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1 Dalis
200

Bendros visų varžybų taisyklės

201.1

Visos TSF kalendoriaus varžybos privalo būti rengiamos pagal
atitinkamas TSF taisykles.
Organizavimas ir tvarka
Organizavimo ir tvarkos nurodymus ir instrukcijas įvairioms
varžyboms galima rasti atitinkamose taisyklėse.
Dalyvavimas
Varžybos įrašytos į TSF kalendorių yra atviros tik pilnai
licencijuotiems dalyviams, registruotiems jų Nacionalinių
slidinėjimo asociacijų, atsižvelgiant į tuometimes kvotas.
Specialūs nuostatai
TSF taryba gali leisti nacionalinėms slidinėjimo asociacijoms
adaptuoti taisykles ir nuostatus organizuoti nacionalines ar
tarptautines varžybas su kitokiais kvalifikacijos būdais, bet tik tuo
atveju, jei jie neperžengia limitų, nustatytų šiose taisyklėse.
Kontrolė
Visos varžybos įrašytos į TSF kalendorių privalo būti prižiūrimos
techninio TSF delegato.
Bet kokios sankcijos, paskirtos ir paskelbtos dalyviui, organizatoriui
ar treneriui turi būti pripažintos TSF ir nacionalinės slidinėjimo
asociacijos.

200.2

200.3

200.4

200.5

200.6

201

Klasifikacija ir varžybų rūšys

201.1

Varžybos su specialiomis taisyklėmis ir/arba ribotu dalyvavimu
Nacionalinės slidinėjimo asociacijos – TSF narės – arba klubai
priklausantys šioms asociacijoms, su šių leidimu, gali pakviesti
kaimynes Nacionalines slidinėjimo asociacijas arba jų klubus į savo
varžybas. Šios varžybos negali būti skelbiamos kaip tarptautinės
varžybos ir jų ribotumas privalo būti paskelbtas iš anksto.
Varžybos su specialiomis taisyklėmis ir/arba ribotu dalyvavimu
arba dalyvaujant ne TSF nariams, gali būti rengiamos pagal TSF
tarybos patvirtintas varžybų taisykles. Šios taisyklės turi būti
paskelbtos pristatyme.
Varžybos su ne TSF nariais

201.1.1

201.2
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201.3
201.3.1
201.3.2
201.3.3
201.3.4
201.3.5
201.3.6
201.4

201.4.1

201.4.2

201.5

201.6
201.6.1

201.6.2

TSF taryba gali leisti vienai iš Nacionalinių slidinėjimo asociacijų
pakviesti į varžybas ne TSF narį (kariuomenę ar kita) arba priimti
pakvietimą iš tokių organizacijų.
Varžybų klasifikacija
Žiemos olimpinės žaidynės, TSF Pasaulio slidinėjimo čempionatai ir
TSF Jaunių Pasaulio slidinėjimo čempionatai
TSF Pasaulio taurės
TSF Žemyninės taurės
Tarptautinės TSF varžybos (TSF varžybos)
Varžybos su specialiu dalyvavimu ir/arba kvalifikacija
Varžybos su ne TSF nariais
TSF Disciplinos
Disciplina yra sporto šakos atšaka kuri gali turėti vieną ar daugiau
rungčių. Pavyzdžiui, Lygumų slidinėjimas yra disciplina, o Lygumų
slidinėjimo sprintas yra rungtis.
Disciplinų pripažinimas Tarptautinėje slidinėjimo federacijoje
Naujos disciplinos, turinčios vieną ar daugiau rungčių ir plačiai
praktikuojamos bent 25 šalyse ir 3 žemynuose, gali būti įtrauktos į
Tarptautinės slidinėjimo federacijos programą.
Disciplinų pašalinimas iš Tarptautinės slidinėjimo federacijos
Jei disciplina yra praktikuojama mažiau kaip 12 Nacionalinių
slidinėjimo asociacijų ir mažiau kaip 2 žemynuose, TSF
suvažiavimas gali nuspręsti pašalinti discipliną iš Tarptautinės
slidinėjimo federacijos programos.
TSF Renginiai
Renginys tai sporto ar vienos iš jo disciplinų varžybos. Jos baigiasi
reitingais ir apdovanojimais medaliais ir/arba diplomais.
Varžybų rūšys
Tarptautinės varžybos susideda iš:
Šiaurės rungtys
Lygumų slidinėjimas, Riedslidės, Šuoliai su slidėmis, Skrydžiai su
slidėmis, Šiaurės dvikovė, Komandinė šiaurės dvikovė, Šiaurės
dvikovė su riedslidėmis arba riedučiais, Komandiniai šuoliai su
slidėmis, Šuoliai su slidėmis ant plastikinių kalvų, Populiarios
lygumų slidinėjimo varžybos
Kalnų rungtys
5

201.6.3

201.6.4

201.6.5
201.6.6
201.6.7

201.6.8
201.6.9
201.6.10
201.7
201.7.1

201.7.2
201.7.3
201.7.4

Greitasis nusileidimas, Slalomas, Didysis slalomas, Super-G,
Paralelinės varžybos, Kombinuotos varžybos, KO, Komandinės
varžybos
Akrobatinio slidinėjimo rungtys
Mogulas, Dvigubas mogulas, Akrobatinis slidinėjimas (Aerials),
Slidžių krosas, Pusvamzdis (Half pipe), Akrobatinis nusileidimas,
Komandines varžybos
Snieglenčių rungtys
Slalomas, Paralelinis slalomas, Didysis slalomas, Paralelinis didysis
slalomas, Super-G, Pusvamzdis, Snieglenčių krosas, Big Air,
Akrobatinis nusileidimas, Komandines varžybos
Telemark slidinėjimas
Fimgleiten
Greitojo slidinėjimo rungtys
Speed 1 (S1), Speed Downhill (SDH), Speed Downhill Junior (SDH
Jun)
Slidinėjimo ant žolės rungtys
Kombinuotos su kitu sportu rungtys
Vaikų, Veteranų, Neįgaliųjų rungyts ir kita
TSF Pasaulio čempionato programa
Kad būtų įrašytas į TSF čempionato programą, renginys privalo
turėti geografinį bei skaitinį pripažinimą ir turi būti bent du
sezonus įskaičiuotas Pasaulio taurėje prieš pateikiant prašymą
svarstymui.
Renginiai priimami į Pasaulio čempionatus ne vėliau kaip trys
metai prieš jų pradžią.
Vienas renginys negali skirti reitingų ir asmenims ir komandoms.
TSF Pasaulio čempionatuose ir TSF Jaunių Pasaulio čempionatuose
visose disciplinose (Kalnų, Šiaurės, Snieglenčiu, Akrobatinio
slidinėjimo, Žolės slidinėjimo, Riedslidžių, Telemarko, Greitojo
slidinėjimo) medaliai gali būti įteikiami kai komandinėse ar
asmeninėse varžybose yra atstovaujamos bent 8 šalys.

202

TSF Kalendorius

202.1
202.1.1

Kandidatūra ir paskelbimas
Kiekviena Nacionalinė slidinėjimo asociacija pagal „Pasaulio
čempionatų organizavomo taisykles“ turi teisę siulyti savo
kandidatūrą rengti TSF Pasaulio čempionatus.
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202.1.2

202.1.2.1

202.1.2.2

202.1.2.3

202.1.2.4

202.1.2.5

202.1.2.6

Norint užregistruoti bet kokias kitas varžybas į tarptautinį
slidinėjimo kalendorių, Nacionalinė slidinėjimo asociacija turi
pateikti registraciją Tarptautinei slidinėjimo federacijai pagal TSF
Kalendoriaus konferencijos taisykles, paskelbtas TSF.
Nacionalinų slidinėjimo asociacijų prašymai turi būti išsiųsti į TSF
naudojant TSF kalendoriaus programą
(ftp://ftp.fisski.ch/Software/Programs/) iki Rugpjūčio 31 dienos
(Gegužės 31 dienos Pietiniame pusrutulyje).
Varžybų paskirstymas
Varžybų paskirstymas Nacionalinėms slidinėjimo asociacijoms yra
vykdomas per elektroninį komunikacijos procesą tarp TSF ir
Nacionalių slidinėjimo asociacijų. Pasaulio taurių varžybų
kalendoriai turi būti patvirtinti tarybos, pagal atitinkamo
techninio komiteto pasiulymus.
Patvirtinimai
Varžybos, esančios TSF kalendoriuje, gali būti vykdomos tik TFS
patvirtintose trasose ir šuolių kalvose. Patvirtinimo sertifikato
numeris turi būti nurodomas registruojant varžybas į TFS
kalendorių.
TFS kalendoriaus publikacija
TFS kalendorius yra publikuojamas Tarptautinės slidinėjimo
federacijos jos puslapyje www.fis-ski.com. Įvairūs pakeitimai,
atšaukimai ar atidėjimai pateikiami periodiškai atnaujinant
kalendorių.
Atidėjimai
Prireikus atidėti varžybas esančias TSF kalendoriuje, TSF turi būti
skubiai informuota ir nauji pakvietimai išsiųsti Nacionalinėms
slidinėjimo asociacijoms. Kitu atveju varžybose negali būti skiriami
TSF taškai.
Kalendoriaus mokesčiai
Kartu su metiniu mokesčiu TSF nustato kalendoriaus mokestį
kiekvienam renginiui. Paraiškoms, pristatymos 30 dienų iki
renginio datos, bus taikomas papildomas 50% kalendoriaus
mokestis. Kalendoriaus mokestis už varžybas, kurios turi būti
nukeltos, lieka atitinkamos Nacionalinės slidinėjimo asociacijos
pareiga apmokėti.
Sezono pradžioje kiekvienai Nacionalinei slidinėjimo asociacijai
bus išsiųsta faktūra lygi 70% praeito sezono faktūros. Ši suma bus
7

202.1.3

202.2

203

203.1
203.2

203.2.1

203.3

nurašyta nuo asociacijos TSF sąskaitos. Gale sezono kiekviena
Nacionalinė slidinėjimo asociacija gaus išsamią faktūrą už visas
registruotas varžybas sezono metu. Skirtumas tarp sezono
pradžios ir pabaigos faktūrų bus atitinkamai nurašytas arba
grąžintas Nacionalinei slidinėjimo asociacijai.
Varžybų organizatoriaus samdymas
Esant atvejui kai Nacionalinė slidinėjimo asociacija samdo varžybų
organizatorių, pvz registruotą slidinėjimo klubą, tai turi būti
daroma naudojant registracijos formą „Nacionalinė slidinėjimo
asociacija ir organizatorius“ arba panašius rašytinius susitarimus.
Nacionalinės slidinėjimo asociacijos prašymas pridėti varžybas į
Tarptautinį sldinėjimo kalendorių reiškia, kad reikalinga sutartis
rengti varžybas buvo pasirašyta.
Varžybų rengimas kitose šalyse
Varžybos, kurios yra vykdomos kitos Nacionalinės slidinėjimo
asociacijos, gali būti įtrauktos į TSF kalendorių tik gavus šalies,
kurioje vyksta varžybos sutikimą.

Licencija dalyvauti TSF varžybose (TSF Licencija)
Nacionalinė slidinėjimo asociacija, užregistruodama dalyvį
atitinkamoje(-ose) disciplinoje(-ose) Tarptautinėje slidinėjimo
federacijoje, tuo pačiu išduoda dalyviams, atitinkantiems
reikalingus kriterijus, licenciją dalyvauti TSF varžybose.
TSF licencijos metai prasideda Liepos 1ąją ir baigiasi kitų metų
Birželio 30 dieną.
Kad atitiktų reikalavimus dalyvauti TSF varžybose, dalyvis, privalo
turėti Nacionalinės slidinėjimo asociacijos išduotą licenciją.
Licencija turi galioti atitinkamiems metams Šiauriniame bei
Pietiniame pusrutuliuose. Licencijos galiojimas gali būti skiriamas
vienai šaliai arba vienoms ar daugiau varžybų.
Nacionalinė slidinėjimo asociacija garantuoja, kad visi dalyviai,
registruoti TSF licencijai dalyvauti TSF varžybose, sutinka su
Tarptautinės slidinėjimo federacijos taisyklėmis, ypač su nuostata,
kuri numato išskirtinę kompetenciją Sporto arbitražo teismui, kaip
teismui spręsti dopingo byloms.
Nacionalinė slidinėjimo asociacija gali išduoti TSF licenciją
dalyvauti TSF varžybose, kai dalyvis patvirtina savo pilietybę,
pateikdamas paso kopiją ir pasirašytą atleto deklaraciją pagal TSF
tarybos patvirtiną formą. Visos formos nepilnamečiams dalyviams
8

203.4

203.5

203.5.1

203.5.2

turi būti papildomai pasirašytos tėvų ar globėjų. Paso kopija ir
pasirašyta atleto deklaracija turi būti prieinamos pareikalavus TSF.
Per vienerius TSF licencijos metus dalyvis gali dalyvauti TSF
varžybose tik su licencija išduota vienos Nacionalinės slidinėjimo
asociacijos.
Prašymas TSF Licencijos registracijos pakeitimui
Visi prašymai pakeisti licencijos registraciją iš vienos Nacionalinės
slidinėjimo asociacijos į kitą yra svarstomi TSF Tarybos pavasario
susirinkimuose. Prašymas pakeisti licencijos registraciją bus
suteiktas tik tuo atveju, jei dalyvis galės įrodyti savo asmeninius
ryšius su naująja šalimi. Prieš pristatant prašymą pakeisti
licencijos registraciją, dalyvis, privalo turėti šalies, kuriai nori
atstovauti, pasą ir pilietybę. Taip pat dalyvis privalo turėti
gyvenamąją vietą naujojoje šalyje bent 2 metus iki prašymo
pakeisti licencijos registraciją datos. Išimtis 2 metų taisyklei gali
būti pritaikoma jei dalyvis gimė naujosios šalies teritorije arba
kurio mama arba tėvas yra naujos šalies piliečiai. Prašymai nebus
išpildyti jei mama arba tėvas gavo naujos šalies pasą, bet nėra
nuolatiniai jos gyventojai ir/arba toje šalyje nėra dalyvio kilmės.
Papildomai dalyvis kartu su prašymu turi pristaty išsamų savo
asmeninių aplinkybių paaiškinimą ir priežastis licencijos
registracijai pakeisti.
Jei dalyvis jau dalyvavo TSF kalendoriaus renginiuose
atstovaudamas vienai Nacionalinei slidinėjimo asociacijai, kartu su
pilietybės, paso ir gyvenamosios vietos nuostatomis aprašytomis
203.5 straipsnyje, jis turi gauti raštišką sutikimą iš tos asociacijos,
kad yra paleidžiamas. Tik gavus sutikimą, naujoji Nacionalinė
slidinėjimo asociacija gali pateikti prašymą pakeisti licencijos
registraciją.
Jei toks sutikimas neduotas, dalyvis negali dalyvauti TSF
kalendoriaus varžybose 12 mėnesių nuo sezono, kuriame
atstovavo senąją Nacionalinę slidinėjimo asociaciją, pabaigos.
Taip pati šiuo periodu naujoji Nacionalinė slidinėjimo asociacija
negali jam išduoti licencijos dalyvauti TSF varžybose.
Šios taisyklės taip pat galioja kai dalyvis turi daugiau nei vieną
pilietybę ir nori pakeisti Nacionalinės slidinėjimo asociacijos
licencijos registraciją.
TSF taryba pasilieka teisę savo nuožiūra suteikti arba nesuteikti
licencijos registracijos pakeitimą, nepaisant anksčiau minėtų
9

203.5.3

203.5.4

203.5.5

sąlygų, atsižvelgdama į Tarptautinės slidinėjimo federacijos
interesus (pvz nesuteikti licencijos registracijos pakeitimo jei
Nacionalinė slidinėjimo asociacija bando „importuoti“
sportininką).
Jei dalyvis neatininka visų reikalingų kriterijų pakeisti Nacionalinės
slidinėjimo asociacijos licencijos registracijai, jo pareiga yra raštu
pademonstruoti TSF tarybai, kad išskirtinės aplinkybės egzistuoja
ir kad TSF yra naudinga suteikti pakeitimą.
Dalyvis išsaugo savo turimus TSF taškus pakeisdamas Nacionalinę
slidinėjimo asociaciją, jei buvus asociacija suteikia paleidžiamąjį
raštą.
Jei bet kuris iš dokumentų, pateiktų su prašymu pakeisti licencijos
registraciją (paleidžiamasis raštas, pasas, gyvenamios vietos
deklaracija) yra suklastotas, TSF taryba skirs sankcijas dalyviui ir
naujai Nacionalinei slidinėjimo asociacijai.

204

Dalyvių kvalifikacija

204.1

Nacionalinė slidinėjimo asociacija negali pripažinti savo
struktūroje arba išduoti licencijos dalyvauti TSF ar nacionalinėse
varžybose dalyviui kuris:
pasižymėjo netinkamu arba nesportišku elgesiu arba nesilaikė TFS
medicinos ar dopingo taisyklių,
priima arba buvo priėmęs tiesioginius ar netiesioginius piniginius
mokėjimus už dalyvavimą varžybose,
priima arba buvo priėmęs prizą vertingesį už 219 straipsnyje
nustatytą vertę,
leidžia arba leido naudoti savo vardą ar nuotrauką reklamose,
išskyrus kai tai susiję su Nacionaline slidinėjimo asociacija, kai tai
yra dalis rėmimo, įrangos ar reklamos sutarties.
žinodamas varžosi ar varžėsi prieš sportininką, prieš kurį TFS
taisyklės varžytis neleidžia, išskyrus:
varžybos yra patvirtintos TSF tarybos, yra tiesiogiai
kontroliuojamos TFS arba Nacionalinės slidinėjimo asociacijos ir
yra paskelbtos „atviromis“,
nėra pasirašęs atleto deklaracijos,
yra suspenduotas.
Išduodama licenciją ir užregistruodama dalyvauti TSF varžybose,
Nacionalinė slidinėjimo asociacija patvirtina, kad dalyvis turi

204.1.1
204.1.2
204.1.3
204.1.4

204.1.5
204.1.5.1

204.1.6
204.1.7
204.2
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galiojantį ir pakankamą nelaimingų atsitikimų draudimą
treniruotėms ir varžyboms ir priisima pilną atsakomybę.

205

Dalyvių teisės ir pareigos

205.1

Dalyviai yra įpareigoti susipažinti su atitinkamomis TSF taisyklėmis
ir turi laikyti papildomų žiuri duodamų instrukcijų. Dalyviai taip pat
turi laikytis TSF taisyklių nuostatų.
Dalyviams draudžiama vartoti dopingą. (žiurėti TSF Anti-dopingo
taisykles ir procedūrinius nurodymus).
Kaip teigiama atleto deklaracijoje, dalyviai turi teisę informuoti
žiuri apie saugumo susirūpinimus treniruočių arba varžybų
trasose. Daugiau detalių pateikiama atitinkamos disciplinos
taisyklėse.
Dalyviai, be pateisinamos priežasties praleidę apdovanojimų
ceremoniją, praranda teisę į prizus, įskaitant piniginius.
Išskirtinėse situacijose dalyvį gali atstovauti kitas komandos narys,
bet jis neturi teisės užimti vietą ant podiumo.
Dalyviai turi elgtis sportiškai, bei padoriai su organizacinio
komiteto nariais, savanoriais, teisėjais ir publika.
Parama dalyviams
Dalyvis, užregistruotas Nacionalinės slidinėjimo asociacijos
dalyvauti TFS varžybose gali priimti:
pilną kompensaciją už keliones į varžybas ir treniruotes,
pilną kompensaciją už apgyvendinimą treniruočių ir varžybų metu,
dienpinigius;
kompensaciją už pajamų praradimą dėl Nacionalinės slidinėjimo
asociacijos sprendimų,
socialinę apsaugą, įskaitant draudimą treniruotėms ir varžyboms,
stipendijas.
Nacionalinė slidinėjimo asociacija gali skirti pinigų dalyvio
mokslams ar tolimesnei karjerai, pasitraukus iš aktyvaus sporto.
Dalyvis neturi teisės į šiuos pinigus, kurie skiriami tik pagal
Nacionalinės slidinėjimo asociacijos sprendimą.
Azartiniai lošimai varžybose
Dalyviams, treneriams, komandų delagatams ir techniniams
delegatams draudžiama statyti už varžybų, kuriose jie dalyvauja,
baigtį. Nuoroda pateikiama į TSF Lošimų ir anti-korupcijos taisykles
išleistas 2013 metų Liepą.
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206

Rėmimas ir reklama

206.1

Nacionalinė slidinėjimo asociacija ar jos nariai gali sudaryti sutartis
su komercinėmis firmomis gauti finansinei paramai ir/arba įrangai,
jei atitinkama įmonė ar organizacija yra pripažinta oficialiu
Nacionalinės slidinėjimo asociacijos tiekėju ar remėju.
Draudžiama reklamose naudoti TSF sportininkų nuotraukas,
vardus ir kita kartu su netinkamais sportininkais pagal TSF arba
Tarptautinio olimpinio komiteto taisykles.
Draudžiamos reklamos su alkoholio ir tabako produktais bei
narkotikais.
Visos kompensacijos už šias sutartis turi būti perduodamos
Nacionalinei slidinėjimo asociacijai ar jos nariams kurie turi gauti
kompensaciją pagal slidinėjimo asociacijos nuostatas.
Dalyviai negali tiesiogiai gauti jokių kompensacijų, išskyrus atvejus
paminėtus 205.6 straipsnyje. TSF bet kuriuo metu gali pareikalauti
sutarties kopijos.
Įranga gauta ir naudojama Nacionalinės slidinėjimo asociacijos su
reklamomis ir logotipais turi atitikti reikalavimus nustatytus 207
straipsnyje.
Varžybų įranga TSF renginiuose
TFS Pasaulio taurėje ir TSF Pasaulio slidinėjimo čempionatuose
galima naudoti tik įrangą ir aprangas atitikinančias TSF reklamos
taisykles, bei paskirtą Nacionalinės slidinėjimo asociacijos su jos
patvirtintomis reklamomis. Nepadorūs pavadinimai ar simboliai
ant aprangų ir įrangos yra draudžiami.
Dalyviams draudžiama nusiimti vieną ar abi slides ar snieglentę
nekirtus raudonos finišo linijos, kaip apibrežta organizatorių.
TSF Pasaulio slidinėjimo čempionatuose, TSF Pasaulio taurėse ir
kitose TSF kalendoriaus varžybose dalyviams draudžiama su savimi
turėti varžybų įrangą (slides/snieglentę, lazdas, slidžių batus,
šalmus, akinius) oficialiose ceremonijose, kuriose giedami himnai
ir/arba pakeliamos vėliavos. Dalyviams leidžiama turėti/nešioti
varžybų įrangą and podiumo, pasibaigus oficialioms ceremonijoms
(prizų įteikimui, himnams).
Nugalėtojų prezentacija/Įranga ant podiumo
TFS Pasaulio slidinėjimo čempionatuose ir kituose TFS
kalendoriaus renginiuose dalyviams leidžiama turėti ant podiumo:
- Slides/snieglentes

206.2
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206.4

206.5
206.6

206.7

12

206.8

206.9

207

207.1
207.2

207.3

- Avalynę: sportininkams leidžiama avėti savo slidžių batus, bet
draudžiama juos dėvėti kaip nors kitaip (pasikabinti ant kaklo ar
panašiai). Kiti batai negali būti turimi ant podiumo, nebent jie
yra avimi.
- Lazdos: ne ant/aplink slides, paprastai kitoje rankoje.
- Akiniai: dėvimi arba ant kaklo.
- Šalmas: tik dėvimas ant galvos, bet ne pakabintas ant slidžių ar
lazdų.
- Slidžių diržai: daugiausia du slidžių gamintojo vardais; gali būti
su vaško gamintojo vardu.
- Šiaurės dvikovės arba lygumų slidinėjimo lazdų segtukas.
Segtukas gali būti naudojamas susegti dvi lazdas kartu.
Segtukas gali būti dviejų lazdų pločio tačiau ne platesnis nei 4
centimetrai. Ilgis gali būti 10 centimetrų. Ilgoji segtuko dalis turi
būti paraleliai su lazdomis. Lazdų gamintojo reklamos gali
padengti visą segtuko paviršių.
- Bet kokie kiti priedai draudžiami: krepšiai, telefonai su raiščiais
ant kaklo, buteliai, kuprinės ir kita).
Neoficiali nugalėtojų prezentacija (gėlių ceremonija) ir nugalėtojų
ceremonija yra leidžiama iškart po varžybų, net nepraėjus
protestų terminui, bet organizatorių rizika. Privaloma matomoje
vietoje dėvėti starto numerį.
Matomoje vietoje dėvėti starto numerį ir Nacionalinės slidinėjimo
asociacijos drabužius privaloma ribotame koridoriuje (įskaitant
rezultatų iškabas bei TV interviu vietas).

Reklaminiai ir komerciniai ženklai
Kiekvieną pavasarį TSF taryba nusprendžia technines dydžių,
formų ir skaičių specifikacijas reklaminiams ženklams ateinančiam
varžybų sezonui.
Privaloma laikytis reklamų ant įrangos taisyklių.
Dalyviui, pažeidusiam reklamos taisykles, gali būti taikomos
sankcijos pagal 223.1.1 straipsnį. Nusižengimas už kurį gali būti
skiriamos sankcijos ar bauda, apibūdinamas kaip elgesys
pažeidžiant ar nežinant taisykles.
Jei Nacionalinė slidinėjimo asociacija nepasirūpina šių taisyklių
laikymusi ar dėl bet kokios priežasties nusprendžia perduoti bylą
Tarptautinei slidinėjimo federacijai, TSF gali iškart suspenduoti
dalyvio licenciją. Dalyvis ir/arba jo Nacionalinė slidinėjimo
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207.4

207.5
207.6

asociacija turi teisę į apeliaciją prieš paskelbiant galutinį
nuosprendį.
Jei reklamuotojas naudoja dalyvio vardą, titulą ar nuotrauką
reklamose, rekomendacijose ar pardavimuose be dalyvio žinios ar
sutikimo, dalyvis gali suteikti įgaliojima Nacionalinei slidinėjimo
asociacijai ar TSF imtis reikiamų teisinių veiksmų prieš minimą
įmonę. Jei dalyvis nesuteikia įgaliojimo, TSF vertina situaciją, kaip
dalyvio sutikimą reklamoms.
TSF taryba turi nuspręsti ar buvo pažeistos dalyvio kvalifikacijos,
rėmimo ir reklamos taisyklės ir kokiu lygiu.
Visose TSF kalendoriaus varžybose (ypatingai TSF Pasaulio taurėse)
varžybų ir TV zonose turi būti laikomasi TSF reklamų nuostatų.
Šie TSF reklamų nuostatai, patvirtini TSF tarybos, yra įrašyti TSF
sutartyse su taurių organizatoriais.

