
Zápis SC Rules Zurich 2.10.2015 

 

Michael Huber, předseda  – přivítal, otevřel, kontrola účasti a kontrola zápisu z Varny 

1. Zpráva předsedy –  

Celkové počty závodů FIS 

 SL – 1136, 43% 

940 GS – 35,8% 

324 SG -  12:3% 

151 DH  - 5,7% 

73 AC – 2,8% 

SH – 97 závodů z toho 

Informace -Průměrná rychlost vypočítána ze závodů u vítězů  všech závodů FIS SG 82,57 km 

/h  aDH 91,65 km/h 

2. 218.3.2.  

FIS calendar data jsou pro volné použití národních svazů tak, aby je národní svazy mohly 

volně použít k překladu a úpravě. 

1232.4 – 1232.5 

Start v paralel závodě – při pádu obou závodníků je ve výhodě do dalšího kola ten, který 

dojede korektně dál. 

A také upřesnění přirážky 

695 – 701.3.2 

Barvy praporů a tyčí jen u DH orange,  mohou být použity na jakékoliv úrovni závodů 

606.2.1 a 606.2.2 

ICR- Názvosloví – Výstroj/výzbroj (Equipment) upřesnění názvosloví 

U  kombinéz blomba i label je platné do 2017/2018 a proto upřesnění v textu pravidel 

3. Dave Pym – kontrola textů a připomínky k pravidlům 

Vyzval členy, aby plnili zadané úkoly a napříště zasílali připomínky k předloženým textům 

621.3.3 

Startovní pořadí v AC na NC a NCJ může být podle DH,SG FIS bodů 

4. Informace z ostatních SC 

Ken Read – SC Children Youth 

- Problematika dětských závodů –bude dále studována a projednána na jaře. 

Elena – Klasification -  650 pravidllo upravují, 

Upravují formulář a formu kontrolních zpráv z tratí  

Chtějí zavádět více pracovních termínů v terénu, k získání zkušeností pro specialisty 

Walter Vogel – TD  - spokojeni se změnami v pravidlech, které zapracovali do školení pro TD 

Dave Pym – klasifikace – hodně diskuze kolem fixace poplatků za startovné 

- Existuje studie o mimosezónním  závodění např. v halách, na ledovcích, jižní hemisféra – 

porovnání s ostatními spor 



Jose Zingerle- stížnosti – žádné nebyly 

 

Příští zasedání  Kongres Cancun MEX 5 – 11.6.2015 

 

Zapsala Křížová O.  2.10.2015 

 

 

 

 

 


