev a techničtí pracovníci nesmí sázet 

na výsledky závodu, jehož se zúčastňují.
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206    Podpora a reklama
206.1    Národní svaz nebo jeho Pool je oprávněn uzavírat smlouvy s komerčními 

firmami nebo organizacemi, týkající se podpory, vybavení nebo reklamy, 
pokud dotyčná firma nebo organizace je uznána národním svazem jako 
oficiální dodavatel.

    Je zakázáno pořizování a rozmnožování reklamních prostředků, na nichž 
jsou závodníci FIS společně zobrazeni nebo jmenováni se závodníky, kteří 
neodpovídají kvalifikačním pravidlům FIS nebo IOC.

    Jakákoliv forma reklamy s/nebo na závodnících s alkoholem, nikotinovými 
produkty jakož i s drogami (narkotiky), je zakázána.

206.2    Každé odškodnění podle těchto smluv jde na  vrub národního svazu 
nebo jeho Poolu, který toto odškodnění v  rámci příslušných předpisů 
národního svazu vlastní nebo spravuje. Žádný závodník nesmí přímo 
obdržet žádný díl tohoto odškodnění, s výjimkou toho, co je uvedeno v čl. 
205.6. FIS může vyžadovat kdykoliv kopii takové smlouvy.

206.3    Vybavení nebo zboží, které je dodáváno národním družstvům, musí – 
pokud jde obchodní značky a loga – odpovídat vybavení čl. 207.

206.4    Závodní vybavení na soutěžích FIS    
   Při Světovém poháru a na Mistrovstvích světa FIS je povoleno používat 

pouze závodní vybavení, odpovídající pravidlům FIS pro podporu  
a schváleno národním svazem s uznanými a povolenými logy a obchodním 
označením. Obscénní jména a/nebo symboly jsou na závodním oblečení 
a vybavení zakázány

206.5    Závodník nesmí jednu nebo obě lyže nebo snowboard vyzout dříve než 
překročil červenou linii, vyznačenou pořadatelem.

206.6    Při Mistrovstvích světa FIS, Světových pohárech a při všech soutěžích 
uvedených v  kalendáři FIS, není povoleno využívat vybavení (lyže, 
snowboard, hole, boty, přilba, brýle) na  oficiálním vyhlašování vítězů 
s hymnami a/nebo se vztyčováním státních vlajek.

    Držení/nošení závodního vybavení na  stupních vítězů po  celkovém 
provedení ceremonie (předání trofejí a medailí, státní hymny) za účelem 
tiskových a fotografických záběrů atd. je nicméně možné.

206.7    Vyhlášení vítězů / sportovní vybavení na stupních vítězů
   Při Mistrovstvích světa a při všech závodech uvedených v  kalendáři FIS 

smí závodníci vzít na  stupně vítězů následující předměty sportovního 
vybavení:

	 l		Lyže/snowboard.
	 l		Obutí: závodníci mohou mít na  nohou boty, ale nikde jinde (např. 

zavěšené na  krku). Jiné boty nejsou při prezentaci povoleny, jedině 
pokud jsou obuty na nohou.

	 l		Hole: nikoliv na lyžích, ale normálním způsobem drženy v druhé ruce.
	 l		Lyžařské brýle: buďto na očích nebo na krku.
	 l		Přilby: jedině na hlavě a nikoliv zavěšeny na jiné části vybavení, např. 

na lyžích nebo na holích.



14

	 l		Řemínky: maximálně dva s  lyžařským označením. Jeden z  nich může 
být využit pro jméno firmy s vosky.

	 l		Hole pro severskou kombinaci a běžecké discipliny: držáky je 
možno použít za  účelem toho, aby hole držely dohromady, jeden 
z  nich může nést název firmy s  vosky. Držák nesmí být širší než 
maximálně 4 cm (šířka taková, jak je nutné pro obepnutí vnější části 
holí a mezery mezi nimi). x 10 cm (výška), tj. dlouhá strana probíhá 
ve  stejném směru jako hole (nikoliv napříč, tj. zmenšuje krycí efekt). 
Komerční obchodní označení může pokrývat celou plochu držáků.

	 l		Veškeré ostatní předměty jsou zakázány: tašky s  uchem, telefony 
na krku, láhve, ruksaky atd.

206.8    Neoficiální prezentace vítězů (květinový ceremoniál) a vyhlášení vítězů  
v cílovém prostoru je bezprostředně po  skončení závodu se státní 
hymnou povoleno i před vypršením protestní lhůty na riziko pořadatele. 
Při tom je povinné nošení startovních čísel.

206.9    Viditelné nošení startovních čísel akce nebo jiné oteplovací oblečení 
národního lyžařského svazu je povinné v uzavřených koridorech (stejně 
tak i při televizních rozhovorech.

207    Reklama a komerční obchodní značky
   Technická ustanovení týkající se velikosti, tvaru a počtu komerčních 

obchodních značek jsou zveřejněna vždy na jaře předsednictvem FIS pro 
následující sezónu.

207.1    Pravidla týkající se reklamy a reklamních ploch na  vybavení je nutno 
dodržovat.

207.2    Závodníka, který tato ustanovení poruší, je nutno hlásit okamžitě na FIS.
207.3    Pokud národní svaz neuplatní toto pravidlo nebo ze speciálních důvodů 

upřednostní to, že nepostoupí případ na FIS, může FIS licenci závodníka 
okamžitě zrušit. Dotyčný závodník a/nebo jeho národní svaz mají právo 
použít opravný prostředek před tím, než padne konečné rozhodnutí.

207.4    Pokud firma použije jméno, titul nebo osobní obraz závodníka 
v souvislosti s reklamou nebo zbožím bez vědomí dotyčného závodníka, 
může tento závodník zplnomocnit národní svaz nebo FIS, pokud nutno, 
k  právnímu zásahu proti této firmě. Pokud závodník nevyužije tohoto 
kroku, má FIS zato, že závodník dal dotyčné firmě svůj souhlas.

207.5    Předsednictvo FIS posoudí, zda a jak dalece byla pravidla, týkající se 
kvalifikace závodníka, podpory a reklamy, porušena.

207.6    Při všech závodech FIS (specielně při Světovém poháru) musejí být „FIS 
reklamní směrnice“ dodrženy ve  vztahu k reklamním možnostem při 
závodu, resp. v televizi.

    Tyto „FIS reklamní směrnice“ dané FIS jsou integrovanou částí smlouvy 
mezi FIS a pořadatelem poháru.
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208    Elektronická média včetně televize, rozhlasu a nových médií
208.1    Všeobecné definice
   Všechna práva týkající se ZOH a MS přísluší MOV resp. FIS a jsou začleněna 

do separátních smluv.
208.1.2    Práva národních lyžařských svazů
   Každý národní lyžařský svaz, který je členem FIS a který organizuje ve své 

zemi závod z kalendáře FIS, je oprávněn jako majitel práv s elektronickými 
medii uzavírat smlouvy o prodeji těchto práv, týkající se dotyčného 
závodu.

   Pokud pořádá národní lyžařský svaz závod mimo své území, pak platí 
tato ustanovení rovněž, ale s podmínkou vzájemné dohody s tím svazem, 
na jehož území se závod koná. 

208.1.3    Podpora akce
   S podporou FIS mají svazy za účelem optimálního zájmu připravit smlou-

vy umožňující závodům v  lyžařských disciplinách a ve  snowboardingu  
co nejvyšší publikační možnost.

208.1.4    Účast na akcích
   Při všech závodech je třeba omezit přístup personálu a jeho vybavení 

k mediím na osoby s akreditací a jejich možnostem vstupů, při čemž je 
třeba vymezit jim přednostně prostor a akreditaci, aby se tak zabránilo 
zneužití pro neoprávněné

208.1.5    Kontrola předsednictvem FIS
   Předsednictvo FIS kontroluje dodržování těchto základních ustanovení 

prostřednictvím národních lyžařských svazů a organizátorů. Pokud by 
byla smlouva nebo její jednotlivé části s  FIS, s  národními svazy nebo 
s organizátory podstatně porušena, pak bude tento věcný problém 
projednán v  předsednictvu FIS. Musí být zpracovány dostatečné 
informace, aby bylo možno nalézt odpovídající řešení. 

208.2    Definice
   V souvislosti s tímto ustanovením platí následující definice.
   Pod pojmem „Práva s  elektronickými medii“ se rozumí práva s  televizí, 

rozhlasem, internetem, a mobilními přístroji.
   Pod pojmem „Televizní práva“ se označuje rozšiřování analogických  

a digitálních programů, sestávajících z  obrazů a zvuků prostřednictvím 
obrazovek, signály šířené pozemními vysilači nebo přes satelity, kabelově 
nebo drátově a to oficiálně nebo soukromě. Do  této definice spadají 
také „Pay-per-View předplatné“, zakázkové video a podobné služby  
a technologie.

   Pod pojmem „Rozhlasová práva“ se označuje vysílání a příjem 
analogových a digitálních rozhlasových programů šířených vzduchem, 
drátově nebo kabelově prostřednictvím pevných nebo přenosných 
zařízení.

   Pod pojmem „Internet“ se rozumí napojení a obraz a zvuk prostřednictvím 
vzájemného propojení počítačovou sítí.
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   Pod pojmem „mobilní a přenosná zařízení“ se označuje přenos obrazu  
a zvuku prostřednictvím telefonicky s účelem využití mobilních telefonů 
nebo jiných mobilních zařízení jako osobní digitální asistent.

208.3    Televize
208.3.1    Kvalita produkce a reklama akcí
   V produkčních smlouvách s některou z výrobních televizních společností 

nebo s  agenturou musí být zaručena kvalita přenosů závodů na  lyžích 
nebo na  snowboardu uvedených v  kalendáři, zejména pokud jde  
o SP. Při tom je třeba v rámci příslušných národních zákonů a ustanovení 
o televizních přenosech kontrolovat následující faktory zvláštního 
významu:

   a/  Vysoce kvalitní a optimální produkci televizního signálu (pro živé 
vysílání nebo dodatečný záznam), při níž je sport hlavním tématem.

   b/ Přiměřený ohled na prezentaci a reklamu místa konání a sponzorů
   c/  Produkční kvalitu odpovídající směrnicím FIS o televizní produkci 

podle podmínek trhu pro disciplinu a její význam z hlediska světových 
soutěží. Pod tím se rozumí živý přenos kompletního programu 
vč. vyhlašování vítězů (pokud není tento živý přenos znemožněn 
aktuálními podmínkami). Tento přenos je třeba produkovat nestranně 
a zaznamenat všechny závodníky bez toho, ze by se pozornost 
koncentrovala na určitého závodníka nebo určitý stát.

   d/  Mezinárodní živý signál produkující společnosti musí obsahovat 
použitou grafiku v  anglickém jazyce, zejména oficiální logo, čas  
a datovou informaci a výsledky, jakož i mezinárodní zvuk.

   e/  Pokud to odpovídá charakteristice televizního trhu, mělo by se 
v  pořadatelském státě i v  ostatních státech s  velkou televizní 
sledovaností jednat o živé přenosy.

208.3.2    Produkční a technické náklady
   Pokud nedojde k jiné dohodě mezi národním svazem a agenturou /firmou, 

která zajišťuje příslušná práva, budou náklady za  produkci televizního 
signálu hrazeny televizní společností, která v pořadatelském státě získala 
smlouvu nebo jinou společností, pověřenou produkcí televizního signálu. 
V určitých případech může převzít tyto náklady pořadatel nebo národní 
lyžařský svaz.

208.3.3    Krátké záznamy
   Krátké záznamy od  společností jsou poskytovány bezplatně pro 

zpravodajství televizních společností za  následujících podmínek. Je 
přitom třeba brát v  úvahu,. že v  některých zemích je vysílání krátkých 
záznamů řízeno národními zákony. Tyto krátké záznamy mohou být 
vysílány pouze ve vyhrazených časech televizních zpravodajství , nesmí 
být ale archivovány.

   a/  V zemích se zákonnými ustanoveními o vysílání zpráv ze sportovních 
akcí mají tato zákonná ustanovení přednost před těmi, které jsou 
vyráběny ze sportovních akcí FIS.
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   b/  V zemích, které nevlastní zákonná ustanoveními, zaručuje agentura / 
firma konkurenčním společnostem vysílat 4 hodiny po skončení akce 
krátké záznamy v  televizním zpravodajství v  délce 90 sekund. Toto 
ustanovení končí po  48 hodinách. Jestliže společnost, která vlastní 
práva, posune přenos o více než 72 hodin, mají konkurenční televizní 
společnosti právo na vysílání krátkých záznamů 48 hodin po skončení 
akce v délce max. 45 sekund.

   c/  V  zemích, ve  kterých žádná televizní společnost nezískala přenosová 
práva, mohou televizní společnosti vysílat krátké záznamy v délce 45 
sekund od  okamžiku, kdy byl materiál zpracován. Toto ustanovení 
končí po 48 hodinách.

   d/  Krátké záznamy budou na základě ustanovení čl. 208.3.2 produkovány 
agenturou / firmou, která vlastní tato práva.

208.4    Rozhlas
   Zpravodajství z akcí FIS v rozhlasovém vysílání je podporováno, při čemž 

nejdůležitějším rozhlasovým stanicím je umožněna akreditace. Přístup 
do místa konání je zajištěn pouze těm rozhlasovým stanicím, které získaly 
u majitele zpráv příslušné povolení a vztahuje se výhradně na produkci 
zvukového materiálu. Pokud to odpovídá národní praxi a pokud je k tomu 
svolení, mohou být tyto programy uvedeny také na webových stránkách 
těchto rozhlasových stanic.

208.5    Internet
   Každý majitel televizních práv, který vlastní internetová práva, zaru-

čuje že s  výjimkou krátkých záznamů je pořizování záznamů z  jeho 
webových stránek mimo své území zakódováno. Ostatní vysílací 
doby ve  zpravodajství mohou být na  webových stránkách televizních 
společností využity, pokud jsou pro zpravodajství převzaty v nezměněné 
originální formě.

  a/  Pokud nebyly krátké záznamy uloženy na  internetu, v  tom případě 
je max. délka zpravodajského materiálu ze závodů FIS 30 sekund pro 
disciplinu, resp. kolo.Materiál lze na webových stránkách FIS stáhnout 
po  48 hodinách po  skončení závodu. FIS a majitelé práv se shodnou 
na finančních podmínkách pro pořízení tohoto materiálu.

  b/  Zpravodajský materiál bude prostřednictvím majitele práv nebo 
produkční společnosti co nejrychleji k  dispozici, nejpozději pak  
do 6 hodin po skončení závodu.

208.6    Mobilní a přenosné přístroje
   V  případech, kdy byla práva poskytnuta na  vysílání na  mobilních 

a přenosných přístrojích, má provozovatel možnost produkovat 
z  televizního signálu takový obsah, který pro své zákazníky poskytuje. 
Tento obsah se nesmí rozlišovat na  národní úrovni od  televizních 
programů rozšiřovaném přes jiné kanály.

  V  zemích, v  nichž nebyla prodána žádná práva týkající se vysílání 
na mobilních přijímacích přístrojích, bude provozovateli nabídnut časový 
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prostor po dobu  48 hodin pro krátké záznamy nebo klipy délce max. 20 
sekund, při čemž je tento provozovatel povinen uhradit agentuře / firmě 
určité z toho plynoucí technické náklady.

208.7    Budoucí vývoj
   Ustanovení čl. 208 zahrnující uvedené podklady tvoří základ pro 

budoucí využití práv týkajících se elektronických medií ve  spojitosti 
s  FIS. Předsednictvo FIS upozorňuje národní svazy a příslušné komise 
na podmínky vyplývající z nových vývojů.

209    Filmová práva
   Všechny smlouvy o filmové produkci týkající se závodů FIS budou 

uzavírány mezi producentem a národním svazem nebo společnost,.která 
vlastní odpovídající práva. Samostatná smluvní ujednání o využití jiných 
mediálních práv budou dodržena.

210    Organizace závodů

211    Organizace
211.1    Pořadatel
211.1.1    Pořadatel závodu FIS / OSÚ AD SLČR je ta osoba nebo společenství osob, 

které závod v místě připraví a provede.
211.1.2    Pokud není pořadatelem závodu sám národní svaz, má právo pověřit 

uspořádáním některou svou členskou složku.
211.1.3    Pořadatel musí zaručit, že akreditované osoby uznávají předpisy, týkající 

se pravidel závodů a rozhodnutí JURY a zavazuje se při závodech SP, že ty 
osoby, které nemají platnou sezónní akreditaci FIS, potvrdí toto uznání 
svým podpisem.

211.2    Organizační výbor
    Organizační výbor je složen ze členů – fyzických nebo právních osob, 

delegovaných pořadatelem nebo FIS / OSU AD SLČR. Je nositelem práv, 
úkolů a povinností pořadatele.

211.3    Pořadatele, kteří pořádají závody pro účastníky, kteří nejsou kvalifikovaní 
podle čl. 203 – 204, je třeba posuzovat jako porušení IWO / PLZ OSU AD 
SLČR. Předsednictvo FIS / R-OSU AD SLČR musí proti takovému pořadateli 
zaujmout příslušná opatření.

212    Pojištění
212.1    Pořadatel musí uzavřít pro všechny členy organizačního výboru pojištění 

o odpovědnosti.
    FIS / OSU AD SLČR kryje ze své strany pojištění o odpovědnosti pro 

své zaměstnance a pro delegované funkcionáře, kteří nejsou členy 
organizačního výboru (např. kontrola vybavení, lékařský dohled atd.) 
po dobu výkonu jejich funkce pro FIS / OSU AD SLČR.

212.2    Pořadatel musí před prvním tréninkem nebo před závodem vlastnit 
pojistnou smlouvu, sjednanou s  uznávanou pojišťovnou. Tuto smlouvu 
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musí předložit TD. Členové organizačního výboru a organizační výbor 
sám musí být pojištěni proti odpovědnostnímu riziku. Pojišťovací suma 
obnáší nejméně jeden milion CHF, u OSÚ AD SLČR 22 milionů Kč, ale 
doporučuje se nejméně 3 miliony CHF.

   Tato smlouva může být rozhodnutím předsednictva FIS (SP atd.) 
zvýšena. Mimoto musí pojistná smlouva zahrnovat nárok na  pojištění  
o odpovědnosti pro všechny akreditované osoby vč. závodníků, proti 
jiným účastníkům, avšak neomezena na  funkcionáře, pracovníky 
technických čet, trenéry atd.

212.3    Pořadateli, resp.jeho národnímu svazu může FIS v případě, že odpovídající 
pojistná smlouva chybí, povolit uspořádání závodu na jeho náklady.

212.4    Všichni závodníci, kteří se zúčastňují závodů FIS / OSÚ AD, musí být 
vybaveni dostačujícím pojištěním pro závodní rizika, které zahrnuje 
v  přiměřeném rozsahu náklady na  úraz, záchranu a transport. Národní 
svazy jsou odpovědny za  odpovídající pojištění jimi přihlášených  
a vyslaných závodníků.

   Dotyčné pojistné krytí musí národní svazy nebo závodníci prokázat 
na žádost FIS nebo zástupců FIS, resp. organizačního výboru v kteroukoliv 
dobu.

213    Program
   Pro všechny závody z kalendáře FIS / OSÚ AD SLČR musí pořadatel vydat 

program, který obsahuje následující údaje:
213.1    Název, termín a místo soutěže současně s údaji o poloze závodních míst  

a nejvýhodnější dosažitelnost.
213.2    Technické údaje o jednotlivých soutěžích a podmínky účasti.
213.3    Jména hlavních funkcionářů.
213.4    Dobu a místo první porady vedoucích a losování.
213.5    Časový plán zahájení oficiálních tréninků a startovní časy.
213.6    Umístění oficiální tabule.
213.7    Dobu a místo rozdělování cen.
213.8    Termín přihlášek a přesnou adresu vč. čísel telefonu, faxu a e-mailové 

adresy.

214    Rozpisy
214.1    Organizační výbor musí zveřejnit pro závod rozpis. Musí dodržet údaje 

uvedené v čl. 213.
214.2    Pořadatelé jsou vázáni pokud jde o omezení počtů účastníků 

ustanoveními a pokyny FIS / OSÚ AD SLČR. Omezení počtu účastníků je 
možné podle čl. 201.1. Musí to být uvedeno v rozpisu.

214.3    Přesuny nebo zrušení závodu a stejně tak i změny programu musí být 
bezprostředně sděleny telefonicky, e-mailem nebo faxem pozvaným 
nebo přihlášeným svazům a příslušnému TD. Časové předřazení závodu 
musí být schváleno FIS / OSÚ AD SLČR
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215    Přihlášky
215.1    Ke všem závodům musí být podány organizačnímu výboru přihlášky tak, 

aby je měl k dispozici před termínem přihlašování.
   Konečná a úplná listina účastníků musí být u pořadatele nejpozději 24 

hodin před prvním losováním.
215.2    Národním svazům se zakazuje přihlašovat tytéž závodníky na  více než 

jeden závod ve stejném termínu.
215.3    K přihlašování na  mezinárodní závody jsou oprávněny jedině národní 

svazy. Každá přihláška musí obsahovat následující údaje:
215.3.1    Kódové číslo, příjmení a jméno, ročník narození a národní svaz.
215.3.2    Přesné určení, na které závody je přihláška určena .
215.4    Pro přihlášky na  Mistrovství světa FIS viz Ustanovení pro provedení MS 

FIS.
215.5    Přihlášením národním svazem – vysílající složkou – vyvstává na základě 

dané licence – registrace – a Prohlášení závodníka smluvní vztah pouze 
mezi závodníkem a pořadatelem.

216    Porady vedoucích družstev
216.1    Čas a místo první porady vedoucích družstev musí být uvedeno v rozpisu. 

Pozvání na všechny další schůze musí být sděleny vedoucím družstev při 
první schůzi. Shromáždění ad-hoc je třeba ohlásit co možná nejdříve.

216.2    Pro vytváření názorů při poradách vedoucích družstev není zastoupení 
národního svazu zástupcem jiného státu povoleno.

216.3    Vedoucí družstev a trenéři jsou akreditováni pořadatelem podle určených 
kvót.

216.4    Vedoucí družstev a trenéři musí dodržovat IWO / PLZ OSÚ AD SČR  
a rozhodnutí JURY a chovat se korektně a sportovně.

217    Losování
217.1    Startovní pořadí závodníků je pro každý závod a každou disciplinu určeno 

podle vlastního předpisu o losování a/nebo podle bodů.
217.2    Závodníci, přihlášení národním svazem budou losováni jedině 

za  předpokladu, že jejich přihláška byla podána písemně do  termínu, 
stanoveného pořadatelem.