208

Elektroninės žiniasklaidos teisės

208.1
208.1.1

Bendrieji principai
Žiemos olimpinės žaidynės ir TSF Pasaulio čempionatai
Visos žiniasklaidos teisės Žiemos olimpinėse žaidynėse ir TSF
Pasaulio čempionatuose priklauso atitinkamai TOK ir TSF
priklausomai nuo sutarčių sąlygų.
Teisės priklausančios Nacionalinėms slidinėjimo asociacijoms
Kiekviena registruota Nacionalinė slidinėjimo asociacija
organizuojanti varžybas, įrašytas TSF kalendoriuje, savo šalyje, turi
teisę kaip elektroninės žiniasklaidos teisių savininkas, sudaryti
sutartis dėl elektroninės žiniasklaidos teisių pardavimo toms
varžyboms. Jei Nacionalinė slidinėjimo asociacija rengia varžybas
kitoje šalyje, šių taisyklių taip pat yra laikomasi, gavus šalies,
kurioje vyksta varžybos, Nacionalinės slidinėjimo asociacijos
sutikimą.
Viešumas
Konsultuojantis su TSF turėtų būti paruošiamos sutartys, kad
slidinėjimo ar snieglenčių sportas gautų kuo geresnę reklamą ir
viešąją sklaidą.
Priėjimas varžybose
Visose varžybose į žiniasklaidos zonas bus įleidžiamas tik
personalas su įranga, turintis reikiamas akreditacijas ir leidimus.
Pirmumumas bus suteiktas turintiems žiniasklaidos teises, o

208.1.2

208.1.3

208.1.4
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208.1.5

208.2

208.3
208.3.1

akreditacijų sistema turi būti sudaryta taip, kad būtų išvengta
neturinčių teisės žmonių piktnaudžavimų.
TSF tarybos kontrolė
TSF taryba pasirūpina kontrole, kad Nacionalinės slidinėjimo
asociacijos ir visi organizatoriai laikytųsi šių taisyklių. Jei sutartis ar
jos punktas sukelia Tarptautinei slidinėjimo federaciai,
Nacionalinei slidinėjimo asociacijai ar organizatoriui interesų
konfliktą, situacija bus vertinama TSF tarybos. Visa informacija turi
būti pateikta, kad būtų išvestas tinkamas sprendimas.
Apibrėžimai
Šių taisyklių kontekste bus vartojami šie apibrėžimai:
„Elektroninės žiniasklaidos teisės“ tai teisės Televizijai, Radijui,
Internetiniams ir mobiliems įrenginiams.
„Televizijos teisės“ reiškia analoginio ar skaitmeninio televizijos
vaizdo, susidedančio iš vaizdo ir garso, persiuntimą antžeminėmis
ar satelitinėmis antenomos ir kabeliais žiurėti viešai ar privačiai
televizijos ekranuose.
„Radijo teisės“ reiškia analoginių ir skaitmeninių radijo signalų
persiuntimą ir gavimą oru, laidais ar kabeliais į laidinius ar
nešiojamus įrenginius.
„Internetas“ reiškia priėjimą prie vaizdo ir garso per sujungtą
kompiuterių tinklą.
„Mobilūs ir nešiojami prietaisai“ reiškia vaizdo ir garso perdavimą
ir priėmimą per telefono operatorius mobiliuose telefonuose ar
kituose nelaidiniuose įrenginiuose.
Televizija
Varžybų pateikimo ir reklamos standartai
Sudarant pateikimo sutartis su TV organizacija ar agentūra,kuri yra
vietinė transaliuotoja, TSF kalendoriuje įrašytoms slidinėjimo ir
snieglenčių varžyboms – ypatingai TFS Pasaulio taurių varžyboms –
turi būti atsižvelgta į TV transliacijų kokybę. Ypatingai svarbu
atsižvelgiant į nacionalinius įstatymus ir taisykles transliacijoms:
a) Aukščiausia kokybė ir optimaliausias pateikimas TV signalo
(tiesioginio ar atidėto, priklausant nuo varžybų), kuriame
sportas būtų pagrindinis aspektas;
b) Adekvati arenų reklamų ir renginio remėjų išvaizda.
c) Pateikimo standartas, atitinkantis TSF TV gaires, atitinkamą
disciplinos pasiulą ir TSF varžybų lygį. Tai reškia viso renginio,
15
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208.3.3

įskaitant ir apdovanojimus, tiesioginę transliaciją (išskyrus kai
sąlygos neleidžia pateikti tiesioginės transliacijos). Ši transliacija
turi būti neutrali, neturi koncentruotis ant vieno sportininko ar
šalies ir rodyti visus sportininkus.
d) Vietinio transliuotojo tarptautinis tiesioginis signalas turi turėti
atitinkamus vaizdus anglų kalba, ypač oficialų TFS logotipą,
laiko skaičiavimą, informaciją, rezultatus ir tarptautinį garsą.
e) Kai yra tinkama vienai TV rinkai, tiesioginė transliacija turėtų
būti rodoma šalyje, kurioje vyksta varžybos ir kitose šalyse,
kurioms tai yra aktualu.
Pateikimo ir techninės išlaidos
Išskyrus kai yra kitoks susitarimas tarp Nacionalinės slidinėjimo
asociacijos ir agentūros/kompanijos valdančios teises, išlaidos už
televizijos signalo pateikimą kitų teisių eksplotacijai, priskiriamos
transliuotojui, kuris įsigijo teises šalyje, kurioje vyksta renginys,
arba produkcijos kompanijai, paskirtai paruošti signalą teisių
savininkų. Kai kuriais atvejai organizatoriai ar Nacionalinė
slidinėjimo asociacija prisiima šias išlaidas.
Kiekvienoms duotoms teisėms pagal šias taisykles, turi būti
sutartos techninės išlaidos tarp produkcijos kompanijos ar
agentūros/kompanijos valdančios teises, kurios bus apmokamos
įsigijusių teises organizacijų ir kurios siekia gauti televizijos signalą
(originalų vaizdą ir garsą be komentarų). Ši taisyklė galioja ir
kitoms pateikimo išlaidoms.
Trumpos ištraukos
Trumpos ištraukos, leidžiančios gauti priėjimą prie naujienų
neturintiems teisių, turi būti numatomos televizijoms pagal
pateiktas taisykles. Pažymima, kad daugelyje šalių nacionaliniai
įstatymai reglamentuoja trumpų ištraukų rodymą per žinių
programas.
Tos ištraukos gali būti rodomas tik per numatytas žinių programas
ir neturi būti saugomi archyvuose.
a) Tose šalyse, kuriose yra įstatymai dėl žinių prieigos prie sporto
renginių, šie įstatymai visada turės pirmenybę TSF varžybu
reportažams.
b) Šalyse, kuriose nėra įstatymų dėl žinių prieigos prie sporto
renginių besivaržančioms televizijoms ir atsižvelgiant, kad nėra
pirmenybės susitarimų tarp kompanijos valdančios teises ir
pirminio teisių turėtojo, agentūra/kompanija, valdanti
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transliacijos teises, pateikia trumpas ištraukas besivaržančioms
televizijoms, ne ilgesnes nei 90 sekundžių, 4 valandos po to kai
televizija, teisiu turėtoja parodo renginį. Šios medžiagios
panaudojimas pasibaigia praėjus 48 valandoms po varžybų. Jei
teisių turėtoja televizija atideda savo transliacijas ilgiau nei 72
valandas po varžybų pabaigos, tada besivaržančios televizijos
gali rodyti 45 sekundžių ištraukas prasidedant praėjus 48
valandoms po varžybų pabaigos ir baigiant praėjus 72
valandoms. Visi prašymai gauti ištraukoms turi būti
adresuojami agentūrai/kompanijai valdančiai teises, kuri turi
transliuotojams prieigą prie trumpų iškarpų, atsižvelgiant į
susitarimus techninių išlaidų, atsiradusių dėl medžagios
gavimo.
c) Šalyse, kuriose transliacijų teisės nebuvo nupirktos jokios
televizijos, visoms televizijų organizacijoms bus leidžiama
transliuoti 45 sekundžių ištraukas iškart kai medžiaga yra
prieinama, atisžvelgiant į susitarimus su agentūra/kompanija
valdančia teises dėl išlaidų atsiradusių gaunant šią medžiagą.
Leidimas naudoti šią medžiagą baigia galioti po 48 valandų.
d) Trumpos ištraukos yra paruošiamos ir pateikiamos šeimininkės
transliuotojos arba agentūros/kompanijos valdančios teises
pagal 208.3.2 straipsnį.
Radijas
TSF renginių reklama per radiją bus skatinama paskiriant
akreditacijas pagrindinėms radijo stotims susidomėjusioms šalims.
Leidimai į arenas bus skiriami tik toms radijo organizacijoms,
kurios turi gavę visas sutartines autorizacijas iš teisių turėtojų ir tik
radijo (garso) produkcijai ruošti. Jei tai priimtina nacionalinėje
praktikoje ir gauti leidimai, šios programos gali būti pateikiamos
radijo stoties internetiniame puslapyje.
Internetas
Išskyrus atvejus kai elektroninės žiniasklaidos teisių TSF
renginiuose pardavimo sutartyse teigiama kitaip, kiekvienas
televizijos teisių turėtojas, kuris taip pat turi ir interneto teises,
privalo pasirūpinti, kad bet kokie video srautai išskyrus trumpąsias
ištraukas būtų geoblokuoti ir neprieinami iš kitų šalių. Reguliariai
suplanuoti naujienų biuleteniai su TSF varžybų medžiaga gali būti
rodomi teisių turėtojo transliuotojo puslapyje, jei nėra padaryta
jokių pakeitimų originalioje transliuojamoje programoje.
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Vaizdo ir garso medžiaga įrašyta viešose vietose, kuriose nereikia
akreditacijų, bilietų ar nereikalingi kiti leidimai priėjimui gauti,
negali turėti varžybų įrašo. Suprantama, kad naujos technologijos
leidžia visuomenės nariams sukurti neautorizuotus vaizdo įrašus,
kurie yra skelbiami internete. Atitinkama informacija pranešanti,
kad bet koks neautorizuotas filmavimas ir vaizdo medžiagos
naudojimas yra draudžiami, bei dėl to galima užsitraukti teisinę
atsakomybę, bus pateikiami prie įėjimų ir atspausdinti ant bilietų.
Visoms Nacionalinėms slidinėjimo asociacijoms ir teisių turėtojams
bus leidžiama paskelbti trumpas ištraukas TSF puslapyje ne
komerciniams tikslams atitinkant šiems reikalavimams:
a) Kai trumpos ištraukos nebuvo gautos skelbimui internete, TSF
varžybų žinių medžiaga bus ne ilgesnė kaip 30 sekundžių per
discipliną/sesiją ir bus prieinama TSF puslapyje iki 48 valandų
po varžybų pabaigos. Finansinės sąlygos dėl šios medžiagos
pateikimo bus sutartos tarp TSF ir teisių turėtojo.
b) Teisių turėtojas arba pagrindinis transliuotojas turi pateikti
medžiagą kuo greičiau, bet ne vėliau kaip 6 valandos po
varžybų pabaigos.
Mobilūs ir nešiojami prietaisai
Kai yra skiriamos teisės transliacijoms mobiliuose ir nešiojamuose
prietaisuose, teisių pirkėjas/operatorius galės nuspręsti kokia
medžiaga iš televizijos transliacijos labiausiai atitinka jo klientų
lūkesčius. Bet kokios tiesioginės televizijos transliacijos, rodomos
šiais prietaisais, neturi skirtis nuo tų, rodomų kitais transliacijų
būdais.
Šalyse, kuriose transliacijų teisės mobiliams prietaisams nebuvo
parduotos, trumpos ištraukos ar vaizdo klipai ne ilgesni kaip 20
sekundžių, bus pasiūlomi operatoriams atsiradus medžiagai, tik kai
bus sutarta dėl techninių išlaidų teisių turėtojui/agentūrai
valdančiai teises ir ne ilgesniam nei 48 valandų periodui.
Ateities pakeitimai
TSF varžyboms ateityje, principai išdėstyti 208 straipsnyje bus
pagrindai dėl elektroninės žiniasklaidos teisių naudojimo.
Nacionalinei slidinėjimo asociacijai, atitinkamoms komisijoms ar
ekspertams parekomendavus, TSF taryba nustatys sąlygas
atitinkamas kiekvienam pasikeitimui.

Filmavimo teisės
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Visi susitarimai dėl TSF varžybų filmavimo turi būti tarp filmavimo
prodiuserių ir Nacionalinės slidinėjimo asociacijos ar įmonės,
valdančios atitinkamas teises. Visos sutartys dėl kitų žiniasklaidos
teisių turi būti gerbiamos.

210
211

Varžybų organizavimas
Organizacija

211.1
211.1.1

Organizatorius
TSF varžybų organizatorius tai žmogus ar grupė žmonių, kurie
atlieka visus reikalingus pasirengimus ir tiesiogiai rengia varžybas.
Jei pati Nacionalinė slidinėjimo asociacija nėra varžybų rengėja, ji
gali paskirti registruotą klubą šioms pareigoms užimti.
Varžybų organizatorius turi pasirūpinti, kad akredituoti žmonės
sutiktų su varžybų taisyklėmis ir žiuri sprendimais, o Pasaulio
taurės varžybose organizatoriai yra įpareigoti gauti parašus iš visų
žmonių kurie neturi galiojančios TSF sezono akreditacijos.
Organizacinis komitetas
Organizacinis komitetas susideda iš narių (fizinių ar juridinių),
kuriuos deleguoja TSF ir organizatorius. Jis vykdo organizatoriaus
teises, pareigas ir įsipareigojimus.
Organizatoriai, rengiantys varžybas, kuriose dalyvauja dalyviai,
neatininkantys kvalifikacijos pagal 203-204 straipsnius, pažeidžia
Tarptautinių varžybų taisyklas ir prieš juos TSF imsis atitinkamų
priemonių nubausti.

211.1.2
211.1.3

211.2

211.3

212

Draudimas

212.1

Organizatorius turi pasirūpinti atsakomybės draudimu visiems
organizacinio komiteto nariams. TSF pasirūpina, jos darbuotojams
ir paskirtiems organizatoriams, kurie nėra organizacinio komiteto
nariai (įrangos kontrolierius, medicinos prižiurėtojas ir t.t.)
atsakomybės draudimu, kai jie dirba TSF vardu.
Prieš pirmą treniruočių ar varžybų dieną organizatoriai privalo
turėti draudimo polisą, išduotą pripažintos draudimo bendrovės ir
jį pateikti techniniam delegatui. Organizaciam komitetui
reikalaujamas bent 1 milijono Šveicarijos frankų vertės
atsakomybės draudimas; rekomenduojama, kad ši suma būtų bent
3 milijonai; ši suma gali būti padidinta TSF tarybos sprendimu
(Pasaulio taurei ir t.t.).

212.2
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212.3

212.4

213

213.1
213.2
213.3
213.4
213.5
213.6
213.7
213.8

Taip pat polisas turi apimti, bet kokių akredituotų asmenų,
įskaitant dalyvius, ieškinius prieš kitus dalyvius, įskaitant, bet
neapsiribojant teisėjais, trasos darbuotojais, treneriais ir t.t.
Jei organizatorius neturi reikalingo draudimo poliso, jis ar
Nacionalinė slidinėjimo asociacija gali paprašyti TSF draudimo
brokerio paruošti draudimą varžyboms.
Visi dalyviai, dalyvaujantys TSF varžybose, privalo turėti
nelaimingų atsitikimų draudimą pakankamai sumai padengti
nelaimingo atsitikimo, transporto ir gelbėjimo išlaidas, įskaitant ir
varžybų pavojus.Nacionalinės slidinėjimo asociacijos yra
atsakingos už pakankamą draudimą visiems jų paskirtiems ir
išsiųstams dalyviams.
Nacionalinės slidinėjimo asociacijos ar jų dalyviai privalo pateikti
atitinkamo draudimo įrodymus, bet kada paprašius TSF, vieno iš
jos atstovų ar organizacinio komiteto.

Programa
Organizatoriai privalo publikuoti programą kiekvienoms TSF
kalendoriuje esančioms varžyboms, kurioje turi būti:
varžybų pavadinimas, vieta ir data; taip pat informacija apie
varžybų vietas ir geriausius būdus jas pasiekti;
techninė varžybų informacija ir dalyvavimo sąlygos;
pagrindinių teisėjų vardai;
pirmo komandų kapitonų susirinkimo ir burtų traukimo laikas ir
vieta;
oficialių treniruočių pradžios tvarkaraštis ir starto laikai;
oficialios informacijos lentos vieta;
apdovanojimų laikas ir vieta;
paskutinė data ir adresas registracijoms, įskaitant telefoną, faksą ir
elektroninį paštą.

214

Pranešimai

214.1

Organizacinis komitetas privalo publikuoti varžybų pranešimą.
Jame turi būti pateikta informacija aprašyta 213 straipsnyje.
Organizatoriai yra įgalioti taisyklių ir TSF sprendimų limituoti
dalyvių skaičių. Papildomas dalyvių skaičiaus mažinimas yra
įmanomas pagal 201.1 straipsnį, jei tai buvo aiškiai išdėstyta
pranešime.

214.2
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214.3

Varžybų atidėjimai, atšaukimai ar programos pakeitimai turi būti
iškart pranešti Tarptautinei slidinėjimo federacijai, visoms
pakviestoms arba užsiregistravusioms Nacionalinėms slidinėjimo
asociacijoms ir paskirtam techniniam delegatui telefonu,
elektroniniu paštu ar faksu. Varžybos perkeltos į ankstesnę datą
turi būti patvirtintos TSF.

215

Dalyvių sąrašai

215.1

Visos registracijos turi būti išsiųstos taip, kad organizacinis
komitetas gautų jas iki paskutinės registracijos dienos.
Organizatoriai privalo turėti paskutinį ir pilną sąrašą ne vėliau kaip
24 valandos prieš pirmą burtų traukimą.
Nacionalinėms slidinėjimo asociacijoms neleidžiama registruoti
tuos pačius dalyvius į daugiau kaip vienas varžybas vykstančias
tomis pačiomis dienomis.
Tarptautinėms varžyboms registruoti dalyvius gali tik Nacionalinės
slidinėjimo asociacijos. Registracijoje turi būti:
kodo numeris, vardas ir pavardė, gimimo metai, Nacionalinė
slidinėjimo asociacija;
varžybų, kurioms registruojama tikslų apibrėžimą.
TSF Pasaulio čempionatų registracijos (žiurėti TSF Pasaulio
čempionatų organizavimo taisykles).
Nacionalinės slidinėjimo asociacijos pateikta dalyvių registracija
varžyboms sudaro sutartį tarp dalyvio ir organizatoriaus ir yra
reglamentuojama atleto deklaracijos.

215.2

215.3
215.3.1
215.3.2
215.4
215.5

216

Komandų kapitonų susirinkimai

216.1

Pirmo komandų kapitonų susirinkimo ir burtų traukimo laikas ir
vieta turi būti pateikta programoje. Pakvietimai į visus kitus
susirinkimus turi būti pateikti kapitonams pirmo susirinkimo metu.
Nenumatyti susirinkimai turi būti paskelbti tinkamu metu.
Komandų kapitonų susirinkimų metu neleidžiama pakeisti atstovo
kitos šalies atstovu.
Komandų kapitonai ir treneriai turi būti akredituoti organizatorių
pagal kvotas.
Komandų kapitonai ir treneriai turi laikytis tarptautinių varžybų
taisyklių ir žiuri sprendimų bei elgtis tinkamai ir sportiškai.

216.2
216.3
216.4

217

Burtų traukimas
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217.1

217.2

217.3

217.4

217.5
217.6

Dalyvių starto laikai kiekvienoms varžyboms ir kiekvienai
disciplinai yra nustatomi pagal specialią formulę burtų keliu ir arba
taškų eilę.
Nacionalinių slidinėjimo asociacijų registruoti dalyviai bus
traukiami burtų traukime tik tuo atveju, jei buvo užregistruoti iki
registracijos pabaigos.
Jei burtų traukime dalyvis nėra atstovaujamas komandos kapitono
ar trenerio, jis bus traukiamas tik jei yra partvirtinta telefonu,
faksu ar elektroniniu paštu iki susirinkimo pradžios, kad
sportininkai, kurie yra užregistruoti, dalyvaus varžybose.
Dalyviai, kurie buvo traukiami burtų keliu, bet nedalyvavo
varžybose, turi būti pažymeti techninio delegato raporte, kartu su
nedalyvavimo priežastimis jei jos žinomos.
Visų dalyvaujančių šalių atstovai turi būti pakviesti į burtų
traukimą.
Jei varžybos turi būti atidėtos bent vienai dienai, burtai turi būti
traukiami iš naujo.

218

Rezultatų paskelbimas

218.1

Oficialiūs ir neoficialūs rezultatai yra paskelbiami pagal atitinkamų
varžybų taisykles.
Rezultatų transliacija
Visose tarptautinėse varžybose turi būti tiesioginė komunikacija
tarp starto ir finišo. Žiemos olimpinėse žaidynėse komunikacija
turi būti užtikrinta stacionaria instaliacija.
Pasaulio taurėse, Pasaulio čempionatuose ir žiemos olimpinėse
žaidynėse duomenų tarnybos zonoje yra privaloma prieiga prie
interneto, bent ADSL spartos.
Duomenys ir laikai gauti iš visų TSF varžybų yra disponuojami TSF,
organizatoriaus, Nacionalinių slidinėjimo asociacijų ir dalyvių,
panaudojimui jų pačių publikacijose, įskaitant ir internetinius
puslapius. Duomenų ir laikų panaudojimas internetiniuose
puslapiuose turi būti pagal taisykles išdėstytas TSF interneto
taisyklėse.
TSF interneto taisyklės ir duomenų, susijusių su TSF varžybose
perdavimas
Pagrindai
TSF skatina ir vertina Nacionalinių slidinėjimo asociacijų pastangas
populiarinti slidinėjimo ir snieglenčių sportą pateikiant žinutes ir

218.1.1

218.2

218.3
218.3.1
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218.3.2

218.3.3

informaciją fanams ir nariams. Internetas tampa vis labiau
svarbesnė priemonė šiai informacijai perduoti.
Šios taisyklės buvo sukurtos padėti Nacionalinėms slidinėjimo
asociacijoms perduodant TSF varžybų informaciją ir paaiškinti
sąlygas susijusias su TSF varžybų duomenų naudojimu ir
pateikimu.
TSF kalendoriaus duomenys
Specifinė TSF kalendoriaus programa yra sukurta laisvam
Nacionalinių slidinėjimo asociacijų ir trečiųjų šalių vartojimui.
Atnaujintas fiskalinis zip failas su visa pataisyta kalendoriaus
informacija bus prieinamas kiekvieną savaitę įkėlimams į TSF
kalendoriaus programą ftp puslapyje ftp://ftp.fisski.ch
Šis failas gali būti perkeltas į pačios Nacionalinės slidinėjimo
asociacijos programinę įrangą, planavimo ar kitoms paskirtims. Šie
duomenys neturi būti perduoti trečiosioms šalims ar
organizacijoms komerciniams tikslams.
Rezultatai ir turnyrinė lentelė
Nacionalinės slidinėjimo asociacijos gali gauti oficialius rezultatus,
kai jie yra patvirtini TSF taškų patikrinimo procedūros TSF ofise. Šie
duomenys bus patikėti TSF IT vadybininkui, kuris pateiks
reikalingas instrukcijas kiekvienu atskiru atveju. TSF Pasaulio
taurės rezultatuose turi būti pateikiamos padėkos rezultatų
paslaugų tiekėjams. Įvairių TSF Pasaulio taurių turnyrinės lentelės
turi būti pateikiamos po rezultatų gavimo iš rezultatų tiekėjų arba
kai rezultatai buvo įrašyti rankiniu būdu kitose taurėse.
1. Rezultatai ir duomenys iš TSF varžybų gali būti naudojami tik
Nacionalinių slidinėjimo asociacijų, organizatorių ir dalyvių
puslapiuose ir neturi būti perduoti trečiosioms šalims
komerciniam panaudojimui.
Nacionalinės slidinėjimo asociacijos gali parsisiųsti šiuos
duomenis į savo programines įrangas, rezultatų vertinimui ir
panašiai.
2. Nacionalinės slidinėjimo asociacijos, kurios nori pateikti
rezultatus savo internetinėse svetainėse, bet neturi tam
reikiamių duomenų bazių, gali įkelti nuorodą į atitinkamą TSF
puslapį. Tikslus adresas gali būti gaunamas iš TSF IT
vadybininko.
3. TSF puslapyje bus skelbiamos visos nuorodos į Nacionalines
slidinėjimo asociacijas ir jų puslapius, taip pat slidinėjimo
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218.3.4

industriją ir atitinkamas žiniasklaidos priemones. Abipusės
nuorodos turi būti pateikiamos į TSF puslapį.
Organizatorių priėjimas prie rezultatų
TSF Pasaulio taurės varžybų organizatoriai gali gauti oficialius
rezultatus iš rezultatų duomenų bazės, kai jie yra patvirtini TSF
taškų patikrinimo procedūros. Įkėlimas yra automatinis Pasaulio
taurės varžyboms ir vyksta iškart po varžybų pabaigos.
PDF failas su visais rezultatais ir turnyrinėmis lentelėmis gali būti
parsisiųstas iš www.fis-ski.com ir iš ftp://ftp. Fisski.ch/ po
brūkšnelio įrašant disciplinos kodą: AL (kalnų), CC (lygumų
slidinėjimo), JP (šuolių su slidėmis), NK (šiaurės dvikovės), FS
(laisvo stiliaus). Kiekvienos varžybos gali būti identifikuojamos
pagal varžybų kodus paskelbtus kalendoriaus puslapyje www.fisski.com.

219

Prizai

219.1

Detalios taisyklės susijusios su prizų įteikimu bus paskelbtos TSF.
Prizai gali būti suvenyrai, diplomai, čekiai ar pinigai. Prizai už
rekordų pasiekimus yra draudžiami. TSF taryba rudenį pusantrų
metų prieš slidinėjimo sezoną nusprendžia minimalią ir maksimalią
prizų vertę. Organizatoriai turi pranešti sumas TSF iki spalio 15
dienos.
Jei du ar daugiau sportininkų finišuoja su tokiu pačiu laiku arba
gauna tiek pat taškų, jiems turi būti skiriama ta pati vieta. Jiems
turi būti skiriami tie patys diplomai, prizai ir titulai. Prizų ir titulų
skirstymas traukiant burtus ar kitomis varžybomis yra
draudžiamas.
Visi prizai turi būti įteikiami ne vėliau kaip paskutinę varžybų dieną
ar paskutinį taurių etapą.

219.2

219.3

220

220.1
220.2

Komandų delegacijos, treneriai, aptarnaujantis
personalas, tiekėjų ir firmų atstovai
Šios taisyklės yra taikomos visoms disciplinoms atsižvelgiant į
specialias taisykles.
Varžybų organizacinis komitetas turi pateikti techniniam delegatui
akredituotų žmonių sąrašą.
Tiekėjams ir žmonėms teikiantiems paslaugas draudžiama
reklamuotis ribotose zonose ar dėvėti aiškiai matomus
komercinius ženklus ant drabužių ar įrangos kurie neatitinka 207
straipsnio reikalavimų.
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220.3

220.4

220.5
220.5.1

220.5.2

220.5.3

Komandų vadovai, akredituotas paslaugų personalas ir tiekėjai
gauna oficialią TSF akreditaciją ir yra įpareigoti atlikti jų nurodytą
funkciją. Atskiriems varžybų organizatoriams leidžiama akredituoti
papildomus kompanijų atstovus ar kitus svarbius asmenius.
Į trasas ar šuolių kalvas įleidžiami tik asmenys turintys oficialią TSF
akreditaciją arba išskirtinę organizatorių akreditaciją (atsižvelgiant
į specialias disciplinos taisykles).
Akreditacijų rušys
Techniniai delegatai, žiuri ir asmenys paminėti 220 straipsnyje su
aiškiai matomomis akreditacijomis turi leidimus patekti į trasas ir
šuolių kalvas.
Aptarnaujantis personalas, priskirtas komandoms, turi leidimą
patekti į starto zoną ir aptarnavimo zoną finiše. Jie neturi leidimo
patekti į trasas ar šuolių kalvas.
Įmonių atstovai, akredituoti organizatorių, bet neturintys oficialių
TSF akreditacijų, negali patekti į trasas ir ribotas aptarnavimo
zonas.

221

Medicininės paslaugos, testavimai ir dopingas

221.1

Nacionalinės slidinėjimo asociacijos yra atsakingos už jų
sportininkų fizinį pasirengimą. Visi dalyviai, moterys ir vyrai,
privalo atlikti kruopštų sveikatos patikrinimą. Šis patikrinimas turi
būti atliktas dalyvio šalyje.
Paprašius TSF medicininio komiteto ar jo atstovų, dalyvis privalo
praeiti sveikatos patikrinimą prieš ar po varžybų.
Dopingas yra draudžiamas. Bet koks šių TSF anti-dopingo taisyklių
pažeidimas bus baudžiamas pagal TSF anti-dopingo taisyklių
sąlygas.
Dopingo kontrolė gali būti atliekama bet kokiose varžybose (taip
pat ir nevaržybų metu). Taisyklės ir procedūros yra skelbiamos TSF
anti-dopingo taisyklėse ir TSF procedūriniuose nurodymuose.
Dalyvio lytis
Jei atsiranda klausimų ar protestų dėl dalyvio lyties, TSF prisiima
atsakomybę imtis visų reikiamų žingsnių dalyvio lyčiai nustatyti.
Medicinos paslaugos būtinos varžybų organizatoriams
Pagrindinis varžybų organizatorių rūpestis yra sveikata ir
saugumas visų susijusių su TSF varžybomis. Čia įskaitomi dalyviai,
savanoriai, trasos darbuotojai ir žiūrovai.
Specifinė medicinos pagalbos sudėtis priklauso nuo šių kintamųjų:

221.2
221.3

221.4

221.5

221.6
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- Varžybų dydžio, lygio ir rušies (Pasaulio čempionatas, Pasaulio
taurė, Tarpžemyninė taure, TSF lygio varžybos ir t.t.) taip pat
nuo vietininės medicinos standartų, geografinės vietos ir
aplinkybių.
- Numatomo dalyvių, pagalbinio personalo ir žiūrovų skaičiaus.
- Varžybų medicininiai organizacijai turi būti nuspręsta
atsakomybės apimtis (dalyviai, pagalbinis personalas, žiūrovai).
Organizatorius arba Medicinos ir gelbėjimo tarnybos vadovas turi
patvirtinti varžybų direktoriui arba techniniam delegatui prieš
prasidedant oficialioms treniruotėms ar varžyboms, kad
reikalaujamos gelbėjimo paslaugos yra prieinamos. Nelaimingo
atsitikimo metu ar įvykus kam nors dėl ko pirminis medicinis
planas negali būti naudojamas, atsarginis planas turi būti
paruoštas prieš atnaujinant treniruotes ar varžybas.
Specialūs reikalavimai, susiję su paslaugomis, ištekliais, personalu
ir komandų gydytojais yra aprašyti atitinkamos disciplinos
taisyklėse ir TSF medicinos vadove.

