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Upřesnění schválená předsednictvem FIS v Oberhofenu / SUI – listopad 2010 
 

1. IWO 2010 
  
215.2 Národním lyžařským není dovoleno přihlašovat a losovat jednoho a téhož 

závodníka ve více než v jednom závodě v témže datu. 
 
Limity pro druhé kolo 
 
806.2 Limity pro druhé kolo 

Jury má právo redukovat počet závodníků ve druhém kole na polovinu startovního 
pole z kola prvního. Rozhodnutí musí být učiněno nejpozději hodinu před startem 
prvního kola. 
(Další ustanovení tohoto čl. se škrtají.) 
 

906.2 Limity pro druhé kolo 
Jury má právo redukovat počet závodníků ve druhém kole na polovinu startovního 
pole z kola prvního. Rozhodnutí musí být učiněno nejpozději hodinu před startem 
prvního kola. 
(Další ustanovení tohoto čl. se škrtají.) 

 
    Obří slalom s jedním terčem    
 
    904      Obří slalom s jedním terčem     
      Všechny čl. IWO jsou platné s výjimkou: 
 
    904.1   Obří slalom s jedním terčem je povolen jedině v mezinárodních závodech FIS  
                (viz čl.. 201.3.4 a 201.3.6). 

904.2 Obří slalom s jedním terčem nemá žádný vnější terč s výjimkou první a poslední  
brány a bran určených . 

904.3 Pokud není vytýčen vnější terč, musí projet obě boty a obě špičky lyží kolem  
točného terče točné brány na téže straně, odpovídající přirozené stopě obřího 
slalomu. Jestliže závodník neprojel korektně imaginární linii od točného terče 
k dalšímu točnému terči, musí vystoupat zpět a obejít terč, který minul. Pokud je 
umístěn vnější terč (první a poslední brána), pak platí čl. 661.4.1. 

904.4 Všechna pravidla a upřesnění, související s technickými parametry tratě musí být  
zohledněna tak, jakoby se jednalo o imaginární vnější terč. 

 
 
 
 



    2.         Světový pohár 
                Úpravy se týkají způsoby plateb, peněžních cen, přihlašování,  losování soutěží  
                družstev, přidělování bodů, pravidel městského závodu v Mnichově 2.1.2011, jeho  
                bodování a výše peněžních odměn. 
                /V základních dokumentech OSÚ AD dále nepřeloženo.) 
 
    3.        Mistrovství světa FIS 

         Úpravy se týkají případného kvalifikačního  závodu v točivých disciplinách. 
         (V základních dokumentech OSÚ AD dále nepřeloženo.) 

 
4. Specifikace závodního vybavení a komerční označení 
 
1.2.1 Geometrické tvary 

Pro závody kategorie MAS jsou následující specifikace, pokud jde o délku a radius 
(s výjimkou super-G), doporučeny. Minimální délka lyží pro super-G je pro závody 
této kategorie závazná. 

1.2.1.1 Délka lyží 
MAS: neplatí omezení délky, šířky a radia pro ženy nad 55 let a pro muže nad 65 
let. 

3.2 Výška podrážek bot 
Vzdálenost mezi podrážkou boty a chodidlem včetně všech tvrdých a měkkých 
částí: 
Ženy, muži, žactvo mladší i starší      maximálně 43 mm 
Ženy, muži kategorie MAS                maximálně 45 mm (Doporučení.) 
Doporučení pro mládež do 11 let: 
Výška lyží a bot má  být  stejná jako pro kategorie mladšího a staršího žactva.. 

 
5. Speciální kvóty 

 
Závod Stát Disciplina Kvóty 
Všechny závody FIS CZE Všechny discipliny SVK 50 

POL 50 
Všechny závody FIS   POL Všechny discipliny CZE 50 

SVK 50 
Všechny závody FIS SVK Všechny discipliny CZE 50 

POL 50 
 
 
Překlad Vilém Podešva st. 10.11.2010 