217.3    Jestliže není některý závodník zastoupen při poradě trenérem nebo 
vedoucím družstva, musí pořadateli potvrdit svou účast, aby byl losován, 
před zahájením schůze telefonicky, telegramem, e-mailem nebo faxem.

217.4    Jestliže závodník, který potvrdil svou účast při losování, není přítomen 
na závodu, musí TD ve své zprávě tohoto závodník ohlásit, pokud možno 
s odůvodněním nepřítomnosti.

217.5    K losování jsou pozváni zástupci všech zúčastněných států a vysílajících 
složek.

217.6    Dojde-li k  posunutí závodu o nejméně jeden den, musí být provedeno 
nové losování.
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218    Zveřejňování výsledků
218.1    Neoficiální a oficiální výsledkové listiny jsou zveřejňovány podle pravidel 

jednotlivých disciplin.
218.1.1    Přenos výsledků
    Při všech mezinárodních závodech musí být zajištěno přímé spojení mezi 

startem a cílem. Při ZOH, MS FIS je každé spojení mezi startem a cílem 
zajišťováno namontovaným kabelem.

    Pro rozsah datového servisu je zařízení internetového spojení (nejméně 
spojením ADSL) při SP, MS FIS a ZOH povinné.

218.2    Údaje a časy ze všech závodů FIS jsou k  dispozici pro FIS, pořadatele, 
národní lyžařské svazy a účastníky ve  svých vlastních publikacích vč. 
webových stránek. Využití údajů a časů na webových stránkách podléhá 
podmínkám internetových ustanovení FIS.

218.3    Internetová ustanovení FIS a výměna dat ve vztahu na závody FIS
218.3.1    Všeobecně
   Jako součást trvalé propagace lyží a snowboardu podporuje a povzbuzuje 

FIS snahy národních lyžařských svazů, jejich členy a fanoušky informačními 
zprávami. Trvale rostoucím médiem při uplatnění a prezentaci závodů FIS 
je internet.

   Byla upravena následující ustanovení za účelem podpory národních svazů 
při získávání údajů ze závodů FIS a pro objasnění určitých předpokladů 
ve vztahu k použití a prezentaci dat ze závodů FIS.

218.3.2  Data z kalendáře FIS
  Byl vyvinut speciální kalendářní program k volnému použití pro národní 

svazy a ostatní třetí účastníky. Aktualizovaný soubor Fiscal.zip s rozsáhlými 
kalendářními informacemi je každý týden k dispozici na fttp://fttp.fisski.
ch pro zařazení do kalendáře FIS.

   Tím může docházet k  převodům z  důvodů plánování atd. do  vlastního 
softwaru národních svazů.

   Tato data nesmějí být dále šířena za účelem komerčního využití na třetí 
osoby a organizace.

218.3.3  Výsledky a klasifikace
   Národní svazy mohou získávat oficiální výsledky po  tom, co byla 

provedena kontrolní bodová procedura v sekretariátu FIS. Tato data jsou 
k dispozici na žádost u manažéra FIS IT, který případ od případu poskytne 
potřebné instrukce a/nebo postup. Výsledky SP obsahují dobropis 
ve prospěch souborů servisních firem. Jsou k dispozici rovněž klasifikace 
různých pohárových sérií, v případě SP po obdržení dat od servisní firmy 
nebo z ostatních pohárů po manuálním zadání.

   1.  Výsledky a data ze závodů FIS mohou být využita pouze na webových 
stránkách národních lyžařských svazů, pořadatelů a účastníků a nesmí 
být dále šířena za  účelem komerce na  třetí osoby nebo organizace. 
Národní svazy mohou stahovat data pro výkonnostní analýzy atd. 
do svého softwaru.
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   2.  Národní svazy, které chtějí prezentovat výsledky na  své vlastní 
webové stránce, ale nikoliv v  datové struktuře, mohou vytvořit link 
k odpovídající stránce na webové stránce FIS. Přesné adresy lze získat 
od manažéra FIS IT.

   3.  Link z  webové stránky FIS ke  všem webovým stránkám národních 
svazů, dále webovým stránkám lyžařského průmyslu a relevantních 
médií je poskytnut na vyžádání. Oboustranný link k webovým stránkám 
FIS je rovněž vytvořen.

218.3.4    Přístup k výsledkům pro pořadatele
   Pořadatelé závodů SP mohou získat oficiální výsledky svých závodů 

po tom, co byly schváleny body FIS kontrolní procedurou ve výsledkové 
databázi. Pro závody SP je vkládán automatický počítačový proces a je 
zařazen bezprostředně po skončení závodu.

   Soubor pdf s  výsledky a klasifikací může být stažen ze stránky www.
fis-ski.com a ze stránky fttp://fttp.fisski.ch, doplněn kódem discipliny 
a označením místa: AL (alpské discipliny), CC (běh na  lyžích), JP (skok 
na  lyžích), NK (severská kombinace, SB (snowboarding), FS (akrobatické 
lyžování) atd. Jednotlivý závod může být identifikován kodexem, který je 
uveden na detailní stránce kalendáře na www.fis-ski.com.

219    Ceny
219.1    Detailní ustanovení o cenách jsou zveřejňována prostřednictvím FIS. 

Ceny se předávají ve  formě upomínkových předmětů, diplomů, šeků 
nebo v hotovosti. Ceny za rekordy jsou zakázány.

   Předsednictvo FIS rozhoduje vždy na  podzim o minimálních a maxi-
málních hodnotách finančních odměn, cca jeden a půl roku před závodní 
sezónou. Pořadatelé musí výši odměn sdělit vždy do 15.10.

219.2    Dva nebo více závodníků, kteří dosáhli stejného času nebo stejné výše 
bodů, jsou zařazeni na  stejné místo. Obdrží stejné ceny, stejný titul 
nebo stejné diplomy, získávání titulů nebo cen pomocí losování nebo 
vyjednávání není povoleno.

219.3    Všechny ceny jsou předávány nejpozději poslední den soutěže nebo 
závodu.

220    Servisní pracovníci, dodavatelé a zástupci firem
   V zásadě platí toto pravidlo pro všechny discipliny se zřetelem na speciální 

ustanovení.
220.1    Organizační výbor závodu musí pro TD vystavit seznam zástupců 

firem, dodavatelů a servisních pracovníků, kteří jsou pro dotyčný závod 
akreditováni.

220.2    Je dále zakázáno zástupcům firem a dodavatelům a osobám činným 
v  servisním servisu provádět v  závodním prostoru reklamu nebo 
uplatňovat zřetelné firemní označení a oblečení, které neodpovídá č. 207.

220.3    Akreditováni mohou být servisní pracovníci a dodavatelé, kteří jsou 
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vybaveni akreditací FIS a jsou pověřeni výkonem funkce při  dotyčném 
závodu. Je na  uvážení pořadatele, zda bude akreditovat další zástupce 
firem nebo pro něj důležité osoby.

220.4    Všichni akreditovaní servisní pracovníci a dodavatelé, kteří mají buď 
oficiální akreditaci FIS nebo speciální průkaz „Piste“ (trať) nebo „Schanze“ 
(můstek), vystavený pořadatelem, mají přístup na  trať nebo na  můstek 
(podle speciálních pravidel pro disciplinu.

220.5    Různé druhy akreditací
220.5.1    TD, JURY a osoby, vybavené zřetelným průkazem podle čl. 220, jimž je 

povolen vstup na trať nebo na můstek.
220.5.2    Servisní pracovníci zařazení ke  družstvům. Ti mají povolen vstup 

do přípravných prostorů na startu a do servisního prostoru v cíli. Nemají 
však žádný přístup k tratím nebo můstkům.

220.5.3    Akreditace zástupců firem, kteří nemají akreditaci FIS, podle uvážení 
pořadatele, ale bez pásky a bez   přístupu na  tratě a do  přípravných 
prostorů.

221    Lékařské služby, vyšetření a doping
221.1    Národní lyžařské svazy jsou odpovědné za  zdravotní způsobilost pro 

závodní činnost svých přihlášených závodníků. Všichni závodníci 
obou pohlaví musejí se podrobit všestranné lékařské prohlídce svého 
zdravotního stavu. Toto vyšetření závodníků je prováděno v  rámci 
národního svazu

221.2    Na žádost lékařské komise nebo jejího zástupce se musejí závodníci před 
nebo po závodu podrobit lékařskému vyšetření.

221.3    Doping je zakázán. Jakékoliv porušení antidopingových pravidel FIS je 
trestáno podle ustanovení FIS Anti-Doping Regeln.

221.4    Dopingové kontroly mohou být prováděny při každém závodu 
(stejně tak i mimo něj). Pravidla a prováděcí ustanovení jsou uvedena 
v antidopingových  pravidlech FIS a v Prováděcích pravidlech FIS.

221.5    Pohlaví závodníků
    Při podezření nebo po  protestu, týkajícího se pohlaví závodníka, je FIS 

oprávněna provést potřebné kroky k určení pohlaví závodníka.
221.6    Lékařské služby zajištěné pořadatelem
   Zdraví a bezpečnost všech osob při všech závodech FIS/OSÚ AD SLČR 

je prvořadým opatřením všech pořadatelů. Zahrnuje závodníky i dobro-
volné pracovníky, technické čety a diváky atd.

   Speciální úprava lékařského systému závisí na různých okolnostech:
	 l		Velikost a úroveň soutěže (MS, SP, KoP, FIS atd.), společně s  místním 

lékařským standardem s  přihlédnutím k  místním geografickým 
podmínkám a okolnostem.

	 l		Předpokládaný počet závodníků, pomocníků a diváků.
	 l		Odpovědný rozsah lékařského zabezpečení (závodníci, pomocníci, 

diváci) by měl být rovněž stanoven.
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   Pořadatel – jeho vedoucí lékařského personálu a záchranné služby 
musí potvrdit společně s ředitelem závodu nebo TD, že nutná lékařská 
zabezpečení jsou k  dispozici před startem oficiálního tréninku nebo 
závodu. Pro  případ úrazu musí být stanoven zpětný plán (obnovené 
zajištění podle záchranného plánu) před pokračováním oficiálního 
tréninku nebo závodu.

  Přesné požadavky pro závody FIS týkající se zařízení, vybavení, personálu 
a týmových lékařů obsahují jednotlivá pravidla disciplin a lékařského 
průvodce FIS (Medical Rules and Guidelines).

222    Závodní vybavení
222.1    Závodník se může zúčastnit mezinárodního závodu FIS/OSÚ AD SLČR 

pouze s vybavením odpovídajícím předpisům FIS. Je osobně odpovědný 
za  použité vybavení (lyže, snowboard, vázání, boty, oblečení atd.) Je 
povinen přezkoušet, zda jím používané vybavení odpovídá ustanovením 
FIS a všeobecným bezpečnostním ustanovením a funkčním možnostem.

222.2    Pojem závodní vybavení zahrnuje celek všech předmětů vybavení 
závodníků používaných v  závodu, včetně oblečení a pomůcek 
s technickou funkcí. Celkové závodní vybavení tvoří funkční jednotku.

222.3    Veškeré nové vývojové prvky na  poli závodního vybavení musí být 
zásadně schváleny ve  FIS. Za  schválení vývoje nových technik, které 
nejsou k  datu přihlášení z  možných důvodů a neznámých zdravotních 
nebo úrazových rizik známy, nepřebírá FIS žádnou odpovědnost.

222.4    Nová vývojová zlepšení musejí být přihlášena nejpozději 1. května pro 
následující sezónu. u FIS. Nové vývojové prvky mohou být povoleny 
pouze prvním rokem provizorně pro schválení trvalého použití v sezóně 
následující a musí být potvrzeny před touto následující závodní sezónou.

222.5    Komise pro závodní vybavení zveřejňuje po  schválení předsednictvem 
FIS prováděcí ustanovení (definice, resp. popis povolených předmětů 
závodního vybavení). Zásadně jsou nepřípustné umělé, nepřirozené 
pomocné prostředky, které mění výkonnost závodníka a/nebo představují 
technickou úpravu jednotlivých tělesných partií a výkonnostních 
nedostatků, stejně tak i závodní vybavení, které přinášejí závodníkovi 
poškození zdraví nebo zvýšené nebezpečí úrazu.

222.6    Kontroly    
    Před a v průběhu závodní sezóny nebo při podání protestů u TD na dotyčné 

závodníky mohou být provedeny kontroly ze strany členů komise pro 
závodní vybavení nebo oficiálních kontrolorů vybavení FIS/OSÚ AD SLČR. 
Pokud existuje odůvodněné podezření na  porušení předpisů, budou 
doličné předměty závodního vybavení kontrolory nebo TD bezprostředně 
za přítomnosti svědků zabaveny a odeslány na FIS, která tyto předměty nechá 
přezkoumat uznávanou institucí. Při protestech proti předmětům závodního 
vybavení musí strana, která prohrála, uhradit náklady za ověření.Při závodech, 
na  nichž provedl kontroly technický expert FIS, nemohou být požadovány 
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žádné laboratorní testy vybavení a materiálu v nezávislé laboratoři, může se 
jedině dokazovat, že kontroly nebyly provedeny podle pravidel.

222.6.1    Při všech závodech FIS, na nichž provádějí kontroly jmenovaní materiáloví 
experti FIS s oficiálními měřícími přístroji FIS, jsou výsledky těchto kontrol 
v okamžiku měření platné a závazné (nezávisle na dřívější měření).

223    Sankce
223.1    Všeobecná ustanovení
223.1.1    Přestupek, za  nějž má být udělena sankce a může být uložena pokuta,  

je definován jako přestupek, jestliže
	 l		Porušuje nebo nedodržuje pravidla, nebo
	 l		Představuje neuposlechnutí rozhodnutí JURY nebo jeho jednotlivých 

členů podle čl. 224.2 nebo
	 l		Představuje nesportovní chování.
223.1.2    Následující chování může být rovněž pokládáno za přestupek:
	 l		Pokus o spáchání přestupku.
	 l		 Připustit nebo umožnit, aby se jiní dopustili činu.
	 l		Navádět jiné ke spáchání přestupku.
223.1.3    Při rozhodování, zda jednání bylo označeno jako přestupek, je třeba přihlížet 

k tomu zda:
	 l		Jednání bylo úmyslné nebo neúmyslné.
	 l		Jednání vzniklo v důsledku krajních okolností.
223.1.4    Všechny lyžařské svazy / kluby sdružené ve FIS / OSU AD SLČR a jimi pro 

akreditaci přihlašované osoby musí akceptovat tato pravidla a uznávat je. 
Existuje právo na  podání odvolání výhradně podle statutů FIS, IWO/SŘ 
OSÚ AD SLČR

223.2    Rozsah působnosti
223.2.1    Osoby.
    Tyto sankce platí pro:
	 l		Všechny osoby, které se akreditují prostřednictvím FIS/OSÚ AD SLČR 

nebo pořadatele závodů FIS uvedených v kalendáři a nacházejí se uvnitř 
i vně místního závodního prostoru, stejně jako na  jiném místě, které 
má souvislost se závodem, a všechny osoby, které nejsou akreditovány  
a nacházejí se uvnitř místního závodního prostoru.

223.3    Tresty
223.3.1    Při spáchání činu mohou být vysloveny následující tresty:
	 l		Důtka, písemně nebo ústně.
	 l		Odebrání akreditace.
	 l		Nepovolení akreditace.
	 l		Peněžitý trest ne vyšší než 100.000,- CHF
	 l		Časový trest.
223.3.1.1    Svazy začleněné do  FIS jsou odpovědné FIS za  úhradu peněžních 

trestů a za  vzniklé administrativní náklady, uložené osobám, které byly 
přihlašovány k akreditaci.
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223.3.1.2    Osoby, které nespadají pod čl. 223.3.1.1, ručí samy vůči FIS za  úhradu 
peněžních trestů a vzniklých administrativních výloh. Pokud tyto osoby 
trest neuhradí, zruší se jim právo na akreditaci pro soutěže FIS po dobu 
jednoho roku.

223.3.1.3    Peněžní tresty musí být uhrazeny do  8 (osmi) dnů po  jejich uložení 
k úhradě.

223.3.2    Zúčastněným závodníkům mohou být uloženy dodatečné tresty:
	 l		Diskvalifikace.
	 l		Zhoršení startovního pořadí.
	 l		Propadnutí cen a prémií ve prospěch pořadatele.
	 l		Zákaz činnosti pro závody FIS / OSU AD SLČR.
223.3.3    Závodník musí být diskvalifikován, pokud mu spáchaný přestupek přinesl 

výhodu ve  výsledcích, i když pravidla určují v  určitém případě něco 
jiného.

223.4    JURY může uložit tresty uvedené v čl. 223.3.1 a 223.3.2, nesmí však vyslovit 
žádné peněžní tresty vyšší než 5.000,.- CHF nebo zastavit závodníkovi 
činnost na jiné soutěži FIS, než na které byl přestupek spáchán.

223.5    Následující trestní rozhodnutí mohou být vyslovena ústně:
	 l		Důtka.
	 l		Zrušení akreditace pro probíhající závod osobám, které nejsou 

přihlášeny k akreditaci u pořadatele prostřednictvím národního svazu.
	 l		Zrušení akreditace pro probíhající závod osobám, které vlastní 

akreditaci FIS / OSU AD SLČR.
	 l		Odepření akreditace pro pobíhající závod osobám, které se pohybují 

bez akreditace v závodním prostoru nebo v jiném prostoru, souvisejícím 
s místním působištěm.

223.6    Následující trestní rozhodnutí musí být sděleno písemně:
	 l		Peněžní pokuty.
	 l		Diskvalifikace.
	 l		Zhoršení startovního pořadí.
	 l		Zákaz startu.
	 l		Zrušení akreditace osobám, které byly hlášeny pro akreditaci jejich 

národním svazem.
	 l		Zrušení akreditace osobám, které vlastní akreditaci FIS / OSU AD SLČR.
223.7    Písemná trestní rozhodnutí musí být zaslána viníkovi (pokud to není 

závodník), jeho národnímu svazu a generálnímu sekretáři FIS.
223.8    Diskvalifikace musí být uvedeny v protokolu arbitra a/nebo ve zprávě TD.
223.9    Všechny tresty musí být uvedeny ve zprávě TD.

224    Procedurální ustanovení
224.1    Kompetence JURY
   JURY závodu má právo udělit sankci na základě většiny hlasů podle shora 

uvedených pravidel. Při rovnosti hlasů rozhoduje předsedajícího. 
224.2    V průběhu tréninku a závodního období je každý člen JURY s hlasovací 
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kompetencí oprávněn udělit osobám, které se zdržují v místním závodním 
prostoru, ústní důtku, a odebrat akreditaci platnou pro dotyčný závod.

224.3    Kolektivní tresty
   Jestliže se dopustí současně několik osob jednoho a téhož činu, platí 

jediné trestní rozhodnutí, stanovené JURY, pro všechny proviněné. 
Písemný rozsudek musí obsahovat jména dotyčných osob a dále míru 
trestu pro každého z  nich. Rozhodnutí musí být předáno každému 
viníkovi.

224.4    Vymezení
   Postih není přípustný, jestliže proti osobě nebylo vzneseno obvinění 

do 72 hodin po spáchání přestupku.
224.5    Každá osoba, která je svědkem údajného přestupku, je povinna 

poskytnout svědeckou výpověď na  slyšení JURY. Ta musí vzít v  úvahu 
všechny rozhodné otázky.

224.6    JURY může zabavit předměty, které jsou podezřelé nebo byly použity 
v rozporu s pravidly o závodním vybavení.

224.7    Před uložením trestu (s výjimkou případů důtky a zrušení akreditace 
podle čl.223.5 a 224.2) má osoba obviněná z přestupku dostat při slyšení 
příležitost k ústní nebo písemné obhajobě. 

224.8    Veškerá rozhodnutí JURY je třeba zaznamenat písemně a musí 
obsahovat:

224.8.1    Přestupek, který byl údajně spáchán.
224.8.2    Důkaz o přestupku.
224.8.3    Pravidla nebo rozhodnutí JURY, která byla porušena.
224.8.4    Uložený trest.
224.9    Trest musí být úměrný přestupku. Rozsah trestu musí být vynesen se 

zřetelem na polehčující nebo přitěžující okolnosti.
224.10    Opravné prostředky    
224.10.1    S  výjimkou ustanovení čl. 224.11 může být trestní rozhodnutí JURY 

napadeno odvoláním podle IWO / PLZ OSÚ AD SLČR.
224.10.2    Jestliže nebylo podáno odvolání do termínu určeného IWO / PLZ OSÚ AD 

SLČR, stává se trestní rozhodnutí právoplatným.
224.11     Následující rozhodnutí JURY nejsou předmětem odvolání:
224.11.1    Ústně vyslovené důtky podle čl.223.5 a 224.2.
224.11.2    Peněžní tresty pod 1.000,- CHF pro jednotlivé porušení a dále 2.500,- CHF 

pro opakovaná provinění toutéž osobou.
224.12    Ve všech ostatních případech se podává odvolání podle IWO / PLZ OSÚ 

AD SLČR na odvolací komisi.
224.13    JURY má právo podat trestní návrhy na  částky vyšší než 5.000,-CHF, 

na zákaz startu, které přesahuje závod, v rámci něhož došlo k přestupku 
(čl. 223.4), na odvolací komisi.

224.14    Předsednictvo FIS má právo předat odvolací komisi písemná rozhodnutí 
JURY.
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224.15    Náklady řízení
   Poplatky, výdaje v  hotovosti a dále cestovní náležitosti se stanoví 

obdobně jako úhrada pro TD a jsou hrazeny provinilým. V případě zrušení 
rozhodnutí JURY přebírá FIS / OSU AD SLČR veškeré náklady.

224.16    Úhrada peněžních pokut
224.16.1    Úhrady peněžních trestů a provozních nákladů kontroluje FIS. Náklady 

na výkon rozhodnutí platí jako provozní.
224.16.2    Neuhrazené peněžní tresty, které byly uloženy provinilému, jsou 

posuzovány jako dluhy národního svazu, jehož je provinilý členem.
224.17    Podpůrný fond
   Všechny uhrazené peněžní tresty jsou převáděny do podpůrného fondu 

FIS pro mládež.
224.18    Tato pravidla nelze použít pro dopingové přestupky.

225    Odvolací komise
225.1    Ustavení
225.1.1    Předsednictvo FIS/VV SLČR jmenuje ze subkomisí pro pravidla 

jednotlivých disciplin (nebo z  komisí disciplin, pokud u nich není 
zřízena tato pravidlová subkomise) předsedu a místopředsedu odvolací 
komise. Místopředseda zastupuje komisi v  případě, že předseda je buď 
nedostupný nebo neoprávněný a pro podjatost.