222

Varžybų įranga

222.1

Dalyvis gali dalyvauti TSF varžybose tik su įranga atitinkančia TSF
nuostatus. Dalyvis yra atsakingas už įrangą, kurią jis naudoja
(slides, snieglentes, apkaustus, batus, kostiumus ir t.t.). Jo pareiga
yra patikrinti, kad įranga, kurią jis naudoja, atitinka TSF
reikalavimus, saugumo nuostatus ir yra tinkama naudoti.
Terminas varžybų įranga apibūdina visą įrangą, kurią dalyvis
naudoja varžybose. Tai apima drabužius ir techninias funkcijas
turinčius prietaisus. Visa varžybų įranga formuoja funkcionuojantį
vienetą.
Visi nauji varžybų įrangos patobulinimai turi būti patvirtini TFS.
TSF neprisiima atsakomybės techninių patobulinimų tvirtinimui,
kurie pristatymo metu gali turėti nežinomų pavojų sveikatai ar
padidinti susižeidimų riziką.
Nauji patobulinimai ateinančiam sezonui turi būti pateikti iki
gegužės 1 dienos. Pirmam sezonui patobulinimai gali būti tik
laikinai patvirtinti ir turi būti pilnai patvirtinti prieš kitą sezoną.
Po TSF tarybos patvirtinimo varžybų įrangos komitetas publikuoja
įrangos nurodymus (įrangos elementų, kurie yra leidžiami
apibūdinimus).

222.2

222.3

222.4

222.5
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222.6

222.6.1

Iš esmės nenatūrali ar dirbtina pagalba, kuri pakeičia dalyvio
pajėgumą ir/arba kuris techniškai pakoreguoja dalyvio polinkį
silpnesniam pasirodymui, taip pat varžybų įranga, kuri turi įtakos
dalyvio sveikatai arba padidina traumų tikimybę yra draudžiama.
Kontrolės
Prieš ir varžybų sezono metu arba varžybose pateikus protestą
techniniam delegatui, Varžybų įrangos komiteto nariai ar oficialūs
TSF įrangos kontrolieriai gali atlikti įvairias kontroles. Jei yra rasti
aiškūs įtarimai, kad nuostatai buvo pažeisti, kontrolieriai ar
techniniai delegatai turi liudininkų akivaizdoje konfiskuoti įrangą ir
perduoti supakuotą ją Tarptautinei slidinėjimo federacijai, kuri
perduos įrangą oficialiai pripažintai institucijai atlikti galutinei
kontrolei. Protestuose dėl varžybų įrangos pralaimėjusi šalis turės
apmokėti tyrimo išlaidas.
Įrangos ar produktų testavimas nepriklausomose laboratorijose
negalimas varžybose, kuriose TSF techninis ekspertas atliko
kontrolę, nebent galima įrodyti, kad kontrolės nebuvo padarytos
pagal taisykles.
Matavimų rezultatai visuose TSF renginiuose, kuriuose oficialus
TSF matavimų ekspertas, naudodamas oficialius TSF matavimų
įrankius yra paskirtas, yra galutiniai ir galiojantys, nežiūrint į
ankstesnius matavimus.

223

Sankcijos

223.1
223.1.1

Bendrosios sąlygos
Nusižengimas už kurį gali būti skiriamos baudos ir sankcijos yra
apibūdinamas kaip veiksmas kuris:
nusižengia ar nesilaiko varžybų taisyklių arba
neatitinka žiuri ar individualaus žiuri nario nurodymams
pagal 224.2 straipsnį arba
yra nesportiškas elgesys.
Šie veiksmai taip pat vertinami kaip nusižengimai:
bandymas įvykdyti nusižengimą
vertimas kitus įvykdyti nusižengimą
patarimai kitiems nusižengti.
Sprendžiant ar veiksmai įvykdo nusižengimą, dėmesys turi būti
skiriamas:
ar veiksmas buvo tyčinis ar netyčinis

223.1.2

223.1.3
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223.1.4

223.2
223.2.1

223.3
223.3.1

223.3.1.1

223.3.1.2

223.3.1.3
223.3.2

223.3.3

ar veiksmas susidarė dėl nenumatytų aplinkybių.
Visos TSF narės asociacijos ir jų nariai, registruoti akreditacijoms,
turi susipažinti ir sutikti su šiomis taisyklėmis ir skiriamomis
sankcijomis, priklausomai tik nuo teisės apeliuoti į TSF įstatus ir
Tarptautinių varžybų taisykles.
Pritaikymas
Asmenys
Šios sankcijos taikomos:
- visiems asmenims, kurie yra registruoti ar akredituoti TSF, ar
varžybų, skelbiamų TSF kalendoriuje, organizatoriams varžybų
vietose, taip pat už jų ribų, bei bet kurioje vietoje susijusioje su
varžybomis ir
- visiems neakredituotiems asmenims varžybų zonos ribose.
Baudos
Už nusižengimo įvykdymą, asmenims gali būti skiriamios šios
bausmės:
žodinis arba rašytinis papeikimas
akreditacijos panaikinimas
akreditacijos neskyrimas
piniginė bauda ne didesnė kaip 100,000 Šveicarijos frankų
laiko bauda.
TSF narės asociacijos yra įpareigotos sumokėti baudas ar
administracines išlaidas už asmenius, kuriuos jos registravo ar
akreditavo.
Asmenys nepamenėti 223.3.1.1 taip pat yra įpareigoti sumokėti
TSF jiems skirtas baudas ar administracines išlaidas. Jei šie
asmenys nesumokas baudų, jiems gali būti atimamas leidimas
gauti akreditacijas į TSF renginius vieneriems metams.
Baudas reikia sumokėti per 8 (aštuonias) dienas nuo jų skyrimo.
Visiems dalyviams gali būti skirtos šios papildomos baudos:
diskvalifikacija
starto pozicijos pabloginimas
prizų ar naudos panaikinimas
pašalinimas iš TSF renginių.
Dalyvis gali būti diskvalifikuojamas tik tuo atveju, jei jo klaida
padėtų gauti pranašuma rezultatuose, išskyrus kai atskiruose
atvejuose taisyklėse nurodyta kitaip.
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223.4

223.9

Žiuri gali skirti baudas nurodytas 223.3.1 ir 223.3.2 straipsniuose,
tačiau negali skirti didesnės nei 5000 šveicarijos frankų baudos ar
pašalinti dalyvį iš kitų varžybų.
Šios bausmės gali būti skiriamos žodžiu:
- papeikimai
- akreditacijų panaikinimas vykstančiame renginyje asmenims,
kurie nebuvo registruoti per savo Nacionalinę asociaciją
- akreditacijų panaikinimas vykstančiame renginyje TSF
akredituotiems asmenims
- akreditacijos neskyrimas asmenims, kurie yra varžybų zonos
ribose ar kitos vietose, susijusiose su varžybomis
Šios bausmės turi būti skiriamos raštu:
- piniginės baudos
- diskvalifikacija
- starto vietos pabloginimas
- pašalinimai iš varžybų
- akreditacijų panaikinimas asmenims, kurie buvo užregistruoti
per Nacionalines asociacijas
- akreditacijų panaikinimas TSF akredituotiems asmenims.
Rašytiniai nuobaudų sprendimai turi būti siunčiami
prasižengusiajam asmeniui (jei jis ne dalyvis), jo Nacionalinei
asociacijai ir TSF generaliniam sekretoriui.
Visos diskvalifikacijos turi būti pažymėtos teisėjo ir/ar techninio
delegato raportuose.
Visos baudos turi būti pažymėtos techninio delegato raporte.

224

Procedūriniai nurodymai

224.1

Žiuri kompetencija
Varžybose žiuri turi teisę skirti nuobaudas daugumos balsu pagal
aukščiau minėtas taisykles. Jei balsavimas baigiasi lygiosiomis, žiuri
pirmininkas turi lemiamą balsą.
Varžybų vietoje, ypač vykstant treniruotėms ar varžyboms,
kiekvienas balso teisę turintis žiuri narys, yra autorizuotas skirti
žodinius papeikimus ir panaikinti akreditacijas skirtas šiam
renginiui.
Kolektyviniai nusižengimai
Jei keli asmenys padaro tokį patį nusižengimą tuo pačiu metu ir
tokiomis pačiomis aplinkybėmis, žiuri sprendimas vienam
prasižengusiajam, gali būti įpareigojantis visus nusižengusiuosius.

223.5

223.6

223.7

223.8

224.2

224.3
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224.4

224.5

224.6
224.7

224.8
224.8.1
224.8.2
224.8.3
224.8.4
224.9
224.10
224.10.1

224.10.2
224.11
224.11.1
224.11.2

224.12

Rašytinis sprendimas turi apimti visų prasižengusiųjų vardus ir
kiekvienam skiriamių baudų apimtis. Sprendimas turi būti
perduotas kiekvienam nusižengusiajam.
Apribojimai
Asmuo negali būti baudžiamas jei veiksmai šioms nuobaudos skirti
nebuvo pradėti per 72 valandas nuo prasižengimo.
Kiekvienas asmuo, kuris yra įtariamo nusižengimo liudytojas, yra
įpareigotas paliudyti žiuri sušauktame svarstyme ir žiuri turi
atsižvelgti į visus susijusius įrodymus.
Žiuri gali konfiskuoti visus daiktus kurie yra įtariami naudojus
įrangos taisyklių pažeidime.
Prieš paskiriant nuobaudą (išskyrus papeikimų ir akreditacijų
panaikinimo atvejus pagal 223.5 ir 224.2 straipsnius) asmeniui
kaltinamam prasižengimu turi būti suteikta galimybė gintis žodžiu
ar raštu.
Visi žiuri sprendimai turi būti aprašyti ir įtraukti:
Prasižengimas kuris įtariamai buvo įvykdytas
Prasižengimo įrodymai
Taisyklės ar žiuri nurodymai, kurie buvo pažeisti
Skirta nuobauda
Nuobauda turi atitikti nusižengimą. Žiuri skirtos baudos apimtis
turi atsižvelgti į visas lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.
Gynimai
Išskyrus atvejus minimamus 224.11 straipsnyje, žiuri nuobaudos
sprendimas gali būti apskųstas pagal Tarptautinių slidinėjimo
varžybų taisykles.
Jei skundas nebuvo pareikštas iki Tarptautinių slidinėjimo varžybų
taisyklių nustatyto termino, žiuri sprendimas tampa galutinis.
Šie žiuri sprendimai negali būti skundžiami:
Žodinės nuobaudos skirtos pagal 223.5 ir 224.2 straipsnius
Piniginės baudos, mažesnės už 1000 (vieną tūkstantį) Šveicarijos
frankų už vieną nusižengimą ir 2500 (du tūkstančiai penki šimtai)
Šveicairijos frankų už to paties asmens pakartotinus nusižengimus.
Visais kitais atvejais apeliacijos turi būti kreipiamos į apeliacijų
komisiją, kaip nurodyta Tarptautinių varžybų taisyklėse.
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224.13

224.18

Žiuri turi teisę pateikti apeliacijų komisijai baudų, didesnių nei
5000 Šveicarijos frankų ir pašalinimų iš daugiau nei tuo metu
vykstančių varžybų (223.4) rekomendacijas.
TSF taryba turi teisę pateikti apeliacijų komisijai komentarus dėl
bet kokių raštu pateiktų žiuri nuobaudų sprendimų.
Procesų išlaidos
Visos procesų išlaidos, įskaitant ir kelinių išlaidas yra apmokamos
prasižengusio asmens. Jei žiuri sprendimas yra pilnai ar dalinai
atšaukiamas, tai TSF apmoka šias išlaidas.
Piniginių baudų vykdymas
TSF pasirūpina piniginių baudų ir procesų išlaidų vykdymu.
Vykdymo išlaidos priskiriamos prie procesų išlaidų.
Visos baudos, skirtos prasižengusiam asmeniui, kurios yra
neapmokėtos, yra priskiriamos jo Nacionalinei slidinėjimo
asociacijai kaip skola.
Gerovės fondas
Visos piniginės baudos yra mokamos į TSF jaunimo skatinimo
fondą.
Šios taisyklės neapima TSF dopingo taisyklių pažeidimų.

225

Apeliacijų komisija

225.1
225.1.1

Postų skyrimai
TSF taryba iš Disciplinos taisyklių pakomitečio (ar Disciplinos
komiteto jei Disciplinos taisyklių pakomitečio nėra) paskiria
apeliacijų komisijos pirmininką ir vice-pirmininką. Vice-pirmininkas
vadovauja kai pirmininkas negali dalyvauti ar yra diskvalifikuotas
už šališkumą ar išankstinę nuomonę.
Pirmininkas paskiria tris narius (iš kurių vienas gali būti jis pats) į
Apeliacijų komitetą iš Disciplinos taisyklių pakomitečio ar
Disciplinos komiteto kiekvienai apeliuotai ar priduotai išklausyti
bylai, kurios sprendžiamos daugumos balsu.
Kad išvengti šališkumo ar išankstinės nuomonės, nariai paskirti į
Apeliacijų komitetą negali būti iš tos pačios Nacionalinės
asociacijos kaip ir pažeidėjas, kurio byla yra apeliuojama. Nariai
paskirti į Apeliacijų komitetą turi savanoriškai pranešti pirmininkui
apie bet kokius šališkumus ar išankstines nuomones, kurias jie turi
prieš ar uš prasižengusį asmenį. Asmenius, kurie yra šališki ar turi
išankstinę nuomonę, nuo Apeliacijų komisijos tarnybos turi

224.14
224.15

224.16
224.16.1
224.16.2

224.17

225.1.2

225.1.3
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225.2
225.2.1

225.3
225.3.1

225.3.2
225.3.3

225.3.4
225.3.5

225.4
225.4.1
225.4.2

diskvalifikuoti pirmininkas ar vice-pirmininkas jei pirmininkas yra
diskvalifikuotas.
Atsakomybė
Apeliacijų komisija veda svarstymus tik pažeidėjų apeliacijoms, TSF
tarybos apeliacijoms prieš varžybų žiuri sprendimus ar klausimams
dėl žiuri rekomendacijų baudoms, kurios yra didesnės už
numatytas sankcijų taisyklėse.
Procedūros
Apeliacija turi būti nuspręsta per 72 valandas po to kai ją gavo
pirmininkas, išskyrus atvejus kai visos šalys, susijusios su apeliacija,
sutaria raštu dėl svarstymo laiko prailginimo.
Visos apeliacijos ir atsakymai turi būti pateikti raštu, įskaitant ir
įrodymus, kuriuos šalys ketina pateikti prieš ar už apeliaciją.
Apeliacijų komisija nusprendžia apeliacijos vietą ir formatą
(telefoninė konferencija, asmeniškai ar elektroniniu paštu).
Apeliacijų komisijos nariai privalo gerbti apeliacijos
konfidencialumą iki tol kol sprendimas yra paskelbtas viešai ir
konsultuotis tik su kitais komisijos nariais kol vyksta svarstymai.
Apeliacijų komisijos pirmininkas gali paprašyti papildomų įrodymų
iš bet kurios susijusios šalies, jei tai nereikalauja netinkamų
priemonių.
Apeliacijų komisija apeliacijos išlaidas paskirsto pagal 224.15
straipsnį.
Apeliacijų komisijos sprendimai gali būti paskelbti žodžiu
svarstymų pabaigoje ar išklausyme jei toks vyksta. Sprendimai su
visais motyvais yra raštu perduodamas TSF, kuri perduoda juos
susijusioms šalims, jų Nacionalinėms asociacijoms ir visiems žiuri
nariams, kurių sprendimai buvo apeliuoti. Sprendimas raštu turi
būti pasiekiamas TSF ofise.
Tolesnės apeliacijos
Apeliacijų komisijos sprendimai gali būti apeliuojami TSF teismui
pagal 52, 52.1 ir 52.2 Įstatų straipsnius.
Apeliacijos TSF teismui turi būti raštu ir pateiktos TSF Generaliniui
sekretoriui pagal laiko limitus, aprašytus 52, 52.1 ir 52.2 Įstatų
straipsniuose, nuo Apeliacijų komisijos sprendimo paskelbimo
datos.
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225.4.3

Skundas Apeliciajų komisijai ar TSF teismui neatideda Varžybų
žiuri, Apeliacijų komisijos ar Tarybos nuobaudų paskyrimo
vykdymo.

226

Sankcijų pažeidimai

226.1

226.2

Kai yra pažeidimai sankcijų, kurios buvo skirtos (pagal Tarptautinių
varžybų taisyklių 223 straipsnį ar TSF anti-dopingo taisykles),
Taryba gali skirti papildomas sankcijas, kurias mano esant
tinkamoms.
Šiais atvejais kai kurios ar visos sankcijos gali būti skiriamos:
Sancijos susijusiems asmenims:
- papeikimas raštu;
ir/arba
- pinginė bauda nedidesnė nei 100,000 Šveicarijos frankų;
ir/arba
- nušalinimas nuo varžybų aukštesniu lygiu – pavyzdžiui, jei už
dopingo prasižengimą buvo skirtas trijų mėnesių nušalinimas,
už sankcijų pažeidimą bus skiriamas 2 metų nušalinimas; jei už
dopingo prasižengimą buvo skirtas nušalinimas dviems
metams, už sankcijų pažeidimus bus skiriama nušalinimas
visam gyvenimui;
ir/arba
- akreditacijų panaikinimas susijusiems asmenims.
Sankcijos Nacionalinėms slidinėjimo asociacijoms:
- TSF finansavimo Nacionalinei slidinėjimo asociacijai
panaikinimas;
Ir/arba
- TSF renginių susijusioje šalyje atšaukimas;
Ir/arba
- Kai kurių ar visų TSF nario teisių panaikinimas, įskaitant
dalyvavimą visuose TSF kalendoriaus renginiuose, balsavimo
teisę TSF kongrese, narystę TSF komitetuose.

2 Dalis
300

Lygumų slidinėjimo varžybos
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300.1

TSF patvirtintos varžybos yra reglamentuojamos šiomis TSF
publikacijomis: Tarptautinių varžybų taisyklėmis – pirma dalis
(200-299 straipsniai), antrąja dalimi (300- straipsniai), Pasaulio
taurių taisyklėmis, TSF taškų taisyklėmis ir nuorodomis ir
kasmetinėmis lygumų slidinėjimo nuorodomis, patvirtintomis
Lygumų slidinėjimo komiteto.

A. Rengimas
301

Organizacinis komitetas

301.1

Tarptautinėms varžyboms yra skiriamas organizacinis komitetas.
Organizicinis komitetas susideda iš Nacionalinių slidinėjimo
asociacijų ir organizacinio komiteto paskirtų narių. Organizacinis
komitetas administruoja organizatoriaus teises, pareigas ir
įsipareigojimus (žiūrėti 210 straipsnį).

302

Varžybų teisėjai

302.1
302.1.1

Atsakingų asmenų paskyrimas
TSF paskirti varžybų teisėjai yra:
- Žiemos olimpinėse žaidynese ir Pasaulio slidinėjimo
čempionatuose: Techninis delegatas (TD), Techninio delegato
asistentas, Žiuri nariai ir TSF varžybų direktorius (VD)
- Pasaulio taurėje: Techninis delegatas, Techninio delegato
asistentas, TSF varžybų direktorius
- Jaunių Pasaulio slidinėjimo čempionate: Techninis delegatas,
Techninio delegato asistentas ir vienas Žiuri narys
- Žemyninėse taurėse ir TSF varžybose: Techninis delegatas.
Nacionalinių slidinėjimo asociacijų paskirti varžybų teisėjai yra:
- Jaunių Pasaulio slidinėjimo čempionate, Pasaulio taurėje,
Žemyninėse taurėse ir TSF varžybose: Nacionalinis techninio
delegato asistentas.
Organizacinio komiteto paskirti nariai
Organizatorius paskiria visus kitus narius. Visoms Olimpinėms
žiemos žaidynėms, ir Pasaulio slidinėjimo čempionatams šie
techniniai varžybų teisėjai turi būti pateikti TSF tarybos
patvirtinimui:
- Varžybų vadovas
- Varžybų vadovo asistentas

302.1.2

302.1.3
302.1.3.1
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302.1.3.2

302.2
302.2.1

302.3
302.3.1

302.3.2

302.3.3

302.3.4

- Varžybų sekretorius
- Trasos vadovas
- Stadiono vadovas
Organizacinio komiteto pirmininkas arba jo asistentas atstovauja
organizacinį komitetą visuomei ir pirmininkauja organizacinio
komiteto susirinkimus. Prieš ir po varžybų jis artimai
bendradarbiauja su TSF. Žiūrėti 210 straipsnį.
Organizaciniame komitete turi būti vienas asmuo, paskirtas
varžybų vadovu, kuris yra kvalifikuotas pravesti varžybas ir
prižiūrėti techninius jų aspektus, taip pat būti pagrindine sąsaja su
žiuri. Varžybų teisėjai yra specialistai, įpatingai kvalifikuoti atlikti
jiems paskirtas užduotis. Kiekvienam varžybų teisėjui leidžiama
turėti tik vieną paskirtą darbą. Varžybų teisėjai turi būti lengvai
atpažįstami pagal jų uniformą, raiščius ant rankų ar ženklelius.
Varžybų vadovo paskirti varžybų teisėjai
Varžybų teisėjai yra:
- Varžybų sekretorius
- Trasos vadovas
- Laiko skaičiavimo ir duomenų administravimo vadovas
- Stadiono vadovas
- Kontrolės ir varžybų saugumo vadovas
Varžybų vadovas gali paskirti kitus varžybų teisėjus jei to reikia.
Varžybų teisėjai ir jų pareigos
Varžybų vadovas yra atsakingas už visus varžybų aspektus ir
prižiūri visų kitų varžybų teisėjų darbą. Jis turi periodiškai
informuoti žiuri apie pasiruošimo darbus ir pakeitimus, kuriuos gali
reikėti atlikti. Jis turi pateikti trasų žemėlapius, trasų profilius,
stadiono planus, tvarkaraščius ir t.t. žiuri nariams prieš jiems
atvykstant į varžybų vietą.
Varžybų sekretorius yra atsakingas už visą sekretorinį darbą
susijusį su techniniais varžybų aspektais: registracijas, komandų
kapitonų susirinkimą, protokolus, starto laikų ir rezultatų
pateikima, protestus.
Trasos vadovas yra atsakingas už trasų paruošimą (prižiūrėjimą,
žymėjimą, aptvėrimą), slidžių testavimo vietas, apšilimo trasą ir
tinkamą bei saugų reklaminių rėmų ir struktūrų išdėstymą.
Laiko skaičiavimo ir duomenų administravimo vadovas atsakingas
už teisėjų dirbančių prie laiko skaičiavimo (Startininkas, finišo
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302.3.5

302.3.6

302.3.7

302.3.8

teisėjas, finišo kontrolierius, fiziniai laikininkai, elektroniniai
laikininkai, tarpiniai laikininkai ir skaičiavimų teisėjai) vadovavimą
ir darbo koordinavimą.
Stadiono vadovas yra atsakingas už visą veiklą stadiono žaidimų
vietoje. Tai apima trasų paruošimą ir žymėjimą stadione, tinkamą
bei saugų reklaminių rėmų ir struktūrų išdėstymą, saugius ir aiškiai
pažymėtus takus dalyviams į startą. Stadiono vadovas yra
atsakingas pasirūpinti pakankama vieta sportininkų drabužiams,
treneriams, įrangos tiekėjams, anti-dopingo teisėjams ir medicinos
darbuotojams. Jis taip pat atsakingas už gerą bendradarbiavimą su
žiniasklaida ir apdovanojimus finišo vietoje.
Kontrolės ir varžybų saugumo vadovas yra kartu su žiuri atsakingas
už tinkamą kontrolierių išdėstymą. Taip pat jis atsakingas už visos
susijusios informacijos ir kontrolės kortelių surinkimą po varžybų ir
pranešti varžybų žiuri apie visus incidentus.
Kiekvienam postui reikalingi du kontrolieriai. Kontrolierių skaičius
ir išdėstymas nusprendžiamas nepranešant apie tai dalyviams,
treneriams ar kitiems teisėjams. Kiekvienam poste kontrolieriai
registruoja dalyvių praslydimą ir pažeidimus. Jie gali naudoti
vaizdo filmavimo įrangą. Po varžybų jie turi informuoti Kontrolės ir
varžybų saugumo vadovą apie visus įvykdytus pažeidimus ir būti
pasiruošę paliudyti tai prieš žiuri.
Žiniasklaidos vadovas yra atsakingas už optimalias darbo sąlygas
žiniasklaidai, įrangos tiekėjams ir varžybų teisėjams žiniasklaidos
zonoje. Tai apima mišrios zonos paruošimą, išdėstymą,
sužymėjimą ir veikimą. Į mišrią zoną įeina interviu pozicijos
pagrindiniui transliuotojui, televizijos stotims, radijui ir
žurnalistams, taip pat vietą fotografams. Vieta spaudos
konferencijoms ir susijusi žiniasklaidos infrastruktūra turi būti
numatyta. Jis taip pat atsakingas už atitinkamos informacijos
pateikimą spaudai, radijui ir televizijai.
Medicinos ir gelbėjimo tarnybos vadovas už visą medicinos ir
pirmosios pagalbos išdėstymą ir paruošimą, taip pat greitą
pacientų transportavimą į artimiausią tinkamą gydymo įstaigą.
Pirmosios pagalbos ir medicinos tarnyba turi būti pilnai veikianti
vykstant visoms oficialioms treniruotėms.
Visos detalės apie Medicinos pagalbos reikalavimus yra pateiktos
pirmoje TSF Medicinos vadovo dalyje, kurioje yra Medicinos
taisyklės ir nuorodos.
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303

Varžybų žiuri ir jos pareigos

303.1
303.1.1

Žiuri nariai
Visose Žiemos olimpinėse žaidynėse ir Pasaulio slidinėjimo
čempionatuose šie asmenys atlieka žiuri pareigas:
- Techninis delegatas, kuris yra žiuri pirmininkas (paskirtas TSF)
- Techninio delegato asistentas (paskirtas TSF)
- Varžybų vadovas
- Du užsienio nariai (paskirti TSF)
- TSF varžybų direktorius (paskirtas TSF)
TSF paskirti teisėjai, minami aukščiau yra skiriami TSF tarybos
pagal TSF lygumų slidinėjimo komiteto pasiulymus.
Pasaulio taurėje žiuri susideda iš šių asmenų:
- Techninis delegatas, kuris yra žiuri pirmininkas (paskirtas TSF)
- Techninio delegato asistentas (paskirtas TSF)
- TSF varžybų direktorius (paskirtas TSF)
- Varžybų vadovas
- Nacionalinis techninio delegato asistentas (paskirtas
šeimininkės Nacionalinės slidinėjimo asociacijos
bendradarbiaujant su regioniniu techninio delegato
koordinatorium)
Pasaulio jaunių slidinėjimo čempionate žiuri susideda iš:
- Techninis delegatas, kuris yra žiuri pirmininkas (paskirtas TSF)
- Techninio delegato asistentas (paskirtas TSF)
- Vienas žiuri narys (paskirtas TSF)
- Varžybų vadovas
- Nacionalinis techninio delegato asistentas (paskirtas
šeimininkės Nacionalinės slidinėjimo asociacijos
bendradarbiaujant su regioniniu techninio delegato
koordinatorium)
Universitetų žiemos žaidynėse žiuri susideda iš:
- Techninis delegatas, kuris yra žiuri pirmininkas (paskirtas TSF)
- Techninio delegato asistentas (paskirtas TSF)
- Varžybų direktorius (paskirtas tarptautinės universitetų sporto
federacijos)
- Varžybų vadovas
- Nacionalinis techninio delegato asistentas (paskirtas
šeimininkės Nacionalinės slidinėjimo asociacijos