225.1.2    Předseda komise jmenuje pro  každý případ, proti němuž je podáno 
odvolání nebo k  němuž je provedeno slyšení, 3 členy ze subkomise 
jednotlivých disciplin (nebo z výboru discipliny, pokud pravidlová komise 
nebyla zřízena) do  odvolací komise a může se sám zapojit. Odvolací 
komise rozhoduje na  základě většiny hlasů. Během činnosti odvolací 
komise jsou její členové nezávislí na předsednictvu FIS /R-OSÚ AD SLČR.

225.1.3    Aby se vyloučila případná jednostrannost a podjatost nebo náznak 
jednostrannosti a podjatosti, nesmí být jmenovaní členové odvolací 
komise příslušníky téhož národního lyžařského svazu jako obviněný. 
Navíc musí členové, jmenovaní do  odvolací komise, sdělit předsedovi 
dobrovolně případnou jednostrannost a podjatost. Osoby, kterých se 
to týká nebo mají podjatost, musí být předsedou z  činnosti uvolněny, 
místopředsedou pak v případě, že se jedná o předsedu.

225.2    Odpovědnost
225.2.1    Odvolací komise provede jen slyšení vztahující se na odvolání obviněného 

nebo předsednictva FIS/VV SLČR k  závěrům rozhodnutí JURY závodu, 
nebo k trestním rozhodnutím JURY, pokud přesahují sankce.

225.3    Postup
225.3.1    Odvolání musí být rozhodnuto do 72 hodin od jeho doručení předsedovi 

komise. Pokud všechny zúčastněné strany dají písemný souhlas, může být 
termín slyšení prodloužen.

225.3.2    Všechna odvolání a odpovědi musí být zpracovány písemně, včetně důkazů/
výpovědí očitých svědků , které strany dodají pro nebo proti odvolání.
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225.3.3    Odvolací komise určí místo a postup projednávání odvolání (telefony, 
zúčastnění, e-mailová korespondence).

    Členové odvolací komise jsou vyzváni, aby zachovali důvěryhodnost 
odvolání až do  zveřejnění rozhodnutí a aby se po  dobu projednávání 
radili pouze se členy komise.

    Předseda odvolací komise může dodatečně vyžadovat další důkazy 
od jedné ze stran předběžně pokud to nevyžaduje neúměrné prostředky.

225.3.4    Odvolací komise musí stanovit náklady odvolání podle čl. 224.15.
225.3.5    Rozhodnutí odvolací komise jsou vyslovena ústně na  konci slyšení. 

Rozhodnutí s  odůvodněním se předá písemně na  FIS. FIS předává dále 
toto písemné rozhodnutí zúčastněným stranám, jejich národním svazům 
a všem členům JURY, proti níž bylo odvolání podáno. Navíc je písemné 
rozhodnutí uloženo na sekretariátu FIS.

225.4    Další odvolání
225.4.1    Proti rozhodnutí odvolací komise je možno u soudního dvora FIS podat 

odvolání (rekurs) podle čl. 52, 52.1 a statutu 52.2.
225.4.2    Odvolání k soudu FIS musí být dodáno generálnímu sekretáři FIS písemně 

v  termínu určeném podle čl. 52,52.1. a statutu 52.2 po  datu zveřejnění 
rozhodnutí odvolací komise.

225.4.2.1    Stížnost na  odvolací komisi nebo na  soudní dvůr FIS nemá odkladný 
účinek pro sankční rozhodnutí JURY závodu nebo odvolací komisi.

226    Jednáni v rozporu se sankcemi
   V případě rozporu se sankcí související s čl. 223 IWO / PLZ OSÚ AD SLČR 

nebo s antidopingovými pravidly, může uložit předsednictvo další a jiné 
sankce, které považuje za přiměřené.

   V  takových případech mohou být uloženy některé nebo všechny 
související sankce.

226.1    Sankce proti zúčastěným osobám:
	 l		Písemná důtka a/nebo:
	 l		Peněžní trest ne vyšší než 100.000,- CHF a/nebo:
	 l		Zákaz startu v  následující sankční době – např. byl-li vynesen 

za dopingový případ tříměsíční trest, může znamenat porušení tohoto 
zákazu zvýšení až na  dva roky. Pokud byl vyměřen dvouletý zákaz 
činnosti, pak vede porušení tohoto zákazu až k  zákazu doživotnímu,  
a/nebo:

	 l		Zrušení akreditace zúčastněných osob.
226.2    Sankce proti národním svazům:
	 l		Zrušení finanční podpory FIS pro národní svazy., a/nebo:
	 l		Odvolání příštích soutěží FIS v dotyčné zemi a/nebo:
	 l		Zrušení některých nebo všech členských práv, vč. účastí na  všech 

soutěžích FIS, zrušení hlasovacích práv na  kongresech FIS, zrušení 
členství v komisích.
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II. DÍL
Společná ustanovení pro alpské discipliny
Pro technické provedení ZOH a MS FIS (alpské discipliny) platí – pokud není jinak určeno 
– Pravidla pro Světový pohár FIS.

600     Organizace
    Odkaz na čl. 211

601     Organizační výbor a JURY
601.1    Ustavení
    Organizační výbor je složen z členů (fyzických a právních osob), kteří byli 

delegováni pořadatelem, FIS/ OSU AD. Jsou nositeli práv a povinností 
pořadatele.

601.2    Nominace ze strany FIS/OSÚ AD SLČR
    FIS/OSÚ AD SLČR jmenuje technického delegáta (dále jen TD) pro všechny 

závody.
     Pro Světový pohár
 l  arbitra (vedoucího závodního ředitele)
	 l		pro sjezd a super-G arbitra – asistenta ( ředitele závodu)
 Pro ZOH a MS FIS
	 l		všechny členy JURY (viz čl. 601.4.1
 Na všech ostatních závodech jmenuje TD
	 l		arbitra
	 l		pro sjezd a super-G arbitra – asistenta
     Na základě jmenování se stávají uvedení funkcionáři členy organizačního 

výboru.
601.3   Jmenování pořadatelem
   Pořadatel nominuje všechny ostatní členy organizačního výboru. 

Předseda nebo jeho zástupce zastupuje výbor na veřejnosti, řídí schůze 
a rozhoduje o všech otázkách, které nejsou přiděleny jiným osobám 
nebo skupinám. Spolupracuje před, během a po  závodě s  mezinárodní 
lyžařskou federací/OSÚ AD SLČR a jejími funkcionáři. Realizuje ostatní 
úkoly, kterou jsou pro uskutečnění akce potřebné.

   Musí být jmenováni následující funkcionáři:
601.3.1     Ředitel závodu 
    Ředitel závodu řídí přípravné práce a kontroluje činnost příslušných 

funkcionářů v technických otázkách. Řeší s nimi technickou problematiku 
a po dohodě s TD řídí schůze vedoucích družstev.

601.3.2     Velitel tratě
    Velitel tratě zabezpečuje přípravu závodních tratí podle pokynů a závěrů 

JURY. Musí být obeznámen se sněhovými poměry v místě konání.
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601.3.3     Rozhodčí na startu
   Rozhodčí na  startu se musí zdržovat na  startu před zahájením oficiální 

prohlídky až do konce tréninku nebo závodu. 
 l  Kontroluje, zda jsou splněny předpisy pro start a pro jeho organizaci.
 l  Kontroluje správné použití startovních čísel
 l          Zjišťuje případná zpoždění nebo chybné starty.
 l  Musí být v každém okamžiku ve spojení s JURY ( viz čl.601.4.8).
 l  Hlásí arbitrovi jména závodníků, kteří nebyli na startu a informuje JURY 

o všech porušeních pravidel jako např. chybný start nebo opožděný 
start nebo porušení ustanovení o závodním vybavení.

 l  Musí zajistit, aby na startu byla rezervní startovní čísla
601.3.4     Rozhodčí v cíli
   Rozhodčí v cíli musí být přítomen v cíli před zahájením oficiální prohlídky 

až do konce tréninku nebo závodu.
 l  Kontroluje, zda jsou splněny všechny předpisy pro organizaci v  cíli  

a nájezdy a výjezdy z něj.
 l  Kontroluje cílové funkcionáře, časomíru a uzavírací službu.
 l  Musí být v každém okamžiku ve spojení s JURY,
 l  Hlásí arbitrovi jména závodníků, kteří nebyli v  cíli a informuje JURY  

o porušení pravidel.
601.3.5     Velitel kontrol
   Velitel kontrol organizuje nasazení brankových rozhodčích. Řídí  

a kontroluje jejich činnost. Určuje každému rozhodčímu jeho stanoviště 
a přidělené branky. Po 1. kole a na konci závodu sbírá kontrolní záznamy 
a předá je arbitrovi.

   V  příslušném okamžiku předá každému brankovému rozhodčímu 
potřebný materiál (jako kontrolní záznam, tužku, startovní listinu atd.)  
a připomene pomocné práce jako odstup diváků od  tratě, opravy 
podložky atd. Kontroluje, zda je číslování a označení branek v pořádku. 

601.3.6     Vedoucí časomíry a výpočetní techniky
   Vedoucí časomíry a výpočetní techniky je odpovědný za  spolupráci 

funkcionářů na startu a v cíli včetně měření časů a výpočtů. Při slalomu 
rozhoduje on nebo určený spolupracovník o startovních intervalech.

   Pod jeho vedením pracují:
 l  rozhodčí na startu
 l  pomocník startéra
 l  časoměřič
 l  zapisovatel
 l      kontroly v cíli
 l  vedoucí výpočetní techniky a jeho spolupracovníci.
601.3.7     Sekretář závodu
   Sekretáři závodu náleží příslušné sekretářské práce technického 

charakteru závodu a mezi jiným příprava losování. Zajišťuje oficiální listiny 
bodů, které obsahují předepsané údaje podle čl. 617.3.4. Je odpovědný 
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za  zpracování protokolů ze schůzí technických funkcionářů, JURY a ve-
doucích družstev.

   Zejména dbá na to, aby byly připraveny formuláře pro start, cíl, časomíru, 
výpočetní formuláře a kontrolní záznamy pro brankové rozhodčí a pře-
dány odpovědným funkcionářům.

   Shromažďuje protesty od  příslušných instancí. Dále pomáhá zajišťovat 
přípravné úkoly pro výpočetní techniku a zpracování výsledků tak, aby 
mohly být co nejdříve po skončení závodu vyhlašovány.

601.3.8     Vedoucí lékařského personálu a záchranné služby
   Vedoucí lékařského personálu a záchranné služby je odpovědný 

za  dostatečnou záchrannou službu a lékařskou pomoc během 
oficiálních tréninků a závodu. Musí zajistit prostory, v  nichž mohou být 
zranění závodníci ošetřeni. Lékař závodu a lékaři družstev se sejdou 
před začátkem oficiálního tréninku nebo na  startu závodu za  účelem 
koordinace a nasazení.

   Během tréninku a závodu musí být vedoucí lékařského personálu a zá-
chranné služby se svými pomocníky v  telefonickém nebo radiovém 
spojení. Před tréninkem musí zkoordinovat své postavení s  ředitelem 
závodu. Lékař – pokud možno dobrý lyžař – se má zdržovat na startu pro 
případný zákrok. Musí mít spojení s  JURY a se členy záchranné služby. 
Tímto úkolem může být pověřen některý z  lékařů družstev. Přesné 
údaje pro lékařské zabezpečení jsou uvedeny v kapitole č. 1 Lékařského 
průvodce FIS (Medical Rules and Guidelines).

601.3.9     Další funkcionáři zařazení do organizačního výboru
   Do organizačního výboru mohou být nominováni další funkcionáři:
601.3.9.1  Vedoucí pořádkové služby
      Vedoucí pořádkové služby zajišťuje uzavření prostorů za  účelem 

zamezení přístupu diváků. Podle plánu musí být nasazen dostatečně 
početný personál.

   Musí se dbát na to, aby za zátarasy byl dostatečný prostor pro cirkulaci 
diváků.

601.3.9.2     Vedoucí materiálu a technických zařízení
   Materiálový vedoucí je odpovědný za  přípravu potřebných přístrojů  

a pomocných zařízení a za  udržení stavu tratí pro provedení závodů, 
pokud není tato povinnost jednoznačně stanovena jinému funkcionáři.

601.3.9.3     Tiskový vedoucí
   Tiskový vedoucí odpovídá za informování novinářů, fotografů, televizních 

a rozhlasových zpravodajů podle pokynů organizačního výboru.
601.3.9.4     Nominace dalších doporučených funkcionářů
 l  ekonom
 l  funkcionář pro ubytování a stravován
 l  ceremoniář.
 l  organizační výbor může jmenovat další funkcionáře.
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601.4  JURY
   Za provedení závodu v závodním prostoru je odpovědná JURY, která je 

složena z následujících členů organizačního výboru (upřesnění úkolů pro 
ZOH, MS, SP viz Pravidla SP):

 l      technický delegát
 l  arbitr
 l  ředitel závodu
 l  arbitr- asistent pro sjezd a super-G
 l      rozhodčí na startu (pro ZOH a MS)
 l      rozhodčí v cíli ( pro ZOH a MS)
601.4.1     Určení JURY při ZOH a MS
601.4.1.1     Předsednictvo FIS jmenuje:
 l      TD
 l  Arbitra
 l  Arbitra-asistenta
 l      Rozhodčího na startu
 l      Rozhodčího v cíli
601.4.1.2     Subkomise pro TD alpských disciplin navrhuje alpské komisi kvalifikované 

technické delegáty jako členy JURY. Alpská komise předá návrhy 
předsednictvu FIS ke schválení.

    Všichni navrhovaní musí mít kvalifikaci TD alpských disciplin. 
601.4.1.3   Pořádající národní svaz dodá předsednictvu FIS ke schválení své návrhy 

na ředitele závodu v organizačním výboru.
601.4.1.4     Při závodech žen musí být členkou JURY aspoň jedna žena.
601.4.1.5   Jednotliví členové JURY musí být schopni domluvit se jedním z jazyků FIS.
601.4.1.6     Osoby, které mají v  národním svazu funkci u jeho družstva, nesmí být 

členy organizačního výboru.
601.4.1.7   Při ZOH a MS může být pořádající stát zastoupen v JURY jedině členem, 

nominovaným předsednictvem FIS ( kromě TD).
601.4.2  Složení JURY při mez.závodech (SP viz Pravidla SP)/OSÚ AD SLČR
601.4.2.1     Subkomise pro TD alpských disciplin jmenuje TD.
601.4.2.2  TD jmenuje:
 l  arbitra
 l  pro sjezd a super-G arbitra-asistenta
 l  náhradního člena JURY pro případ vyšší moci.
601.4.2.3  Při závodech žen by měla být pokud možno členkou JURY žena.
601.4.2.4     Ředitel závodu musí být příslušníkem pořádajícího státu.
601.4.3     Nepřípustnost
601.4.3.1  Závodník nesmí být členem JURY.
601.4.4     Doba fungování JURY.
601.4.4.1   Určení členové JURY se sejdou ke  své první schůzi před první schůzí  

vedoucích družstev.
601.4.4.2     Činnost JURY začíná od jeho první schůze a končí – pokud nebyl podán protest 

l  po uplynutí protestní lhůty, nejpozději ale po vyřešení podaných protestů.
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601.4.4.3  Právo rozhodování a hlasování (SP viz rovněž pravidla SP).
     Předsedou JURY je TD. Řídí její schůze. 
    V JURY má jeden hlas:
601.4.5.1     Při ZOH a MS každý člen JURY
601.4.5.2     Při mezinárodních závodech FIS/OSÚ AD SLČR:
   TD, ředitel závodu, arbitr, při sjezdu a super-G arbitr-asistent.
601.4.5.3     Přijetí rozhodnutí je dáno hlasovací většinou přítomných členů JURY.
601.4.5.4     Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas TD (Výjimky viz čl.646.3).
601.4.5.5     Ze všech zasedání JURY a jejích závěrů musí být veden zápis podle 

čl.601.3.7.
601.4.5.6     Zápis musí být veden v jedné z oficiálních řečí FIS (A,F,N)/CZE
601.4.5.7     Každý člen JURY má právo rozhodnout v  nejmenovaných případech 

během bezprostředních přípravných fází nebo během konání závodu, 
které by podle pravidel příslušely rozhodnutí kompletní JURY – to vše ale 
za předpokladu, že o tom uvědomí co nejrychleji JURY.

601.4.6  Úkoly JURY
   JURY kontroluje dodržování pravidel celého průběhu závodu 
601.4.6.1     Po technické stránce zejména:
 l  kontrolu závodní tratě 
 l  kontrolu sněhových podmínek
 l  kontrolu preparace sněhové podložky
 l  povolení pro použití chemických zpevňovacích prostředků
 l  kontrolu uzávěr 
 l  kontrolu startu, cíle a dojezdu
 l      kontrolu záchranné služby
 l  určení autorů tratí
 l  kontrolu homologace terčů
 l  stanovení doby vytyčování tratě
 l  uvolnění nebo uzavření závodní tratě pro trénink s  ohledem na  pří-

pravné práce a současné povětrnostní podmínky
 l  určení způsobu prohlídky tratě závodníky
 l  určení počtu předjezdců pro jednotlivá kola a jejich pořadí
 l  podle potřeby získávání názoru předjezdců
 l  změnu startovního pořadí s ohledem na stav tratě a při mimořádných 

okolnostech
 l  změnu startovních intervalů
 l      přidělení a zařazení a odevzdání záznamů od brankových rozhodčích.
 Při sjezdu: 
 l  rozhodnutí o dodatečných prohlídkách pro závodníky za mimořádných 

povětrnostních podmínek
 l  zkrácení oficiálního tréninku
 l      určení žlutých zón
 l      kontrolu vytyčených bran
 l  změnu míst vytyčení nebo odstranění bran nebo přidání bran, pokud 
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to vyžadují poznatky z tréninku. Za situace, kdy dojde ke změnám, musí 
mít závodníci možnost nejméně jedné tréninkové jízdy.

601.4.6.2      Z organizačního hlediska zejména:
 l  rozdělení závodníků pro losování
 l  rozdělení závodníků bez bodů do skupin podle stanovených určení
 l      povolení nebo nařízení opravných jízd
 l  zrušení závodu v případě, že:
 l  je sněhová pokrývka nedostačující
 l  se liší opatření od zprávy TD
 l  je lékařská a záchranná služby nedostačující nebo úplně chybí
 l      je organizace zábran nedostačující
 l  zkrácení tratě na základě sněhových nebo povětrnostních podmínek
 l  přerušení závodu, jestliže je porušen čl. 624
 l      ukončení závodu, jestliže je porušen čl. 625
601.4.6.3     Z disciplinárních hledisek zejména: 
 l  rozhodnutí na  základě žádosti TD nebo člena JURY na  vyloučení 

závodníka vzhledem k jeho fyzickým a technickým nedostatkům
 l  kontrolu dodržení ustanovení týkajících se reklamy, vybavení nebo 

oblečení v prostoru závodu
 l  omezení kvót vedoucích, techniků a lékařského personálu pro vstup 

na závodní trať
 l  stanovení sankcí
 l  rozhodování o protestech
 l  vydání zvláštních pokynů v průběhu celého závodu.
601.4.7     Otázky, kterou nejsou zmíněny v pravidlech
   JURY rozhoduje o všech otázkách, kterou nejsou upřesněny v pravidlech
601.4.8     Vysílačky
   Členové JURY a rozhodčí na startu a v cíli musí být na všech závodech, 

uvedených kalendáři FIS/OSÚ AD SLČR vybaveni vysílačkami.Ty musí 
pracovat bez rušení na jednotné frekvenci.

601.4.9.     Povinnosti TD při všech akcích
   Pro SP, MS a ZOH jsou povinnosti TD definovány v Pravidlech SP.
601.4.9.1     Před závodem TD:
 l  Seznámí se s homologačním protokolem a zjistí u pořadatele případná 

ustanovení zvláštních rozhodnutí. Pokud zjistí, že homologace není, 
musí JURY závod zrušit (čl. 650)

 l  Seznámí se se zprávami předcházejících závodů v místě a zkontroluje, 
zda byla navrhovaná rozhodnutí splněna.

  l  Ve smyslu čl. 212 zkontroluje, zda je závod dostatečně pojištěn a pokud 
je to nutné, informuje FIS/OSÚ AD SLČR

 l  Kontroluje závodní tratě.
 l  Kontroluje přesné dodržení čl. 704 týkající se oficiálních tréninků. 
         Ověří použité terče.
  l  Spolupracuje při administrativních a technických přípravách.
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 l  Kontroluje oficiální přihlášky s uvedením FIS bodů.
 l  Kontroluje vybavení vysílačkami se samostatným okruhem pro určené 

členy JURY.
 l  Seznámí se s akreditací a povoleními pro závodní trať.
 l  Zkontroluje závodní trať co se týká příprav, značení, zátarasy a dále  

i vybavení startu a cílového prostoru.
 l  Společně s JURY kontroluje stavbu tratě.
 l  Přezkouší rozmístění televizních přenosových věží a pokud je to nutné 

upraví jejich dostatečné ohraničení
 l  Zkontroluje rozmístění záchranných stanovišť podél tratě a organizaci 

lékařské služby.
 l  Zkontroluje jednotlivá technická zařízení jako časomíru, ruční měření, 

způsob sdělování, osobní dopravu atd.
 l  Je přítomen na všech oficiálních trénincích v prostoru závodu.
 l  Zúčastňuje se všech schůzích JURY a vedoucích družstev 
 l  Spolupracuje úzce s funkcionáři organizačního výboru a s technickým 

poradcem FIS/OSÚ AD SLČR
 l  Při rovnosti hlasů v JURY má rozhodující hlas.
 l  Určuje v nutných případech členy JURY.
 l  Pokud v  případech vyšší moci při slalomu nebo obřím slalomu nelze 

uspořádat závod na homologované trati, má TD právo přeložit závod 
na náhradní trať navrženou pořadatelem. To za výslovných podmínek, 
že jsou splněny homologační ustanovení. Při sjezdu a super-G existuje 
jedině možnost zkrácení trasy na  homologované trati.V každém 
případě musí být splněny předepsané výškové rozdíly.

601.4.9.2     Během závodu TD:
 l		 musí být přítomen v prostoru závodu.
	 l		spolupracuje s JURY, s vedoucími družstev a s trenéry.
	 l		Dohlíží na  dodržení pravidel a ustanovení týkajících se reklamních 

nápisů na vybavení a závodním oblečení.
	 l		    Kontroluje technický a organizační průběh závodu.
	 l		Radí organizačnímu výboru pokud jde o dodržení pravidel a ustanovení 

FIS/OSÚ AD SLČR a pokynů JURY.
601.4.9.3     Po závodu TD:
	 l		Pomáhá při vyplňování protokolu arbitra.
	 l		Vypočítá závodní body a přirážky pro jednotlivé discipliny. Pokud 

jsou tyto hodnoty počítány za  použití výpočetní techniky, je jeho 
povinností přepočítat správnost, což potvrzuje svým podpisem. Zvlášť 
překontroluje použití příslušných hodnot „F“ pro jednotlivé závody.

	 l		Zpracuje podané protesty JURY k rozhodnutí.
	 l		Podepíše výsledkové listiny předložené sekretářem závodu a povolí 

vyhlašování vítězů.
	 l		Zpracuje zprávu TD vč. Dodatečných zpráv pro FIS/OSÚ AD SLČR  

a určených adres a odpovídá za jejich odeslání do tří dnů.
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	 l		Zpracuje pro FIS/OSÚ AD SLČR různé návrhy týkající se změn ustanovení 
pravidel na základě svých zkušeností při dotyčném závodu.

601.4.9.4     Všeobecně TD:
	 l		Rozhoduje o všech otázkách, kterou nejsou uvedeny v  pravidlech 

FIS/OSÚ AD SLČR nebo nejsou dostatečně vysvětleny a které nebyly 
rozhodnutími JURY a nespadají do kompetence jiných orgánů.

	 l		Spolupracuje velmi úzce s arbitrem a arbitrem asistentem.
	 l		Je oprávněn požadovat od JURY vyloučení závodníků ze závodu.
	 l		Má právo požadovat pro splnění svých úkolů nutnou podporu 

organizačního výboru a jeho příslušných funkcionářů.
601.4.9.5     ZOH, MS a MS juniorů
   TD zpracuje podrobnou závěrečnou zprávu pro FIS a pro organizační 

výbor.
601.4.10 P   ovinnosti a úkoly arbitra
	 l		Vylosování startovních čísel. 
	 l		Prohlídka tratě bezprostředně po  vytyčení buď osobně nebo 

za  doprovodu členů JURY. Má právo provést změny tratě tím, že 
odstraní nebo přidá dodatečné branky. Pokud je arbitr sám, platí jeho 
rozhodnutí jednoznačně. Je nutno o tom uvědomit autora tratě, pokud 
v době inspekce nebyl přítomen.

	 l		    Převzít zprávy od  rozhodčího na  startu a v  cíli a funkcionářů závodu 
o porušení pravidel a chybné projetí po  skončení prvního kola 
a po skončení závodu.

	 l		Přezkoušet a podepsat protokoly brankových rozhodčích po  každém 
kole a ověřit, zda jsou na  oficiální tabuli a v  cíli ihned po  skončení 
závodu oznámena jména diskvalifikovaných závodníků, čísla branek, 
v nichž došlo k pochybení a jména rozhodčích, kteří ohlásili sankcemi 
ohrožené chybné chování a dále čas zveřejnění.

	 l		Oznámení FIS/OSÚ AD SLČR při mimořádných případech, závažných 
nárazových rozdílech uvnitř JURY a nebo v případě, že došlo k vážnému 
zranění závodníka.

601.4.10.1    Spolupráce s TD
    Arbitr a arbitr-asistent spolupracují úzce s TD a s organizačním výborem.
601.4.11    Technický poradce
   Pro podporu JURY může alpská komise OSÚ AD SLČR pro všechny ka-

tegorie závodů jmenovat technické poradce.
601.5    FIS/OSÚ AD SLČR může vyslovit sankce proti JURY nebo jejím 

individuálním členům.

602     Technický delegát (TD)
602.1     Definice
602.1.1     Hlavní povinnosti TD:
	 l		Dodržování pravidel a pokynů FIS / OSU AD SLČR.
	 l		Dozor nad bezchybným průběhem závodu.
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	 l		Rady pořadatelům v rámci jejich úkolů.
 l		Oficiální zastupováni FIS/ OSU AD SLČR.
602.1.2      Odpovědnost
   Činnost TD podléhá alpské komisi CZE/OSÚ AD SLČR Subkomise pro 

technické delegáty v alpských disciplinách rozhoduje o kompetencích.
602.1.3     Předpoklady
   TD musí být vybaven platnou licencí. (Výjimky podle čl. 602.3)
602.1.4     Postup
602.1.4.1    Postup pro získání kvalifikace TD:
	 l		Čekatel.
	 l		Pozorovatel při závodech FIS na národní úrovni.
	 l		Ústní přijímací zkouška    .
	 l		Písemná přijímací zkouška.
	 l		Kandidát.
	 l		Praktická delegace (sjezd).
	 l		Praktická zkouška (delegace jako TD při slalomu nebo obřím slalomu.
602.1.4.2     TD
   FIS/OSÚ AD SLČR doporučuje národním lyžařským svazům dodržet pro 

čekatele maximální věkový limit 40 let a pro ukončení činnosti věk 65 let. 
    (Termín 1.7.)
602.1.4.3     Každý národní svaz/klub, oddíl má právo přihlásit schopné funkcionáře 

pro výchovu TD. O přijetí rozhoduje subkomise pro TD alpských disciplin.
602.1.5    Vzdělávání
602.1.5.1     Základní vzdělávání čekatele je úkolem národního svazu.
602.1.5.2    Čekatel musí být jmenován svým národním lyžařským svazem.
     První rok
    Čekatel musí absolvovat každoroční vzdělávací školení, pořádané 

národním svazem (červen-červenec na  jižní a říjen-listopad na  severní 
hemisféře).

     Musí se zúčastnit dvou závodů FIS/OSÚ AD SLČR ve svém státě a to pod 
     dozorem odpovědného TD nebo jeho zástupce a získávat zkušenosti.
	 l		Čekatel musí vyplnit zprávu týkající se této delegace a předat ji 

odpovědnému TD a kopii FIS (v jednom z jazyků FIS/CZE
    Na konci sezóny požádá národní svaz FIS o oficiální přijetí čekatele. Kopii 

žádosti obdrží odpovědný TD.
   Druhý rok
	 l		Čekatel musí absolvovat každoroční národní školení TD.
	 l		Musí absolvovat písemnou a ústní přijímací zkoušku v  jednom 

z oficiálních jazyků FIS/CZE
   Čekatel
     Pod dozorem zkušebního TD ( z jiného státu)/CZE
	 l		Vykoná praktickou delegaci (rychlostní závod).
	 l		Absolvuje praktickou zkoušku (při technickém závod činný jako TD).
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	 l		Vyplní zprávu o těchto delegacích a dodá je svému odpovědnému TD  
a v kopii FIS (v jednom z jazyků FIS)/CZE

	 l		Sekretariát FIS ověří všechny informace a zprávy čekatele a zkoušejícího 
a předá svá doplnění subkomisi pro TD.

	 l		Subkomise může rozhodnout o tom, že nevystaví licenci v případě, 
že čekatel nesplnil všechny předpoklady nebo je získal neoprávněně. 
V tomto případě může subkomise rozhodnout o tom, zda může čekatel 
pokračovat ve vzdělávání na TD FIS/CZE nebo v které oblasti vzdělávání 
musí být opakovány.

602.1.5.3    Pokud je čekatel způsobilý, stane se po následujícím školení TD alpských 
disciplin. Při jednom závodu může být při jednom TD činný pouze jediný 
čekatel.

602.1.5.4    Zařazeni čekatele následuje po žádosti vrchníka pro TD na FIS/CZE, která 
vykonává také kontrolu plnění funkce TD jednotlivých čekatelů.

602.1.5.5    Čekatel nemá nárok na úhradu svých výdajů.
602.1.5.6    TD je odpovědný za jemu svěřeného čekatele. 
602.1.6    Licence
  Licence je číslovaný průkaz s  platností 12 měsíců. Každoročně se 

prodlužuje a je pro každého TD povinný. 
602.1.7    Doškolování a zrušení licence
    Každý licenční TD se musí zúčastnit doškolovacího školení, organizova-

ného FIS/OSÚ AD SLČR. Pokud se TD ve  dvou po  sobě jdoucích letech 
nezúčastní bez zjevných důvodů doškolování, ztrácí licenci. Pro její 
obnovu musí znovu absolvovat původní školení.

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

komise. 
602.2.2    Pro ostatní závody jmenuje TD subkomise pro TD OSÚ AD SLČR.
602.2.3    Výjimku tvoří závody žactva, WC DAS, DAR. CISN, ZOLL a UNI, na  něž 

mohou být delegováni TD z příslušných komisí a schváleni subkomisí pro 
alpské TD.

602.2.4.    TD nesmí být členem organizačního výboru pořadatele.
   Ve výjimečných případech může subkomise nominovat TD z vlastního státu. 

Ten nesmí být příslušníkem organizujícího klubu nebo územního svazu.
602.3    Náhrada TD
602.3.1     Při ZOH, MS a MSJ musí být o zaneprázdnění TD seznámeno 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 příslušníkem, 
odpovědný za  okamžité jmenování náhradníka. Příslušný organizační 
výbor a FIS musí být současně informovány.

602.3.3     Pokud se TD z nejasných důvodů nedostaví nebo přijede pozdě a nemůže 
přechodně nebo vůbec vykonávat svou funkci, je ustanoven při ZOH a při 
MS jiný zástupce z přítomných členů JURY.
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602.3.4     Při všech ostatních mezinárodních závodech/OSÚ AD SLČR určí JURY 
na místě náhradníka,

     Náhradník musí splňovat předpoklady podle čl. 602.1.6.
   V krajním případě může JURY určit i TD, který nesplňuje tyto předpoklady, 

ale je chopen zajistit provedení závodu. Při volbě této osoby je třeba 
postupovat velmi přísně.

602.3.5     Náhradník TD má stejná práva a povinnosti jako původně určený TD.
602.4    Organizace jmenování
602.4.1     Pořadatel je povinen spojit se s nominovaným TD.
602.4.2     Zrušení nebo změny termínů závodu musí být TD a FIS/OSÚ AD SLČR 

sděleny bezprostředně a s dopadem na případné důsledky.
602.4.3     Při sjezdu a super-G se TD musí dostavit nejméně 48 hodin před prvním 

tréninkem do místa konání.
     Při všech ostatních závodech je to nejméně 24 hodin před losováním 

příslušného závodu.
602.5     Náhrady výdajů při závodech FIS
   TD má právo na  náhradu cestovních výloh do  max. výše CHF 600,- (vč. 

Dálničních poplatků). Dále na  pobytové a stravovací náklady během 
svého působení. Toto pravidlo platí i při inspekcích a cestách na závody (1. 
tř. vlakem, turistická taxa letadlem při větších vzdálenostech, resp. Úhrada 
kilometrovného ve výši -,70 CHF, nebo protihodnotě).

   K tomu přináleží úhrada ve výši CHF 100,- za každý den cesty tam i zpět 
a za  každý den působení. Vč. Poštovních nákladů za  odeslání zpráv. 
Dvojí účtování (např. při zpáteční cestě v  poslední den závodu) není 
povoleno.Pokud je nutné při cestě tam nebo zpět ubytování, musí to být 
odůvodněno a uhrazeno zvlášť.

   Maximální úhrada ve výši CHF 600,- počínaje ZOH, MS a SP až po ostatní 
závody FIS platí bez výjimky.

   Dále platí toto pravidlo i pro členy JURY při ZOH a MS.

603    Autor tratě
603.1    Předpoklady
603.1.1    Pro ZOH, MS a SP:
	 l		Nominace na návrh  vedoucích národních družstev pracovní skupině 

trenérů. Prokázání odpovídající praxe při stavbě tratí na závodech SP, – 
ZOH nebo MS.

603.1.2      Při všech závodech uvedených v kalendáři FIS:
	 l		KoP: nominace od  národních svazů koordinátorovi kontinentálního 

poháru nebo pracovní skupině trenérů.
	 l		Při dalších závodech na  základě určení JURY nebo organizačního 

výboru.
603.1.3     Při sjezdu musí být autor podrobně seznámen s tratí.
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603.2     Nominace
603.2.1     Pro ZOH, MS a SP probíhá nominace na  základě rozhodnutí závodního 

ředitele FIS.
603.2.2     Pro závody EP jmenuje autory koordinátor.
603.2.3     Pro všechny ostatní závody, uvedené v  kalendáři FIS/OSÚ AD SLČR se 

provádí nominace prostřednictvím JURY. Při dvoukolových závodech 
je určen pro každé kolo jiný autor. Jeden z  autorů může být určen 
pořadatelem.

603.3    Kontrola autora
603.3.1    Činnost autora je dozorována prostřednictvím JURY.
603.4     Organizace činnosti
     Pro ZOH, MS a SP je činnost jmenovaných autorů řízena ředitelem 

discipliny FIS. Pro závody EP je tato činnost kontrolována koordinátorem. 
Při všech ostatních závodech pak prostřednictvím JURY.

603.5     Náhrada autora
603.5.1     Při ZOH, MS a SP jmenuje ředitel FIS současně i náhradníka. Podrobně je 

to řešeno sekretariátem FIS.
603.5.2     Při všech ostatních závodech uvedených v  kalendáři FIS určuje 

náhradního autora JURY.
603.5.3     Náhradní autor by měl disponovat stejnými předpoklady jako původně 

určený.
603.6     Práva autora
603.6.1     Navrhovat měny závodního terénu s ohledem na bezpečnostní opatření.
603.6.2     Požadovat odpovídající počet pomocníků při stavbě tratě, aby se mohl 

plně věnovat vytyčování.
603.6.3     Dodání potřebného materiálu příslušným pracovníkem.
603.6.4     Nárok na průběžné upravování závodní tratě.
603.7     Povinnosti autora
603.7.1     Aby bylo možno vytyčit trať odpovídající terénu, sněhové podložce  

a úrovni výkonnosti startujících závodníků, provede autor předběžnou 
prohlídku závodního prostředí za přítomnosti TD, arbitra, ředitele závodu 
a velitele tratě.

603.7.2     Autor vytyčí trať a respektuje bezpečnostní opatření a úpravu podložky. 
Musí brát při stavbě ohled na rychlost jízdy.

603.7.3     Při všech závodech vytyčuje autor trať podle pravidel.
603.7.4     Tratě musí být vytyčeny včas, aby závodníci nebyli při prohlídce rušeni 

pracemi na stavbě.
603.7.5     Autoři musí dbát na to, aby rozdíly nejlepších časů v obou kolech slalomu 

nebo obřího slalomu nebyly příliš vysoké.
603.7.6     Stavba tratě je vlastní záležitostí autora. Je odpovědný za  dodržení 

ustanovení pravidel a může se poradit se členy JURY, při sjezdu a super-G 
také s technickým poradcem.

603.7.7     Autoři tratí se mají zúčastnit schůzí vedoucích družstev za účelem podání 
zprávy o vytyčené trati.
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603.8     Sraz v místě konání závodu
603.8.1     Při sjezdu a super-G nejpozději dopoledne v den první schůze vedoucích 

družstev, aby mohly být ještě provedeny přípravné práce a bezpečnostní 
opatření.

603.8.2     Při slalomu a obřím slalomu podle možností v den závodu, každopádně 
ale před první schůzí vedoucích družstev.

604     Akreditace / Práva a povinnosti vedoucích družstev
604.1     Funkcionáři a technici a lékařský personál*(pouze FIS)
     Oprávnění ke vstupu na uzavřenou trať:
	 l		při 3 závodnících      3 trenéři      2 lékaři*     2 technici
	 l		při 4-5 závodnících  4      2     3
	 l		při 6-10 závodnících  5      2     4
   Dále zástupci FIS v oficiální delegaci.
   V  těchto kvótách jsou zahrnuti oficiální zástupci národních družstev 

(jejich vedoucí). Toto obsazení musí být označeno páskami nebo 
viditelnou akreditací. V nutných případech může JURY tyto kvóty snížit. 
Pohárová pravidla mohou mít speciální kvóty.

   Tato oprávnění vydaná podle čl.220.3 a 220.5 pro akreditované osoby jako 
jsou oficiální technici a lékařský personál, se musí podřizovat pořádkové 
službě pověřené pořadatelem.

   * Lékařská služba = lékaři, fyzioterapeuti, sanitáři atd.
604.2     Vedoucí družstev a trenéři při závodech FIS/OSÚ AD SLČR
   Vedoucí družstev a trenéři se musí akreditovat u pořadatele podle kvót. 

Akreditace znamená následující práva a povinnosti:
	 l		    Stát se členem JURY
	 l		Jmenování funkcionářem závodu v  případě, že se předem určený 

funkcionář FIS/OSÚ AD SLČR nedostavil
	 l		Poskytnutí jízdenky nebo pásky pro volné výjezdy při tréninku a při 

závodu (nebo zpětnou úhradu za jízdné) dle kvóty FIS/ neplatí pro CZE
604.2.1     Vedoucí družstev a trenéři se musí řídit pravidly FIS/OSÚ AD SLČR 

rozhodnutími JURY a chovat se korektně a sportovně…
604.2.2     Vedoucí družstva nebo trenér musí jako člen JURY nebo autor tratě 

splňovat převzaté povinnosti.
604.3     Schůze vedoucích družstev a losování
     Doba a místo konání schůzí vedoucích družstev a losování musí být ve smyslu 

čl. 213.4 a 216 uvedeno v  rozpisu. Aktivní účast na  schůzích, kterých se 
zúčastňují vedoucí družstev, JURY a ředitel závodu, je nezastupitelná. To je 
nutné pro komunikaci při rozhodnutích JURY a jako podpora organizačního 
výboru, jeho požadavků a informací. Dále také jako kritický prvek pro omezení 
rizik a právních okolností. (Pravidla čl. 216 a 217 platí v každém případě).

605    Předjezdci
605.1     Pořadatel je povinen zajistit nejméně 3 předjezdce, kteří podepsali 

prohlášení závodníka. Předjezdec je členem organizačního výboru. Při 
sjezdech se musí zúčastňovat všech tréninkových jízd.
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     Při zvláštních okolnostech se může počet předjezdců odpovídajícím 
způsobem zvýšit.

     JURY může pro každé kolo určit jiné předjezdce.
605.2     Předjezdci musí mít startovní čísla pro předjezdce.
605.3     Nominovaní předjezdci musí prokazovat odpovídající lyžařskou vy-

spělost, aby mohli absolvovat trať závodním způsobem.
605.4     Předjezdci nesmí startovat v závodě.
605.5     JURY určí pořadí předjezdců. Pokud dojde k přerušení závodu může být 

podle potřeby použit znovu předjezdec.
605.6     Časy dosažené předjezdci nesmí být zveřejňovány.
605.7     Předjezdci musí sdělit členům JURY poznatky o sněhových podmínkách, 

o viditelnosti, o stopě závodní tratě.

606     Vybavení závodníků (viz Specifikaci závodního vybavení FIS)
606.1     Startovní čísla
   Všichni závodníci musí mít během závodu oficiální startovní čísla. Pokud 

jde o specifikaci tisku na  startovních číslech a komerčních nápisů viz 
Reklamní zásady FIS. Všechna startovní čísla použitá při jednotlivých 
závodech, musejí mít jednotný tvar a velikost, nápisy a způsob připevnění.

606.2     Závodní oblečení
606.2.1    Pro sjezd, super-G a obří slalom při ZOH, MS a KoP a dále i při MSJ musí být 

závodní oblečení kontrolováno plombou.
606.2.2     Pokud z různých důvodů plomba na kontrolovaném oblečení chybí, může 

být povolen podmínečný start.
606.2.3     V tomto případě a stejně tak i v případě, že dojde k důvodnému podezření 

o následné změně závodního vybavení nebo jestliže je podán protest, 
postupuje se následovně:

     Závodní oblečení je bezprostředně po  oznámení těchto okolností 
označeno. Po  skončení závodu TD zabaví dotyčné závodní oblečení  
a předá je FIS ke kontrole.

606.2.4     Pokud jsou na  závodu přítomni funkcionáři z  komise pro závodní 
vybavení, mohou být dodatečné kontroly provedeny na místě.

606.3     Lyžařské brzdy
     Pro závod a pro oficiální trénink mohou být použity jenom lyže, které 

jsou vybaveny lyžařskou brzdou. Závodníci bez lyžařské brzdy nesmějí 
startovat.

606.4     Ochranná přilba
   Při všech závodech jsou všichni závodníci povinni použít ochrannou 

přilbu, která odpovídá specifikacím pro závodní vybavení.
606.5     Ustanovení o vybavení
   Další podrobnosti viz čl. 222 a Specifikace závodního vybavení FIS.
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606.6     Reklama
   Reklama na  materiálu a vybavení, které je použito při závodu, musí 

odpovídat Specifikacím pro závodní vybavení a komerčním označením.

607    Věkové kategorie
607.1     Závodní období trvá od  1.7. do  30.6. následujícího roku. Pro upřesnění 

startovní způsobilosti při mezinárodních závodech (výjimka závody 
žactva) je rozhodující dovršení 15. let věku do  konce kalendářního 
roku(1.1. až 31.12.), ve kterém závodní období začíná.

     Startovní oprávnění ale začíná se začátkem závodního období (1.7.),  
i když k tomuto termínu není dovršen 15.rok věku.

607.2     Nejvyšší věk pro účast na mezinárodních závodech juniorů je dokončení 
20 let věku

607.3     Věkové kategorie při závodech: 
 Platné ročníky
 Závodní období:  12/13  13/14  14/15  15/16
 U 10 (Př.)  2005  2006  2007  2008
   2004  2005  2006  2007 
   2003  2004  2005  2006
 U 12 (Pž.)  2002  2003  2004  2005
   2001  2002  2003  2004 
 U 14 (K1)     2000  2001  2002  2003 
       1999  2000  2001  2002 
 U 16 (K2)     1998 1999  2000  2001
       1997     1998  1999  2000 
 U l8 ( Junioři 1)*  1996     1997  1998  1999
       1995     1996  1997  1998
 U 21 (Junioři 2)  1994     1995  1996  1997
      1993     1994  1995  1996
   1992  1993  1994  1995
 Licenční závodníci     1996 a st.  1997 a st.  1998 a st.  1999 a st.
 Masters A / muži     1982 – 58  1983 – 59  1984 – 60  1985 – 61 
 Masters B / muži     1957 a st.  1958 a st.  1959 a st.  1960 a st.
 Masters /ženy     1982 a st.  1983 a st.  1984 a st.  1985 a st.
607.4  1. ročník U 18 (junioři 1): max. počet startů v sezóně v disciplinách slalom 
 a obří slalom s FIS body = 25.
   Případné výsledky z 1. ročníku U 18 (junioři 1) budou po dokončení 25 

startů škrtnuty a nepočítají se tedy pro výpočet bodů.(Toto ustanovení 
neplatí pro sezónu 2012/13.) Pro závody v rychlostních disciplinách sjezd, 
super-G a super kombinace tento limit neplatí.