303.1.2

303.1.3

303.1.4
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303.1.5

303.1.6

303.2

303.2.1

302.2.2
303.2.2.1

303.2.2.2

bendradarbiaujant su regioniniu techninio delegato
koordinatorium)
Azijos žiemos žaidynėse žiuri susideda iš šių asmenų:
- Techninis delegatas, kuris yra žiuri pirmininkas (paskirtas TSF)
- Techninio delegato asistentas (paskirtas TSF)
- Varžybų vadovas
- Nacionalinis techninio delegato asistentas (paskirtas
šeimininkės Nacionalinės slidinėjimo asociacijos
bendradarbiaujant su regioniniu techninio delegato
koordinatorium)
Žemyninėse taurėse ir TSF varžybose žiuri susideda iš:
- Techninis delegatas, kuris yra žiuri pirmininkas (paskirtas TSF)
- Varžybų vadovas
- Nacionalinis techninio delegato asistentas (paskirtas
šeimininkės Nacionalinės slidinėjimo asociacijos
bendradarbiaujant su regioniniu techninio delegato
koordinatorium)
Techninio delegato ir techninio delegato asistento funkcijos
Pasaulio taurėse, Pasaulio slidinėjimo čempionatuose, Žiemos
olimpinėse žaidynėse, Pasaulio jaunių slidinėjimo
čempionatuose, Žemyninėse taurėse ir TSF varžybose.
Įgaliojimai
Techninis delegatas yra TSF deleguotas asmuo organizacijoje ir
garantuoja Tarptautinei slidinėjimo federacijai, kad varžybos yra
vykdomos pagal TSF taisykles. Techninis delegatas turi turėti
galiojančią techninio delegato licenciją ir turi sugebėti kalbėti bei
rašyti anglų kalba. Techninis delegatas yra įpareigotas įtraukti
pasiruošimą, vykdymą ir povaržybinius darbus TSF ir Nacionalinės
slidinėjimo asociacijos paskirtus techninio delegato asistentus.
Techninis delegatas atsakingas už žiuri darbo organizavimą.
Paskyrimas
Olimpinėms žiemos žaidynėms, Pasaulio slidinėjimo čempionatui,
Pasaulio taurei ir Pasaulio jaunių slidinėjimo čempionatui techninis
delegatas, techninio delegato asistentas ir kiti žiuri nariai turi
turėti techninio delegato lygumų slidinėjimo licenciją.
Visoms Žiemos olimpinių žaidynių, Pasaulio slidinėjimo
čempionato Pasaulio taurės varžybose Techninis delegatas ir
techninio delegato asistentas turi būti iš kitos šalies. Visoms
kitoms tarptautinėms varžyboms techniniai delegatai gali būti
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303.3
303.3.1
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303.3.3

skiriami iš tos paties valstybės. Varžybos, kurios reguliariai
figūruoja TSF kalendoriuje, turėtų bent kas 4 metus turėti techninį
delegatą iš užsienio.
Olimpinėms žiemos žaidynėms, Pasaulio slidinėjimo čempionatui,
Pasaulio jaunių slidinėjimo čempionatui ir Pasaulio taurei Techninį
delegatą ir techninio delegato asistentą paskiria TSF lygumų
slidinėjimo komitetas. Olimpinėms žiemos žaidynėms, Pasaulio
slidinėjimo čempionatui ir Pasaulio jaunių slidinėjimo čempionatui
TSF lygumų slidinėjimo komiteto paskirti asmenys turi būti
patvirtinti TSF tarybos. Visoms kitoms tarptautinėms varžyboms
techniniai delegatai yra skiriami Taisyklių ir kontrolės pokomitečio.
Pasaulio jaunių slidinėjimo čempionatui, Pasaulio taurei,
Žemyninėms taurėms ir TSF varžyboms Nacionalinė slidinėjimo
asociacija paskiria Nacionalinį techninio delegato asistentą, kuris
yra prižiūrimas ir instruktuojamas techninio delegato.
Asmenys turintys Šalių komandų atsakingas pozicijas, negali būti
skiriami techniniais delegatais ar žiuri nariais Žiemos olimpinėse
žaidynėse, Pasaulio slidinėjimo čempionatuose, Pasaulio jaunių
slidinėjimo čempionatuose ir Pasaulio taurėse.
Žiuri pareigos
Žiuri turi pasirūpinti, kad varžybos būti organizuojamos ir
vykdomos pagal TSF taisykles. Įsipareigojimai prasideda kai žiuri
yra paskiriama ir baigiasi kai paskutinių varžybų protestai yra
nuspręsti ir oficialūs rezultatai paskelbti. Pirmas žiuri susirinkimas
turi būti rengiamas prieš pirmąsias oficialias treniruotes.
Žiuri turi išsiaiškinti ir nuspręsti:
- Ar varžybos turi būti atidedamos, pertrauktos ar atšauktos.
- Ar varžybų trasa turi būti pakeista dėl saugumo sumetimų ir ar
papildomos saugumo priemonės turi būti paruoštos trasoje
(tvoros, apsauginės medžiagos ir t.t.).
- Ar pavėluotos registracijos ir pakeitimai gali būti priimami.
- Ar protestai turi būti priimami ir skiriamos sankcijos ir
diskvalifikacijos.
- Ar skirti sankcijas sportininkui ar treneriui.
- Ar išskirtiniais atvejais turi būti starto tvarkos ar metodo
pakeitimai.
- Visus klausimus, neaptartus TSF taisyklėse.
Varžybų vietoje, ypač vykstant treniruotėms ir varžyboms
kiekvienas balso teisę turintis žiuri narys yra autorizuotas išduoti
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žodinius papeikimus ir panaikinti akreditacijas, kurios galioja šioms
varžyboms (taip pat žiurėti 224.2 straipsnį).
Žiuri pareigos prieš ir per varžybas
Įprastai žiuri turėtų atvykti į varžybų vietą pakankamai anksti, kad
turėtų bent dvi pilnas darbo dienas iki varžybų pradžios.
Techninis delegatas turi pasirūpinti, kad visos žiuri pareigos būtų
įvykdytos ir paskirstyti užduotis žiuri pagal jų galimybes ir patirtį.
Žiuri nariai turi sugebėti praslįsti trasą ir susidaryti nuomonę apie
pasiruošimus.
Žiuri pareigos prieš atvykstant į varžybų vietą.
- Pakvietimai
- Varžybų programa
- Registracijų ir tinkakumo klausimai
- Trasos ir stadiono planai
- Sniego sąlygos, nenumatytų atvejų planai (jei blogos sniego
sąlygos)
- Varžybų vietos vizitai (jei nuspęsta TSF lygumų slidinėjimo
komiteto)
Žiuri pareigos varžybų vietoje prieš varžybas
- Atsakomybės draudimas (Tarptautinių varžybų taisyklės 212.2)
- Trasos:
Patvirtinimas, paruošimas (sniego sąlygos, priežiūra, priežiūros
įranga, trasos testuotojai, sniego patruliai, planai
ekstremalioms oro sąlygoms), trasos žymėjimas, saugumo
priemonės, zonos treneriams/be jų, maitinimo punktai,
sniegomobilų privažiavimo takai (jei reikia).
- Komandų zona:
Vaškavimo galimybės, testų zona, apšilimo trasos.
- Stadionas:
Detalūs planai, ženklinimai, tvoros, bendra logistika,
informacijos vietos, garsiakalbiai.
- Medicinos paslaugos:
Pirmosios pagalbos punktai, gelbėjimo planai, dopingo kontrolė
(infrastruktūra, prižiurėtojai).
- Komandų apgyvendinimas:
Lygis, atstumas, kainos, maisto organizavimas ir kokybė.
- Varžybų ofisas:
Vieta, organizacija, įranga, darbo valandos, informacija
komandoms, formos, sąrašai (TSF taškų, turnyrinės lentelės,
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rašytiniai papeikimai), registracijos (tinkamumas, kvotos, TSF
kodai, jei reikia – grupavimai).
- Komandų kapitonų susirinkimas:
Vieta, grafikas, kambario įranga, atsigaivinimai, darbotvarkė,
prezentacija, informacija komandoms, bandomasis burtų
traukimas (jei reikia), susirinkimo prižiūrėjimas ir sprendimų
priėmimas susirinkimo metu (jei reikia).
- Laiko matavimas:
Starto ir finišo procedūros, tarpinis laiko skaičiavimas, foto
finišas, pirminis skaičiavimas, atsarginis skaičiavimas, duomenų
apdorojimas, starto sąrašų turinys ir išdėstymas, rezultatų
turinys ir išdėstymas, XML duomenų perdavimas TSF.
- Varžybų kontrolė:
Postai, stiliaus kontrolė, įranga, procedūros, slidžių žymėjimas
(jei reikia).
- Žiuri:
Darbo sąlygos, identifikacija, komunikacija.
- Ceremonijos:
Grafikas, prizų įteikimas, protokolas.
- Žiniasklaida (jei reikia):
Spaudos centras, žiniasklaidos informacija, spaudos
konferencijos.
- Apsauga:
Akreditacijų sistema, identifikacija, pasiekimo vietos ir
kontrolė.
- Transportavimas ir parkavimas.
Žiuri pareigos varžybų metu
- Visi žiuri nariai turi atvykti į varžybų vietą normaliu laiku
(įprastai dvi valandos prieš varžybų startą)
- Patikrinti ar varžybos gali prasidėti numatytu laiku (stadiono ir
trasos paruošimas, oro sąlygos, ar komandos atvykę)
- Pasikeitimai ir vėlyvos registracijos
- Pasikeitimai apšįlimo ir slidžių testavimo procedūroje trasose
- Sprendimai dėl trasos pertvarkymo, testuotojų grafiko
pakeitimo, sniego paturlių naudojimą jei reikia
- Žiuri sprendimų perdavimas komandoms
- Prižiūrėti varžybų vykdymą
- Sprendimai dėl visų raportuotų pažeidimų, įskaitant
tarptautinių varžybų taisyklių 207 straipsnį ir starto vėlavimą
(jei startas vėlavo dėl nenumatytų, neišvengiamų aplinkybių)
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- Sprendimai galiojantiems protestams
- Dokumentuoti žiuri sprendimus kartu su naudotais įrodymais,
kad būtų galima panaudoti apeliacijose
- Patikrinti laikus ir rezultatus, suskaičiuoti varžybų baudos
taškus, pateikti oficialius rezultatus
- Pasirūpinti, kad oficialūs rezultatai būtų paskelbti TSF
tinklapyje.
- Techninis delegatas turi paruošti savo raportą per tris dienas
nuo varžybų pabaigos.

304

Išlaidų kompensavimas

304.1
304.1.1

Reikalavimai organizatoriams
Varžybų teisėjai turi teisę gauti kelionės išlaidų (įskaitant ir kelių
mokesčius) kompensaciją, taip pat nemokamą apgyvendinimą ir
maitinimą užduočių metu. Ši taisyklė taip pat galioja sutartoms
inspekcijoms ir kelionėms į varžybų vietą (traukiniams pirma klase;
ilgesniems atstumams turistinės klasės lektuvo bilietams; arba
0.70 Šveicarijos franko arba atitinkamos kitos valiutos mokestis už
kilometrą). Papildomai fiksuotas 100 Šveicarijos frankų mokestis
pridedamas kelionės dienoms iš ir į varžybas, taip pat kiekvienai
užduočių dienai, kuriame įskaičiuota pašto išlaidos raportų
siuntimui. Dvigubi mokesčiai (pavyzdžiui kelionė namo tą pačią
dieną kaip ir paskutinės varžybos) yra neleidžiami. Jei kelionės iš ir
į užduotis metu yra reikalinga nakvynė, ji turi būti pateisinama ir
kompensuojama atskirai.
Didžiausia kompensacija už kelionę savo transportu negali būti
didesnė už ekonominės klasės lėktuvo bilietą.
Kompensaciją gauna:
- Žiemos olimpinėse žaidynėse, Pasaulio slidinėjimo čempionate
ir Pasaulio jaunių slidinėjimo čempionate galioja specialios
nuorodos.
- Techninis delegatas, Techninio delegato užsienio ir nacionalinis
asistentai Pasaulio taurėse.
- Techninis delegatas ir Techninio delegato nacionalinis
asistentas visose kitose tarptautinėse varžybose.

304.1.2

305

Komandų kapitonų susirinkimai

305.1
305.1.1

Procedūra
Prieš kiekvienas varžybas yra rengiamas komandų kapitonų
susirinkimas. Jis turėtų būti rengiamas vieną dieną prieš varžybas.
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305.1.5
305.1.6
305.1.7

305.2
305.2.1

305.2.2

Komandų kapitonų susirinkimo data, laikas ir vieta turi paskelbta
varžybų programoje (216 straipsnis). Žiuri nusprendžia kiek
atstovų keikviena dalyvaujanti komanda gali turėti ir keliems
akredituotiems teisėjams leidžiama dalyvauti komandų kapitonų
susirinkime.
Žiemos olimpinėse žaidynėse, Pasaulio slidinėjimo čempionate,
Pasaulio jaunių slidinėjimo čempionate ir Pasaulio taurėje
dalyvaujančioms komandoms turi būti pažymėtos sėdimos vietos.
Žiemos olimpinėse žaidynėse, Pasaulio slidinėjimo čempionate,
Pasaulio jaunių slidinėjimo čempionate ir Pasaulio taurėje
komandų kapitonų susirinkimas vyksta anglų kalba ir
organizatoriaus kalba, jei reikalaujama. Turi būti pateikti
papildomi vertimai.
Varžybų vadovas veda komandų kapitonų susirinkimą.
Komandų kapitonų susirinkime žiuri rekomendacijai pakanka
daugumos balso. Kiekviena komanda turi vieną balsą.
Kai būtina, žiuri gali pertraukti susirinkimą, kad parinktų
sprendimą rekomendacijoms ir pateikti šį rezultatą susirinkimui
(303.3.2 straipsnis).
Darbotvarkė
Rašytinė darbotvarkė turi būti išplatinta komandų kapitonų
susirinkimui. Ją paruošia varžybų sekretorius bendradarbiaujant su
varžybų vadovu ir žiuri.
Visose tarptautinėse varžybose įprastai yra šie punktai:
- Sąrašo vardinimas
- Organizacinio komiteto narių pristatymas
- Žiuri pristatymas; jei reikia žiuri paskyrimas
- Orų prognozės
- Registracijų ar dalyvių grupavimo patikrinimas
- Burtų traukimo ar starto sąrašo sudėtis
- Stadiono apibrėžimas (pasiekimas, slidžių žymėjimas (jei reikia),
startas, finišas, estafetės perdavimo vieta, drabužių
persirengimo palapinės, išvykimas ir t.t.)
- Trasos apibrėžimas (pasiekimas, profilis, tarpinio laiko
skaičiavimo ir maitinimo vietos, saugumo problemos, trasos
žymėjimas ir t.t.)
- Trasos paruošimas
- Slidžių testavimo laikas, vieta ir nurodymai
- Trasos ir laikai treniruotėms
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- Bendra informacija iš techninio delegato
- Bendra informacija iš TSF varžybų direktoriaus
- Bendra informacija iš organizatoriaus
Komandų kapitonų susirinkime turi būti pildomi protokolai,
kuriuose turi būti visos diskusijų temos, žiuri sprendimai ir
rekomendacijos.

B. Lygumų slidinėjimo varžybos
310

Varžybų formatai ir programos

310.1

Distancijų ir trasų ilgių lentelė

Varžybų formatas

Varžybų distancija (km)

Trasos ilgis (km)

Intervalinio starto
varžybos

2.5, 3.3, 3.75, 5, 7.5, 10,
15, 30, 50

2.5, 3.3, 3.75, 5, 7.5,
8.3, 10, 12.5, 15, 16.7

Bendro starto varžybos

10, 15, 30, 50

2.5, 3.3, 3.75, 5, 7.5,
8.3, 10, 12.5, 16.6

Populiarios varžybos

Nėra limitų

Nėra limitų

Skiatlonas

5+5, 7.5+7.5, 10+10,
15+15

2.5, 3.3, 3.75, 5, 7.5, 10

Persekiojimo varžybos
(antra dalis)

5, 7.5, 10, 15

2.5, 3.3, 3.75, 5, 7.5, 10

Estafečių varžybos
(komandos su 3 ar 4
dalyviais, gali būti
mišrios)

2.5, 3.3, 5, 7.5, 10

2.5, 3.3, 3.75, 5

Asmeninis vyrų sprintas

1 – 1.8

0.5 – 1.8

Asmeninis moterų
sprintas

0.8 – 1.6

0.4 – 1.6

Komandinis vyrų sprintas 2 x (3-6) x 1 – 1.8

0.5 – 1.8

Komandinis moterų
sprintas

0.4 - 1.6

2 x (3-6) x 0.8 – 1.6
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310.2.2
310.3

310.3.1

310.3.2
310.3.2.1

Ši lentelė galioja galioja organizuojant daugiarates varžybas, bet
renkantis trumpą trasą su daug ratų reikia atsižvelgti į starto
formatą ir trasos plotį.
Asmeninio ir komandinio sprinto varžybos gali būti rengiamos
viename ar daugiau ratų.
Stiliaus apibrėžimai
Klasikinis stilius
Į klasikinį stilių įeina lygiagreti technika, dvigubo atsispyrimo
technika, eglutės technika be slydimo, slydimo nuo kalno ir
posūkių technikos.
Viengubas arba dvigubas čiuožimas neleidžiamas.
Posūkių technika susideda iš žingsnių ir atsispyrimų, kad pakeisti
kryptį. Posūkių technikos su atsispyrimu neleidžiamos kai yra
paruoštos vėžės. Tai taip pat galioja sportininkams slystantiems už
paruoštų vėžių.
Laisvas stilius
Į laisvą stilių įeina visos lygumų slidinėjimo technikos.
Žiemos olimpinių žaidynių, Pasaulio slidinėjimo čempionato,
Jaunių pasaulio slidinėjimo čempionato, Pasaulio taurės ir TSF
varžybų programos
Kiekvienais metais Pasaulio taurėje įprastai turėtų būti toks pat
skaičius varžybų abiejuose stiliuose. Tai galioja ir Žiemos
olimpinėms žaidynėms, Pasaulio slidinėjimo čempionatui ir Jaunių
pasaulio slidinėjimo čempionatui.
Žiemos olimpinės žaidynės ir Pasaulio slidinėjimo čempionatas
Programa Žiemos olimpinėms žaidynėms ir Pasaulio slidinėjimo
čempionatams yra:
Intervalinio starto varžybos:
Vyrams:
15km K/L
Moterims: 10km K/L
Bendro starto varžybos:
Vyrams:
50km K/L
Moterims: 30km K/L
Skiatlonas:
Vyrams:
15km K – 15km L
Moterims: 7.5km K – 7.5km L
Estafečių varžybos:
Vyrams:
4 x 10km K/L
Moterims: 4 x 5km K/L
Asmeninės sprinto varžybos: Vyrams:
1.0 – 1.8km K/L
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310.3.4

Moterims: 0.8 – 1.6km K/L
Komandinio sprinto varžybos: Vyrams: 1.0 – 1.8km K/L
Moterims: 0.8 – 1.6km K/L
PASTABA: Stiliai (K/L) keitaliosis tarp Žiemos olimpinių žaidynių ir
Pasaulio slidinėjimo čempionato, taip pat tarp asmeninių ir
komandinių sprinto varžybų ir tarp intervalinių ir bendro starto
varžybų.
Programos sudėtis gali keistis, nes Žiemos olimpinėse žaidynėse
yra daugiau varžybų dienų nei Pasaulio slidinėjimo čempionate. TV
transliacijos yra pagrindinis faktorius šiems sprendimams.
Skiatlonas visada turi būti vykdomas klasikiniu stiliumi pirmiausia
ir tada laisvu stiliumi.
Estafetėse pirmi du etapai turi būti klasikiniu stiliumi, o kiti du
etapai laisvu stiliumi.
Pasaulio slidinėjimo čempionate kvalifikacijos varžybos yra
rengiamos moterims su daugiau kaip 120 TSF taškų ir vyrams su
daugiau kaip 90 taškų. Slidininkams, patekusiems į šių
kvalifikacijos varžybų dešimtuką, bus leidžiama startuoti Pasaulio
slidinėjimo čempionato intervalinio starto varžybose pagal jų
šalies kvotą.
Pasaulio taurė
TSF kiekvienais metais nusprendžia Pasaulio taurės sezono
programą. Distancijos ir stiliai nusprendžiami kasmet.
Bandomosios varžybos gali būti įtrauktos į Pasaulio taurę, kad
padėti plėtoti lygumų slidinėjimo sportą. Gali būti įtrauktos ilgos
distancijos varžybos.
Jaunių pasaulio slidinėjimo čempionatas
Jaunių pasaulio slidinėjimo čempionato formatas, distancijos ir
stiliai yra:
Moterys

Vyrai

Intervalini startas

5km L*

10km K*

Skiatlonas

5km K + 5km L

10km K + 10km L

Sprintas

0.8 – 1.6km K*

1 – 1.8km K*

Estafetės

4 x 3.3km K/L

4 x 5km K/L

310.3.5

* Intervalinio starto ir sprinto varžybose stiliai keitaliojasi kasmet.
Iki 23 metų Pasaulio slidinėjimo čempionatas
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Moterys

Vyrai

Intervalinis startas

10km L*

15km L*

Skiatlonas

7.5km K + 7.5km L

15km K + 15km L

Sprintas

0.8km – 1.6km K*

1km – 1.8km K*

*Intervalinio starto ir sprinto varžybose stiliai keitaliojasi kasmet.

311

Lygumų slidinėjimo varžybų trasos

311.1
311.1.1

Pagrindinės charakteristikos
Lygumų slidinėjimo trasos turi būti paruoštos taip, kad pateiktų
technikinį, taktinį ir fizikinį testą dalyvių pasiruošimui. Sunkumo
laipsnis turi atitikti varžybų lygį. Trasos turi būti paruoštos kiek
įmanoma natūraliau, kad išvengti monotonijos, su
banguojančiomis, kalvotomis dalimis, pakilimais ir nusileidimais.
Ritmas neturėtų būti trikdomas su per daug aštrių krypties
pasikeitimų ar stačių sukilimų. Nusileidimai turi būti paruošti, kad
dalyviams pateiktų išbandymą. Tuo pat metu turi būti įmanoma
praslysti trasą net ir greitomis sąlygomis.
Įprastai lygumų slidinėjimo trasos susideda iš:
- Vienu trečdaliu sukilimų su šlaitu tarp 9% (1:11) ir 18% (1:5.5)
su aukščių skirtumu virš 10 metrų ir keliais trumpais sukilimais
statesniais negu 18%.
- Vienu trečdaliu kalnuotos kalvotos vietovės, panaudojant visus
vietovės įpatomus, su trumpais sukilimais ir nusileidimais (su
aukščių skirtumais nuo 1 iki 9 metrų).
- Vienas trečdalis įvairių nusileidimų, reikalaujančių
įvairiapusiškos nusileidimo technikos.
Žiemos olimpinėse žaidynėse, Pasaulio slidinėjimo čempionatuose,
Jaunių pasaulio slidinėjimo čempionatuose, Pasaulio taurėje ir
Žemyninėse taurėse lygumų slidinėjimo varžybos gali būti
rengiamos tik kryptimi nurodyta patvirtinimo sertifikatuose.
Netoli stadiono turi būti įrengta slidžių testavimo vieta, su
testavimų vėžėmis visoms dalyvaujančioms komandoms. Ji turėtų
būti arti komandų vaškavimo kabinų ir apšilimo trasos. Testavimo
vėžės turi būti paruoštos pagal tuos pačius standartus kaip ir
varžybų trasa.
Apšilimo trasos turi būti paruoštos kuo arčiau stadiono.
Patvirtinimas

311.1.2

311.1.3

311.1.4

311.1.5
311.2
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311.2.1

311.2.2

311.2.3

311.2.4
311.2.4.1
311.2.4.2

311.2.4.3
311.2.5

Visos TSF lygumų slidinėjimo varžybos turi būti vykdomos
patvirtintose trasose. Patvirtinimo procedūros detalės yra
aprašytos TSF lygumų slidinėjimo patvirtinimo vadove.
Varžybose,skirtose populiarinti lygumų slidinėjimo sportą, galima
naudoti trasas, neatitinkančias patvirtinimo standartų, jei jos yra
patvirtintos taisyklių ir kontrolės pakomitečio.
Organizatorius turi pateikti patvirtintų trasų žemelapių kopijas ir
patvirtinimo sertifikatą techniniui delegatui. Juose turi būti
nurodyta matavimo skalė ir šiaurės krypties rodyklė.
Aprašymai
AS (aukščio skirtumas) yra skirtumas tarp žemiausio ir aukščiausio
trasos taškų.
DS (didžiausias sukilimas) yra sukilimas su didžiausiu bendru
sukilimu, kitais žodžiais didžiausia įkalnė. Įkalnė gali būti atskirta
kalvotos dalies, neilgesnės kaip 200 metrų ar nusileidimu kuris yra
ne didesnis kaip 10 metrų.
BS (bendras sukilimas) yra visi trasos sukilimai bendrai sudėjus.
Lygumų slidinėjimo trasų normos.
Patvirtintų varžybų trasų AS, DS ir BS turi atitikti šias normas:

Trasų distancijos

AS

DS

BS

Sprintas L

Max 50m

0-30m

0-60m

Sprintas K

Max 50m

10-30m

20-60m

2.5km

Max 50m

30-50m

75-105m

3.3km

Max 65m

30-65m

100-135m

3.75km

Max 80m

30-80m

100-150m

5km

Max 100m

30-80m

150-210m

7.5km

Max 125m

30-80m

200-315m

8.3km

Max 125m

30-80m

210-350m

10km

Max 125m

30-80m

250-420m

15km

Max 150m

30-80m

400-630m

Ilgesnės nei 15km

Max 150m

30-80m

311.2.6

Bendras ratų sukilimas naudojamas distancijose, ilgesnėse nei
15km turi atitikti normas, pateiktas lentelėje.
Trasų pločio kategorijos
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Trasų pločiai atitinkamiems varžybų formatams turi būti pagal šią
lentelę:
Kategorija

Minimalus trasos plotis

Naudojama

Įkalnės

Kalvotos
vietovės

Nuokalnės

A

3m

3m

3m

Intervalinio starto
K

B

4m

4m

4m

Intervalinio starto
L
Estafečių K

C

6m

6m

6m

Bendro starto K
Skiatlono K daliai
Persekiojimo K
Estafečių L
Sprinto K
Komandinio
sprinto K

D

9m

7.5m

6m

Bendro starto L
Skiatlono L daliai
Persekiojimo L
Sprinto L
Komandinio
sprinto L

E

12m

9m

9m

Skiatlono (abu
stiliai toje pačioje
trasoje)

311.2.6.1

311.2.7

Atitinkamo formato Žemyninėms taurėms ar TSF lygio varžyboms
galima naudoti žemesnio lygio trasą, jei tai patvirtina techninis
delegatas. Turi būti atsižvelgta į dalyvių kiekį ir lygį.
Žiemos olimpinėse žaidynėse, Pasaulio slidinėjimo čempionate,
Jaunių pasaulio slidinėjimo čempionate ir Pasaulio taurės
varžybose lygumų slidinėjimo trasos aukščiausas taškas neturėtų
viršinti 1800m.
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311.2.8

311.3
311.3.1

311.3.2
311.3.2.1

311.3.2.2

311.3.2.3

311.3.2.4

311.3.2.5

311.3.3
311.3.3.1

Žemyninėse taurėse ir TSF lygio varžybose trasos gali būti
patvirtintos su minimum 25m aukščiausiu sukilimu ir/arba
aukščiausiu tašku virš 1800m.
Trasos paruošimas
Priešsezoninis paruošimas
Trasos turi būti paruoštos prieš žiemą, kad jose būtų galima
lenktyniauti net ir su mažai sniego. Akmenys, šaknys, kelmai,
krūmai ir kitokios kliūtys turi būti pašalintos. Trasos dalys, kurios
turi nusausinimo problemų, turi būti sutvarkytos. Vasaros
paruošimas turi būti tokio standarto, kad varžybos galėtų vykti su
maždaug 30cm sniego. Įpatingas dėmesys turi būti skiriamas
nuokalnėms ir posūkių kraštams.
Bendras pasiruošimas varžyboms
Trasa turi būti pilnai paruošta su mechanine įranga. Jei sunkioji
įranga naudojama, ji turėtų laikytis originalios žemės formos, kad
išsaugoti vietovės kalvotumą.
Trasa turi būti paruošta pagal rekomenduojamą plotį Patvirtinimo
vadove ir varžybų formate (žiūrėti tarptautinių varžybų taisyklių C
dalies straipsnius). Trasa turi būti paruošta, kad slidininkai galėtų
slysti ir prasilenkti nekliudomi. Šlaituose kur trasos sukasi, jos turi
būti pakankamai plačios, kad būtų galima gerai pasiruošti.
Trasos ir apšilimo vėžės turi būti pilnai paruoštos prieš prasidedant
oficialioms treniruotėms, pilnai sužymėtos ir kilometrų ženklai turi
būti sudėti į vietas.
Vykstant varžyboms, sąlygos turi būti vienos visiems dalyviams. Jei
stipriai sninga ar pučia, turi būti naudojamas pakankamas skaičius
kvalifikuotų pračiuožejų ir sniego patrulių, kad išlaikyti pastovias
sąlygas. Veiksmų planas turi būti paruoštas bendradarbiaujant su
žiuri.
Dirbtinų priemonių naudojimas norint pagerinti sniego slydimą yra
draudžiamas. Kai kuriais atvejais leidžiama naudoti chemikalus,
kad išvengti minkšto paviršiaus.
Pasiruošimas klasikiniui stiliui
Vėžių skaičius bus nuspręstas žiuri atsižvelgiant į trasos ilgį, plotį ir
profilį, varžybų formatą ir dalyvių skaičių (žiūrėti tarptautinių
varžybų taisyklių C dalies straipsnius).
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311.3.3.2

311.3.3.3

311.3.3.4
311.3.3.5

311.3.3.6
311.3.4
311.3.4.1

311.3.4.2
311.4
311.4.1

311.4.2
311.4.3

311.5
311.5.1
311.5.2
311.6

Vėžės turi būti paruoštos idealia varžybų trasos slydimo
trajektorija. Vėžės įptastai yra paruošiamos trasos viduryje,
išskyrus posūkiuose.
Posūkiuose vėžės turi būti paruošiamos tik ten, kur slidės gali slysti
jose netrukdomos. Kur posūkiai yra per aštrūs ir greitis yra per
didelis slidininkui išsilaikyti vėžėse, jos turi būti pašalintos.
Posūkiuose vėžės turi būti paruoštos arti tvoros, kad išvengti
galimybės slysti tarp vėžių ir tvoros.
Kad parinkti tinkamą trasos paruošimą ir vežių išdėstymą, reikia
atsižvelgti į geriausius dalyvius ir didžiausią įmanomą greitį.
Slidžių vėžės turi būti paruoštos, kad slidžių kontrolė ir slydimas
būtų įmanomas, be jokių pašalinių stabdymų iš apkaustų ar jų
dalių. Dvi vėžės turi būti paruošiamos 17-30cm tarpu, matuojant
nuo vėžės vidurio. Vėžės gylis turi būti 2-5cm net ir kietame ar
sustengusiame sniege.
Kai yra naudojamos dvi ar daugiau vėžės, jos turi būti minimum
1.2 metro atskirai, matuojant nuo kiekvienos poros vėžių vidurio.
Pasiruošimas laisvam stiliui
Per visą plotį trasa turi būti gerai suspausta. Trasos plotis turi
atitikti varžybų formatą (žiūrėti tarptautinių varžybų taisyklių C
dalį).
Žiuri nusprendžia kur ir kaip bus paruošiamos vėžės nuokalnėse.
Trasos žymėjimas
Trasos žymėjimas turi būti toks aiškus, kad dalyviui niekada nekilti
abejonių kur trasa veda. Žiemos olimpinėse žaidynėse ir Pasaulio
slidinėjimo čempionate trasos žymėjimo spalva turi būti nustatyta
ir paaškinta trasos aprašyme.
Kilometrų ženklai turi žymėti bendrą nuslystą trasos ilgį.
Išsišakojimai ar sankryžos trasoje turi būti aiškiai pažymėti
matomais ženklais ir tvoros ar v formos lentos padėtos
nenaudojamose trasos dalyse.
Atsigaivinimo punktai
Organizacinis komitetas turi pasirūpinti atsigaivinimo punktu
(finišo vietoje).
Žiuri nusprendžia atsigaivinimo vietas varžybų trasoje ar jų
apribojimus.
Trasos apsauga
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311.6.1

311.7
311.7.1

Olimpinėse žiemos žaidynėse, Pasaulio slidinėjimo čempionate,
Jaunių pasaulio slidinėjimo čempionate ir Pasaulio taurėje trasos
turi būti aptvertos iš abiejų pusių vietose, kur žiūrovai potencialiai
gali sutrukdyti dalyviams.
Treniruotės ir trasų inspekcija
Dalyviams ir komandų atstovams turi būti suteikta galimybė
treniruotis ir inspektuoti trasą varžybų sąlygomis. Kai yra
galimybė, trasa turėtų būti atvira dvi dienos prieš varžybas. Žiuri
gali uždaryti trasą ar apriboti jos naudojimąsi tam tikrose dalyse ar
valandomis.