   Nedodržení těchto ustanovení ohlásí klasifikační komise předsednictvu 
FIS/OSÚ AD SLČR
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608     Mezinárodní závody žactva v alpských disciplinách
608.1    Schválení ve FIS
	 l		Mezinárodní závody žactva musí být schváleny ve  FIS a uvedeny 

v kalendáři FIS 
608.2     Jmenování TD
   TD jsou navrženi subkomisí pro mládež a žactvo a potvrzeni subkomisí 

pro TD alpských disciplin. ( čl. 602.2.3.)
608.2.1    Na závody OSU AD “A“ a “B“ kategorie jmenuje TD – STK OSU AD.
608.3    Věkové omezení
     Podmínkou pro start na  mezinárodních žákovských závodech je 

dokončení 12. roku věku před koncem kalendářního roku (1.1. až 
31.12.)., v němž začíná závodní rok. Oprávněnost ke startu začíná ale se 
zahájením závodní sezóny (1.7.) a to i v případě, že ještě nebylo dosaženo 
12. roku věku. Každý účastník se musí prokázat dokladem o datu svého 
narození (občanský průkaz, cestovní pas). Rok narození musí být uveden 
v přihlášce. Příslušné ročníky jsou uvedeny v čl. 607.3,

   Omezení startů
608.4.1     Závodník kategorie ( U14) mladšího žactva se smí zúčastnit nejvýše dvou 

žákovských závodů mimo vlastní země.
608.4.2     Závodník prvním rokem v  kategorii ( U16) – staršího žactva se smí 

zúčastnit nejvýše tří žákovských závodů mimo vlastní země.
608.4.3     Závodník druhým rokem v  kategorii (U16) – staršího žactva se smí 

zúčastnit nejvýše čtyř žákovských závodů mimo vlastní země.
608.4.4     Pro závodníky z jižní hemisféry platí následující výjimky:
   Kategorie (U14) – mladší žáci mohou startovat nejvýše na  čtyřech  

a kategorie /U16) – starší žáci nejvýše na osmi závodech na severní hemisféře.
608.4.5     Dodržení tohoto ustanovení je kontrolováno alpskou komisí pro děti  

a mládež.
608.5    Kvóty pro Evropu, USA a Kanadu
608.5.1     Maximální kvóta pro stát je pro U14 – mladší žactvo 4 a pro U16 – 

starší žactvo 6 z  celkové kvóty 10 pro stát. Nesmí být přihlášeni více 
než 4 závodníci téhož pohlaví a disciplinu. Pořádající stát má nárok 
na dvojnásobnou kvótu, tedy nejvýše 20 závodníků.

608.5.2     Za  normálních okolností nesmí překročit celkový počet startujících 
v kategorii a v pohlaví počet 140.

608.5.3     Podle pravidla o bodech FIS má pořadatel právo možnost přihlásit více 
než dvojitou kvótu za předpokladu, že i ostatní pozvané státy obdrží vyšší 
kvóty.

608.5.4     V  případě žákovských závodů, při nichž pořádající stát neobsadí svou 
kvótu, mohou ostatní státy přihlásit dvojitou kvótu, když byly pořádajícím 
státem pozváni.

608.6     Rozdělení do skupin a startovní pořadí
608.6.1     Do  každé startovní skupiny je z  každého zúčastněného státu zařazen 

maximálně jeden závodník.
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608.6.2     Pokud překročí počet přihlášek 15 států, postupuje se podle následujících 
kritérií:

     l  1. skupina: v první skupině jsou zastoupeny všechny přihlášené státy. 
Každý obdrží jedno místo.

 l  2. – 3. – 4. skupina: platí totéž ustanovení jako pro 1. skupinu
 l  poslední skupina: poslední skupina se skládá ze závodníků z  dvojité 

kvóty pořadatele. Pokud počet závodníků překročí dvojitou kvótu, 
pak se vylosuje samostatná skupina po  celkovém startovním poli  
při dodržení téhož principu jako v případě 1. skupiny.

608.6.3     Při závodech s  malým počtem závodníků (viz čl. 608.5.4) je provedeno 
losování se stejným principem, jak je popsáno v případě dvojitých kvót 
pro pořádající stát.

608.6.4     Vedoucí družstev jsou odpovědni za zařazování závodníků do jednotlivých 
skupin.

608.6.5     Každá skupina je losována samostatně.
608.6.6     Startovní pořadí ve 2. kole: nejlepších 30 závodníků startuje v opačném 

pořadí svého umístění v 1. kole.
608.7     Žákovské soutěže FIS/OSÚ AD SLČR
608.7.1     Žákovské soutěže zahrnují následující závody: slalom, obří slalom, 

super-G, paralelní závody, kombinovaný závod a závody družstev.
608.7.2     Pro všechny otázky, které nemohou být objasněny ve  speciálních 

ustanoveních čl. 608 IWO /PLZ OSU AD SLČR, platí IWO / PLZ OSU AD.
608.7.3     Závody žákovských družstev jsou prováděny pro U14 a U16. Musí být 

uváděny jako „Specifikace pro závody žákovských družstev“.
608.7.3.1     Pro závod žákovských družstev může být zařazeno jenom to družstvo, 

které je na první schůzi vedoucích označeno jako družstvo „A“.
608.8     Vybavení
608.8.1     Používání závodního vybavení při žákovských závodech se řídí podle 

Specifikace závodního vybavení FIS.
608.8.2     Žáci jsou povinni používat ochrannou přilbu, která odpovídá Specifikaci 

závodního vybavení FIS.
608.9     Malý pohraniční styk
     Žákovské závody, pořádané v malém pohraničním styku – pokud se jedná 

o sousedící státy – musí být ohlášeny písemně na FIS.
608.9.1     Závody pořádané v  rámci OSU AD SLČR musí být uvedeny v  kalendáři 

OSU AD.
608.10     Klubové závody
   Klubové srovnávací závody – pokud se jedná o různé kluby s omezenou 

klubovou účastí – musí být ohlášeny písemně národnímu svazu.
608.11     Paralelní závody
   Platí odpovídající pravidla IWO / PLZ OSU AD SLČR pro provedení 

paralelních závodů.
608.12     Kombinovaný závod
   Kombinovaný závod přípravky a předžactva je uznáván jako závod, který 
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se skládá ze  standardních oblouků a branek. Tento závod podporuje 
vývoj, který tato věková kategorie nutně potřebuje. Kombinace různých 
úseků s  různými brankovými kombinacemi v  plynulém, rytmickém  
a proměnlivém schématu umožňuje získávání taktických schopností. 
Hodnocení může být prováděno ve  formě součtu obou kol nebo  
i z  jednotlivých kol. Pořadatel musí ohlásit použitý způsob hodnocení 
předem.

608.12.1     Stavba tratě
608.12.1.2     Autor tratě musí garantovat, že trať je postavena zajímavě a bezpečně.
608.12.1.3    Rychlost závodníků při přechodu z  jednoho úseku do  dalšího musí 

být regulována způsobem vytýčení a měla by umožnit závodníkům 
bezproblémové absolvování skoků nebo vln.

608.12.2.    Kombinovaný závod
   Dva druhy kombinovaných závodů:
	 l		Forma SL / OS (technické vybavení). Vytýčení krátkými tyčemi 

(Stubbies), brankami slalomovými a obřího slalomu nebo značením 
na  sněhu a OS / SG (rychlostní vybavení), vytyčení branami OS  a SG 
nebo barevně na  sněhu. Zvolený formát musí být uveden v  rozpisu 
před závodem a znovu oznámen na první schůzi vedoucích družstev.

608.12.3.     Forma SL / OS: Technické údaje
   Pro formu SL / OS se doporučuje použití slalomových lyží. Pořadatel musí 

oznámit předem formu kombinovaného závodu, aby závodníci měli 
možnost výběru lyží.

608.12.3.1.     Terén a výškový rozdíl
   Závod se koná na žákovské trati s výškovým rozdílem 140 až 200 m.
608.12.3.2.     Branky
  Branka sestává ze dvou tyčí. Vnější tyč musí mít stejný typ jako tyč točná 

(krátká tyče s krátkou tyčí, slalomová tyč se slalomovou tyčí).:
	 l		Vytyčují se střídavě červené a modré branky.
	 l		Slalomové branky mají rozměr 4 až 6 m.
	 l		Brány pro OS mají  rozměr 4 – 8 m.
	 l		SL: vzdálenost mezi točnými tyčemi činí nejméně 0.75 a nejvýše 12 m.
	 l		OS: není určena žádná minimální vzdálenost mezi točnými tyčemi. 

Maximální vzdálenost mezi dvěma navazujícími točnými tyčemi činí  
20 m.

608.12.3.3.     Vlastnosti tratě a doporučení:
	 l		Minimálně 30 změn směrů
	 l		Doporučuje se vytýčit nejméně 5 různých úseků.
	 l		Doporučuje se použití lyží pro SL.
	 l		Trať by měla ověřit reakční schopnosti závodníků, přizpůsobivost 

ke změnám rytmů a poloměrů oblouků a umožnit jim bezproblémový 
přechod mezi různými vytýčenými úseky.

	 l		    Terén může být uměle připraven, není to ale nutné, pokud vykazuje trať 
sama o sobě dost nároků. Připravený terén je třeba využít optimálně.
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	 l		Musí být zařazen nejméně jeden skok.
	 l		Brány, které by způsobovaly nutnost prudkého brzdění a náhlého 

omezení rychlosti, nejsou přípustné.
	 l		    Je třeba využít co nejvýhodněji celou šíři tratě a přirozené terénní tvary. 

Spádnice svahu by měla být vytýčením co nejčastěji přejížděna.
	 l		Doporučuje se vytýčení vertikálních kombinací pouze jednou tyčí.
	 l		První a poslední brána mají směrovat závodníky správným směrem. 
608.12.3.4.     Aspoň jeden úsek má být vytýčen krátkými tyčemi.
	 l		Předjezdci a osoby, které testují trať by měli být při vytyčování 

k dispozici.
608.12.4. Forma OS / SG: Technické údaje
   Pro kombinovaný závod OS / SG se doporučují lyže pro OS. Pořadatel musí 

oznámit předem formu závodu kombi, aby měli závodníci možnost volby 
lyží.

608.12.4.5.     Terén a výškový rozdíl
   Závod se koná na  homologované trati pro OS s  výškovým rozdílem 

maximálně 250 m.
608.12.4.6.     Brány
	 l			Brána se skládá ze dvou slalomových tyčí. Vnější tyč musí být stejného 

typu jako tyč vnitřní.
	 l			Vytyčují se střídavě červené a modré brány.
	 l			Brány OS mají rozměr 4 až 8 m.
	 l			Brány SG mají rozměr 6 až 8 m.
	 l			OS: vzdálenost mezi točnými tyčemi musí být nejméně 10 m a nejvýše 

20 m.
	 l			SG: vzdálenost mezi točnými tyčemi musí být nejméně 15m a nejvýše 

28 m.
608.12.4.7.     Vlastnosti tratě a doporučení
	 l			Počet změn směrů: 10 až 12% výškového rozdílu.
	 l			Doporučuje se vytyčit nejméně 3 až 5 různých úseků.
	 l			Doporučuje se použití lyží pro OS.
	 l			Trať by měla testovat reakční schopnosti závodníků, přizpůsobivost 

ke změnám rytmu a poloměrů a umožnit jim bezproblémový přejezd 
mezi vytyčenými úseky.

	 l			Terén může být upraven uměle, ale trať musí být upravena pro plynulý 
a bezproblémový průjezd.

	 l			Má být vytyčen aspoň jeden skok.
	 l			Brány, které by způsobovaly nutnost prudkého brzdění a tím náhlé 

snížení rychlosti, nejsou povoleny.
	 l			První a poslední brány mají směrovat závodníky správným směrem.
	 l			Předjezdci a testovací jezdci mají být k dispozici při stavbě tratě.
608.12.5.     Prohlídka tratě pro kombinovaný závod
   JURY určí termín prohlídky pro závodníky. Koncept předpokládá testování 

reakce a přizpůsobivosti standardní prohlídce.
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608.12.6.     Počet kol
   Na  první schůzi vedoucích družstev rozhodne pořadatel spolu s  JURY  

o počtu kol. Na základě počasí a stavu tratě se doporučí při 140 účastnících 
2 kola, v případě více než 140 přihlášených závodníků jenom jedno kolo.

608.12.7.     Pravidla
   Pro provedení kombinovaného závodu platí IWO / PLZ OSÚ AD pro SL  

a OS, s výjimkou speciálních pravidel podle čl. 608.
608.12.8.     Startovní pořadí
   Družstva se nasazují.
608.12.9.     Brankoví rozhodčí
   Měl by být k  dispozici dostatečný počet brankových rozhodčích. 

V  úsecích, vytyčených krátkými tyčemi, se doporučuje jeden rozhodčí 
na dvě branky. Dále se doporučuje vyznačit stopu barvou za účelem lepší 
identifikace.

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/OSÚ AD SLČR 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.
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   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, jako 
náhrada, 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 OSÚ AD 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 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 (,,C´´)
   Ruční měření časů, naprosto oddělené a nezávislé od  elektronického 

měření, musí být použito při všech závodech, uvedených v kalendáři FIS / 
OSÚ AD SLČR.

   Stopky nebo baterií napájené hodiny, umístěné na  startu a v  cíli, 
zaznamenávající čas s  přesností na  jednu setinu sekundy, platí jako 
schválené ruční měření 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.
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611.2.3     Zařízení pro zveřejňování časů
   Pořadatelé se musí postarat o zajištění zařízení pro průběžné zveřejňování 

dosahovaných časů.
611.2.4     Bezdrátové měření 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 je čas závodníkovi změřen v  okamžiku, 

kdy závodník protne cílovou čáru a přeruší paprsek mezi fotobuňkami. 
V  případě, že závodník spadne před cílem a přitom se dostane do  cíle, 
je čas elektronicky změřen v  okamžiku, kdy závodník protne paprsek 
jakoukoliv částí výstroje, nemusí tedy protnout cílovou čáru oběma 
nohami. Aby byl zaznamenaný čas platný, musí závodník bezprostředně 
potom protnout cílovou čáru s lyžemi nebo bez nich. Při ručním měření se 
čas změří v okamžiku, kdy jakákoliv část závodníkova těla protne cílovou 
čáru. Brankový rozhodčí v cíli musí potvrdit správný průjezd cílem.

611.3.2     V  případě že selže hlavní elektronické měření (systém „A“), platí čas 
z rezervního měření (systém „B“) podle čl. 611.2.1. Pro ZOH, MS FIS a SP je 
povinné vybavení synchronizovaným elektronickým měřícím systémem 
s  tiskárnou, připojeným na  startovní branku a na  fotobuňky v  cíli. 
V případě přerušení Impuls 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.
   Výpočet korektury:
   Vypočítají se rozdíly mezi ručními časy a elektronickými časy pro 5 

předcházejících a 5 následujících závodníků bez elektronického změření, 
nebo  podle situace deseti následujících závodníků. 

   Celkový součet 10 rozdílů vydělený deseti a zaokrouhlený dává korekturu 
k ručnímu času závodníka, který elektronický čas neměl.

611.3.2.2     Může být použit foto finiš za účelem stanovení času závodníka. V případě 
výpadku systému „A“ a byl-li zaznamenán čas z foto finiše, musí být použit 
tento čas místo ručního měření a to za použití korektury. Faktor korektury 
je rozdíl mezi časem z  foto finiše a elektronickými časy (pokud možno) 
tří předcházejících a tří následujících závodníků. Součet tří (nebo méně) 
časových rozdílů dělený třemi (nebo méně) dává hodnotu korektury času 
závodníka, který neměl elektronický čas. Čas z foto finiše je použit tehdy, 
pokud jakákoliv část závodníkova těla překříží cílovou čáru. Čas z  foto 
finiše může být sdělen jedině členům JURY.
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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.
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612.6.     Rozhodčí v cíli
   Rozhodčí v cíli je odpovědný za následující úkoly:
	 l			Dohled na úseku tratě mezi poslední brankou a cílem.
	 l			Kontrola správnosti průjezdu přes cílovou čáru.
	 l			Záznam pořadí dojezdů do cíle všech závodníků, kteří dokončili závod.
612.7      Vedoucí výpočetní techniky
   Vedoucí výpočetní techniky je odpovědný za  rychlé a přesné vypo- 

čtení 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 techniky 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 převleků.

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 .
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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 proveden 
v  rozmezí: 5 sekund před a 5 sekund po  stanoveném startovním čase. 
Závodník, který neodstartuje v tomto časovém rozmezí, je diskvalifikován.

  Rozhodčí na  startu musí ohlásit arbitrovi startovní čísla a jména těch 
závodníků, kteří odstartovali chybně nebo porušili pravidla o startu.

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 nezbytnými 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:
	 l			Dostatečný počet červených a modrých slalomových tyčí.
	 l			Odpovídající počet červených a modrých terčů. 
	 l			Dostatečný počet vrtaček, klínů atd.
	 l			Čísla na branky v potřebných počtech.
	 l			Barvu pro označení míst zapíchnutí tyčí.
614.1.2.2     Označení míst zapíchnutí tyčí
   Místo zapíchnutí tyčí je nutno označit zřetelnou barvou, která zůstane 

viditelná po celý průběh závodu. 
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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:
	 l			Větvičkami zapíchnutými do sněhu před a za bránou na vnitřní a/nebo 

vnější straně jízdní stopy a/nebo
	 l			Posypáním větvičkami, jehličím apod.
	 l			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 nerušily.

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, technici 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 techniky 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.

614.1.6     Sjezd a super-G na MS a ZOH
   Sjezdy a super-G pro muže a ženy mají mít samostatné tratě, při čemž 

start, cíl a krátké úseky mohou být využity společně.
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.
614.2.3     Závodník po tom, co úplně zastavil (např. po pádu), nesmí dále pokračo-

vat v  projíždění předchozích nebo následujících bran. Tento zákaz platí 
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pro všechny závody s  pevným startovním intervalem (sjezd, super-G, 
obří slalom) Výjimku tvoří slalom s  tím (čl. 661.4.1), že pokud závodník 
nenaruší dalšího závodníka nebo pokud je předjet jiným závodníkem.

614.3     Prohlídka 
614.3.1     Prohlídka JURY
   JURY prohlédne trať v den závodu a musí potvrdit denní program FIS/OSÚ 

AD SLČR. Vedoucí družstev mohou JURY doprovázet.
614.3.2     Prohlídka pro závodníky
   Prohlídka tratě pro závodníky se uskuteční po prohlídce JURY a po jejím 

schválení. Prohlídka probíhá normálně shora dolů. V okamžiku zahájení 
prohlídky musí být trať v  závodním stavu a závodníci tak nesmí být 
rušeni techniky nebo pomocníky na  trati. Závodníci mohou provádět 
prohlídku stavby tratě buď pomalou jízdou po  straně vytyčení nebo 
sesouváním branami. Je zakázáno branami projíždět nebo provádět 
paralelní cvičné oblouky vedle nich. Závodníci musí mít na sobě startovní 
čísla. Uzavřené nebo blokované úseky tratě (tyčemi nebo páskami) musí 
být respektovány. Po  skončení prohlídky musí být závodníci mimo trať. 
Závodníkům je zakázáno vstupovat na trať bez lyží.

614.3.3     Rozhodnutí JURY
   Doba a trvání prohlídky závodníky je určena rozhodnutím JURY a ozná-

meno a na  schůzi vedoucích družstev. Pokud je to nutné (např. při 
specifických povětrnostních podmínkách) může JURY stanovit speciální 
způsob prohlídky pro závodníky.

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 nepovo-

laným osobám zakázán.
615.1.4     Cílová zařízení a uzávěry musí být zabezpečeny 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 
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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 povoleném 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:
	 l			Buď na obou lyžích.
	 l			Nebo na jedné lyži.
	 l			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 (přenosné, galvanické, zabudované do  kamer 
nebo jiná technická zařízení se zabudovanými mikrofony), které nebyly 
instalovány pořadatelem, zakázáno a to jak při tréninku tak i při závodě.

617     Vyhodnocování a zveřejňování výsledků
617.1     Neoficiální časy
   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
   Jak je to nejrychleji možné zveřejní se po skončení závodu neoficiální časy 

a diskvalifikace na oficiální tabuli v cíli. 
617.2.1     Okamžikem zveřejnění začíná lhůta pro podání protestu.
   Zveřejnění neoficiálních časů v cíli a rovněž na startu spolu s písemným i 

ústním oznámením může pokračovat vyvěšením na oficiální tabuli. V tom 
případě to znamená, že mohou být podány protesty ústně ihned nebo 
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.
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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, pak je ve  výsledkové listině závodník s  vyšším startovním 
číslem uveden jako první.

617.3.4     Oficiální výsledková listina musí obsahovat:
	 l			Název pořádajícího národního svazu nebo klubu.
	 l			Označení závodu, kategorie (ženy, muži) a místo konání.
	 l			Datum konání.
	 l			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.

	 l			Jména a národnost členů JURY.
	 l			Jména a národnost autorů tratí a  předjezdců, počet bran (u slalomu, 

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

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

FIS / OSÚ AD SLČR, příjmení a jméno, národnost / KOSÚ (současně  
i klub), dosažený čas a body.

	 l			Startovní číslo, kód, příjmení, jméno a národnost těch závodníků,  
kteří nebyli na startu, v cíli nebo byli diskvalifikováni.

	 l			Oficiální časomíru a prováděcí firmu. 
	 l			Kodex závodu a hodnotu „F“. 
	 l			Výpočet přirážky.
	 l			Podpis TD.
617.3.5     Státy se označují formou oficiálních zkratek FIS (tři písmena) viz příloha č.5
618     Body ze závodu a účast na závodech FIS/OSÚ AD SLČR
   Tento článek odkazuje na  Pravidla FIS bodů – integrovaná část IWO/SŘ 

OSÚ AD SLČR
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 OSÚ AD 

SLČR. Pokud není závodník uveden v poslední listině bodů FIS / LB OSÚ 
AD SLČR, je zařazen do skupiny závodníků bez bodů.
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621.3     Startovní pořadí je dáno ve  všech alpských disciplinách (sjezd, slalom, 
obří slalom, super-G a super kombinace) podle bodů FIS / LB OSÚ AD 
SLČR. 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 OSÚ 
AD SLČR. 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 OSÚ AD SLČR.