312

Lygumų slidinėjimo stadionams

312.1
312.1.1

Stadiono vieta
Lygumų slidinėjimo stadionas turi būti paruoštas su gerai
suplanuota starto/finišo vieta.
Stadiono išdėstymas turi pateikti praktiška vientisumą, padalintą ir
kontroliuojamą kur reikia vartais, tvoromis ir pažymėtomis
zonomis. Jis turi būti paruoštas taip kad:
- Dalyviai galėtų pralysti pro jį keletą kartų.
- Dalyviai, teisėjai, žiniasklaida, aptarnaujantis personalas ir
žiūrovai galėtų lengvai pasiekti jiems reikiamas vietas.
- Būtų pakankamai vietos vykdyti visiems varžybų formatams.
Starto zona
Pirmi 50m yra starto zona. Ši zona gali būti išskirstyta į koridorius
ir paruoštos klasikinės vėžės. Koridorių skaičius, ilgis ir plotis bus
nuspręstas žiuri atsižvelgiant į varžybų formatus (žiūrėti
tarptautinių varžybų taisyklių C dalį) ir stadiono išsidėstymą.
Starto pozicijos bus nustatytos atsižvelgiant į varžybų formatus
(žiūrėti tarptautinių varžybų taisyklių C dalį).
Finišo zona
Paskutiniai tiesūs 50-100m yra finišo zona. Ši zona įprastai yra
išskirstyta į koridorius. Jie turi būti aiškiai pažymėti ir gerai
matomi, bet žymėjimas neturi trukdyti slidėms. Koridoriai turi būti
kuo ilgesni. Koridorių skaičius, ilgis ir plotis bus nuspręstas žiuri
atsižvelgiant į varžybų formatus (žiūrėti tarptautinių varžybų
taisyklių C dalį) ir stadiono išsidėstymą.
Finišo linija turi būti aiškiai pažymėta su spalvota linija. Finišo
linijos plotis yra ne ilgesnis kaip 10cm.
Perdavimo zona

312.1.2

312.2
312.2.1

312.2.2
312.3
312.3.1

312.3.2
312.4
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312.4.1

312.4.2

312.5
312.5.1

312.6
312.6.1

312.6.2
312.6.3

312.6.4
312.7
312.7.1

312.7.2
312.8

Komandinėse varžybose perdavimo zona turi būti pakankamai
plati ir ilga, aiškiai pažymėta ir būti lygioje arba švelniai kylančioje
stadiono vietoje.
Dydis (ilgis ir plotis) turi būti pritaikytas pagal varžybų formatus
(žiūrėti Tarptautinių slidinėjimo varžybų taisyklių C dalies
straipsnius) ir stadione esamą vietą.
Pakeitimų sustojimai
Kai leidžiama pasikeisti slides, pakeitimo vieta turi būti suplanuota
taip, kad kiekvienas dalyvis turėtų jam skirtą vietą, pažymėtą jo
numeriu išslydimą paruoštą, kad sumažint trukdymų tikimybę.
Aplenkimo koridorius turi būti įrengtas taip, kad dalyvis, kuris
nesikeičia slidžių, galėtų aplekti slidžių keitimo vietą trumpiausiu
atstumu.
Darbo sąlygos
Varžybų teisėjai, žiuri nariai, treneriai, žiniasklaida ir aptarnavimo
personalas stadione turi turėti tinkamas darbo vietas, kad galėtų
dirbti netrukdydami starto ir finišo proceso. Šių asmenų priėjimas į
stadioną turi būti kontroliuojamas.
Laiko skaičiavimas turi būti įrengtas pastate su geru starto ir finišo
matomumu.
Žiemos olimpinėse žaidynėse, Pasaulio slidinėjimo čempionate,
Jaunių pasaulio slidinėjimo čempionate, Žemyninėse taurėse ir
Pasaulio taurėse TSF teisėjams ir žiuri nariams turi būti paskirtas
kambarys su geru stadiono matomumu ir būti šalia jo.
Šalia stadiono turi būti įrengtas apšildytas kambarys medicinos
ofisui.
Papildomos paslaugos
Žiemos olimpinėse žaidynėse, Pasaulio slidinėjimo čempionate,
Jaunių pasaulio slidinėjimo čempionate ir Pasaulio taurėse netoli
stadiono turi būti įrengta kontroliuojama (tvoromis ar asmenimis)
komandų pasiruošimo zona su vaškavimo kabinomis ir turi būti
paruoša vaško sunkvežimiams. Kabinos turi būti apšildytos ir gerai
vėdinamos. Papildomos taisyklės gali būti taikomos Žiemos
olimpinėse žaidynėse, Pasaulio slidinėjimo čempionate, Jaunių
pasaulio slidinėjimo čempionate ir Pasaulio taurėje.
Tualetai ir prausimosi kambariai turi būti įrengti dalyviams netoli
stadiono. Jie turi būti lengvai pasiekiami nuo starto vietos.
Esamos informacijos pateikimas
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312.8.1

312.8.2
312.8.3
312.8.4

Netoli vaškavimo kabinų ir stadiono turi būti įrengta informacijos
lenta, kurioje turi būti skelbiama rezultatai, svarbi žiuri ir
organizacinio komiteto informacija, oro ir sniego temperatūra.
Temperatūros turi būti skelbiamos šiems laikams: dvi valandos
prieš startą, viena valanda prieš startą, pusė valandos prieš startą,
starto metu, pusė valandos po starto, valanda po starto.
Temperatūros turi būti matuojamos stadione ir vietose, kur
tikimasi ekstremalių temperatūrų (žemiausios, aukščiausios).
Garsiakalbiai turi būti naudojami paskelbiant varžybas ir svarbią
informaciją.
Turi būti naudojama anglų kalba, kad informuoti tarptautinius
dalyvius, trenerius ir žiūrovus.

313

Oficialios registracijos organizatoriams

313.1
313.1.1

Procedūros
Organizatorius turi išsiųsti oficialias registracijos formas visoms
aktualioms šalims elektroniška arba popierine forma. Registracijos
procesas internete taip pat gali būti pateikiamas.
Minimaliai bent reikalaujimi informacijos laukeliai parodyti
Oficialioje TSF registracijos formoje turi būti užpildyti.
TSF lygumų slidinėjimo komitetas nusprendžia registracijos
procesą Pasaulio taurei.
Oficialios registracijos informacijos gavimas specifinėms
varžyboms
Varžybų sekretorius turi gauti ir patikrinti oficialią registracijos ir
grupavimo (kai reikia) informaciją vėliausiai dvi valandos prieš
komandų kapitonų susirinkimą.
Jei grupavimas yra naudojamas nuspręsti starto eiliškumą, varžybų
sekretorius naudos raštiškų registracijų eiliškumą suskirtstyti
dalyvius į grupes, nebent yra pateiktos kitokios instrukcijos.
Kai starto tvarka yra nustatoma pagal TSF taškus, varžybų
sekretorius turi sudaryti turimų taškų sąrašą dalyviams pagal
galiojančius taškų sąrašus.
Vėlyvos registracijos
Žiuri gali pririmti vėlyvas registracijas prieš burtų traukimus.
Vėlyvos registracijos nepriimamos po burtų traukimo.
Pakeitimai

313.1.2
313.1.3
313.2
313.2.1

313.2.2

313.2.3

313.3
313.3.1
313.3.2
313.4
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313.4.1

313.4.2

313.4.3

313.4.4
313.4.5

313.5
313.5.1

313.5.2

Po burtų traukimo dalyvis gali būti pakeičiamas tik jei jis negali
startuoti dėl nenumatytų, neišvengiamų aplinkybių (ligos, traumos
ir t.t.) ir žiuri duoda leidimą pakeitimui. Tai turi būti sertifikuota
daktaro ir pranešta žiuri dvi valandos iki starto.
Apšilimo metu įvykus nelaimingam atsitikimui, žiuri gali leisti atlikti
pakeitimą likus mažiau nei dviems valandoms iki starto, jei tai
buvo pranešta ir sertifikuota organizacinio komiteto medicinos ir
gelbėjimo tarnybos vadovo.
Jei pakeistas dalyvis buvo išrinktas dopingo kontrolei, tai jo testas
bus visvien atlikamas, testas taip pat bus atlikamas dalyviui, kuris jį
pakeičia. Jei pakeisto žaidėjo testas yra teigiamas, keitimas nebus
leidžiamas.
Pakeisto dalyvio starto pozicija bus pagal tarptautinių varžybų
taisyklių C dalies „varžybų formatų“ straipsnius.
Apie dalyvius, kurie yra strato sąraše, bet negali startuoti dėl ligos
ar kitos priežasties, komandos kapitonas turi pranešti varžybų
sekretoriui ne vėliau kaip 30min iki starto. Jei kas nors iš šių
dalyvių buvo išrinkti dopingo testui, jie turi būti patikrinti.
Grupavimas
Jei grupavimas yra naudojamas nuspręsti starto pozicijas,
komandos kapitonas turi suskirstyti savo dalyvius lygiai į grupes.
Tai turi būti padaryta dvi valandos iki burtų traukimo. Jei šalis
registruoja daugiau dalyvių negu yra grupių, komandos kapitonas
turi išskirstyti papildomus dalyvius po vieną į grupę savo nuožiūra.
Ši taisyklė taip pat galioja komandoms su mažiau dalyvių negu yra
grupių.
Pavyzdys:
Komandos:
Grupės:
I
II
III
IV
Komanda A
8 dalyviai
2
2
2
2
Komanda B
6 dalyviai
1
2
1
2
Komanda C
3 dalyviai
1
1
1
Jei yra 20 ir mažiau dalyvių, naudojamos grupės I ir II, jei 21-40
dalyvių – naudojamos I, II ir III grupės, jei daugiau nei 40 dalyvių –
naudojamos visos 4 grupės.

314

Starto tvarka

314.1

Pagrindai
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314.1.1

314.2
314.2.1
314.2.2
314.2.3

314.2.4
314.2.5
314.3
314.3.1

314.4
314.4.1
314.4.2

314.5

Starto sąrašai gali būti sudaromo naudojant burtų traukimą, taškų
sistemą, turnyrinę taurės lentelę, varžybų etapų bendrą rezultatų
lentelę, kvalifikacijos sistemą ar kitus metodus.
Burtų traukimas
Burtų traukime leidžiami rankiniai arba kompiuteriniai metodai.
Burtų traukimas vykdomas naudojant atsiktinį dvigubą parinkimą.
Jei naudojamas grupavimas, starto numeriai traukiami kiekvienai
grupei. Įprasta starto tvarka grupėms yra I, II, III ir IV. Burtų
traukimo metu negali būti keičiamas dalyvių grupavimas.
Jei varžybos yra perkeliamos į kitą datą, burtų traukimas yra
pakartojamas (217.6 straipsnis).
Galima burtus traukti prieš komandų kapitonų susirinkimą
prižiurint žiuri.
Rankinis burtų traukimas
Šiame metode kiekvienas dalyvis gauna eilės numerį, pagal dalyvių
skaičių grupėje (pvz jei grupėje 23 dalyviai, tai dalyviai gauna
numerius nuo 1 iki 23). Pirmajame atsitiktiniame traukime
traukiamas skaičius nuo 1 iki 23. Tuo pačiu metu traukiamas starto
numeris kuris buvo paskirtas tai grupei (pvz grupė II su 23 dalyviais
lenktyniaus su numeriais 45-67). Šis ištrauktas numeris yra starto
numeris dalyviui, kuris buvo ištrauktas pirmajame atsitiktiniame
traukime. Abiems atsitiktiniams traukimams kamuoliukai su
atitinkamais numeriai yra traukiama ranka iš uždarytų dežučių ar
konteinerių. Kai du kamuoliukai yra ištraukti dalyvio vardo lentelė
yra perkeliama iš grupavimo lentos į lentą su starto eiliškumu.
Kompiuterinis burtų traukimas
Kompiuterinio burtų traukimo procedūros turi būti inspektuotos
žiuri nario, kad patvirtinti jų procesą.
Šiam metodui reikia, kad dalyvių vardai ir grupavimai būtų ivesti į
kompiuterį. Programa ekrane pateikia bent 4 įvedimo žingsnius.
1. Registruotų dalyvių sąrašas ir jų grupės numeriai pateikiami
ekrane.
2. Kompiuteris parenka atsitiktinį dalyvio vardą ir jį parodo
ekrane.
3. Kompiuteris atsitiktinai parenka starto numerį šiam dalyviui.
Starto numeris ir dalyvio vardas parodomas ekrane.
4. Tada ekranas parodo starto sąrašo eiliškumą su šiuo dalyviu.
Taškų sistemos naudojimas nuspręsti starto tvarkai
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314.5.1
314.5.2
314.6
314.6.1

314.6.2
314.6.3

314.7
314.7.1

314.7.2
314.7.2.1

314.7.2.2

Starto tvarka gali būti sudaryta pagal TSF taškus; bendrus sąrašus,
distancijos sąraša ar sprinto sąrašą.
Sudaryti galiojančius sąrašus reikia remiantis TSF tasškų
taisyklėmis ir nuorodomis.
Atskiriama grupė
Atskiriama grupė yra išimtis ir yra sudaroma iš geriausių
sportininkų, registruotų varžyboms. Atskiriama grupė gali būti
sudaroma pagal TSF taškus, Taurės turnyrinę lentelę ar esamą
bendrą etapų lentelę.
Visi dalyviai, kurie yra tinkami būti atskiriamoj grupėj, varžybose
turi startuoti šioje grupėje.
Atskiriamos grupės starto pozicija yra nusprendžiama žiuri
kiekvienam varžybų formatui pagal specialas varžybų taisykles.
Įprastai atskirama grupė turi startuoti pačioje palankiausioje
pozicijoje.
Dalyvių (starto) numeriai
Dizainas
Numeriai turi būti įskaitomi iš priekio ir iš galo. Jie jokiu būdu
neturi trukdyti dalyviui. Dydis, forma ir prisegimo metodas negali
būti keičiamas. Organizatorius yra atsakingas už praktiškų numerių
pateikimą. Numeriai, naudojami sprintams ir varžyboms su
uždelsto laiko, bei bendru startu, turi turėti numerius abiejose
pusėse po rankomis; tai gali būti taikoma ir kitose varžybose.
Kojų numeriai
Bendro starto, Skiatlono, Persekiojimo ir asmeninio sprinto
varžyboms reikalaujama prisegti numerį ant dalyvio kojos, kuri yra
arčiausiai finišo linijos kameros.
Komandinio sprinto ir estafečių varžybose yra reikalaujama
prisegti numerį ant paskutinio komandos dalyvių kojos, esančios
arčiausiai finišo linijos kameros.

315

Starto procedūros

315.1
315.1.1

Starto rušys
Tarptautinio slidinėjimo kalendoriaus varžybose galima naudoti
intervalinio starto, bendro starto, uždelsto laiko starto ir pogrupių
startus.
Intervalinio starto procedūra

315.2
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315.2.1

315.2.2

315.2.3

315.2.4

315.2.5
315.2.6

315.3
315.3.1

315.3.2

315.3.3

Intervaliniame starte įprastai naudojama pusės minutės intervalai
ir 15 sekundžių intervalai sprinto kvalifikaciniam etapui. Žiuri gali
patvirtinti ilgesnius ar trumpesnius intervalus.
Starto paleidimas susideda iš laiko skaičiavimo likus 5 sekundėms
iki starto (5-4-3-2-1) ir starto signalo („GO“). Paleidimas gali būti
duodamas žodžiu ar garso signalais.
Abi dalyvio pėdos turi būti už start linijos ir nepajudėti į priekį iki
kol starto teisėjas duoda komandą startuoti. Lazdos yra
nejudinamos ir statomos priekyje starto linijos ir/ar vartelių.
Dalyvis gali startuoti bet kuriuo metu trys sekundės prieš ir trys
sekundės po starto signalo. Jei dalyvis startuoja daugiau kaip trys
sekundės prieš starto signalą tai yra falstartas. Jei jis startuoja
daugiau kaip trys sekundės po starto signalo, tai yra pavėluotas
startas ir starto sąrašo laikas yra skaičiuojamas.
Dalyvis, kuris startuoja pavėlavęs neturi trukdyti startuoti kitiems
dalyviams.
Naudojant abu, eletroninį ir rankinį laiko skaičiavimą, tikslus
dalyvio starto laikas turi būti registruojamas, jei žiuri nuspręstų,
kad pavėluoti startai buvo dėl neišvengiamų aplinkybių.
Bendro starto procedūra.
Bendras startas turi būti vykdomas naudojant rodyklės formos
starto linijas. Tai reiškia kad sportininkas su 1 starto numeriu turi
pačia palankiausią starto poziciją, po jo sekant 2 starto numeriui ir
t.t. Kiekvienas dalyvis turi būti atskirtas nustatytu distancijos
intervalu.
Pirmas numeris yra centrinėje pozicijoje; Lyginiai numeriai yra
statomi dešinėje rodyklės pusėje ir nelyginiai numeriai yra kairėje
rodyklės pusėjė. Numerių žymėjimas turi būti vėžių dešinėje
pusėjė ar jų viduryje.
Bendro starto procedūros prasideda likus dviems minutėms iki
starto signalo. Tuo metu bus duodais instrukcijos visiem dalyviams
susirinkusiems jų starto linijose. Šios instrukcijos turi pasibaigti su
instrukcijomis dalyviams stovėti savo starto vietose ir pranešimu
„viena minutė iki starto“. Toliau pranešama „30 sekundžių iki
starto“. Kai visi dalyviai nejuda, kitas garsas yra starto komanda
arba signalas.
Pažymėtuose koridoriuose pirmus 30-50m nuo starto linijos
dalyviams negalima pakeisti vėžių.
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315.4
315.4.1

315.4.2

315.4.3

315.4.4

315.4.5
315.5
315.5.1
315.5.2
315.5.3

Uždelsto starto procedūra
Starto tvarka ir intervalai yra nustatomi pagal pirmų varžybų
rezultatus ar etapinių varžybų bendrų rezultatų. Dešimtosios
sekundės dalys yra ištrinamos sudarant starto protokolus.
Reitingas
Dalyvis
Šalis
Rezultatas
1
SVENSSON, Lars
SWE
25:12.9
2
ARKJANOW, Nikolai
RUS
25:14.2
3
KRECEK, Jan
CZE
25:21.7
Starto protokalas turi būti paruoštas pagal šį pavyzdį:
Starto numeris
Dalyvis
Šalis
Starto laikas
1
SVENSSON, Lars
SWE
0:00
2
ARKJANOW, Nikolai
RUS
0:02
3
KRECEK, Jan
CZE
0:09
Kad išvengti lenkimų ratu ir varžybų vykstančių per ilgai, žiuri gali
leisti bendrą ar pogrupinį startą vėlai startuojantiems dalyviams.
Žiuri taip pat turi teisę sumažinti startuojančių dalyvių skaičių.
Uždelsto laiko startas yra vykdomas be elektroninių starto vartų.
Vaizdo kamera turėtų būti naudojama filmuoti visą startą, kad
žiuri galėtų atlikti peržiūrą.
Kad užtikrinti tikslų startą, kiekvoneje starto linijoje turi būti
naudojamas didelis laikrodis su tos linijos dalyvių starto numeriais
ir laikais. Startas turi būti paruoštas taip, kad du ar daugiau dalyvių
galėtų startuoti vienas šalia kito.
Dalyviams neleidžiama keisti koridorių, pažymėtose koridorių
vietose už starto linijos.
Pogrupinio starto procedūra
Starto vieta yra paruošiama su starto linija ir pre-starto linija,
kurias skiria 1 metras.
Elektroniniai ir/ar mechaniniai vartai gali būti naudojami jei yra
patvirtinti žiuri.
Dalyviai yra suorganizuojami ant pre-starto linijos kur yra
duodamos instrukcijos ir priskiriamos starto linijos. Startininkas
duos komandą „užimkite savo starto pozicijas“ ir dalyviai pereina
prie starto linijos. Kai visi dalyviai yra prie starto linijos,
startininkas duoda komandą „pasiruošti“, visi dalyviai turi nejudėti
iki kol startininkas duos starto signalą.
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315.5.4
315.5.5
315.6
315.6.1

315.7
315.7.1

315.7.2

315.8
315.8.1

315.9

Startai, kurie nenaudoja vartelių, vadovaujasi tomis pačiomis
taisyklėmis išdėstytomis aukščiau.
Dalyviams neleidžiama keisti vėžių pažymėtuose koridoriuose
pirmus 10-15m po starto linijos.
Starto teisėjų pareigos
Starto teisėjai turi suteikti galimybę visiems dalyviams startuoti jų
teisingu starto laiku. Šalia startininko turi stovėti asistentas, kuris
atsakingas už įvairių starto pažeidimų registravimą.
Falstarto pasekmės
Varžybose, kuriose naudojamas intervalinis arba uždelsto laiko
starto procedūros, dalyvis kuris padaro falstartą, nebebus
kviečiamas startuoti iš naujo. Falstarto pažeidimai turi būti
pranešti žiuri.
Visose varžybose naudojančiose bendro pogrupinio starto
procedūras, įvykus falstartui varžybos yra pradedamos iš naujo.
Startininkas ar starto vartai turi duoti falstarto signalą. Asistentai
turi būti pastatyti už atitinkamos distancijos prie vėžių kur galima
apsukti dalyvius atgal.
Slidžių žymėjimas
Slidžių žymėjimas nėra naudojamas, nebent iš anksto
pareikalautas vadovaujančios organizacijos. Kontrolės tikslams abi
slidės yra žymimos prieš startą. Į oficialią žymėjimo vietą dalyvis
turi ateiti asmeniškai ir tinkamu laiku, devėdamas starto numerį.
Temperatūra
Jei temperatūra šalčiausioje trasos vietoje yra žemesnė už -20C,
žiuri atideda ar atšaukia varžybas. Kai yra sudėtingos oro sąlygos
(stiprus vėjas, aukšta oro drėgmė, stiprus snigimas ar aukšta
temperatūra)žiuri gali, konsultuojantis su dalyvaujančių komandų
kapitonais ir medicinos ir gelbėjimo tarnybos vadovu, atsakingu už
varžybas, atidėti ar atšaukti varžybas.

316

Laiko skaičiavimas

316.1

Visoms varžyboms esančioms TSF kalendoriuje gali būti
naudojamas elektroninis laiko skaičiavimas. Visada turi būti
naudojamas rankinis skaičiavimas, kaip atsarginis variantas ir
abiejų sistemų rezultatai turi būti palyginti.
Jei elektroninis laiko skaičiavimas laikinai neveikia, rankiniai
skaičiavimai bus naudojami ištaisant susidariusį vidutinį skirtumą
tarp rankinio ir elektroninio skaičiavimų. Jei elektroninis laiko

316.2
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316.3
316.4
316.4.1

316.5

316.6

316.7

316.8

skaičiavimas genda dažnai arba visiškai sugenda vykstant
varžyboms, rankiniai skaičiavimai bus naudojami visiems
dalyviams. Kai rankiniai laiko skaičiavimai yra naudojami
rezultatams skaičiuoti, tikslūs starto laikai bus naudojami.
Kai naudojama rankinis laiko skaičiavimas, laikas registruojamas
kai dalyvio pirma pėda kerta finišo liniją.
Elektroninis laiko skaičiavimas
Šios elektroninio laiko skaičiavimo technologijos gali būti
naudojamos identifikuoti oficialius finišo laikus:
- Elektroninės laiko skaičiavimo sistemos, naudojančios foto
elementus. Šviesos ar foto barjero matavimo taškas turi būti
25cm aukštyje virš sniego paviršiaus.
- Elektroninės laiko skaičiavimo sistemos, naudojančios radijo
signalų priėmėjus.
- Foto finišo sistema. Matavimo taškas yra pirmo bato kertančio
finišo liniją pirštas.
Kai dalyviai krenta kirsdami finišo liniją, jiems laikas bus
priskiriamas pagal 316.3 ar 316.4 straipsnius jei visos jų kūno dalys
kerta finišo liniją, be pašalinės pagalbos.
Rezultatų skaičiavimui visi starto ir finišo laikai turi būti
registruojami šimtosios sekundės dalies tikslumu. Tikslus dalyvio
laikas nustatomas atimant registruotą starto laiką iš jo finišo laiko.
Galutinis rezultatas kiekvienam slidininkui bus nustatomas
dešimtosios sekundės dalies tikslumu apkarpant suskaičiuotą
laiką. Pavyzdžiui 38:34.38 tampa 38:24.3.
Vykstant Žiemos olimpinėms žaidynėms, Pasaulio slidinėjimo
čempionatams, Jaunių pasaulio slidinėjimo čempionatams ir
Pasaulio taurėms foto finišo kameros turi būti naudojamos.
Finišo teisėjas yra atsakingas tvarkos sąrašo pildymą, kuria dalyviai
kerta finišo liniją. Jis perduoda šį sąrašą laiko skaičiavimo ir
duomenų administravimo vadovui.

317

Rezultatai

317.1
317.1.1

Rezultatų skaičiavimas
Rezultatai yra skaičiuojami imant skirtumą tarp starto ir finišo
laikų. Etapinėse varžybose sumuojamas tikslus laikas, bonus
sekundės ir laiko nuobaudos kiekviename etape.
Sportininkų, susijusių su foto finišu rangai bus nustatyti pagal
tvarką, kuria jų pirmosios kojos pirštas kirto finišo liniją.

317.1.2
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317.2
317.2.1
317.2.2

317.2.3
317.2.4

321
321.1

321.2
321.2.1

Rezultatų paskelbimas
Po varžybų turi būti paskelbiami neoficialūs rezultatai oficialioje
informacijos lentoje su pažymėtu publikacijos laiku.
Oficialūs rezultatų sąrašai turi turėti galutinį dalyvių išsidėstymą,
jų TSF kodus, starto numerius, laikus, tarpinius laikus ir varžybų
taškus. Slidinėjimo stilių, dalyvių skaičių, dalyvių, kurie startavo,
bet nefinišavo vardus, rašytines sankcijas dalyviams, technines
trasos detales; ilgį, aukščio skirtumą, didžiausią sukilimą, bendrą
sukilimą, oro ir temperatūros duomenis ir žiuri sudėtį.
Pavyzdžiai gali būti rasti TSF lygumų slidinėjimo tinklapyje ir TSF
Šiaurės ofise.
Šalyse, kuriose lotyniška abėcėlė nėra vartojama, informacija ir
rezultatai turėtų būti paskelbti taip pat ir lotyniška abėcėle.
Varžybų sekretorius ir techninis delegatas pasirašo oficialius
rezultatus ir sertifikuoja, kad jie yra teisingi.

C. Varžybų formatai
Intervalinio starto varžybos
Apibrėžimas
Intervalinio starto varžybose kiekvienas dalyvis startuoja jam
paskirtu laiku ir galutinis rezultatas nustatomas finišo ir staro laikų
skirtumu.
Trasos ir stadionas
Rekomenduojamos normos

Elementai

Pasiruošimas
Klasikiniui stiliui

Laisvui stiliui

Kategorija

A

B

Klasikinės vėžės

1 ar 2 vėžės idealia
trajektorija

/

Atstumas tarp vėžių

Minimum 1.2m

/

Trasa

Startas
Organizacija/paruošimas 1 koridorius

1 koridorius

Klasikinės vėžės

/

1
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Vėžių ilgis (po starto
linijos)

Starto zonos pabaiga

/

Atstumas tarrp vėžių

/

/

Plotis (minimum)

4m

9m

Koridorių skaičius

3 vėžės

3 koridoriai (3m pločio
kiekvienas)

Atstumas tarp vėžių

Minimum 1.2m

/

Finišas

321.3
321.3.1
321.3.2
321.4
321.4.1
321.5
321.5.1

321.6

Registracijos – pakeitimai
Keitimai yra galimi pagal tarptautinių varžybų taisyklių 313.4
straipsnį.
Pakeisto sportininko starto pozicija yra nustatoma žiuri.
Starto tvarka ir starto procedūra
Turi būti naudojama intervalinio starto procedūra (žiūrėti
tarptautinių varžybų taisyklių 315.2 straipsnį).
Laiko skaičiavimas ir rezultatai
Jei du ar daugiau dalyvių turi tokį patį laiką, jiems turi būti skiriami
tokie patys rangai rezultatų sąraše ir dalyvis su žemesniu starto
numeriu skelbiamas pirmas (219.2 straipsnis).
Žiuri ir protestai
Nėra konkrečių taisyklių

322

Bendro starto varžybos

322.1

Aprašymas
Bendro starto varžybose visi sportininkai startuoja vienu metu ir
rezultatai nustatomi pagal finišo pasiekimo tvarką.
Trasos ir stadionas
Rekomenduojamos normos

322.2
322.2.1
Elementai

Pasiruošimas
Klasikiniui stiliui

Laisvui stiliui

Kategorija

C

D

Klasikinės vėžės

4 vėžės

/

Astumas tarp vėžių

Minimum 1.2m

/

Trasa
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Startas
Organizacija/paruošimas Rodyklės formos startas

Rodyklės formos startas

Klasikinės vėžės

Nelyginis skaičius 5 ar 7

Nelyginis skaičius 5 ar 7

Vėžių ilgis (po starto
linijos)

50-100m

30-50m

Atstumas tarp vėžių

Minimum 1.2m

Minimum 1.2m

Plotis (minimum)

6m

12m

Koridorių skaičius

Minimum 4 vėžės

4 koridoriai (3m pločio
kiekvienas)

Atstumas tarp vėžių

Minimum 1.2m

/

Finišas

322.2.2
322.2.3

322.3
322.3.1
322.3.2

322.3.3
322.3.4
322.4
322.4.1
322.5
322.5.1
322.6

Trasoje neturi būti veiksnių, kurie sukeltų spūstis.
Jei leidžiamas slidžių keitimas, stadionas turi būti suplanuotas taip,
kad sportininkai, norintys pasikeisti slides, turėtų slysti ilgesnį
atstumą lyginant su tais, kurie nesikeičia slidžių.
Registracijos – pakeitimai
Keitimai leidžiami pagal tarptautinių varžybų taisyklių 313.4
straipsnį.
Pakeisto sportininko starto poziciją nuspręs žiuri naudojant tokia
pačią procedūrą, kuri buvo naudojama nustatant starto sąrašą.
Sportininko starto pozicija bus tarp jam gretimų sportininkų starto
pozicijų.
Sportininkas naudoja asmens, kurį jis pakeičia, starto numerį.
Pirminė starto pozicija bus palikta tuščia.
Starto tvarka ir starto procedūra
Turi būti naudojama bendro starto procedūra (žiūrėti tarptautinių
varžybų taisyklių 315.2 straipsnį).
Laiko skaičiavimas ir rezultatai
Aplenkimo ratu taisyklės galioja. Slidininkams, kurie aplenkti visu
ratu remtis tarptautinių varžybų taisyklių 343.13 straipsniu.
Žiuri ir protestai
Nėra konkrečių taisyklių

323

Skiatlonas

323.1

Aprašymas
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323.2

Skiatlonas yra kombinuotos varžybos su bendru startu ir klasikiniu
stiliumi pirmoje dalyje, privalomu slidžių pasikeitimu stadione ir
antra dalimi laisvu stiliumi.
Trasos ir stadionas

Elementai

Pasiruošimas
Klasikiniui stiliui

Laisvui stiliui

Kategorija

C arba E

D arba E

Klasikinės vėžės

4 vėžės

/

Atstumas tarp vėžių

Minimum 1.2m

/

Organizacija/paruošimas

Rodyklės formos startas

/

Klasikinės vėžės

Nelyginis skaičius 5 ar 7

/

Vėžių ilgis (po starto
linijos)

50-100m

/

Atstumas tarp vėžių

1.2m

/

Plotis (minimum)

/

12m minimum

Koridorių skaičius

/

4 koridoriai (3m pločio
kiekvienas)

Atstumas tarp vėžių

/

/

Ilgis 2m – 2.5m

Plotis 1.2m – 1.5m

Trasa

Startas

Finišas

Slidžių keitimo vieta
Rekomenduojamas dydis
323.2.2
323.2.2.1
323.2.2.2
323.2.2.3
323.2.2.4

Slidžių keitimo vieta
Slidžių keitimo vietoje nėra stiliaus kontrolės
Trasa prie įėjimų į keitimus turi būti minimum 4 metrų pločio.
Trasa prie išėjimų iš keitimų turi būti minimum 6 metrų pločio.
Laisvo stiliaus įranga turi būti palikta paskirtoje vietoje prieš
bendrą startą. Neleidžiama pasidėti kitą įrangą.
Visas įrangos keitimas turi būti atliktas paties sportininko, jam
priskirtoje vietoje, be jokios pagalbos. Pakeista įranga turi būti
palikta paskirtoje vietoje iki kol dalyvis baigia varžybas.
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323.2.2.5
323.3
323.3.1
323.3.2

323.3.3
323.3.4
323.4
323.4.1
323.5
323.5.1
323.6

5 minutės iki starto treneriai ar aptarnaujantis personalas turi
palikti slidžių keitimo vietas.
Registracijos – pakeitimai
Keitimai leidžiami pagal tarptautinių varžybų taisyklių 313.4
straipsnį.
Pakeisto sportininko starto poziciją nuspręs žiuri naudojant tokia
pačią procedūrą, kuri buvo naudojama nustatant starto sąrašą.
Sportininko starto pozicija bus tarp jam gretimų sportininkų starto
pozicijų.
Sportininkas naudoja asmens, kurį jis pakeičia, starto numerį.
Pirminė starto pozicija bus palikta tuščia.
Starto tvarka ir starto procedūra
Turi būti naudojama bendro starto procedūra (žiūrėti tarptautinių
varžybų taisyklių 315.2 straipsnį).
Laiko skaičiavimas ir rezultatai
Aplenkimo ratu taisyklės galioja. Slidininkams, kurie aplenkti visu
ratu remtis tarptautinių varžybų taisyklių 343.13 straipsniu.
Žiuri ir protestai
Nėra konkrečių taisyklių

324

Persekiojimas

324.1

Aprašymas
Persekiojimo varžybos yra vykdomos kaip kombinuotos varžybos
kur sportininkų starto laikai yra nustatomi praeitų varžybų
rezultatus ir galutinis rezultatas nustatomas pagal paskutinių
varžybų finišo pasiekimo eiliškumą.
Trasos ir stadionas
Rekomenduojamos normos

324.2
324.2.1
Elementai

Pasiruošimas
Klasikiniui stiliui

Laisvui stiliui

Kategorija

B

C

Klasikinės vėžės

4 vėžės

/

Atstumas tarp vėžių

Minimum 1.2m

/

Trasa

Startas
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Organizacija/paruošimas

2-5 koridoriai

2-5 koridoriai

Klasikinės vėžės

1 koridoriui

1 koridoriui

Vėžių ilgis (po starto
linijos)

Starto zonos pabaiga

10m

Atstumas tarp vėžių

3m

3m

Plotis (minimum)

6m minimum

12m minimum

Koridorių skaičius

4 vėžės minimum

4 koridoriai (3m
pločio kiekvienas)

Atstumas tarp vėžių

Minimum 1.2m

/

Finišas

324.3
324.3.1
324.4
324.4.1
324.5
324.5.1

324.5.2
324.5.3

324.6

Registracijos – pakeitimai
Keitimai pagal tarptautinių varžybų taisyklių 313.4 straipsnį galimi
tik prieš pirmą persekiojimo varžybų dalį.
Starto tvarka ir starto procedūra
Uždelsto laiko starto procedūra turi būti naudojama (žiurėti
tarptautinių slidinėjimo taisyklių 315.4 straipsnį).
Laiko skaičiavimas ir rezultatai
Galutinis laikų skaičiavimas persekiojimo varžybose yra daromas
kombinuojant rezultatus (tikslų slydimo laiką) pirmoje dalyje be
dešimtųjų sekundės dalių su galutiniais antros dalies rezultatais su
dešimtosiomis sekundės dalimis. Varžybose, kuriose naudojama
uždelsto starto metodas, finišo linijos kirtimo tvarka nustato
galutinį rangą.
Aplenkimo ratu taisyklės galioja. Slidininkams, kurie aplenkti visu
ratu remtis tarptautinių varžybų taisyklių 343.13 straipsniu.
Esant sudėtingoms oro sąlygoms žiuri gali nuspręsti atidėti startą
ar atšaukti varžybas. Jei varžybos atšaukiamos, rezultatai iš pirmos
varžybų dalys skaitysis kaip galutiniai.
Žiuri ir protestai
Nėra konkrečių taisyklių.

325

Asmeninės sprinto varžybos

325.1

Apibrėžimas
Asmeninės sprinto varžybos prasideda kvalifikacijos etapu,
organizuojamu kaip intervalinio starto varžybomis. Po
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325.2
325.2.1

kvalifikacijos, kvalifikavęsi sportininkai varžosi sprinto finaluose
naudojant eliminavimo etapus (sprinto pogrupius).
Trasos ir stadionas
Rekomenduojamos normos

Elementai

Pasiruošimas
Klasikiniui stiliui

Laisvui stiliui

Kategorija

C

D

Klasikinės vėžės

4 vėžės

/

Atstumas tarp vėžių

Minimum 1.2m

/

Organizacija/paruošimas

Papildomas koridorius
kvalifikacijos etapui; 6
koridoriai/vartai sprinto
pogrupiams

Papildomas koridorius
kvalifikacijos etapui; 6
koridoriai/vartai
sprinto pogrupiams

Klasikinės vėžės

1 koridoriui

1 koridoriui

Vėžių ilgis (po starto
linijos)

Starto zonos pabaiga

15m

Atstumas tarp vėžių

1.8m

1.8m minimum

Plotis (minimum)

6m minimum

12m minimum

Koridorių skaičius

4 vėžės minimum

4 koridoriai (3m pločio
kiekvienas)

Atstumas tarp vėžių

Minimum 1.2m

/

Trasa

Startas

Finišas

325.2.2
325.2.3
325.3
325.3.1
325.3.2
325.4

Trasa naudojama kvalifikaciniame etape ir finaliniuose
pogrupiuose turi būti ta pati.
Trasos dalys turi būti suplanuotos tiesios, plačios ir pakankamai
ilgos, kad būtų galima lenkti.
Registracijos – pakeitimai
Keitimai leidžiami prieš kvalifikaciją pagal tarptautinių varžybų
taisyklių 313.4 straipsnį.
Pakeisto sportininko starto poziciją nusprendžia žiuri.
Starto tvarka ir starto procedūra
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325.4.1
325.4.1.1

325.4.1.2
325.4.1.3

325.4.2
325.4.2.1
325.4.2.2

325.4.2.3

325.4.2.4

325.4.2.5

Kvalifikacija
Turi būti naudojama intervalinio starto procedūra (žiūrėti
tarptautinių varžybų taisyklių 315.2 straipsnį). Starto intervalai gali
būti 10, 15, 20 ar 30 sekundžių.
Jei naudojami du ratai, gali būti naudojamas intervalinių blokų
startas.
Jei kvalifikacijų laikai yra vienodi, tai sportininkai patenkantys į
finalus bus reitinguojami pagal jų TSF sprinto taškus. Jei lygiosios
vis dar lieka, pozicijos bus sprendžiamos burtų keliu. Lygiosios
kvalifikacijos varžybose nepakeičia maksimalaus dalyvių
patenkančių į finalus skaičiaus (30/24/16).
Finaliniai pogrupiai (Ketvirtfinaliai, Pusfinaliai, Finalai)
Turi būti naudojama pogrupinių startų procedūra (žiūrėti
tarptautinių varžybų taisyklių 315.5 straipsnį).
Olimpinėse žiemos žaidynėse, Pasaulio slidinėjimo čempionate ir
Pasaulio taurėje į pogrupius įeina ketvirtfinaliai, pusfinaliai ir Afinalai. Kitose varžybose pogrupius nusprendžia organizatorius,
įskaitant papildomą B-finalą.
Starto pozicijos sportininkams yra nustatomos pagal šią tvarką:
- Ketvirtfinaliai: kvalifikacijos laikai (reitingai) yra naudodami
- Pusfinaliai: ketvirtfinalių reitingai ir kvalifikacijų laikai yra
naudojami
- Finalai: pusfinalių reitingai ir kvalifikacijų laikai yra naudojami
Dalyvių patekimas į ketvirtfinalio pogrupius yra nustatomas pagal
kvalifikacijos etapo finišo rangus. Pozicijos kituose pogrupiuose
taip pat nustatomos pagal praeitų etapų rangus ar laikus. Lentelė
žemiau pateikia dalyvių skirstymo į pogrupius pagrindus, kai
pogrupiuose nėra skaičiuojamas laikas.
Lentelė A: ketvirtfinaliai su 5 pogrupiais po 6 dalyvius

Ketvirtfinaliai
su 5
pogrupiais
po 6
dalyvius;
maksimum
30 patenka
toliau
Paskirti

Q1

Q2

Q3
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Q4

Q5

pogrupiuose
Padalinimas
1-20

1

4

5

2

3

10

7

6

9

8

11

14

15

12

13

20

17

16

19

18

Padalinimas
21-25

21

24

25

22

23

Padalinimas
26-30

30

27

26

29

28

Pusfinaliai (12)

Finalai (6+6)

S1

S2

B Finalas

A Finalas

Q1 #1

Q4 #1

S1 #4

S1 #1

Q1 #2

Q4 #2

S2 #4

S2 #1

Q2 #1

Q5 #1

S1 #5

S1 #2

Q2 #2

Q5 #2

S2 #5

S2 #2

Q3 #1

Q3 #2

S1 #6

S1 #3

R3 2*

R3 1*

S2 #6

S2 #3

325.4.2.6

*Varžybose, kuriose pogrupiuose nėra skaičiuojamas laikas, 6osios vietos pusfinaliuose skiriamos trečia reitingą ketvirtfinalių
pogrupiuose turinties sportininkams. Greičiausią laiką
kvalifikacijoje parodęs iš trečias vietas užėmusių sportininkų (Q
R3-1) priskiriamas į antrą pusfinalį S2, o sportininkas parodės
antrą geriausią kvalifikacijos laiką iš trečias vietas užėmusių
sportininkų priskiriamas į pirmą pusfinalį S1.
Arba lentelė B: keturių pogrupių ketvirtfinaliai

Lentelė B Ketvirtfinaliai su keturiai pogrupiais, maksimum 24 patenka toliau
Priskirti pogrupiams

Q1

Q2

Q3

Q4

Padalinimas 1-16

1

4

2

3

8

5

7

6
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9

12

10

11

16

13

15

14

Papildomas padalinimas
17-20

17

20

18

19

Papildomas padalinimas
21-24

24

21

23

22

Lentelė B tęsiasi
Pusfinaliai (8)

Finalai (4+4)

S1

S2

B Finalas

A Finalas

Q1 #1

Q3 #1

S1 #3

S1 #1

Q1 #2

Q3 #2

S1 #4

S1 #2

Q2 #1

Q4 #1

S2 #3

S2 #1

Q2 #2

Q4 #2

S2 #4

S2 #2

325.4.2.7

325.4.2.8

325.4.2.9

Žiemos olimpinėse žaidynėse, Pasaulio slidinėjimo čempionate,
Jaunių pasaulio slidinėjmo čempionate ir Pasaulio taurėje
pogrupių laikai turi būti skaičiuojami ir dalyvių paskirstymas į
pusfinalių pogrupius ir A-finalus yra pagal šiuos kriterijus:
Dviems greičiausiems sportininkams, kurie ketvirtfinaliuose užima
3 ir 4 vietas yra skiriamos 6-osios vietos pusfinalių pogrupiuose.
Greičiauas bus priskiriamas į S1 ir antras greičausias į S2. Į A-finalą
patenka 1 ir 2 pozicijas ebiejuose pusfinalių pogrupiuose užėmę
sportinikai plius 2 greičiausi sportininkai iš užėmusių 3-4 vietas,
visi kiti pusfinalininkai patenka į B finalą.
Jei dėl 5 ir 6 pozicijų finale (laimingųjų pralaimėtojų) yra lygiosios,
bus atsižvelgiama į jų kvalifikacijos laikus. Jei vis dar lieka lygiosios,
bus atsižvelgiama į esamus TSF sprinto taškus; jei vis dar yra
lygiosios, vietas nustato burtų traukimas.
Sprinto varžybose kai kvalifikacijoje dalyvauja mažiau nei 20
dalyvių, žiuri gali nuspręsti naudoti sumažintą A lentelės versiją
arba jie gali paskirti dalyvius tiesiai į pusfinalius ar A-finalus.
Dalyvis kuris padaro falstartą yra baudžiamas rašytiniu papeikimu.
Po pirmo falstarto, bet kuris dalyvis padaręs kitą falstartą bus
reikalaujamas pasišalinti iš varžybų. Dalyvis bus reitinguojamas
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325.5
325.5.1

325.5.2
325.5.2.1

325.5.3
325.5.3.1

325.5.3.2

paskutiniu atitinkančiuose finaluose, pusfinaliuose ar
ketvirtfinaliuose (reitingas 6,12,30 ar 4,8,16).
Laiko skaičiavimas ir rezultatai
Žiemos olimpinėse žaidynėse, Pasaulio slidinėjimo čempionate,
Jaunių pasaulio čempionate ir Pasaulio taurėje sprinto
kvalifikaciniame etape ir pogrupiuose startas ir finišas yra
registruojami tūkstantosios sekundės dalies tikslumu ir galutiniai
rezultatai nustatomi šimtosios sekundės dalies tikslumu. Kitose
TSF sprinto varžybose galima naudoti įrangą kuri gali registruoti tik
šimtosios sekundės dalies tikslumu, bet galutiniai rezultatai taip
pat nustatomi šimtosios sekundės dalies tikslumu.
Kvalifikacija
Jei kvalifikacijos rezultatai yra lygūs, dalyviai, kurie patenka į
ketvirtfinalius, yra reitinguojami pagal jų TSF sprinto taškus
kvalifikacijos rezultatuose. Dalyviai kurie turi tokį patį laiką, tačiau
nepatinka į ketvirtfinalius turės tokį patį rezultatą sąrašuose.
Finalo pogrupiai
Dalyviai su vienodu laiku ketvirtfinaliuose ar pusfinaliuose (jei nėra
B-finalo), kurie nepatenka į kitą etapą, galutiniuose rezultatuose
yra reitinguojami pagal savo kvalifikacijos rezultatą.
Sprinto varžybose su 30 dalyvių ketvirtfinaliuose, rezultatų sąrašas
bus sudaromas pagal:
Nuo 31 iki paskutinės vietos
kvalifikacijos etapo
rezultatai naudojami
26-30 vietos
skiriamos 6-ąsias vietas
ketvirtfinalių pogrupiuose
užėmusiems sportininkams,
pagal jų rezultatus
kvalifikacijos etape
21-25 vietos
skiriamos 5-ąsias vietas
ketvirtfinalių pogrupiuose
užėmusiems sportininkams,
pagal jų rezultatus
kvalifikacijos etape
16/17-20 vietos
skiriamos 4-ąsias vietas
ketvirtfinalių pogrupiuose
užėmusiems sportininkams,
pagal jų rezultatus
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325.5.3.3

kvalifikacijos etape (išskyrus
kai vienas iš 4 vietą
užėmusių dalyvių patenka į
kitą etapą)
13-15/16 vietos
skiriamos 3-ąsias vietas
ketvirtfinalių pogrupiuose
užėmusiems sportininkams,
kurie nepatenka į kitą etapą,
pagal jų rezultatus
kvalifikacijos etape
7-12 vietos
skiriamos pagal B-finalo
finišo eiliškumą; jei nėra Bfinalo sportininkai
reitinguojami pagal jų vietas
pusfinalyje ir kvalifikacijos
etape
1-6 vietos
skiriamios pagal A-finalo
finišo eiliškumą
Sprinto varžybose su 16 dalyvių ketvirtfinaliuose rezultatai
nustatomi pagal:
Nuo 17 iki paskutinės vietos
pagal rezultatus
kvalifikacinio etapo
rezultatus
13-16 vietos
skiriamos 4-ąsias vietas
ketvirtfinalių pogrupiuose
užėmusiems sportininkams,
pagal jų rezultatus
kvalifikacijos etape
9-12 vietos
skiriamos 3-ąsias vietas
ketvirtfinalių pogrupiuose
užėmusiems sportininkams,
pagal jų rezultatus
kvalifikacijos etape
5-8 vietos
skiriamos pagal B-finalo
finišo eiliškumą
1-4 vietos
skiriamos pagal A-finalo
finišo eiliškumą
Sprinto finaluose su kitokiu dalyvų skaičiumi, naudojami tokie
patys principai.
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325.5.3.4

325.5.3.5

325.5.3.6
325.6
325.6.1

325.6.2

325.6.3

Ketvirtfinaliuose ar pusfinaliuose lygiųjų atveju, dalyvis su geresniu
kvalifikacijos rezultatu yra reitinguojamas aukščiau. Jei A ar B
finaluose yra lygiosios, galutiniuose rezultatuose dalyviai
reitinguojami ta pačia vieta.
Jei dalyvis nestartuoja ar nepraslysta visos trasos kuriame nors
pogrupyje, jis užima paskutinę vietą tuose finaluose, pusfinaliuose
ar ketvirtfinaliuose (6,12,30 ar 4,8,16).
Jei dalyvis nebaigia etapo dėl neišvengiamų aplinkybių, jis
reitinguojamas paskutinis tame pogrupyje.
Žiuri ir protestai
Printo pogrupiuose Žiemos olimpinėse žaidynėse, Pasaulio
slidinėjimo čempionate, Jaunių pasaulio čempionate ir Pasaulio
taurėje bent trijų žiuri narių (įskaitant techninį delegatą) vienbalsis
sprendimas nustato žiuri sprendimą.
Vykstant ketvirtfinaliams ir pusfinaliams protestai neleidžiami dėl
laiko spaudimo gerai pravesti pogrupius. Protestai priimami po
finalų.
Ketvirtfinalių ir pusfinalių metu tarptautinių varžybų taisyklių
224.7 straipsnis negalioja.

326

Komandinės sprinto varžybos

326.1

Aprašymas
Komandiniai sprintai tai varžybos, vykdomos kaip dviejų žmonų
estafetės, kuriose sportininkai pakaitomis slysta nuo 3 iki 6 etapų
kiekvienas. Etapų skaičius ir atstumai turi būti paskelbti oficialiame
pakvietime.
Trasa ir stadionas
Rekomenduojamos normos

326.2
326.2.1
Elementai

Pasiruošimas
Klasikiniui stiliui

Laisvui stiliui

Kategorija

C

D

Klasikinės vėžės

4 vėžės

/

Atstumas tarp vėžių

Minimum 1.2m

/

Rodyklės formos startas

Rodyklės formos startas

Trasa

Startas
Organizacija/paruošimas
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Klasikinės vėžės

Nelyginis skaičius 3 ar 5

Nelyginis skaičius 3 ar 5

Vėžių ilgis (po starto
linijos)

Starto zonos pabaiga

15m

Atstumas tarp vėžių

1.2m

1.2m

Plotis (minimum)

6m

12m

Koridorių skaičius

4 vėžės minimum

4 koridoriai (3m pločio
kiekvienas)

Atstumas tarp vėžių

Minimum 1.2m

/

Ilgis

45m

45m

Plotis

9m

15m

Finišas

Perdavimo zona

326.2.2
326.2.3

326.3
326.3.1

326.3.2
326.3.3

326.3.5

326.4
326.4.1

Trasos dalys turi būti suplanuotos tiesios, plačios ir pakankamai
ilgos, kad būtų galima atlikti lenkimą.
Slidžių paruošimo zona turi būti pateikta arti perdavimo zonos.
Žiuri nusprendžia kiekvienos komandos aptarnaujančio personalo
skaičių ir vaškavimo stalų naudojimą.
Registracijos – pakeitimai
Dalyvaujančių asmenų vardai ir jų starto tvarka turi būti pateikta
organizatoriam bent dvi valandos iki komandų kapitonų
susirinkimo.
Keitimai leidžiami pagal tarptautinių varžybų taisyklių 313.4
straipsnį.
Pakeistas dalyvis turi startuo toje pačioje komandos pozicijoje kaip
ir sportininkas, kurį jis keičia. Komandos starto tvarka negali būti
keičiama.
Jei daromas keitimas, komanda praranda savo starto poziciją ir
startuoja grupės gale. Starto tvarka grupės gale lieka tokia pati,
kokia buvo originaliame starto sąraše. Pirminės komandos starto
pozicijos lieka tuščios.
Starto tvarka ir starto procedūra
Turi būti naudojama bendro starto procedūra (žiūrėti tarptautinių
varžybų taisyklių 315.3 straipsnį).
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326.4.2

326.4.2.1

Komandinio sprinto varžybose įprastai naudojami du pusfinaliai
(pavyzdys: A ,B), kad nustatyti komandas patenkančias į finalą.
Komandos turi būti tolygiai suskirstytos į pusfinalius pagal:
- Geriausia komanda pagal bendrus taškus yra priskiriamos
pusfinaliui A
- Likusios komandos skirstomo pagal rezultatus poromis
(pavyzdžiui 2 ir 3 komandos, 4 ir 5 komandos) į skirtingus
pusfinalius.
Jei yra daugiau kaip 50 užsiregistravusių komandų, žiuri gali
nuspręsti naudoti tris pusfinalius ir išskirstyti komandas pagal
šiuos principus:

A

1

6

7

12 13 18 19 22 27 28 33 34 39 40 45 t.t.