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/OSÚ AD SLČR 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

621.3.3     Pokud se koná slalom před sjezdem nebo před super-G, startují závodníci, 
označení jako DNS – nebyl na startu nebo DNF – nebyl v cíli, nebo DSQ – 
diskvalifikován, ve sjezdu nebo v super.G se svými původními startovními 
čísly hned po posledním kvalifikovaném závodníkovi ze slalomu. Výjimka: 
ZOH, MS, SP a EP.

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 přihlédne případně k tréninkům sjezdu a rozděluje závodníky více 
národností do závodních skupin bez bodů. Zpravidla hlásí v tom případě 
každý stát, který přihlásil závodníky bez bodů FIS/OSÚ AD SLČR, do první 
skupiny bez bodových 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 bez bodových 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.
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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     Při 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:
	 l			30. z I. kola startuje jako první
	 l			29. z I. kola startuje jako druhý
	 l			28. z I. kola startuje jako třetí
	 l			27. z I. kola startuje jako čtvrtý – atd. až
	 l			1. z I. kola startuje jako třicátý
	 l			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 při závodech FIS/OSÚ AD SLČR
   JURY má právo nejpozději hodinu před startem prvního kola redukovat 

obrácení startovního 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/OSÚ AD SLČR hlásí toto dvojí přihlášení 
předsednictvu FIS/ R-OSÚ AD SLČR.

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.
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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)/R-OSÚ AD SLČR     

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.
623.2.6     Jiné podobné případy, která mohou nezávisle na  snaze a schopnosti 

závodníka způsobit 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 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.



62

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 v  zájmu 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     Ukončení závodu
625.1     Rozhodnutím JURY:
	 l			Jestliže jsou závodníci zřetelně poškozeni vlivem vnějších rušivých 

podmínek.
	 l			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/OSÚ AD 
SLČR .Zpráva musí obsahovat odůvodněné vyjádření, zda má být zrušený 
závod počítán do listiny bodů FIS/OSÚ AD SLČR.

627     Zákaz startu
   Závodníkovi není povoleno startovat na mezinárodním závodu FIS/OSÚ 

AD SLČR, 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).
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627.3     Se nezúčastní lékařské prohlídky, předepsané FIS/OSÚ AD SLČR (221.2).
627.4     Trénuje na trati uzavřené pro závodníky (čl. 614.1.4).
627.5     Se nezúčastní sjezdového tréninku aspoň v  jednom měřeném trénin-

kovém kole.
627.6     Nepoužívá ochrannou přilbu, která odpovídá Specifikaci pro závodní 

vybavení (čl. 606.4) nebo nemá namontovány brzdy (čl. 606.3).
627.7     Byl diskvalifikován v prvním kole (DSQ), nebo nebyl na startu (DNS) nebo 

nedokončil závod (DNF). Super kombinace mají výjimku. Závodník, který 
byl v 1.kole slalomu označen jako DNS, DNF nebo DSQ, může startovat 
v rychlostní disciplině. Pokud je rychlostní závod pořádán jako první, pak 
tato výjimka neplatí. (Čl. 621.3.3.)

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. 606.1, 614.3).
628.4     Projíždí při prohlídce tratě brankami nebo provádí oblouky paralelně 

k brankám, odpovídajícím závodní trati nebo porušuje jiným způsobem 
prohlížení (614.3)

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 nebo po  úplném zastavení (614.2.2, 

614.2.3)
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).
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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:
	 l			před losováním
643.2     Proti trati nebo jejímu stavu:
	 l			nejpozději 60 minut před zahájením závodu
643.3     Proti jinému závodníkovi, jeho závodnímu vybavení nebo proti 

funkcionáři, jehož chování odporuje pravidlům:
	 l			nejpozději 15 minut po dojetí posledního závodníka do cíle.
643.4     Proti diskvalifikaci:
	 l			nejpozději 15 minut po zveřejnění diskvalifikací
643.5     Proti časomíře:
     nejpozději 15 minut po zveřejnění neoficiálních výsledkových listin
643.6     Proti všem rozhodnutím JURY:
	 l			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.
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     Při závodech OSÚ AD SLČR je třeba doložit podání protestů částkou  
pro všechny závody 500,- 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 s uvedením porušení 
konkrétního článku PLZ a bez složení poplatku, se neberou v úvahu.

645     Oprávnění
     K podání protestů jsou oprávněni:
	 l			Národ ní svazy / KOSU, oddíly-kluby.
	 l			Trenéři
	 l			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), 
   Musí být TD nebo arbitrem přizváni příslušní 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 projednávání 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:
	 l			Proti rozhodnutí JURY v  souvislosti s  finančními pokutami podle  

čl. 224.11.
	 l			Proti rozhodnutí JURY na zrušení závodu (čl. 625).
	 l			Proti doporučení JURY, aby byl přerušený závod uznán pro výpočet 

bodů FIS /OSÚ AD SLČR
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	 l			Proti oficiálním výsledkovým listinám. To musí vycházet ze zřejmých  
a dokazatelných výpočetních chybách.

647.1.2     Stížnosti se podávají na FIS / OSÚ AD SLČR.
647.1.3     Lhůty
647.1.3.1     Proti rozhodnutí JURY může být u odpovídající stížnostní komise podáno 

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

prostřednictvím sekretariátu FIS/OSÚ AD SLČR na  předsednictvo FIS 
/R-OSÚ AD SLČR do 30 dnů v případech, které nespadají do kompetence 
JURY/R-OSÚ AD SLČR

647.1.4      K rozhodnutí o stížnostech jsou oprávněny:
	 l			Stížnostní komise.
	 l			Soud FIS.
620.2      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 / OSÚ AD SLČR zamítnuty.

650     Ustanovení pro homologaci tratí
650.1     Všeobecně
   Jednotlivé závody mohou být pořádány pouze na tratích homologovaných 

FIS / OSU AD. Na základě žádostí mohou být povoleny výjimky. Výjimky  
a změny technických údajů mohou být uděleny pouze předsednictvem 
FIS / R-OSU AD. Žádost podávají národní svazy/pořadatelé 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 pro-

vedeních nebo předány ve  formátu PDF 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 pět následujících podkladů:
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650.4.1     Popis závodní tratě, z něhož je patrné:
	 l			Jméno tratě.
	 l			Poloha závodní tratě.
	 l			Start (nadmořská výška v metrech).
	 l			Cíl (nadmořská výška v metrech).
	 l			Výškový rozdíl (v metrech). 
	 l			Délka (v metrech).
	 l			Průměrný sklon, největší sklon, nejmenší sklon /v procentech).
	 l			Možnosti odvozu zraněných mimo závodní trať.
	 l			Případné možnosti vodních přípojek.
	 l			Případné přistávací plochy pro vrtulník.
	 l			Zasněžovací zařízení.
	 l			Popis dopravních možností ke startu a k cíli, dále možnosti přepravy, 

hodinová kapacita (osob).
	 l			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.

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

pracovníky atd.
	 l			Popis vzdálenosti nejbližší nemocnice v kilometrech.
	 l			Popis zpravodajského spojení.
   Nejúčelovější schéma zapojení, z něhož je zřejmé:
	 l			Počet vedení která jsou k dispozici
	 l			Zemní kabel.
	 l			Definitivní horní vedení.
	 l			Provizorní horní kabelové .vedení.
	 l			Kapacita.
	 l			Počet vývodů na trati.
	 l			Spojení mezi cílovým prostorem a sekretariátem.
	 l			Spojení mezi cílovým prostorem a tiskovým střediskem.
	 l			Údaje pro případné vysílačky.
	 l			Údaje o spojení mezi startovním a cílovým prostorem.
	 l			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     Velký, velice instruktivní fotografický snímek, na němž je zakreslena trať. 

Jedná se při tom o skutečnou fotografii, nejenom o grafické znázornění, 
převzaté z  prospektu. 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.
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650.4.5     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 (pro CZE upravuje samostatná 
směrnice)

650.6.1     Žadatel
   Jakmile jsou připraveny požadované podklady ve formátu PDF 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 na  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:

	 l			Náhrada za cestovní den 100,.- CHF.
	 l			Jízdné vlakem I.tř.
	 l			Kilometrovné pro vlastní osobní auto 0,70 CHF/km.
	 l			Letenka v cestovní třídě.
650.6.1.1     Žadatel (středisko, majitel, pořadatel, klub atd.) je odpovědný za dodržení 

platných předpisů pro životní prostředí během výstavby tratě včetně 
splnění těch optimalizací, která vyžaduje inspektor.

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 



69

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 žadatele 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 ve formátu PDF 
připravené podklady ve čtyřech provedeních. Po projití tratě sepíše inspektor 
svou zprávu a zakreslí červeně v přiložené skici nařízené zlepšovací práce, 
přezkoumá všechny další podklady a pošle ve  formátu PDF tři exempláře 
předsedovi subkomise pro závodní tratě Ten je zkontroluje. Homologační 
podklady jsou uvedeny na webových stránkách FIS.

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

650.6.4     Vystavení homologačního dekretu ve FIS
   Pokud je inspekční zpráva kladná, takže 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  homo-
logačním 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. Je uvedena doba platnosti.

 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 za  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 1.11. roku vystavení.* Návazně musí být provedena 

rehomologace.
    Pro jižní hemisféru je to 1.7. roku vystavení.
650.6.6.2 Slalom a obří slalom
   Platnost 10 let počínaje 1.11. roku vystavení.* Návazně musí být 

provedena rehomologace.
     Pro jižní hemisféru je to 1.7. roku vystavení.
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.
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   Změny působením přírodních jevů:
	 l			zřícení stěn, sesuvy půdy, zarostlý terén.
      Stavební změny:
	 l			vybudování výškových staveb, horská dopravní zařízení
	 l			ochranné stavby, základy, silnice a cesty atd.
	 l			instalace hydrantů pro zasněžování, zábrany proti závějím nebo jiné 

významné instalace.
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     Zveřejnění
   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 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 zá-
vodníka 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:
	 l			Jméno rozhodčího.
	 l			Číslo branky (nebo branek), za než odpovídá.
	 l			Označení kola (zda 1. nebo 2.).
661.2     Pokud závodník neprojede branku (nebo značení) odpovídajícím 

způsobem dle čl. 661.4, musí brankový rozhodčí zaznamenat bez-
prostředně a jednoznačně do své karty:
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	 l			Startovní číslo závodníka.
	 l			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. ne při zavléknutí za tyč, musí špička lyže, která zůstala obuta a obě 
chodidla protnout brankovou čáru.

   Toto pravidlo platí také při vracení. (čl. 614.2.3)
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 .

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). To platí  
i v případě, že slalomová tyč chybí.

664.4.1.4      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 video 
kameraman 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.
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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 video kontrola).

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 pro jednání 
s JURY.

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 nejbližšímu 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.
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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     Video kontrola
   Pokud zajistí pořadatel technické předpoklady pro oficiální video 

kontrolu, 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/OSÚ AD SLČR, 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/OSÚ AD SLČR musí odpovídat použité terče platným specifikacím FIS. 
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  Přehled homologovaných terčů je uveden na  webových stránkách FIS 
(IWO / OSÚ AD SLČR 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. Terč 

musí splňovat homologační specifikace .
690.2    Žádné uvolnění při normálním doteku tyče
   Při normálním doteku slalomové tyče se nemá terč uvolnit.Terč musí 

splňovat homologační specifikace.
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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III. DÍL
Zvláštní ustanovení pro jednotlivé závody

700     Sjezd

701     Technická data
701.1     Výškové rozdíly
701.1.1     Trať mužů
     Pro ZOH, MS FIS a SP:  800 m (výjimečně 750 m) až 1100 m
     Pro kontinentální poháry FIS:  550 – 1100 m
     Pro ostatní závody FIS:      450 – 1100 m-U 21/U 18 (junioři) 700m
     Dvoukolové závody     350 – 450 m
701.1.2     Trať žen
  Pro všechny závody:  450 – 800 m-U 21/U 18 (juniorky) 700m 
  Dvoukolové závody     350 – 450 m
701.1.3     Závody ENL ženy a muži:
  Jednokolový závod:      minimum 400 – 500 m
  Dvoukolový závod:      minimum 300 – 400 m
  Trať musí být homologované pro sjezd s údaji od startu do cíle pro závody 

ENL.
701.2     Délka tratě
  Délka tratě musí být změřena pásmem, kolem nebo prostřednictvím GPS 

a musí být uvedena ve startovní i výsledkové listině.
701.3     Brány
701.3.1     Brána pro sjezd se skládá ze čtyř slalomových tyčí a dvou terčů.
701.3.1.1     Tratě pro sjezd jsou vytyčeny červenými nebo modrými branami.(701.3.2)
701.3.1.2     Pokud jedou ženy i muži na jedné trati, musí být přidané brány pro ženy 

v barvě modré.
701.3.2     Jako terče jsou použity červené nebo modré tkaniny o velikosti cca 0,75 m 

šířky a cca 0,50 m výšky. Musí být instalovány tak, aby je závodník pokud 
možno dobře rozeznal.

     Místo červených tkanin může být použita oranžová reflexní barva. Pokud 
mají ochranné sítě stejnou barvu jako terče (zpravidla červené nebo 
modré), mohou být brány před ochrannými sítěmi, které nejsou dobře 
rozeznatelné, označeny alternativně jinou barvou (zpravidla modré nebo 
červené).

701.3.3     Brány musí být nejméně 8 m široké.
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702     Tratě
702.1     Zvláštní ustanovení pro sjezdové tratě
  Sjezdové tratě pro ZOH, MS FIS a SP musí být kontrolovány samostatně, 

přičemž se ověřuje, zda kromě technických dat jsou nejenom selektivní, 
ale i technicky náročné.

702.2     Všeobecná ustanovení pro sjezdové tratě
  Sjezdová trať je determinována šesti komponentami: technika, odvaha, 

rychlost, riziko, fyzická zdatnost a schopnost odhadu. Trať musí 
umožňovat od  startu až po  cíl různé rychlosti. Závodník přizpůsobuje 
na svou vlastní odpovědnost rychlost a pohybovou činnost podle svých 
technických schopností a svých schopností odhadu.

702.3     Zvláštní předpisy pro stavbu tratě
  Trať má mít normálně šířku 30m. Inspektor pověřený homologací 

tratě rozhodne, zda tato šířka dostačuje a nařídí případné rozšíření. 
V návaznosti na linii stopy a na terénní předpoklady může povolit i šířku 
pod 30 m, pokud to profil tratě před a za tímto zúžením dovoluje.

  Na vnější straně zatáček je nutno předpokládat pádové prostory.
  Pro kontrolu rychlosti musí být zejména při sjezdu využity terénní hrany, 

přechody a skoky.
  Překážky, proti nimž by závodník mohl být z  tratě vymrštěn, musí 

být, pokud je to nutné, co nejdokonaleji chráněny vysokými sítěmi, 
bezpečnostními ploty, matracemi a jinými podobnými pomocnými 
prostředky.

  Funkce bezpečnostních opatření musí být s přihlédnutím k povětrnostním 
podmínkách trvale zajištěna.

702.4     Dopravní zařízení
  Start musí být dosažitelný dopravními zařízeními nebo příjezdovou 

službou.

703     Vytyčení tratě
703.1     Vytyčování bran
703.1.1     Brány musí být vytyčeny tak, aby určovaly požadované vedení stopy.
703.1.2     Před obtížnými skoky a těžkými úseky musí být podle možností 

kontrolována rychlost vhodným vytyčením.
703.1.3     V místech, kde nemůže být umístěn na základě rozhodnutí JURY vnější 

terč, platí točný terč jako brána.
703.2     Příprava a prohlídky tratě
703.2.1     Všechny závodní sjezdové tratě uvedené v  kalendáři FIS musí být před 

první prohlídkou JURY dokonale preparovány, vytyčeny a doplněny 
požadovanými opatřeními tak, jak je to uvedeno ve zprávě technického 
experta nebo v  homologačním protokolu, nebo v  dohodě mezi 
pořadatelem a TD (v případě ZOH, MS a SP také arbitrem a arbitrem-
asistentem) a to vše před příjezdem družstev.

703.2.2     Před zahájeném tréninku prvního dne závodu vykoná JURY společně 
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s  přítomným technickým expertem FIS prohlídku, případně. i za  pří-
tomnosti vedoucích družstev nebo trenérů.

703.2.3     Před zahájením prvního oficiálního tréninku provedou závodníci pro-
hlídku závodní tratě. 

703.2.4     Členové JURY jsou k  dispozici závodníkům a trenérům pro vyslechnutí 
přání a poznámek k trati, tréninku atd.

704     Oficiální trénink
  Pro sjezdový trénink při ZOH, MS FIS, SP a KoP mohou být stanoveny 

zvláštní předpisy.
704.1     Povinná účast
  Oficiální sjezdový trénink tvoří neoddělitelnou část závodu. Závodníci 

jsou povinni zúčastnit se tréninku. Případní kvalifikovaní jezdci, kteří 
jsou přihlášeni do závodu, se musí oficiálního tréninku zúčastnit a musí  
být vylosování. To platí také pro náhradníky na  základě speciálních 
pravidel.

704.2     Doba trvání
  Pro prohlídku a oficiální tréninky se předpokládají v zásadě tři dny.
704.2.1     O redukci počtu tréninkových dní nebo omezení na  nejméně jednu 

tréninkovou jízdu může rozhodnout JURY.
704.2.2     Oficiální trénink se nemusí konat v na sebe navazujících dnech.
704.3     Přípravy, zaručující závodní úroveň
  Celý prostor (start, trať a cílový prostor) musí být již před prvním 

tréninkovým dnem kompletně způsobilý pro závod.
704.3.1     Musí být provedena veškerá opatření pro uzávěry.
704.4     Záchranná a lékařská služba
  Záchranná a lékařská služba musí být zajištěna v plném rozsahu během 

všech tréninků. Přesné informace o stanovených úkolech pro lékařské 
zabezpečení jsou uvedeny v 1. kapitole předpisu FIS Medical Rules and 
Guidelines.(Lékařský průvodce).

704.5     Přednost při jízdě na start
  Pořadatel musí zajistit přednostní výjezd na  start pro závodníky  

a specielně označené funkcionáře tak, aby bylo možno plně využít 
tréninkových časů bez čekání.

704.6     Startovní čísla
  Při všech oficiálních trénincích musí závodníci používat tréninková čísla.
704.7     Startovní pořadí
  Startér nebo JURY dosazený funkcionář dohlíží za pomoci startovní listiny 

za dodržení startovního pořadí a za startovní intervaly.
704.8     Trénink s měřením časů
704.8.1     Během nejméně jednoho ze dvou posledních tréninkových dnů musí být 

zajištěno měření časů.
704.8.2     Pro jednotlivé uskutečněné jízdy v  jednom dni musí být oznámeny 

tréninkové časy v  tréninkových listinách nebo v  rozhlasu. Může být 
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použita výsledková tabule. Nicméně vedoucí družstev musí obdržet 
nejpozději na poradě tréninkové časy.

704.8.3     Závodník se musí zúčastnit nejméně jednoho měřeného tréninku.
704.8.4     V  případě pádu, zastavení nebo předjetí během tréninkové jízdy musí 

závodník opustit stopu. Není povoleno pokračování v  jízdě během 
probíhajícího tréninku. Závodník se ale může pohybovat po  kraji tratě 
směrem k cíli.

704.8.5     V  případě povětrnostních změn /sněžení apod.) mezi posledním 
tréninkem a závodem může být závodníkům povolena v  den závodu 
prohlídka tratě za doprovodu členů JURY.

704.8.6     Pokud je to možné, doporučuje se uskutečnění tréninku ve stejné době, 
na kterou je plánován závod.

705     Žluté zóny
705.1     Prohlídka
  JURY může ustanovit podle potřeby pro trénink a pro závod žluté zóny. 

Tyto zóny jsou vybaveny žlutými nebo žluto-černými vlajkami, které dávají 
máváním znamení následujícím jezdcům. Tyto zóny musí být přesně 
stanoveny při první prohlídce a musí být pro závodníky rozeznatelné.

705.2     Trénink
  Pokud závodník zastaví ve žluté zóně, má nárok na další jízdu od místa 

přerušení. Umožní-li to organizační a časové okolnosti, může na základě 
žádosti závodníka povolit přítomný člen JURY opakování celé tréninkové 
jízdy. V  takovém případě je závodník odpovědný za  to, že se hlásí  
u startéra nejpozději před startem posledního závodníka. Pokud k tomu 
nedojde, toto povolení zaniká.

705.3     Závod
  Pokud je závodník zastaven během závodu, může mu být povolen 

opakovaný start, jestliže to JURY uzná z organizačního hlediska za možné. 
JURY musí zajistit, že opakovaná jízda se uskuteční před posledním 
závodníkem.

705.4     Povinnost
  Při použití žluté vlajky je závodník povinen ihned zastavit.
705.5     Povely
  Po  povelu START STOP nebo START STOP / ŽLUTÁ VLAJKA STOP musí 

startér start uzavřít. Musí neprodleně pomocí vysílaček potvrdit, že je start 
uzavřen a musí ohlásit startovní číslo naposled startovaného závodníka, 
stejně tak i dalšího závodníka, který byl zadržen na  startu.(Start stop 
potvrzuje, startovní číslo 23 na trati, startovní číslo 24 na startu.)

  Ten člen JURY, který ohlásil START STOP, je odpovědný za  použití žluté 
vlajky, nutné pro zastavení závodníka na trati.
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706     Provedení sjezdu
706.1     Sjezd v jednom kole
  Sjezd se jede v jednom kole
706.2     Sjezd ve dvou kolech
706.2.1     Jestliže topografické podmínky v  zemi neumožňují provedení sjezdu 

v jednom kole podle IWO / PLZ OSÚ AD SLČR ve stanovených minimálních 
výškových rozdílech, může být pořádán sjezd ve dvou kolech.

706.2.2     Určení pořadí je dáno součtem časů v obou kolech. Pro start ve druhém 
kole je použito čl. 621.11.

706.2.3     Pro sjezd ve  dvou kolech platí veškerá ustanovení pro sjezd. JURY řeší 
veškeré problémy, které vyplývají ze stavu tratě, při tréninku a při obou 
kolech.