B

2

5

8

11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44

C

3

4

9

10 15 16 21 24 25 30 31 36 37 42 43

326.4.3
326.4.4
326.4.5

326.4.6

326.4.7
326.5

Viename pusfinalio pogrupyje neturėtų būti daugiau kaip 15
komandų ir viename finalo pogrupyje daugiau kaip 10.
Pusfinalių tvarka nustatoma burtų keliu.
Starto pozicija pusfinaliams: komanda turinti mažiausiai taškų,
naudojant komandos narių sprinto arba distancijos TSF taškus,
startuoja pirma. Komanda su antra mažiausia taškų suma startuoja
antra ir t.t. Kai viena ar daugiau komandų turi vienodai taškų,
komanda kurios narys turis mažiausiai taškų, startuoja prieš kitas.
Jei to nepakankama nustatyti starto pozicijoms, jos nustatomos
burtų keliu.
Komandų patekimas iš pusfinalių į finalus yra pagal šiuos
principus:
Jei pusfinalių laikai neskaičiuojami, 5 geriausios komandos iš
abiejų pusfinalių pogrupių patenka į finalus.
Kai yra trys pusfinaliai, taikomos tos pačios taisyklės.
Kai pusfinalių laikai yra skaičiuojami, dvi geriausios
komandos iš kiekvieno pogrupio ir kitos 6 geriausios
komandos iš 3-8 vietas užėmusių komandų patenka į
finalus. Lygiųjų atveju rezultatai nustatomi pagal komandų
bendrus taškus. Jei to nepakanka, traukiami burtai.
Finalo starto pozicijos nustatomos pagal pusfinalių rezultatus
(pirmiau reitingus, tada laikus).
Laiko skaičiavimas ir rezultatai
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326.5.1

326.5.2

326.5.3

326.6
326.6.1

326.6.2

326.6.3

Žiemos olimpinėse žaidynėse, Pasaulio slidinėjimo čempionate,
Jaunių pasaulio čempionate ir Pasaulio taurėje komandinio sprinto
pusfinaliuose ir finaliuose startas ir finišas yra registruojamas
tūkstantosios sekundės dalies tikslumu ir galutinis rezultatas
nustatomas šimtosios sekundės dalies tikslumu. Kitose TSF sprinto
varžybose galima naudoti įrangą kuri gali registruoti tik šimtosios
sekundės dalies tikslumu, bet galutiniai rezultatai taip pat
nustatomi šimtosios sekundės dalies tikslumu.
Lenkimo ratu taisyklės galioja. Komandoms/slidinkams,
aplenktiems ratu, remtis tarptautinių varžybų taisyklių 343.13
straipsniu.
Galutiniai rezultatai skelbiami pagal:
Visos finalo komandos išdėstomos pagal finalo rezultatus. Kai
pusfinaliai yra naudojami, komandoms, kurios nepatinka į finalą,
užėmusioms tą pačią vietą skirtinguose pogrupiuose, duodamas
sekantis galimas rezultatas, kitoms komandoms skiriamas kitas
galimas reitingas.
Pavyzdžiui jei 5 komandos iš kiekvieno pusfinalio pogrupio
patenka į finalą, komandos užėmusios 6 vietą abiejuose
pogrupiuose užima 11 ir 12 vietas, pagal jų laikus pusfinaliuose.
Komandos užėmusios 7 vietą pogrupiuose užima 13 ir 14 vietas
galutiniuose rezultatuose.
Jei pusfinaliuose laikas nėra skaičiuojamas, pusfinalių reitingas ir
komandų, kurios nepateko į finalą TSF taškai yra naudojami
nustatyti galutinį komandų rezultatą.
Žiuri ir protestai
Sprinto pogrupiuose Žiemos olimpinėse žaidynėse, Pasaulio
slidinėjimo čempionate, Jaunių pasaulio čempionate ir Pasaulio
taurėje bent trijų žiuri narių (įskaitant techninį delegatą) vienbalsis
sprendimas nustato žiuri sprendimą.
Vykstant ketvirtfinaliams ir pusfinaliams protestai neleidžiami dėl
laiko spaudimo gerai pravesti pogrupius. Protestai priimami po
finalų.
Ketvirtfinalių ir pusfinalių metu tarptautinių varžybų taisyklių
224.7 straipsnis negalioja.

327

Estafečių varžybos

327.1

Aprašymas
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327.1.1

327.1.2

327.2
327.2.1

Estafečių komanda susideda iš trijų ar keturių dalyvių pagal
pakvietimą, iš kurių kiekvienas gali slysti vieną etapą. Žiemos
olimpinėse žaidynėse, Pasaulio slidinėjimo čempionate, Jaunių
pasaulio čempionate ir Pasaulio taurėje estafetės susideda iš 4
dalyvių.
Žiemos olimpinėse žaidynėse, Pasaulio slidinėjimo čempionate,
Jaunių pasaulio čempionate ir Pasaulio taurėje pirmi du etapai
naudoja klasikinį stilių klasikinėje trasoje ir kiti du etapai naudoja
laisvą stilių laisvo stiliaus trasoje.
Trasa ir stadionas
Rekomenduojamos normos

Elementai

Pasiruošimas
Klasikiniui stiliui

Laisvui stiliui

Kategorija

B

C

Klasikinės vėžės

2 vėžės

/

Atstumas tarp vėžių

Minimum 1.2m

/

Organizacija/paruošimas

Rodyklės formos startas

Rodyklės formos startas

Klasikinės vėžės

Nelyginis skaičius 5 ar 7

Nelyginis skaičius 5 ar 7

Vėžių ilgis (po starto
linijos)

Starto zonos pabaiga

15m

Atstumas tarp vėžių

1.2m

1.2m

Plotis (minimum)

6m

12m

Koridorių skaičius

4 vėžės minimum

4 koridoriai (3m pločio
kiekvienas)

Atstumas tarp vėžių

Minimum 1.2m

/

Ilgis

30m

30m

Plotis

9m

15m

Trasa

Startas

Finišas

Perdavimo zona

327.2.2

Pirmo estafetės etapo ilgis gali skirtis +-5% nuo kitų etapų, pagal
stadiono išsidėstymą.
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327.3
327.3.1

327.3.2
327.3.3
327.3.4
327.4
327.4.1
327.4.2

327.4.3

327.4.4

327.5
327.5.1

327.5.2

327.5.3

327.6

Registracijos – pakeitimai
Dalyvaujančių asmenų vardai ir jų starto tvarka turi būti pateikta
organizatoriam bent dvi valandos iki komandų kapitonų
susirinkimo.
Keitimai leidžiami pagal tarptautinių varžybų taisyklių 313.4
straipsnį.
Starto tvarka neglai būti keičiama atliekant keitimą.
Komandos starto pozicija starto eilėje išlieka ta pati.
Starto tvarka ir starto procedūra
Turi būti naudojama bendro starto procedūra (žiūrėti tarptautinių
varžybų taisyklių 315.3 straipsnį).
Starto numeriai įprastai traukiami burtų keliu. Žiemos olimpinėse
žaidynėse, Pasaulio slidinėjimo čempionate ir Jaunių pasaulio
čempionate rezultatai praeitose Žiemos olimpinėse žaidynėse,
Pasaulio slidinėjimo čempionate ir Jaunių pasaulio slidinėjimo
čempionate nustato starto tvarką. Komandos, kurių nėra šiuose
rezultatuose yra traukiamos po tų, kurios yra.
Kai komandoms galima registruoti daugiau nei vieną oficialią
komandą, pirmoji šalies komanda starto sąraše turi būti priekyje
antros komandos, kuri turi būti priekyje trečios komandos ir t.t.
Neoficialios komandos turi turėti pačias nepalankiausias pozicijas.
Spalvos: skirtingos spalvos naudojamos kiekvieno etapo starto
numeriams. Žiemos olimpinėms žaidynėms, Pasaulio slidinėjimo
čempionatui ir Pasaulio taurei taikomos šios spalvos: 1 etapas –
raudonas, 2 etapas – žalias, 3 etapas – geltonas, 4 etapas –
mėlynas.
Laiko skaičiavimas ir rezultatai
Tarpiniai laikai kiekvienam atskiram trasos etapui yra
registruojami kai dalyvis kerta tarpinio laiko liniją. Tai taip pat
starto laikas kitam komandos dalyviui.
Bendras komandos laikas, tai laikas kuris praeina nuo starto iki
kada paskutinis komandos dalyvis kerta finišo liniją. Tvarka, kuria
dalyviai finišuoja paskutinį etapą, nustato galutinius rezultatus.
Lenkimo ratu taisyklės galioja. Komandoms/slidinkams,
aplenktiems ratu, remtis tarptautinių varžybų taisyklių 343.13
straipsniu.
Žiuri ir protestai
Nėra konkrečių taisyklių.
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D. Varžybos ir dalyviai
341

Reikalavimai dalyviams

341.1
341.1.1
341.1.2

Amžiaus kategorijos
TSF varžybų metai yra Liepos 1-Birželio 30 kitų metų.
Suaugę (moterys ir vyrai) turi būti bent 21 metų kalendoriniais
smetais (01.01-31.12). Teisė startuoti prasideda su varžybų sezono
pradžia (pvz 2014 metams nuo 2013 Liepos 1).
Jaunės moterys ir jauniai vyrai turi būti nevyresni kaip 20 metų
kalendoriniais metais (01.01-31.12).
Šiaurės jaunių pasaulio slidinėjimo čempionatas
Dalyvis turi sulaukti savo 16-ojo gimtadienio iki kalendorinių metų
pabaigos (Sausio 1- Gruodžio 31).

341.1.3

Sezonas

Amžius

Gimimo metai

2013/14

16-20

1994, 1995, 1996, 1997, 1998

2014/15

16/20

1995, 1996, 1997, 1998, 1999

U23 moterys ir U23 vyrai turi būti nevyresni nei 23 metų
kalendoriniai metais (01.01-31.12). U23 gimimo metai nuo 2014m:
U23 Pasaulio lygumų slidinėjimo čempionatas
Sezonas

Amžius

Gimimo metai

2013/14

21-23

1991, 1992, 1993

2014/15

21-23

1992, 1993, 1994

341.1.4
341.1.5

341.2
341.2.1

Jaunės moterys ir jauniai vyrai įprastai turėtų startuoti savo
grupėse. Jie gali startuoti atitinkamose vyrų ar moterų grupėse.
Pasaulio taurėje ir Pasaulio slidinėjimo čempionate dalyvis turi
pasiekti 16 gimtadienį iki kalendorinių metų pabaigos (Sausio 1 –
Gruodžio 31):
- Pasaulio taurė 2013/14, dalyviai gimę 1998 ir ankščiau
- Pasaulio taurė 2014/15 ir Pasaulio slidinėjimo čempionatas
2015, dalyviai gimę 1999 ir ankščiau
- Pasaulio taurė 2015/16, dalyviai gimę 2000 ir ankščiau.
TSF taškų sistema
TSF taškai yra naudojami nustatant Žiemos olimpinių žaidynių,
Pasaulio slidinėjimo čempionatų ir Pasaulio taurių varžybų
kvalifikaciją, grupavimą ir starto sąrašų kūrimą (žiūrėti: Pasaulio
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taurės taisykles ir TSF taškų taisykles ir nuorodas prieinamas TSF
tinklapyje).

342

Medicininiai testavimai

342.1
342.1.1

Sveikatos būklė
Nacionalinės asociacijos yra atsakingos už dalyvių, kuriuos jos
registruoja, sveikatą. Medicinos ir gelbėjimo tarnybos vadovas
atlieka patikrinimą tik dalyvio komandos kapitono, dalyvio ar TSF
Medicinos komiteto atstovo prašymu (žiūrėti 221 straipsnį).

343

Dalyvių atsakomybė

343.1

Visose treniruočių ir varžybų situacijose dalyvis turi egltis atsargiai,
atsižvelgdamas į trasos sąlygas, matomumą ir dalyvių spūstis.
Visose treniruočių ir varžybų situacijose dalyvis turi slysti varžybų
trasos kryptimi.
Dalyviai privalo laikytis instrukcijų (trasos darbo valandų, numerių
dėvėjimo, treniruočių, slidžių testavimo), duotų žiuri ar
organizacinio komiteto, kad palaikyti tvarką trasoje, stadione ir
komandų pasiruošimo zonoje prieš, vykstant ir po varžybų.
Dalyvis yra atsakingas už atvykimą į startą ir startavimą teisingu
laiku.
Jei radio signalo priėmėjai ar GPS yra naudojami, dalyviai privalo
dėvėti šią įrangą.
Dalyviai turi laikytis ženklintos trasos teisinga tvarka nuo starto iki
finišo ir turi kirsti visus kontrolės punktus.
Jei dalyvis slysta neteisinga dalimi ar palieka ženklintą trasą, jis turi
sugrįžti iki vietos, kur padarė klaidą. Kad tai padaryti, dalyviui gali
tekti slysti prieš teisingą slydimo kryrptį ir jis yra visiškai
atsakingas, kad netrukdytų ar nesukeltų pavojaus kitiems
dalyviams. Bauda už klaidą nebus skiriama, jei laiko ar rezultato
persvara nebuvo įgyta ir nebuvo kliudoma kitiems dalyviams.
Dalyviai turi įveikti visą trasą ant savo slidžių, naudojant tik savo
jėgą. Pagalba iš pašalinių negalima.
Klasikinio stiliaus varžybose dalyviai gali naudoti tik klasikinį stilių.
Visose varžybose trukdymas negalimas. Šis elgesys aprašomas kaip
specialus trukdymas, blokavimas (nesekant geriausios
trajektorijos), traukimas ar stūmimas dalyvio, bet kuria kūno
dalimi ar slidžių įranga.
Lenkimas

343.2
343.3

343.4
343.5
343.6
343.6.1

343.7
343.8
343.9

343.10
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343.10.1

343.10.2

343.11

343.12
343.12.1
343.12.2

343.12.3
343.12.4

343.12.5
343.12.6

343.13
343.13.1

Vykstant intervalinio starto varžyboms, lenkiamas dalyvis turi
užleisti kelią po pirmo pareikalavimo.
Tai galioja klasikinio stiliaus trasose net jei ir yra dvi vėžės ir laisvo
stiliaus trasose kai lenkiamas dalyvis galia apriboti savo slydimą.
Visose kitos varžybose, kai vyksta lenkimas dalyviai neturi kelti
jokių trukdžių.
Lenkiantis slidininkas yra atsakingas už teisingą, be trukdžių
lenkimą. Lenkiančio slidininko slidės turi būti priekyje lenkiamo
slidininko slidžių prieš grįžtant į geriausiąją trajektoriją.
Dalyse su pažymėtais koridoriais dalyviai turi pasirinkti koridorių.
Dalyviui galima keisti koridorių, jei tai tenkina tarptautinių varžybų
taisyklių 343.9 straipsnį.
Įrangos keitimas
Visose varžybose gali būti keičiamos lazdos.
Slidės gali būti keičiamos jei:
- Slidės ar apkaustai yra sulūžę. Įrangos sulūžimas turi būti
įrodomas žiuri po varžybų.
- Įrangos keitimo vietos yra varžybose.
Keičiant slides, dalyvis turi tai daryti ne vėžėse, be pašalinės
pagalbos.
Kai slidžių keitimo vietos yra pateiktos ilgos distancijos ar skiatlono
varžybose, dalyviams galima pakeisti slides toje vietoje. Slidžių
keitimo skaičius yra ribojamas:
- Maksimum 1 kartas varžybose iki 30km
- Maksimum 2 kartai varžybose ilgesnėse nei 30km
Kai slidžių keitimo vietos yra pateiktos, lenkimas prie koridorių
vietų į keitimo vietas leidžiamas tik tolimiausiame krašte nuo jų.
Vaškuoti, gramdyti ar valyti dalyvių slides vykstant varžybos yra
draudžiama. Išskyrus: klasikinio stiliaus varžybose dalyviai gali
nugramdyti sniegą ir ledą nuo savo slidžių ir pridėti vaško jei reikia.
Dalyviams gali būti perduodama įranga ir medžiagos ir gali tai
daryti ne vėžėse be pašalinės pagalbos. Draudžiama dėti šakas,
įrangą ar medžiagas ant prižiūrėtos trasos ar šalia jos.
Estefėtės perdavimas
Komandinėse varžybose estafetė perduodama kai atvykstantis
dalyvis su ranka paliečia bet kurią kito dalyvio kūno dalį, tai turi
įvykti abiems dalyviams esant perdavimo zonoj. Kita dalyvis gali
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343.16
343.17

patekti į estafetės perdavimo zoną tik pakviestas. Bet koks
metodas stumti startuojantį dalyvį yra draudžiamas.
Lenkimas ratu
Persekiojimo varžybose, skiatlone, bendro starto varžybose,
komandiniame sprinte ir estafečių varžybose komandos ar
dalyviai, kurie yra aplenkti ratu arba teisėjų instruktuoti sustabdyti
varžybas, turi palikti varžybas. Visose varžybose dalyviai ar
komandos bus reitinguojami galutiniuose rezultatuose (be laiko)
pagal jų reitingą paskutiniame tarpiniame laiko skaičiavimo
punkte.
Tarptautinių varžybų taisyklių 343.13.1 straipsnis turi būti
taikomas Žiemos olimpinėse žaidynėse, Pasaulio slidinėjimo
čempionate ir Pasaulio taurėje.
Visoms kitoms TSF varžyboms žiuri nusprendžia ar yra taikoma
tarptautinių varžybų taisyklių 343.13.1 straipsnis.
Bendravo prietaisai, kurie leidžia treneriams ir sportininkams ar
sportininkams tarpusavy bendrauti nuotoliniu būdu yra
neleidžiami.
Dalyviai turi laikytis varžybų teisėjų instrukcijų.
Dalyviai turi laikytis visų medicinos kodekso aspektų (žiūrėti 221).

344

Varžybų teisėjų ir kitų atsakomybės

344.1

Jei reikia žiuri gali išduoti atskiras taisykles teisėjams, žiniasklaidai
ir aptarnavimo personalui ir kitiems nedalyviams, kad būtų
laikomasi tvarkos trasoje, stadione ir komandų pasiruošimo zonoje
prieš, per ir po varžybų.
Tvarkai ir kontrolei trasoje taikomi šie pagrindai:
- Nuo 5min prieš startą iki laiko, kai trasos uždarytojai yra
pračiuožę, visiems teisėjams, treneriams, nedalyviams ir
kitiems akredituotiems asmenims neleidžiama slysti ant trasos.
Vykstant varžyboms šie asmenys turi stovėti be slidžių jiems
skirtose vietose šalia trasos.
- Pranešant tarpinius laikus ar informaciją dalyviams, teisėjams,
treneriams ar kitiems neleidžiama bėgti daugiau kaip 30m šalia
dalyvio.
- Atliekant šį darbą, teisėjai ir kiti turi pasirūpinti, kad nebūtų
trukdoma kitiems dalyviams.
- Duodant gėrimus dalyviams treneriai turi netrukdyti kitiems
dalyviams ir išlikti fiksuotoje pozicijoje.

343.14
343.14.1

343.14.2

343.14.3
343.15

344.2
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344.3

344.4

351

351.1

351.2
351.3
351.4

Kad gauti švarų televizijos vaizdą ir dėl saugumo sumetimų dalys
varžybų trasos gali būti uždarytos visiems išskyrus besivaržančius
dalyvius. Žiuri gali leisti testuoti slides ir apšylinėti ant varžybų
trasos dalių prieš ir vykstant varžyboms. Sportininkai ir
aptarnaujantis personalas, dėvintys specialius numerius, gali būti
leidžiami slysti ant šių varžybų trasos dalių.
Vaško testavimas ir apšilimas turi būti visada daromas varžybų
trasos kryptimi. Kiekvienas, testuojantis slides varžybų trasoje turi
atsižvelgti į kitų saugumą ir trasos paruošimą. Elektroniniai laiko
skaičiavimo prietaisai naudojami testuojant slides, nebus leidžiami
trasoje vykstant varžyboms ar oficialioms treniruotėms.

E. Draudimas dalyvauti varžybose, sankcijos
Draudimas dalyvauti varžybose
Neleidžiama startuoti jokiose TSF tarptautinėse slidinėjimo
varžybose dalyviui, kuris:
dėvi nešvankius pavadinimus ir/ar simbolius ant drabužių ir
įrangos (206.7 straipsnis) ar nesportiškai elgiasi starto vietoje
(205.5 straipsnis)
pažeidžia TSF įrangos (222 straipsnis) ir reklaminių ženklų (207
straipsnis) taisykles
atsisako atlikti TSF reikalaujamą medicininį patikrinimą (221.2
straipsnis).
Jei dalyvis startavo varžybose ir vėliau yra žiuri nustatoma, kad jis
pažeidė šias taisykles, žiuri turi nubausti dalyvį.

352

Sankcijos

352.1

Procedūra
Kai įvyksta tasiyklių pažeidimas, žiuri turi susirinkti ir nuspręsti
atitinkamas sankcijas, atsižvelgiant į:
- konkrečias aplinkybes
- naudą ar pranašumą pažeidėjui (žiūrėti tarptautinių varžybų
taisyklių 223.3.3 straipsnį)
- neigiamą poveikį kitiems dalyviams
- įtaką galutiniams ar tarpiniams rezultatams (sprinto
pogrupiams ar bonus sprintams)
- sportininko argumentus (žiūrėti tarptautinių varžybų taisyklių
224.7 straipsnį)
- varžybų lygį
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352.2
352.2.1
352.2.2

352.2.3

352.2.4

352.2.5

352.2.6

352.3
352.3.1

352.3.2

- dalyvių amžių ir patirtį
- TSF tinkapyje paskelbtas nuorodas žiuri darbui
Diskvalifikacija
Diskvalifikacijos turi būti naudojamos tik ypatingiems pažeidimams
ir pažeidimams su aiškia įtaka galutiniui varžybų rezultatui.
Papildomai dalyvis turi būti automatiškai diskvalifikuojamas jei:
- Dalyvauja varžybose netinkamu pretekstu
- Kelia pavojų dalyvių saugumui ar nuosavybei arba sukelia
traumą ar nuostolius
- Slysta daugiau negu vieną etapą estafečių varžybose
(tarptautinių slidinėjimo taisyklių 327.1.1 straipsnis)
Dalyvis, kuris gauna antrą raštišką papeikimą viename sezone, yra
automatiškai diskvalifikuojamas. Raštiški papeikimai duoti sezono
metu negalioja Pasaulio slidinėjimo čempionato ir Žiemos
olimpinių žaidynių periodu. Raštiški papeikimai duoti Pasaulio
slidinėjimo čempionato ir Žiemos olimpinių žaidynių metu galioja
iki sezono pabaigos.
Vykstant etapinėms varžyboms pažeidimas, už kurį įprastai yra
skiriama diskvalifikacija, gali būti baudžiamas laiko nuobauda
(žiūrėti tarptautinių varžybų taisyklių 352.4.2 straipsnį). Žiuri
sprendžia ar skirti diskvalifikaciją ar laiko nuobaudą.
Po diskvalifikacijos dalyvio vardas yra rodomas pataisytuose
rezultatuose nurodant jo statusą DSQ ir nespausdinant jokio laiko
šiam dalyviui.
Jei dėl pažeidimo skiriama diskvalifikacija sprinto ar komandinio
sprinto varžybose ir tas pažeidimas sutrukdo kitai komandai ar
dalyviui patekti į kitą etapą, žiuri gali leisti tai komandai ar dalyviui
patekti į kitą etapą. Šiuo atveju komanda ar dalyvis startuoja
mažiausiai palankiausioje pozicijoje.
Nušalinimas nuo varžybų
Nušalinimas nuo varžybų gali būti naudojamas tik tarptautinių
varžybų taisyklių pažeidimams vykstant sprinto pogrupiams ir
bonus sprintams (tarpiniams ar finišo).
Sprinto varžybose nušalinimas nuo varžybų kad dalyvis užima
paskutinę vietą pogrupyje ir etape (6 finale, 12 pusfinalyje ir 30
ketvirtfinalyje)
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352.3.3
352.4
352.4.1
352.4.1.1

352.4.1.2

352.4.2

352.5
352.5.1
352.6
352.6.1
352.7
352.7.1
352.7.2

352.7.3

Bendro starto ar skiatlono varžybose nušalinimas reiškia, kad
dalyvis bus pašalintas iš bonus sprinto rezultato.
Laiko nuobauda
Ankstyvo starto prasižengimai turi būti baudžiami laiko
nuobaudomis.
Intervalinio starto ar sprinto varžybose ankstyvo starto
prasižengimai turi būti baudžiami minimaliomis 15 sekundžių laiko
nuobaudomis (dalyvio slydimo laikas + 15 sekundžių minimali
bauda).
Uždelsto starto varžybose ankstyvo starto prasižengimai turi būti
baudžiami baudia lygia įgytui pranašumui (starto laikas –
registruotas starto laikas) + minimali 30 sekundžių bauda.
Etapinėse varžybose žiuri gali nuspręsti pakeisti diskvalifikacines
nuobauda 3 minučių laiko baudomis (žiūrėti tarptautinių varžybų
taisyklių 352.2.4 straipsnį)
Raštiškas papeikimas
Raštiškas papeikimas turi būti skiriamas už taisyklių nusižengimus,
kurie neduoda pažeidėjui įgyti aiškaus pranašumo.
Žodinis papeikimas
Žodinis papeikimas turi būti naudojamas tik įspėti dalyvį, kad jo
stilius ar elgesys yra labai arti taisyklių pažeidimo.
Piniginė nuobauda
Piniginės nuobaudos gali būti skiriamos bet kuriam akredituotam
asmeniui.
Piniginės nuobaudos turi būti skiriamos reklamos ar komercinio
ženklinimo taisyklių pažeidimams, mažiems trasos disciplinos
pažeidimams ir slidžių testavimo ir apšilimo apribojimų
pažeidimams.
Dalyviams piniginė nuobauda gali būti skiriama kartu su raštišku
papeikimu.

F. Protestai ir apeliacijos
361

Protestai

361.1
361.1.1

Protestų rūšys
Prieš dalyvių ar jų įrangos įleidimus.
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361.1.2
361.1.3
361.1.4
361.1.5
361.1.6
361.2
361.2.1

361.2.2

361.3
361.3.1
361.3.2
361.3.3

361.3.4
361.3.5
361.3.6
361.4
361.4.1
361.4.2
361.4.3

Prieš trasą ar jos sąlygas.
Prieš kitą sportininką ar prieš teisėją vykstant varžyboms.
Prieš laiko skaičiavimo rezultatus.
Prieš žiuri sprendimus. Taip pat žiūrėti 325.6.2 ir 326.6.2 išimtis.
Prieš kanceliarines klaidas ar TSF taisyklių pažeidimus po varžybų.
Pateikimo vieta
Įvairūs protestai turi būti pateikiami:
Protestai pagal 310-344.4 straipsnius vietoje paskelbtoje oficialioje
informacijos lentoje ar vietoje paskelbtoje komandū kapitonų
susirinkime.
Protestai susiję su kanceliarinėmis klaidomis ar TSF taisyklių
pažeidimais po varžybų turi būti siunčiami registruotu paštu per
dalyvio Nacionalinę slidinėjimo asociaciją TSF ofisui per vieną
mėnesį nuo varžybų.
Paitikimų terminai
Prieš dalyvio įleidimą
prieš burtų traukimą
Prieš trasą ar jos sąlygas
ne vėliau kaip 15 minučių po oficialių treniruočių pabaigos
Prieš kitą dalyvį ar dalyvio įrangą ar prieš teisėją, dėl jo neįprasto
eilgesio varžybų metu
per 15 minučių nuo neoficialių rezultatu paskelbimo
Prieš laiko skaičiavimą
per 15 minučių nuo neoficialių rezultatu paskelbimo
Prieš žiuri sprendimus, kurie nėra sankcijos
per 15 minučių nuo neoficialių rezultatu paskelbimo
Prieš kanceliarines klaidas ar TSF taisyklių pažeidimus po varžybų
per mėnesį nuo varžybų
Protestų formos
Protestai turi būti pateikiami raštu.
Protestai turi būti pagrįsti detalėmis. Įrodymai turi būti pateikiami,
kartu su visais įkalčiais.
100 Šveicarijos frankų ar atitinkama suma kita valiuta turi būti
pateikiama kartu su protestu. Pinigai yra grąžinami jei protestas
yra patenkinamas. Kitu atveju pinigai patenka į TSF sąskaitą.
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361.4.4
361.4.5
361.5

361.6
361.6.1
361.6.2

361.6.3

Protestuojanti šalis gali atsiimti protestą iki žiuri sprendimo
publikacijos. Šiuo atveju pinigai grąžinami.
Protestai nepateikti laiku ar pateikti be depozito nėra svarstomi.
Autorizacija
Pateikti protestus yra autorizuoti:
- Nacionalinės slidinėjimo asociacijos
- Komandų kapitonai
Žiuri protestų sprendimai
Žiuri susirenka spręsti protestus praneštu nustatytu laiku ir
nustatytoje vietoje.
Protesto balsavime dalyvauji tik žiuri nariai. Techninis delektas
pirmininkauja procesams. Procesų protokolai turi būti saugomi ir
pasirašyti visų balsuojančių žiuri narių. Sprendimui reikalingas
daugumos balsuojančių žiuri narių balsas, ne tik tų, kurie
dalyvauja. Lygiųjų atveju, techninio delegato balsas yra lemiamas.
Laisvo įrodymų įvertinimo principas yra palaikomas. Taisyklės,
pagal kurias yra priimamas sprendimas turi būti taikomos ir
interpretuojamos taip, kad sąžiningi procesai būtų garantuojami.
Sprendimas turi būti paviešinamas iškart po proceso, paskelbiant jį
oficialioje informacijos lentoje, pažymint paskelbimo laiką.