706.2.4     Obě kole by měla být uskutečněna v jednom dni.

707     Ochranná přilba
  Závodníci i předjezdci jsou povinni používat pro tréninku i pro závod 

ochrannou přilbu, která odpovídá specifikaci závodního vybavení
 Měkké chrániče uší jsou povoleny pouze pro slalom.

800     Slalom

801     Technická data
801.1     Výšková rozdíly
801.1.1     Tratě mužů
     Pro ZOH, MS FIS a SP:     180 – 220 m
     Pro ostatní závody FIS:     140 – 220 m
801.1.2     Tratě žen
  Pro ZOH, MS FIS a SP:     140 – 220 m
  Pro ostatní závody FIS: 120 – 200 m
801.1.3   Tratě žactva     100 – 160 m:     
801.1.4     ENL, ženy, muži:     80 – 120 m (muži do 140 m)
     Závod ve třech kolech:     minimálně 50 m
801.2     Branky
801.2.1     Slalomová branka se skládá ze dvou slalomových tyčí (čl. 680). Pokud 

nejsou použity vnější tyče, platí točná tyč jako branka.
801.2.2     Navazující branky jsou střídavě modré a červené.
801.2.3     Šířka branek musí být v rozmezí minimálně 4 a maximálně 6 m.
  Vzdálenost mezi dvěma točnými tyčemi nesmí být menší než 6 m a větší 

než 13 m (platí pro všechny kategorie).
  Výjimka: u kategorie žactva :
	 l			U 16 (K2) ne více než 12 m
	 l			U 14 (K1) ne více než 10 m
  Vzdálenost mezi brankami tvořícími kombinace (vlásenka, vertikála) 
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nesmí být menší než 0,75 m a ne více než 1,00 m. Branky tvořící vlásenku 
nebo vertikální kombinace musí být vytýčeny v řadě. Prodlužovací branka 
musí mít minimální vzdálenost 12 m a maximální 18 m (žákovské soutěže 
15 m) mezi točnými tyčemi.

801.2.4     Počet změn směrů ( počet určený zaokrouhlením za desetinnou čárkou) 
pro všechny soutěže FIS/OSÚ AD SLČR     ̈

  30 – 35% výškového rozdílu +/- 3 změny směrů
  Výjimka pro závody žactva:     
  32 – 38% výškového. rozdílu +/- 3 změny směru

802     Tratě
802.1     Všeobecné vlastnosti tratě
802.1.1     Při ZOH a MS FIS má slalomový svah sklon mezi 33% – 45%. Může být  

i menší než cca 33%, na velmi krátkých úsecích může překročit 52%.
802.1.2     Ideální slalomová trať má obsahovat řadu změn směrů při dodržení 

předepsaných ustanovení pro výškové rozdíly a sklon tratě tak, aby 
dovolila závodníkovi bezproblémové průjezdy brankami.

802.1.3     Slalom umožňuje dokončované a rychlé provedení oblouků. Trať 
nesmí mít žádná akrobatická místa, která neodpovídají běžné lyžařské 
technice. Slalom je terénu odpovídají a chytrá kompozice figur, 
spojených   jednotlivými brankami nebo jejich kombinacemi, které tím 
umožňují plynulou jízdu a všestranné uplatnění lyžařské techniky, takže 
v průběhu slalomového kola přicházejí do úvahy změny směrů o různých 
poloměrech. Každopádně se nesmí vytyčovat branky jenom po spádnici 
svahu. Branky musí být vytyčeny tak, aby závodník musel provádět vyjeté 
oblouky i vložené úseky napříč svahem.

802.1.4     Příprava tratě
  Slalomy je třeba pořádat na co nejtvrdší sněhové podložce. Pokud padá 

v  průběhu závodu sníh, musí velitel tratě zajistit udusání sněhu nebo 
pokud možno jeho odstranění z tratě.

802.2     Šířka slalomového svahu
  Slalomový svah je normálně široký 40 m, pokud jsou na  něm vytyčena 

dvě kola.

803     Stavba tratě
803.1     Autor tratě
803.1.1     Ověřovací prohlídky
  Autor tratě vykoná před vytyčením slalomu ověřovací prohlídku svahu. 

Slalom má odpovídat úrovni prvních 30 závodníků, kteří mají startovat.
803.2     Počet branek a brankových kombinací
  Slalom musí mít otevřené (horizontální) a vertikální (zavřené) branky  

a nejméně jednu a nejvýše tři vertikální kombinace, složené ze tří až čtyř 
branek a nejméně tři vlásenky. Slalom musí rovněž obsahovat minimálně 
jeden a maximálně tři prodloužené oblouky.
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803.2.1     Žactvo
	 l			U 14 (K1) max. 2 vlásenky a nejvýše 1 vertikála, složená z max. 3 branek
	 l			U 16 (K2) max. 3 vlásenky a nejvýše 2 vertikály, složené ze 3 – 4 branek
  Slalom žactva musí obsahovat také nejméně jeden a nejvýše tři 

prodloužené oblouky.
  Tratě by neměly vykazovat žádné technické obtížnosti zvláštního druhu.
  Pro závody žactva se smí používat pouze lehké slalomové tyče  

(25 – 28,9 mm).
803.3     Branky a brankové kombinace
  Nejdůležitější druhy branek a brankových kombinací: otevřené, vertikální, 

vertikální kombinace, vlásenky a prodloužené branky.
803.4     Úprava tratě
  Při vytyčování slalomu mají být dodrženy následující zásady:
803.4.1     Nevytyčovat série standardních brankových kombinací.
803.4.2     Nevytyčovat branky, které nutí v  náhlému prudkému zabrzdění a které 

ovlivňují plynulou jízdu, aniž by tím docházelo ke zvýšení těch těžkostí, 
které moderní slalom obsahuje.

803.4.3     Je běžné, že se před těžkou trojkombinací vytyčí aspoň jedna branka, která 
dává závodníkovi možnost absolvovat navazující těžkou trojkombinace 
kontrolovanou jízdou.

803.4.4     Není vhodné vytyčovat těžké trojkombinace buď hned na začátku nebo 
na konci tratě. Poslední branky by dokonce měly být vytyčeny rychle, aby 
závodník projel cílem v uvolněné rychlosti.

803.4.5     Poslední branka by neměla být umístěna příliš blízko cíle. Měla by navádět 
závodníky do  středu cílové linie. Pokud to šířka svahu dovoluje, může 
sloužit poslední branka pro obě kola, při čemž musí být zajištěno střídání 
barev modrá-červené nebo naopak.

803.4.6     Pevné zašroubování slalomových tyčí následuje okamžitě po  jejich 
vytyčení autorem a to velitelem tratě nebo jeho pomocníky, aby byla 
možná zpětná kontrola.

803.5     Zkontrolování slalomové tratě
  Po vytyčení tratě autorem musí JURY překontrolovat slalom pro závodní 

připravenost. Zvláště musí dbát na to, aby:
	 l			Byly slalomové tyče dobře zašroubovány.
	 l			Byly dodrženo posloupnost barev branek.
	 l			Pokud je to nutné zda byla označena místa umístění tyčí ve sněhu.
	 l			Byla čísla na brankách umístěna chronologicky na vnějších tyčích.
	 l			Slalomové tyče měly dostatečnou výšku nad sněhem.
	 l			Obě slalomové tratě byly vytyčeny dostatečně daleko od sebe, aby se 

tak zamezilo omezení nebo zmýlení závodníků.
	 l			Byly rezervní tyče správně uloženy tak, aby nemohlo dojít ke zmýlení 

závodníka.
	 l			Odpovídal start a cíl ustanovením čl. 613 a 615.
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804     Slalom s jednou tyčí
  Platí všechny články PLZ s výjimkou:
804.6     Slalom s  jednou tyčí je povolen pouze na mezinárodních závodech FIS/

OSÚ AD SLČR(viz čl. 201.3.4, 201.3.5 a 201.3.6).
804.7     Slalom s jednou tyči nemá žádné vnější tyče s výjimkou první a poslední 

branky, prodlužovací branky a brankových kombinací.
804.8     Pokud není vytýčena vnější tyč, musí závodník objet točnou tyč oběma 

chodidly a špičkami lyží z  té strany, která odpovídá normální závodní 
stopě a která přetíná spojnici točných tyčí. Jestliže závodník ztratí lyží 
nebo se dopustí chyby, aniž by se to týkalo zavlečení lyže, pak musí objet 
točnou tyč špička zbývající lyže a obě chodidla. Jestliže závodník nepřetne 
korektně imaginární spojnici točných tyčí a nesleduje normální stopu, 
musí se vrátit a obejít tyč, kterou minul. Jedná-li se o branku, vytýčenou 
oběma tyčemi (první a poslední branka, prodlužovací branka, kombinace 
vlásenka a vertikála), platí čl. 661.4.1.

805     Start
805.1     Startovní intervaly
  Ve  slalomu se startuje s  nepravidelnými startovními intervaly. Vedoucí 

časoměřičů a výpočtové techniky nebo jeho pomocník hlásí startérovi 
ve  shodě s  JURY, kdy může závodník startovat. Závodník, který je ještě 
na trati, nemusí v tom okamžiku ještě projet cílem.

805.2     Startovní pořadí
805.2.1     V 1. kole se startuje v pořadí startovních čísel.
805.2.2     Pro startovní pořadí ve 2. kole viz čl. 621.11.
805.3     Startovní povel
  Jakmile dostal startér povolení ke startu, vydá závodníkovi návěští „READY 

– ATTENTION – ACHTUNG – POZOR“ a několik sekund nato startovní povel 
„GO! – PARTEZ! – LOS! – VPŘED!“. Závodník musí odstartovat do 10 sekund 
po povelu vpřed.

805.3.1     Závodník se musí dostavit ke  startu nejpozději do  1 minuty po  výzvě 
příslušného funkcionáře. Časová zdržení za  nepřítomné závodníky 
mohou být uznána. Nicméně může startér omluvit zpoždění, pokud je 
to možno vztáhnout na vyšší moc. Ve sporných případech může startér 
povolit start s  podmínkou. V  tomto případě je závodníkovi umožněno 
vsunuté startovní pořadí. Startér rozhodne podle potřeby.

805.4     Platný a chybný start
  Závodník musí startovat podle čl. 805.3, jinak může být diskvalifikován.

806     Provedení slalomu
806.1     Dvě kola
  Slalom musí mít vždy dvě kola na dvou různých tratích.
  Obě tratě se jedou v pořadí, určeném JURY. Není povoleno rozděleni 
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  startovního pole na  dvě části se stejným začátkem. Obě kola se mají 
uskutečnit ve stejný den.

806.2     Omezení pro 2. kolo
  JURY má právo redukovat počet startujících ve druhém kole na polovinu 

startovní listiny. Toto omezení musí být zveřejněno nejpozději jednu 
hodinu před začátkem závodu.

806.3     Video kontrola a filmová kontrola
  Při ZOH, MS FIS, v  SP a EP musí organizační výbor zajistit technické 

zabezpečení pro videozáznam, které umožňuje kompletní reprodukci 
slalomu. Při ostatních závodech FIS uvedených v  kalendáři se 
videozáznam a filmová kontrola doporučuje.

807     Ochranná přilba
  Závodníci i předjezdci jsou povinni nosit ochrannou přilbu, která 

odpovídá specifikacím závodního vybavení FIS.
  Měkké chrániče uší jsou povoleny pouze ve slalomu.

900     Obří slalom

901     Technická data
901.1     Výškové rozdíly
901.1.1     Tratě mužů:      250 až 450 m
901.1.2     Tratě žen:      250 až 400 m.
901.1.3     Pro ZOH, MS FIS a SP je minimální výškový rozdíl 300 m (pro ž i m).
901.1.4     Tratě pro kategorii žactva
     Mladší i starší žactvo: 200 až 350 m
  Obří slalomy pro kategorii U16 (K2) musí mít dvě kola a také, pro U14 (K1) 

by měla tato možnost platit také.
901.1.5     Závody ENL ženy, muži:      200 až 250 m.
901.2     Brány
901.2.1     Brána obřího slalomu se skládá ze čtyř slalomových tyčí a dvou terčů  

(čl. 680.2.1.2).
901.2.2     Používají se střídavě červené a modré terče. Terče jsou cca 75 cm široké  

a 50 cm vysoké. Na  tyčích musí být umístěny tak, aby spodní okraj byl 
cca 1 m nad sněhem a upevněny tak, aby mohly být od  tyčí odtrženy. 
(viz též čl. 690).

901.2.3     Brány jsou široké nejméně 4 m a nejvýše 8 m. Rozdíl mezi dvěma 
následujícími točnými tyčemi nesmi být menší než 10 m.Při závodech 
žactva nesmí být vzdálenost mezi dvěmi navazujícími točnými terči větší 
než 27m.

901.2.4     Obří slalom musí být vytyčen následovně (počet změn směrů 
zaokrouhlením nahoru nebo dolů za desetinnou čárkou):

     11 až 15% výškového rozdílu, udaného v metrech.
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     Žactvo: 13 až 17% výškového rozdílu.
     Závody ENL 13 až 15% výškového rozdílu.

902     Tratě
   Všeobecné vlastnosti tratě
  Terén má být co možná vlnitý a měnivý. Trať musí mít šířku cca 40 m. 

Homologační inspektor rozhodne, zda tato šířka dostačuje a nařídí 
případně rozšíření. Může povolit také šířky pod 40 m, pokud to umožňuje 
souvislost s  vedením stopy a terénní předpoklady a pokud to před  
a po zúžení dovolují prostory tratě.

   Příprava tratě
  Trať pro obří slalom musí být připravena obdobně jako pro sjezd. Úseky 

tratě, na nichž jsou vytyčeny brány a na nichž mají závodníci měnit směry, 
musí odpovídat přípravě pro slalom.

903     Stavba tratě
   Příprava tratě
  Při přípravě tratě je nutno zajistit následující základní úkoly:
  První kolo pokud možno vytyčit předchozí den. Obě kole se mohou konat 

na  témže svahu. Druhé kolo musí být vytyčeno znovu. Princip účelového 
využití terénu je při vytyčování obřího slalomu ještě důležitější než  
při slalomu, protože postavení brankových kombinací je méně významné, 
jednak kvůli předepsané vzdálenosti mezi branami a jednak s  ohle-
dem na  jejich šířku. Proto se doporučuje využít terén co nejvýhodněji 
a nejšikovněji jednotlivými branami. Figury mohou být uplatněny 
v  omezeném počtu na  méně zajímavých úsecích. Obří slalom se skládá 
v  rozumné míře z  dlouhých, středních a krátkých oblouků. Závodník musí  
mít možnost volby při určování své stopy mezi branami. Je třeba využít v plné 
míře šířku svahu. V místech, kde je ve výjimečných případech a na základě 
rozhodnutí JURY nutno odstranit vnější terč, platí točný terč jako brána. 
Autor tratě pro žactvo musí brát ohled na tělesnou vybavenost závodících.

904     Obří slalom s jedním terčem
     Platí všechna ustanovení IWO/PLZ OSÚ AD SLČR s výjimkou:
904.1     Obří slalom s  jedním terčem je povolen pouze na  mezinárodních 

závodech FIS/OSÚ AD SLČR(viz čl. 201.3.4, 201.3.5 201.3.6.)
904.2  Obří slalom s  jedním terčem nemá žádné vnější terče s  výjimkou první  

a poslední brány a prodlužovací brány.
904.3     Pokud není vnější terč, musí závodník objet točnou tyč točného terče se 

stejné strany, která odpovídá normální závodní stopě a návazně překročit 
imaginární spojnici dvou navazujících točných tyčí. Pokud závodník ztratí 
lyži nebo se dopustí chyby, aniž by se to týkalo zavlečení lyže, pak musí 
špička zbývající lyže a obě chodidla splnit obě tyto podmínky. Pokud 
je brána vytýčena oběma terči (první a poslední brána a prodlužovací  
brána) platí čl. 661.4.1.
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904.4     Všechna pravidla a předpisy, týkající se šířky tratě musí být posuzovány 
tak, že by se mělo jednat o představu vnějšího terče.

905   Start
905.1     V  prvním kole startují závodníci podle svých startovních čísel (čl. 621.3 

622).
905.2     Startovní pořadí ve druhém kole viz čl. 621.11

906   Provedení obřího slalomu
906.1     Obří slalom musí být uspořádán vždy ve dvou kolech (ženy a muži). Dru-

hé kolo se může konat na stejném svahu, musí ale být znovu vytyčeno. 
Pokud možno by měla být obě kola uspořádána v jednom dni.

906.2     Omezení ve druhém kole.
  Pořadatel má právo snížit počet účastníků ve druhém kolem na polovinu 

startovní listiny. Toto rozhodnutí musí padnout nejpozději jednu hodinu 
před startem prvního kola.

906.3     Video kontrola
  Čl. 806.3 platí – pokud možno – i pro obří slalom.

907     Ochranná přilba
  Závodníci a předjezdci jsou povinni používat ochrannou přilbu, která 

odpovídá specifikacím závodního vybavení FIS.
  Měkké chrániče uši jsou povoleny pouze pro slalom.

1000     Super-G

1001     Technická data
1001.1   Výškové rozdíly
1001.1.1     Tratě mužů:     
  Pro ZOH, MS FIS, SP a KoP  400 – 650 m
  Pro ostatní závody     350 – 650 m
1001.1.2     Tratě žen:     
  Pro ZOH, MS FIS, SP      400 – 600 m
  Pro ostatní závody     350 – 600m
1001.1.3     Tratě žactva     250 – 450m
1001.1.4     Závody ENL      350 – 500 m
1001.2     Délka tratě
  Trať musí být změřena pásmem nebo kolem nebo pomocí GPS a délka 

musí být uvedena na startovní i na výsledkové listině.
1001.3     Brány
1001.3.1     Brána pro super-G se skládá ze čtyř slalomových tyčí (čl. 680.2.1.2) a dvou 

terčů.
1001.3.2     Použijí se střídavě červené a modré terče. Terče mají rozměr cca 75 cm 

šířky a cca 50 cm výšky. Na tyčích musí být umístěny tak, aby jejich spodní 
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okraj byl ve  výšce cca 1 m nad sněhem a mají mít schopnost odtržení 
od tyče (viz též čl. 690).

1001.3.3     Brány jsou široké nejméně 6 m a nejvýše 8 m v  případě otevřených  
a případě vertikálních nejméně 8 m a nejvýše 12 m. Terče musí být 
na tyčích upevněny tak, aby aspoň z jedné tyče mohly být odtrženy.

1001.3.4     Super-G musí být vytyčen následovně: (počet bran se za desetinnou čárkou 
zaokrouhluje nahoru nebo dolů):

     Minimální počet změn směrů pro závody FIS je 7% výškového rozdílu. Pro 
ZOH, MS FIS, SP a KoP je tento minimální počet 6% výškového rozdílu.

     Vzdálenost mezi točnými tyčemi navazujících bran musí být nejméně 
25m (viz čl.1003.1.1).

     Závody žactva:      minimálně 8%, maximálně 12% výškového rozdílu.
     Závody ENL:  minimálně 7% výškového rozdílu.

1002     Trať
1002.1     Všeobecné vlastnosti tratě.
  Terén je podle možností vlnitý a se střídavým sklonem. Trať musí být 

normálně 30 m široká.
  Inspektor pověřený homologací tratě rozhodne, zda je trať dostatečně 

široká a v případě nutnosti nařídí rozšíření. Může v souvislosti s vedením 
stopy při terénních předpokladech povolit i šířku pod 30 m, pokud to 
dovoluje prostor před a po zúžení.

1002.2     Příprava tratě
  Trať musí být připravena tak jako pro sjezd. Úseky, na nichž jsou vytyčeny 

brány a v nichž se má zatáčet, musí mít úpravu jako pro slalom.
1002.3     Volné jízdy na trase závodu
  Závodníci mají mít pokud možno před vytyčením tratě možnost volné 

jízdy na uzavřeném závodním prostoru.
1002.4     Homologace pro tratě super-G žactva
  Všechny tratě, určené pro super-G žactva, musí být homologovány. 

Pokud se využije tratě homologované pro OS FIS, je nutná bezpečnostní 
inspekce technickým expertem.

1003     Stavba tratě
1003.1     Příprava trasy
  Při přípravě trasy je třeba dodržovat následující zásady:
1003.1.1     Doporučuje se vytyčovat jednotlivé brány tak, aby se využilo co 

nejvýhodněji terénu. Brankové kombinace podle čl.803.3 využívat 
pouze ve velmi malém počtu případů. Vzdálenost navazujících točných 
brankových tyčí může být v tomto případě menší než 25 m, ale nesmí to 
být méně než 15 m.

1003.1.2     Super-G se skládá z dlouhých a středních oblouků v rozumném střídání. 
Závodník musí mít při stanovení své stopy mezi branami plnou možnost 
volby. Není povoleno stavět brány pouze ve spádnici svahu.
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1003.1.3     Tam, kde jsou výhodné vlny, může být využito skoků.
1003.1.4     Super-G žactva má být vytyčen střídavou formou. Má být využito 

základních forem skoků a klouzavých úseků. Volba stopy a stavba tratě 
musí odpovídat tempu a technické úrovni žáků. Žáci se mají naučit 
klouzat a zvykat si na rychlost.

1003.1.5     Stavba tratí pro U 14 (K1)
  Pro kategorii U14 a U16 musí být vytyčovány rozdílné tratě, přizpůso-

bené svým rádiusem jejich věku. Použité lyže musí odpovídat příslušným 
lyžím pro U14 (K1).

1005     Start
  Startovní pořadí a startovní intervaly podle čl. 621.3 a 622.

1006     Provedení super-G
  Super-G se jede jako jednokolový závod.

1007     Ochranná přilba
  Závodníci a předjezdci jsou povinni používat ochrannou přilbu, která 

odpovídá specifikaci závodního vybavení FIS.
  Měkké chrániče uší jsou povoleny pouze pro slalom.
1008     Žluté zóny
  Platí pravidlo čl. 705.

1100     Kombinace
1100.1     Společná ustanovení
  Na  základě čl. 201.6.2 a 201.6.9 mohou být pořádány kombinovaný 

závody v alpských disciplinách podle specifických technických ustanovení 
soutěží a podle schválených zvláštních ustanoveních FIS.

1100.2     Provedení těchto kombinovaných závodů je přípustné na všech úrovních. 
Pokud platí pro provedení samostatná pravidla (např. MS, ZOH, poháry), 
jsou tato pravidla doplňkem IWO / PLZ ÚAD.