362

Teisė apeliacijoms

362.1
362.1.1

Apeliacija
Galima apeliuoti:
visus žiuri sprendimus (taip pat žiūrėti tarptautinių varžybų
taisyklių 224.11 straipsnį)
oficialius rezultatus. Ši apeliacija turi būti nukreipiama tik
konkrečiai prieš aiškią ir įrodytą skaičiavimų klaidą.
Apeliacijos turi būti pateikiamos Nacionalinių slidinėjimo
asociacijų Tarptautinei slidinėjimo federacijai.
Terminai
Apeliacijos žiuri sprendimams turi būti pateiktos per 48 valandas
nuo oficialių rezultatų paskelbimo.
Apeliacijos oficialiems rezultatams turi būti pateiktos per 30 dienų,
įskaitant varžybų dieną.
Sprendimus susijusius su apeliacijomis priima:
Apeliacijų komitetas
TSF teismas

362.1.2
361.1.3
361.1.3.1
362.1.3.2
362.1.4
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362.2

362.3

Atidėjimo efektas
Pateikti įrodymai (protestui, apeliacijai) neturi sukelti apeliacijos
atidėjimo.
Pateikimas
Visis įrodymai turi būti pateikiami raštu, kad būtų pagrįsti.
Įrodymai ir įkalčiai turi būti pridėti. Įrodymai pateikti per vėlai, turi
būti atmesti TSF (žiūrėti 225.3). Kad užregistruoti apeliaciją, ji turi
būti pateikiama kartu su 500 šveicarijos frankų, kurie grąžinami jei
apelicija patenkinama.

G. Populiarios lygumų slidinėjimo varžybos
380

Populiarių lygumų slidinėjimo varžybų apibūdinimas

380.1
380.1.1

Varžybos
Populiarios lygumų slidinėjimo varžybos tai varžybos atviros
visiems lygumų slidininkams (licencijuotiems ar ne) ir neturinčios
trasų ar formato suvaržymų.

381

Registracija ir dalyviai

381.1
381.1.1

Registracija
Registracijos turi būti siunčiamos elektroniniu paštu, faksu ar
internetine registracija pagal nuostatus pakvietime. Ankstyvoms
registracijoms gali būti taikomos starto mokesčio nuolaidos.
Vėlyvoms registracijoms gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
Licencijos
Licencijuoti dalyviai yra atsakingi už savo Nacionalinių slidinėjimo
asociacijų licencijų taisyklių laikymąsi.
Skirstymas
Starto pozicijos dalyviams gali būti skirstomos pagal jų galimybes.
Gali būti išskirta elito grupė. Elito starto grupė turi būti skirstoma
pagal dalyvių TSF taškus, o dalyviai be TSF taškų turėtų būti
skirstomi pagal ankstesnius žinomus rezultatus arba dalyvių
Nacionalinių slidinėjimo asociacijų nominacijas.
Grupės
Dalyviai gali būti grupuojami pagal praeitų metų arba kitų varžybų
rezultatus. Jie taip pati gali būti grupuojami pagal lytį ir amžių arba
registracijos laiką.

381.2
381.2.1
381.3
381.3.1

381.4
381.4.1
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381.5
381.5.1
381.6
381.6.1

381.7

381.8

Rezultatai
Vyrams ir moterims turi būti skelbiami atskiri rezultatai.
Dalyviai
Populiarios lygumų slidinėjimo varžybos yra organizuojamos dėl
dalyvių malonumo. Šiose varžybose labai svarbu laikytis gero
sportiškumo, sąžiningumo bei mandagumo kitų dalyvių atžvilgiu
nes jose dalyvauja įvairios patirties bei pajėgumo dalyviai. Žiuri gali
diskvalifikuoti dalyvius, kurie elgiasi nesportiškai arba nesilaiko šių
ar varžybų taisyklių. Varžybų metu dalyviai privalo:
laikytis ženklintos trasos nuo starto iki finišo neaplenkiant
kontrolės punktų
įveikti trasą ant slidžių tik savo jėga ir be kitų pagalbos
netrukdyti kitiems dalyviams
stengtis leisti greitesniems dalyviams aplenkt. Dažniausiai
lėtesni dalyviai dešinę trasos dalį, o greitesni kairę.
Populiariose lygumų slidinėjimo varžybose TSF Pasaulio taurės ar
Maratono taurės kalendoriuose elito grupės dalyviai privalo
laikytis Tarptautinių varžybų taisyklių 207 straipsnio „Reklaminiai
ir komerciniai ženklai“ ir 222 straipsnio „Varžybų įranga“.
Tarptautinių varžybų taisyklių 343.12.6 straipsnis, negalioja
dalyviams nepatenkantiems į atrinktą grupę.

382

Informacija

382.1
382.1.1

Skelbimas
Skelbime turi būti pateikta ši informacija:
varžybų pavadinimas
varžybų vieta ir atsarginė vieta (jei yra)
trasų distancijos ir stilius
varžybų data ir starlo laikas
skirstymo procedūra
registracijos pabaiga
apgyvendinimo ir transporto informacija
prizai ir apdovanojimai
pinigų grąžinimo taisyklės jei varžybos būtų atšauktos
draudimo nuostatai
kita svarbi ar reikalinga informacija
Informacija dalyviams

382.2
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382.2.1

Prieš varžybų startą dalyviai turi gauti šią informaciją:
starto laiką
trasos pavadinimą ir profilį
stilių
transporto informaciją
identifikacijos lipduką ir kontrolės kortelę (jei yra)
slidžių žymejimą
starto procedūrą
apšilimo vietą ir procedūrą
maitinimo punktų vietas ir kokie gėrimai/užkandžiai juose
bus
procedūra dalyviui, nebaigusiam trasos
finišo linijos procedūra
informacija apie medicinines procedūras susižeidus
trasos įveikimo laiko limitas (jei yra)
drabužių palikimo ir atsiėmimo vietos
persirengimo kambariai, dušų ir maitinimo vietos
rezultatų grupavimas ir paskelbimas
protestų procedūros
prizai ir apdovanojimai
procedūros jei varžybos nutraukiamos likus nedaug laiko iki
jų
komandų kapitonų ir žiuri susirininkimų, spaudos
konferencijų, bei kitų susirinkimų laikai ir vietos
ryšių paslaugos
kita svarbi informacija

383

Žiuri

383.1
383.1.1

Žiuri
Papildomai prie visų ginčų sprendimo, varžybų žiuri turėtų padėti
organizatoriams sprendžiant įvairius varžybų aspektus. Dalyviui
saugumui turėtų būti skiriama pirmenybė. Žiuri susideda iš:
techninio direktoriaus, kuris yra žiuri pirmininkas
techninio direktoriaus nacionalinio asistento, paskirto
Nacionalinės slidinėjimo asociacijos
varžybų vadovo
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Techininis direktorius gali pakviest papildomus asmenius į žiuri
susirinkimus kai tai yra priimtina. Šie asmenys gali patarti, bet
neturi balsavimo teisės.

384

Varžybų trasa

384.1
384.1.1

Plotis
Visos kliūtys turi būti pašalintos iš trasos, kad plotis leistų paruošti
bent dvigubas vėžes per visą trasos ilgį. Laisvo stiliaus varžybose
trasos plotis turėtų leisti netrukdant aplenkti kitą dalyvį.
Starto vieta
Starto vieta turi būti lygi arba beveik lygi. Ji turėtų vesti tiesiai į
trasą ir būti pakankamai plati, kad nesusidarytų bereikalingos
eilės. Startas turėtų palaipsniui siaurėti iki trasos pločio leidžiant
dalyviams išsisklaidyti prieš patenkant į vėžes. Starto vieta turi būti
paruošta numatant:
slidžių žymejimą
dalyvių identifikacijos kontrolę
komercinių ženklų kontrolę
dalyvių skirstymą
grūsčių kontrolę
Finišas
Trasa turi įsilieti į finišą lygia ir tiesia kryptimi. Finišas turi būti
lygus ir pakankamai platus, kad keli dalyviai netrukdantys vieni
kitiems galėtų finišuoti vienu metu. Paskutiniai 200 metrų turėtų
būti bent 10 metrų pločio ir padalinti į tris lygias ir atitinkamais
žeklinimais atskirtas juostas. Kai daugiau nei vienos varžybos yra
rengiamos toje pačioje trasoje (dvi skirtingų ilgių rungtys), atskiros
finišo juostos turi būti paruoštos, kad trumpesnės trasos lėtesni
dalyviai nesutrukdytų finišuoti ilgesnės trasos greitesniems
dalyviams. Finišas turi būti suplanuotas taip, kad išvengti grūsčių.
Interviu (mišri) ir gėlių ceremonijos zonos turi būti aptvertos ir
atskirtos nuo minios finišuojančių dalyvių ir žiūrovų. Maitinimas,
prieiga prie drabužių, dušai arba transportas į šias paslaugas turi
būti aiškiai nurodomas įvairiomis kalbomis finišo vietoje.
Trasos paruošimas
Priešsezonis
Trasa turi būti prižiūrima ir saugojama, kad varžybas būtų galima
saugiai rengti su minimaliu sniego padengimu.

384.2
384.2.1

384.3
384.3.1

384.4
384.4.1
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384.4.2

384.4.3

384.4.4

384.4.5

384.5
384.5.1

384.6
384.6.1

Žiemos paruošimas
Trasa turi būti spaudžiama ir prižiurima per žiemą, pasirūpinant
tvirtu pagrindu paskutiniems pasirengimams.
Laisvas stilius
Laisvo stiliaus varžybose trasa turi būti gerai suspausta ir
pakankamai plati, kad du dalyviai galėtų slysti vienas šalia kito.
Viena vėžė gali būti paruošta trasos krašte kur pridera. Paskutiniai
200 metrų turi būti bent 10 metrų pločio. Ši dalis turi būti
padalinta į bent tris juostas, atskirtas atitinkamais žymėjimais.
Klasikinis stilius
Įprastai trasa turi būti paruošiama su dviem vėžemis. Daugiau
vėžių gali būti paruošta jei leidžia trasos plotis. Posūkiuose vėžės
ruošiamos jei slidės gali jose nevaržomos slysti. Vietose, kur
posūkiai per staigūs arba greitis per didelis, kad išsilaikyti vėžėse,
jos turėtų būti pašalintos. Stačiose nuokalnėse ir kitos vietose,
suplanuotose techninio direktoriaus ir varžybų vadovo, vėžių
nereikia. Finiše paskutiniai 200 metrų turėtų būti paruošti su kuo
įmanoma daugiau vėžių. Kai kuriose situacijose varžybų metu,
trasa gali būti tvarkoma su techninio direktoriaus ir varžybų
vadovo leidimu.
Abu stiliai
Varžybos gali būti rengiamos abiem stiliais vienu metu ir vienoje
trasoje. Šiuo atveju laisvo stiliaus trasa turi būti atskirta
atitinkamais ženklinimais ar barjerais nuo klasikinės trasos, kad
klasikinės trasos dalyviai neturėtų galimybės naudotis kita trasa ir
atvirkščiai. Kiekviena trasa turi būti suspausta ir paruošta pagal
384.4.3 ir 384.4.4 straipsnius.
Matavimas ir žymėjimas
Varžybų trasa turi būti išmatuota nuo starto iki finišo naudojant
grandinę, juostą ar matavimo ratą. Kiekvienas kilometras turi būti
pažymėtas. Paskutiniai 500 ir 200 metrų taip pat turi būti
pažymėti. Vietos su stačiais nusileidimais, posūkiais ar perėjomis
turi būti atitinkamai pažymėtos.
Maitinimas
Maitinimo punktai turi būti statomi maždaug kas 10km. Atstumas
tarp maitinimo punktų gali būti trumpesnis jei trasa sudėtinga.
Lengvoje vietovėje atstumai gali būti ilgesni. Trasose ilgesnėse
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384.6.2
384.7
384.7.1

384.8
384.8.1

kaip 50km turi būti pateikta įvairių rūšių gėrimų ir atitinkamo
maitinimo.
Komandų nariai, perduodantys gėrimus savo dalyviams, turi
laikytis tarptautinių varžybų taisyklių 344.2 straipsnio.
Trasos išplanavimas
Populiarių slidinėjimo varžybų trasos turi būti ruošiamos
prisitaikant prie įvairaus lygio dalyvių: nuo megėjų iki elito. Trasos
išsidėstymas turi būti pritaikytas dalyvių įgūdžių lygiui.
„Bonus sprintai“
Kai trasoje yra sprintai, paskutiniai 75 metrai iki sprinto turi būti
tiesūs ir pakankamai platūs, kad du dalyviai galėtų slysti vienas
šalia kito. „Bonus sprinto“ finišo linija turi būti aiškiai pažymėta.
Kiekvienam „Bonus sprinte“ turi būti paskirti kontrolieriai.

385

Kontrolė

385.1
385.1.1

385.1.2

Kontrolės procedūra
Visi varžybų aspektai turi būti kontroliuojami, kad užtikrinti saugią
ir sąžiningą varžybų tvarką dalyviams. Kontrolės punktų vietos ir
kontrolierių paskirstymas yra sprendžiamas varžybų vadovo
konsultuojantis su techniniu direktorium ir ypatingai atsižvelgiant
į:
stiliaus kontrolę (jei yra)
visos trasos įveikimą be sutrumpinimų
visos trasos įveikimą ant slidžių
pasirūpinimą, kad bet kokia pagalba suteikta dalyviams yra
atitinkanti tarptautinių varžybų taisykles
tarptautinių varžybų taisyklių komercinių ženklų taisyklių
laikymąsi
trasos priežiūrą, kad joje nebūtų kliučių
pasirūpinimą, kad dalyviai netrukdytų vieni kitiems
kontrolę sprintų pozicijose ir finišo linijoje
kitus kontrolės aspektus jei reikia
Kontrolieriai turi būti kvalifikuoti atlikti jiems paskirtas užduotis.

386

Medicina ir saugumas

386.1
386.1.1

Medicinos ir gelbėjimo tarnybos vadovas
Kiekvienoms populiarioms lygumų slidinėjimo varžyboms yra
skiriamas medicinos ir gelbėjimo tarnybos vadovas. Jis taip pat yra
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386.1.2

386.2
386.2.1

386.3
386.3.1

386.4
386.4.1

varžybų komiteto narys ir gali būti kviečiamas į žiuri susirinkimus.
Medicinos ir gelbėjimo tarnybos vadovas privalo būti licencijuotas
medikas.
Pirmosios pagalbos ir medicininis aptarnavimas
Pirmosios pagalbos ir medicininis aptarnavimas turi būti pilnai
veikiantis visu treniruočių metu. Medicinos pagalbos reikalavimai
yra aprašyti pirmoje TSF Medicinos Vadovo dalyje, kurioje yra
Medicinos taisyklės ir nuorodos.
Planavimas
Medikas turi paruošti planą nenumatytai pirmai pagalbai,
evakuacijai ir perspėjimams traumų, nelaimingų atsitikimų ar
mirties atvejais. Šio plano informacija ir procedūros kurių turi būti
laikomasi traumos, nelaimingo atsitikimo ar mirties atveju turi būti
pateikti dalyviams ir varžybų teisėjams.
Apmokymai
Medikas turi paskirti, informuoti ir apmokyti pakankamą skaičių
medicinos, saugumo ir nenumatytų aplinkybių personalo, kurie
suteikia dalyviams saugumo ir medicinos paslaugas.
Pirmosios pagalbos punktai
Pirmosios pagalbos punktai turi būti atitinkamai pažymėti trasoje.
Starte ir finiše turi būti apšildyti pirmosios pagalbos punktai.
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Šalto oro atsargumo priemonės

387.1
387.1.1

Pagrindai
Yra trys pagrindiniai veiksniai į kuriuos žiuri turi atsižvelgti kalbant
apie šalto oro atsargumo priemones: temperatūra, dalyvių
praleistas laikas joje ir drabužiai bei kitos apsaugos priemonės nuo
šalto oro. Šie veiksniai kartu su kita svarbia informacija, tokia kaip
vejo šaltumas, turi būti atsižvelgiami priimant sprendimus dėl
šalto oro.
Tarp -15 ir -25 laipsnių Celcijaus
Dalyviams turi būti pateikiamos rekomendacijos dėl šalto oro
apsaugos priemonių, jei oro prognozės yra tarp -15 ir -25 laipsnių
Celcijaus bet kurioje trasos vietoje. Esant tokioms oro sąlygoms
dalyviai patys atsako už informacijos ieškojimą ir organizatorių
rekomendacijų laikymąsi.
-25 laipsniai Celcijaus ir žemiau
Varžybos turi būti atidėtos arba atšauktos jei temperatūra
didesnėje trasos dalyje yra -25 laipsniai Celcijaus arba žemesnė.

387.2
387.2.1

387.3
387.3.1
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387.4
387.4.1

Šilto oro atsargumo priemonės
Jei temperatūra prognozuojama pakilti aukščiau 5 laipsnių
Celcijaus varžybų metu ir tikimasi saulės, dalyviams turi būti
suteikiamos rekomendacijos dėl drabužių, odos apsaugos ir
reikalingumo suvartoti pakankamą kiekį skysčių prieš ir per
varžybas. Turi būti pasirūpinta, kad maitinimo punktuose yra
pakankamai gerimų, kad atitiktų padidėjusius poreikius. Pirmosios
pagalbos punktai turi būti įspėti stebėti dehydracijos ir saulės
spindulių žalos požymius ir būti pasiruošę suteikti tinkamą pagalbą
dehidratavus ar nudegus saulėje.

388

Varžybų atšaukimo procedūra

388.1
388.1.1

Polisas
Veiksniai į kuriuos įprastai reikia atsižvelgti norint atšaukti ar
atidėti varžybas yra šie: temperatūra, oro, sniego ir trasos sąlygos.
Jei varžybos yra atidedamos, nauja data turi būti nuspręsta su
Nacionaline slidinėjimo asociacija.
Atšaukimai ar atidėjimai likus daugiau nei šešioms dienoms
Jei sprendimas atšaukti ar atidėti varžybas yra priimamas likus
bent 6 dienoms iki varžybų, organizacinis komitetas privalo
nedelsiant informuoti Nacionalines slidinėjimo asociacijas,
žiniasklaidą ir paskelbti informaciją internete. Šis sprendimas yra
priimamas organizacinio komiteto su techninio direktoriaus
konsultacija.
Atšaukimai likus trumpam laikui iki varžybų
Atšaukimai likus trumpam laikui tai atšaukimai daromi likus 6 ar
mažiau dienų iki varžybų. Tačiau negalima atšaukti varžybų likus 3
valandoms iki suplanuoto varžybų starto laiko, išskyrus atvejus kai
tai būtina dėl dalyvių ir teisėjų saugumo. Atšaukimo procedūra turi
būti pateikta informacijoje dalyviams (žiūrėti 382.2 straipsnį).
Sprendimą atšaukti varžybas priima žiuri.
Pinigų gražinimo polisas
Jei varžybos yra atidedamos, dalyviams, kurie sumokėjo starto
mokestį, turi būti leidžiama dalyvauti atidėtose varžybose be
papildomo mokesčio. Jei dalyvis nusprendžia nedalyvauti
atidėtose varžybose, starto mokestis nebus grąžinamas. Varžybų
skelbime turi būti pateiktas pinigų grąžinimo polisas (382.1
straipsnis).

388.1.2

388.1.3

388.1.4

389

Tarptautinių slidinėjimo varžybų taisyklės
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389.1
389.1.1

396
396.1
396.1.1

396.1.2

396.1.3
396.2
396.2.1
396.2.2
396.2.3
396.2.4
396.2.5
396.2.6
396.2.7
396.2.8

396.3
396.3.1

Esminė taisyklė
Visi klausimai neapžvelgti šioje G dalyje yra priklausomi nuo
nuostatų pateiktų Tarptautinių slidinėjimo varžybų taisyklių
antrosios knygos A-H dalyse.

H. Riedslidžių varžybos
Riedslidžių varžybos
Tarptautinių riedslidžių varžybų taisyklių apibūdinimai
Šioje Tarptautinių taisyklių dalyje aprašyti klausimai orientuojasi į
unikalius riedslidžių sporto aspektus, kurie ypatingai skiriasi nuo
metodologijų, naudojamų lygumų slidinėjimo sporte, aprašytų
praeitose šios tarptautinių slidinėjimo taisyklių publikacijos dalyse.
Vietose, kuriose yra aiškūs panašumai tarp riedslidžių ir lygumų
slidinėjimo, reikalavimams nurodyti bus naudojamos praeitos
dalys iš šių tarptautinių varžybų taisyklių.
Pagrindinės taisyklės taikomos šių tarptautinių varžybų taisyklių
lygumų slidinėjimo dalyje turi būti taikomos ir riedslidžių sportui.
Varžybų įranga
Riedslidžių sporto įranga turi būti prieinama visuomenej kaip
komerciškai pagaminti produktai.
Varžybų metu bus atliekamos įvairios kontrolės.
Ratukų skersmuo negali būti didesnis nei 100 milimetrų.
Atstumas tarp riedslidžių ašių turi būti ne trumpesnis kaip 530
milimetrų.
Dvi lazdos su specialiais riedslidžių ar lygumų slidinėjimo galiukais
turi būti naudojamos.
Turi būti naudojami patvirtinti šalmai ir akių apsauga.
Batai arba slidinėjimo batai turi būti pritvirtini prie riedslidžių
lygumų slidinėjimo apkaustais.
Dalyviams leidžiama varžybų metu pasikeisti arba taisyti įrangą,
tačiau tai turi būti daroma be pašalinių pagalbos, išskyrus įrangos
bei įrankių perdavimą.
Varžybų formatai ir programos
Šie varžybų formatai ir rekomenduojamos distacijos gali būti
naudojamos ir varžybos gali būti rengiamos klasikiniu arba laisvu
stiliumi:
Prologas
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Įkalnė 4-6km
visos kategorijos
Kalvotas 8-12km
visos kategorijos
Intervalinis startas
8-18km
visos moterys ir jauniai vyrai
25-30km
suaugę vyrai
Įkalnė (Intervalinis, persekiojimo arba masinis startas)
Iki 10km
visos moterys ir jauniai vyrai
Iki 15km
suaugę vyrai
Asmeninis sprintas 150-250m
visos kategorijos
Asmeninis ilgas sprintas 800-1500m visos kategorijos
Persekiojimas
8-18km
visos moterys ir jauniai vyrai
12-30km
suaugę vyrai
Skiatlonas 6-12km + 6-12km
visos moterys ir jauniai vyrai
Skiatlonas 10-18km + 10-18km
suaugę vyrai
Komandinis sprintas (2 dalyviai komandoje)
2 x 2km x 3ratai
visos moterys ir jauniai vyrai
2 x 2km x 5ratai
suaugę vyrai
Mišrus komandinis sprintas (2 dalyviai komandoje)
2 x 2km x 3ratai
jauniai (1vyras+1moteris)
2 x 2km x 3ratai
suaugę (1vyras+1moteris)
Estafetės
3 x 4km
visos moterys ir jauniai vyrai
3 x 6km
suaugę vyrai

396.4
396.4.1
396.4.2
396.4.3

Varžybų distancijos gali skirtis +- 15%.
Trasų dizaino standartai
Riedslidžių varžybos yra rengiamos ant asfalto ar panašios
dirbtinos ar natūralios kietai spaustos dangos.
Trasos turi būti planuojamos taip, kad pirmenybė būtų teikiama
dalyvių saugumui.
Visos kliutys ir pavojingi objektai trasoje ar šalia jos turi būti
pašalinti arba aiškiai pažymėti ir apkamšyti kur to neįmanoma
padaryti.
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396.4.4
396.4.5
396.4.6
396.5
396.5.1
396.5.2

396.6
396.6.1

396.6.2
396.6.3
396.6.4
396.7
396.7.1
396.7.2

396.7.3
396.8
396.8.1
396.8.1.1
396.8.1.2
396.8.1.3
396.8.1.4

396.8.1.5

Trasa turi būti bent 4 metrų pločio.
Nuokalnės turi būti be aštrių posūkių.
Turi būti įrengtos ir apsaugotos apšilimo ir atšalimo zonos.
Bendri trasų pasiruošimai
Trasos turi būti paruoštos inspekcijai ir oficialioms komandų
treniruotėms bent viena diena prieš varžybas.
Trasos turi būti uždaros įprastam eismui. Vykstant varžyboms ar
oficialioms treniruotėms, trasoje leidžiamas tik organizacinio
komiteto, žiuri ir apsaugos transportas.
Reikalavimai dalyviams
Varžybų sezonas yra nuo Sausio 1 iki Gruodžio 31. Dėl amžiaus
kategorijų žiurėti lygumų slidinėjimo tarptautinių varžybų taisyklių
341 straipsnį.
Paskutinės registracijos turi būti gaunamos bent 14 dienų prieš
varžybų pradžią.
Grupavimo metodai
Specialioms skirstymo taisyklėms žiūrėti Pasaulio taurės taisykles.
Atsigaivinimo punktai
Varžybų, kurios yra 8km ar trumpesnės, metu atsigaivinimo
paslaugos leidžiamos tik finišo zonoje, už finišo linijos.
Varžybose, ilgesnėse kaip 8km, bet trumpesnėse už 30km,
atsigaivinimo paslaugos leidžiamos trasoje, bet be motorizuotų
transporto priemonių. Ilgesnėse nei 30km trasose motociklai gali
būti leidžiami pagal žiuri leidimą.
Žiuri nusprendžia atsigaivinimo punktų vietą įkalnės varžybose.
Starto ir finišo reikalavimai
Starto linija turi būti aiškiai pažymėta su dažais.
Masinio starto zona turi būti bent 6 metrų pločio, kad startas būtų
garbingas.
Masinio starto varžybose pirmus 70 metrų neleidžiama čiuožti.
Handikapo startai turi turėti bent du koridorius, kurie yra bent 10
metrų ilgio ir 2 metrų pločio.
Pasaulio taurėje per masinį ir persekiojimo startus, nečiuozimo
zonos starte ir finiše turi būti filmuojamos bent su dviejomis
skaitmeninėmis filmavimo kameromis.
Tarp starto ir finišo zonų turi būti radio arba telefono kontaktas.
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396.8.1.6
396.8.2
396.8.2.1

396.8.2.2

396.8.2.3
396.8.2.4

396.8.2.5
396.9
396.9.1
396.9.2

Starte ir finiše turi būti įrengti garsiakalbiai.
Finišo zonos reikalavimai
Paskutiniuose 50 metrų iki finišo linijos turi būti trys aiškiai
pažymėti 2 metrų pločio finišo koridoriai. Paskutiniai 150 metrų
turėtų būti gana tiesūs.
Riedslidžių Pasaulio taurėje ir Pasaulio čempionatuose finišo
koridorius būti filmuojamas bent su dviem skaitmeninėm
filmavimo kamerom. Žiuri kambaryje turi būti įrengta peržiurėjimo
įranga.
Finišo linija turi būti aiškiai nudažyta ant trasos dangos.
Finišo zona (riedėjimo zona) už finišo linijos turi būti bent 100
metrų ilgio sprinto varžybose. Žiuri nusprendžia finišo zonos ilgį
distancijų varžybose.
Starto, finišo ir perdavimo zonos turi būti uždaros nuo žiūrovų,
neautorizuotų trenerių ir paslaugų personalo.
Perdavimo zona
Perdavimo zona komandinėse estafetėse ir komandiniame sprinte
turi būti bent 15 metrų pločio ir 30 metrų ilgio.
Perdavimo zona turi būti aiškiai pažymėta su linija zonos pradžioje.
Kai atvykstančio dalyvio priekinis ratas paliečia perdavimo zonos
liniją, komandos draugui leidžiama palikti perdavimo zoną. Fizinis
kontaktas tarp dalyvių nėra būtinas.
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