1100.3     Pro provedení kombinačních soutěží připadají do úvahy následující modely:
	 l			 Super kombinace.
	 l			 Klasická kombinace.
	 l			 Zvláštní formy kombinace.
1100.4     Kombinované závody mohou být provedeny jako závod pro jednotlivce  

i pro družstva.      
1100.5     Startovní číslo, přidělené závodníkovi pro první závod zůstává mu až 

do konce kombinace.
  Hodnoceni kombinace je přípustné jedině za předpokladu, že závodník 

dokončí všechny závody, resp. kola a jestliže je uveden ve  výsledkové 
mezi listině.
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1100.7     Výsledky kombinačních soutěží se stanoví ze závodních časů jednotlivých 
závodů, resp. kol. Zvláštní typy kombinačních soutěží (čl. 1103.) mohou 
být počítány podle jiných předpisů.

1100.8     Organizační výbor musí uvést v rozpisu počet závodníků, který bude moci 
startovat ve  druhém nebo v  dalších závodech. JURY může tento počet 
změnit.

1100.9     Startovní pořadí – pokud se nejedná o závod s  kvalifikací – je dáno 
startovními předpisy pro jednotlivé discipliny podle čl. 621. Pro zvláštní 
formy kombinací viz čl. 1103.2.

1100.10     Pro právě skončené jednotlivé discipliny se mohou vydávat pouze 
výsledkové mezi listiny. Konečné pořadí se vydá až po  skončení všech 
disciplin, resp. kol.

1100.11     Pořadí zařazených závodů, resp. kol určuje v zásadě pořadatel, avšak musí 
to být uvedeno v  rozpisu. Změna pořadí disciplin je možná na  základě 
rozhodnutí JURY.

1101     Super kombinace
1101.1     Je to výsledek jednoho kola slalomu, provedeného podle pravidel této 

discipliny a sjezdu nebo super-G. Závod se skládá ze dvou kol.
1101.2     Sjezd nebo super-G se musí uskutečnit na trati homologované specificky 

pro tyto discipliny. Slalom se může konat na této trati.
1101.3     Obě kola se mají uskutečnit v jednom dni. (Výjimky jsou možná na základě 

rozhodnutí JURY.)

1102     Klasická kombinace
1102.1     Je to výsledek závodu ve sjezdu a ve slalomu. Každý závod je hodnocen 

samostatně.
1102.2     Pokud je slalom pořádán jako druhá disciplina, startují ve II. kole závodníci 

označení jako kombinační jezdci písmeny „K“ nebo „ZK“ na  konci 
startovního pole, pokud se neumístili v první třicítce.

1103     Zvláštní formy kombinace
1103.1     Jsou povoleny kombinace, složené ze tří nebo čtyř disciplin podle 

ustanovení čl. 700 až 1000.
1103.2     FIS/OSÚ AD SLČR může povolit soutěže, které mohou být v  rámci 

kombinace pořádány s  jinou disciplinou FIS podle čl. 700 – 1000 nebo 
s  jiným sportovním odvětvím (např. alpské lyžování s  běžeckým, 
s  plaváním nebo plachtěním atd.). Pro tyto kombinované soutěže je 
třeba získat v každém samostatném případě souhlas FIS. Podmínky účasti  
a ustanovení o provedení nesmí být v rozporu s IWO / PLZ ÚAD.

1210     Soutěže družstev
1210.1     Pořádání soutěží družstev je povoleno.
1210.2     Bez oboustranné dohody tvoří družstvo 5 závodníků, z nichž se počítají 

do výsledků časy tři nejlepších.



89

1210.3     Závodníci jednotlivých družstev musí být nominováni před losováním.
1210.4     Body FIS budou přiznány pouze za  předpokladu, že jsou jednotlivé 

závody uspořádány podle IWO / PLZ OSÚ AD SLČR.
1210.5     Pořadí družstev je dáno součtem bodů ze závodu tří nejlepších závodníků 

každého družstva. Při dosažení stejného hodnocení určí se pořadí podle 
nejlepších výsledků jednotlivých závodníků.

1210.6     Do  výsledkové listiny soutěže družstev se započítá hodnocení družstev 
z  každého závodu podle čl. 1100.7. Pro určení pořadí při stejném 
hodnocení platí lepší výsledek družstva v pořadí disciplin sjezd, super-G, 
obří slalom a slalom.

1210.7     Soutěže družstev mohou být pořádány také pro žactvo. Tyto závody jsou 
uvedeny v ustanoveních pro žákovské soutěže družstev.

1211     Soutěž národů
     Soutěž se skládá ze dvou kol (super-G a slalom) a čtyř sérií.
1211.1     Účast
  Právo účasti mají všechny státy, které mají nejméně 4 závodníky (2 muže 

a 2 ženy), kteří jsou kvalifikováni (super-G a slalom).
1211.1.1     Počet závodníků pro stát
  V  jednom kole smí startovat za  každý stát maximálně 2 ženy a 2 muži. 

Velikost celého družstva je omezena na počet 6.
1211.2     Závodní tratě
  Ženy i muži absolvují stejnou závodní trať.
1211.3     Řazení
  Státy se seřadí jak výše uvedeno v  pořadí svých bodových hodnot. Ženy 

obdrž startovní čísla 1 až 4, muži 5 až 8 a to podle abecedy.
1211.4     Hodnocení
  Součet pořadového umístění závodníků každého státu z  každé série (1 

závodník za stát je jedna série) z obou kol udává vítěze soutěže států.
  Při rovnosti bodů v  celkovém součtu umístění se zohledňuje počet 

nejlepších umístění v jednotlivých sériích /1L,2M, 3L, 4M, 5L, 6M, 7L, 8M). 
Pokud i dál trvá nerozhodný výsledek, vezme se do úvahy celkový součet 
časů ze všech sérií.

1211.5     Oznámení nominace závodníků
  5 minut před zahájením první 1.série žen.
  Před všemi ostatními sériemi po skončení předcházející, nejpozději však  

1 minutu před zahájením další.
  V  případě neohlášení sestavy v  termínu, předepsaném JURY, nebude 

závodník puštěn na start = DNS.
1211.6     Omezení startu
  Jeden a tentýž závodník může v soutěži států FIS startovat pouze jednou 

v disciplině.
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1212     Paralelní závod národních družstev 
1212.1     Druh závodu
  Národní závod družstev je uspořádán jako závod s branami a terči pro obří 

slalom.
1212.2     Složení družstva
  Celkový počet členů družstva je limitován na 6 závodníků, nejméně dva 

pro pohlaví. Každý závodník smí startovat v jednom kole pouze jednou.
1212.3     Přihlášky družstev
  Přihlášky pro národní závod družstev musí být podány 24 hodin před 

plánovaným startem.
1212.4     Pořadí závodníků v družstvu
  Družstva se seřadí podle součtu FIS bodů každého přihlášeného 

závodníka, od nejnižšího do nejvyššího součtu.
1212.5     Označení družstev
  Přihlášená družstva se spárují podle jejich pořadí (4, 8 nebo 16).
  Vytvoří se celkový přehled: (příklad pro 8 párů)
 Pár 1:     pořadí 1 proti pořadí  16 (poslední)
 Pár 2:  8  9
 Pár 3:     5  12
 Pár 4:  4 1 3
 Pár 5:     3  14 ( třetí od konce)
 Pár 6:     6      11
 Pár 7:  7  10
 Pár 8:  2  15 (předposlední)
  Nejlepší stát obdrží podle pořadí národů startovní číslo 1 a poslední stát 

poslední číslo.
  Žena obdrží v abecedním pořadí startovní čísla počínaje číslem 1, muži 

počínaje číslem 5. Pokud není pár neobsazen, kvalifikuje se automaticky 
zbývající stát do dalšího kola.

1212.6     Průběh závodu
  Každé kolo mezi dvěma závodníky je dáno jednou jízdou. Startovní pořadí 

je následující: (jako příklad pro pár 1)
  Červená trať stát 1 L 1  proti  modrá trať poslední stát L 1
  Červená trať stát 1 M 1  proti modrá trať poslední stát M 1
  Modrá trať stát l L 2  proti  červená trať poslední stát L 2
  Modrá trať stát 1 M 2 proti  červená trať poslední stát M 2
  Modrá trať je vpravo ve směru jízdy.
1212.7     Bodování
  Vítěz každého kola získává 1 bod pro svůj stát. Při rovnosti výsledků 

jednoho kola získávají oba státy 1 bod.
  V  případě rovnosti všech párů (2:2) vítězí stát s  nejrychlejším časem 

nejrychlejší ženy a nejrychlejšího muže ( v  případě rovnosti druhých 
nejlepších).

  Pokud v jakémkoliv kole upadnou oba závodníci, vítězí ten z nich, který 
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projel cílem jako první. .Pokud nikdo ze závodníků nedojede do cíle, vítězí 
stát, jehož závodník absolvoval delší úsek tratě.

1212.8     Důvody pro diskvalifikace (bezprostředně a bez protestů)
	 l			Záměna kol
	 l			Ovlivnění soupeře – úmyslně i neúmyslně
	 l			Nesprávný průjezd brány (čl. 661.4.2)
1212.9     Ceny
  Organizační výbor může předat zúčastněným družstvům a rovněž 

jednotlivým závodníkům ceny jako např. nejrychlejší ženě/muži nebo 
závodníkovi s nejvíce dosaženými body.

1212.10     Pohárové body
  Na  základě rozhodnutí příslušné řídící složky mohou být vyhodnoceny 

pohárové body.

1213     Speciální pohárová pravidla
  Na základě rozhodnutí příslušné řídící komise FIS mohou být provedeny 

speciální limitované soutěže např. městských lyžařů – CIT.
1220   Paralelní závody
1221     Pojem     
  Paralelní závod je pořádán současně pro dva nebo více závodníků 

na vedle sebe ležících tratích, na nichž stavba, terén a příprava sněhové 
podložky musí být co možná nejjednotnější.

1222     Výškové rozdíly
  Výškový rozdíl činí 80 až 100 m se 20 až 30 brankami bez započítávání 

startu a cíle To odpovídá času v rozmezí 20 až 25 sekund.
1223     Výběr a příprava tratě
1223.1     Je třeba zvolit svah dostatečně široký, pokud možno konkávní (což 

umožňuje výhled na  celou trať z  každého místa). Změny sklonu a vy-
výšeniny musí být upraveny po  celé šířce svahu. Tratě musí vykazovat 
stejný profil a stejné obtížnosti.

1223.2     Obě připravená vytyčená kola musí být upravena jako pro slalom, aby 
byla zaručena rovnost šancí.

1223.3     Pořadatel musí zajistit co nejrychlejší transport zpět na start, aby tak mohl 
být zaručen rychlý a pravidelný průběh závodu.

1223.4     Trasa musí být trvale uzavřena. Doporučuje se zdvojit pro trenéry, 
závodníky a servisní personál podél trati další ohraničení.

1224     Tratě
1224.1     Každé kolo je dáno branami. Každá z  těchto bran je tvořena dvěma 

slalomovými tyčemi, mezi nimiž je upevněn terč, který musí být upevněn 
tak, aby mohl být z jedné tyče odtržen.(Viz též čl. 690.)

1224.2     V případě dvou tratí jsou tyče a terče červené na levé trati ve směru jízdy 
a modré na opačné. Pro případ, že se jede na více než dvou tratích, musí 
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pořadatel zajistit další barvy jako zelenou nebo žlutou. Spodní okraj terče 
musí být umístěn cca 1 m nad sněhem.

1224.3     Autor tratě musí vytyčit stejná a paralelní kola. Musí respektovat plynulost 
jízdy, střídání změn směrů a nezbytné změny rytmu. Trať nesmí být shora 
dolů jedinou vertikální kombinací. 

1224.4     První změna směru musí být umístěna nejméně 8 m a nejvýše 10 m 
od startu.

1224.5   V  krátké vzdálenosti před cílem musí být rozdělení tratí velmi zřetelné, 
aby závodník byl naváděn na střed své příslušné cílové brány.

1225     Vzdálenosti mezi tratěmi
     Vzdálenost mezi koly dvou točných terčů (od jedné točné tyče ke druhé) 

musí být nejméně 6 a nejvýše 8 m. Tatáž vzdálenost musí být dodržena i 
na startu.

1226     Start
1226.1     Startovací zařízení
     Dvě výklopné branky 100 cm široké a 40 cm vysoké, schválené FIS. 

Otevírání branek: musí být simultánní a s možností připojení na časomíru.
1226.2   Start je řízen JURY společně se startérem. JURY může povolit start až 

po  uvolnění tratě. Může být zvolen způsob startování za  předpokladu,  
že je zaručena jeho rovnost a že to odpovídá čl. 1226.1.

1226.3     Chybný start. Potrestán je:
1226.3.1     Startující, který odstartuje předčasně.
1226.3.2     Startující, když neumístí obě hole na vyznačená místa.
1226.3     Startující, který odstartuje za pomoci startovní branky.
1226.4     Startovní povely
  Dříve než dá startér návěstí „Ready – set“, Attention – pret“ nebo „Achtung 

– bereit“, „Pozor – připravit“ a vydá startovní povel, musí se přesvědčit,  
zda jsou startující připraveni.:

1226.5     Pokud dojde na  jedné nebo na  obou startovních brankách k  technické 
chybě zablokováním, start se opakuje.

1227     Cíl
1227.1     Cílová zařízení jsou symetrická. Cílová čára je paralelní se startovní čárou.
1227.2     Každý z cílů je označen dvěma kůly a mezi nimi napnutým transparentem. 

Každý cíl musí být nejméně 7 m široký. Vnitřní cílové kůly stojí vedle sebe.
1227.3     U vjezdu do cíle (do cílů) musí být instalováno optické rozdělení a tratě 

musí být odděleny i za cílem.

1228     JURY a autor tratě
1228.1     Složení JURY:
	 l			Technický delegát
	 l			Arbitr
	 l			Ředitel závodu
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1228.2     Autor tratě je určen JURY (pokud nedošlo k nominace z FIS). Dříve než se 
vytyčí paralelní tratě, musí autor tratě za přítomnosti JURY a funkcionářů 
odpovědných za  trať (ředitel závodu a velitel tratě) vykonat inspekci  
a studium tratě.

1229     Měření časů
     Vzhledem k  tomu, že start je totožný měří se pouze rozdíl časů při 

průjezdu závodníků cílem.V jedné sadě fotobuněk zruší první závodník, 
který projíždí cílem, časomíru a dostane čas nula, následující závodníci 
zastavují svou časomíru, která tak vyjadřuje časový rozdíl za  prvním 
závodníkem s přesností na setinu sekundy.

1230     Provedení paralelního závodu na dvou tratích     
     Každý souboj mezi dvěma závodníky se uskutečňuje ve  dvou kolech,  

při čemž si závodníci ve druhém kole vymění tratě.
1230.1     Počet závodníků
  Finále soutěže se zúčastní nejvýše 32 závodníků. Těchto 32 závodníků se 

buď přímo přihlásí nebo vybere podle výsledků dřívějších závodů, v nichž 
se vybere 32 nejlépe umístěných.

1230.2     Vytvoření dvojic
1230.2.1     Určí se 16 dvoučlenných skupin a to buď podle klasifikace z předchozích 

výběrových závodů nebo podle celkového umístění ve  SP nebo  
v kontinentálních pohárech a nebo podle jejich bodů FIS a to následovně:

 Skupiny: (Celkový přehled.)
	 l			1.– 32.      9. – 24.     
	 l			2. – 31.     10. – 23
	 l			3. – 30.     11. – 22.
	 l			4. – 29.     12. – 21.
	 l			5. – 28.     13. – 20.
	 l			6. – 27.     14. – 19.
	 l			7. – 26.     15. – 18
	 l			8. – 25.     16. – 17.
1230.2.2   Závodníci obdrží na  základě svého ohodnocení startovní čísla 1 až 32  

a ponechají si je až do konce závodu     
1230.2.3   Startovní pořadí podle celkového přehledu shora dolů. Všechny páry 

absolvují nejprve první a následovně druhé kolo.
  Nižší startovní číslo jede nejprve červenou trať, vyšší startovní číslo 

modrou trať. Ve druhém kole se tratě prohodí. Tímto systémem se startuje 
ve všech kolech vč. finále.

1230.2.4   Závodníci vykonají prohlídku tratě jedenkrát shora dolů na lyžích. 
   Doba prohlídky je 10 min.
   Po první části se kvalifikuje 16 vítězů, tj. ti, kteří ve svých skupinách měli 

nižší ze dvou časových rozdílů nebo získali dvakrát nulu.
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1230.2.5     Závodníci, kteří nemají v první jízdě soupeře, mají právo před zahájením 
závodu na jednu tréninkovou jízdu.

1230.2      Osmifinále
  16 kvalifikovaných závodníků startuje párově podle celkového přehledu 

shora dolů.
1230.3.1     8 závodníků se kvalifikuje do čtvrtfinále.
1230.3.2     8 vyřazených obdrží stejné pořadí (9.).
1230.4     Čtvrtfinále
1230.4.1     8 kvalifikovaných závodníků startuje podle celkového přehledu párově 

shora dolů.
1230.4.2     Závodníci, kteří vypadli, obdrží stejné pořadí (5.).
1230.5     Semifinále a finále
1230.5.1     4 kvalifikovaní závodníci startují podle celkového přehledu shora dolů.
1230.5.2     Poražení z  nich startují před finálem samostatně v  boji o 3. a 4. místa  

a to nejprve první jízda semifinalistů, potom první finálová jízda, následuje 
druhá semifinalistů a posléze druhá finálová jízda.

1231     Kontrola průjezdů
  Brankoví rozhodčí mají svá stanoviště na vnějších stranách tratí. Obdrží 

vlajku barevně totožnou s  tratí u níž jsou nasazeni (červenou nebo 
modrou), aby mohli okamžitě signalizovat JURY zaznamenanou chybu 
ve svém kontrolovaném úseku.

  Uprostřed závodu stojí jeden funkcionář, který kontroluje správnost nebo 
nesprávnost zvednutí červené nebo modré rozhodcovské vlajky. 

1232     Diskvalifikace
1232.1      Vyloučení následuje po následující chybách:
	 l			Chybný start. (čl.1226.3)
	 l			Záměna jednoho kola za druhé.
	 l			Omezení soupeře, ať chtěné nebo nechtěné.
	 l			Nesprávné objetí kolem obloukového terče.( čl. 661.4.2)
   Závodník, který byl v  prvním kole diskvalifikován nebo je nedokončil 

(DNF), startuje ve druhém kole startuje s časovým postihem.
1232.2     Závodník, který byl ve druhém kole diskvalifikován nebo je nedokončil,  

je vyloučen.
1232.4     Pokud oba závodníci nedokončili druhé kolo, platí výsledek kola prvního. 

Pokud byli oba v  prvním kole diskvalifikováni nebo je nedokončili, 
postupuje ten, který ve druhém kole absolvoval delší úsek.

1232.5     Časový postih
  Činí maximálně 0,5 sec. V  každém případě nemůže být časový rozdíl 

mezi páry v prvním kole vyšší než časový postih.Pokud dojde po druhém 
kole k rovnosti, postupuje závodník, který vyhrál druhé kolo. Pokud jsou 
ve  druhém kole oba závodníci diskvalifikováni nebo je nedokončili, 
pak postupuje ten, který absolvoval delší úsek tratě dříve než byl 
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diskvalifikován nebo než závod dokončil. Pokud byli oba závodníci 
diskvalifikováni ve stejné bráně nebo závod nedokončili, pak postupuje 
ten, který vyhrál první kolo.

1233     Pravidla slalomu
  V  případě. že dojde k  situacím, které nejsou řešeny v  článcích 1220 až 

1232, musí se vyjít ze znění pravidel slalomu (čl. 800). Nicméně mohou 
být použita speciální pohárová pravidla.

1240     KO systém
1240.1     Účast
     Jsou oprávněni všichni závodníci, kteří splňují pravidla speciální série.

1241     Provedení a časový průběh
  Z  organizačních důvodů není povoleno pořádat ve  stejném dni žádný 

další závod.
1241.1     Předkolo ( kvalifikační kolo 1)
	 l			Klasické provedení, tradiční délka tratě a výškový rozdíl.
	 l			Startovní pořadí podle pravidel příslušné série.
	 l			Platnost bodů FIS vč. přirážky závodu
	 l			Startovní čísla si závodníci ponechávají až do konce závodu.
1241.2     Mezikolo 1 (kolo 2)
  Zúčastní se 30 nejlepších závodníků z předkola (30. proti 1, atd.). Nejlepší 

3 jsou kvalifikováni pro další kolo a startují podle pořadí svých časů po 15 
kvalifikovaných závodnících.

  Pokud dva závodníci kolo nedokončili nebo byli diskvalifikováni, 
kvalifikuje se do dalšího kola další nejlepší, tj. čtvrtý v pořadí. V případě 
rovnosti postupují oba závodníci do dalšího kola.

  Přestávka
1241.3     Mezikolo 2 (kolo 3)
  15 kvalifikovaných závodníků + nejlepší 3 jedou, opět vyřazovacím 

způsobem (18. proti 1. atd.).
  Pokud 2 závodníci nedokončili nebo byli diskvalifikováni, pak nejlepší 

závodník druhého kola se kvalifikuje do  3. kola, aby doplnil počet  
9 závodníků.

  V případě rovnosti postupují oba závodníci do finále.
  Přestávka
1241.4     Finále kolo 3
  9 kvalifikovaných závodníků (10 v případě rovnosti v mezikole) startuje 

v opačném pořadí časů z 2. kola mezikola.

1242     Výsledková listina závodu po mezikole a po finále
1242.1     Po 1. kole mezikola je přiděleno pořadí na 19. až 30. místě (pořadí podle 

časů, nestartující, vyřazení, diskvalifikovaní) podle časů z předkola.     
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1242.2     Po 2. kole mezikola je přiděleno pořadí na 10. až 18. místě (pořadí podle 
časů, nestartující, vyřazení, diskvalifikovaní) podle časů z. 1. mezikola.

1242.3     Po finále je dáno pořadí na 1. až 9. místě (pořadí podle časů, nestartující, 
vyřazení, diskvalifikovaní) podle časů 2. mezikola.

1242.4     Konečný výsledek je dán součtem časů ze 2. a 3. kola = vítěz.+
1242.5     Protesty: 5 minut po posledních párových jízdách.
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Příloha č. 1 – Průjezd brankami v závodech AD – čl.661

Obr. A Obří slalom/Super G/Sjezd Obr. B Paralelní slalom/
Jednoterčový obří slalom
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Příloha č. 2 – Brankové kombinace ve slalomu – čl.803
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Příloha č.3 – Slalom s jednou tyčí – čl.804
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Příloha č. 4 – Losovací pavouk paralelních závodů – čl.1220
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