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200

Bendros visų varžybų taisyklės

200.1

Visos varžybos, kurios yra Tarptautinės slidinėjimo federacijos (FIS)
kalendoriuje, privalo būti rengiamos pagal atitinkamas FIS taisykles.

200.2

Organizavimas ir tvarka
Organizavimo ir tvarkos nurodymus ir instrukcijas įvairioms varžyboms
galima rasti atitinkamose taisyklėse.

200.3

Dalyvavimas
Varžybos įrašytos į FIS kalendorių yra atviros tik pilnai licencijuotiems
dalyviams, registruotiems jų Nacionalinių slidinėjimo asociacijų,
atsižvelgiant į tuometines kvotas.

200.4

Specialūs nuostatai
FIS 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.

200.5

Kontrolė
Visos varžybos įrašytos į FIS kalendorių privalo būti prižiūrimos techninio
FIS delegato.

200.6

Bet kokios sankcijos, paskirtos ir paskelbtos dalyviui, organizatoriui ar
treneriui turi būti pripažintos FIS ir nacionalinės slidinėjimo asociacijos.

201

Klasifikacija ir varžybų rūšys

201.1

Varžybos su specialiomis taisyklėmis ir/arba ribotu dalyvavimu
Nacionalinės slidinėjimo asociacijos – FIS 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.
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201.1.1

Varžybos su specialiomis taisyklėmis ir/arba ribotu dalyvavimu arba
dalyvaujant ne FIS nariams, gali būti rengiamos pagal FIS tarybos
patvirtintas varžybų taisykles. Šios taisyklės turi būti paskelbtos
pristatyme.

201.2

Varžybos su ne FIS nariais
FIS taryba gali leisti vienai iš Nacionalinių slidinėjimo asociacijų pakviesti į
varžybas ne FIS narį (kariuomenę ar kita) arba priimti pakvietimą iš tokių
organizacijų.

201.3

Varžybų klasifikacija

201.3.1

Žiemos olimpinės žaidynės, FIS Pasaulio slidinėjimo čempionatai ir FIS
Jaunių Pasaulio slidinėjimo čempionatai

201.3.2

FIS Pasaulio taurės

201.3.3

FIS Žemyninės taurės

201.3.4

Tarptautinės FIS varžybos (FIS varžybos)

201.3.5

Varžybos su specialiu dalyvavimu ir/arba kvalifikacija

201.3.6

Varžybos su ne FIS nariais

201.4

FIS Disciplinos
Disciplina yra sporto šakos atšaka kuri gali turėti vieną ar daugiau
rungčių. Pavyzdžiui, Lygumų slidinėjimas yra disciplina, o Lygumų
slidinėjimo sprintas yra rungtis.

201.4.1

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.

201.4.2

Disciplinų pašalinimas iš Tarptautinės slidinėjimo federacijos
Jei disciplina yra praktikuojama mažiau kaip 12 Nacionalinių slidinėjimo
asociacijų ir mažiau kaip 2 žemynuose, FIS suvažiavimas gali nuspręsti
pašalinti discipliną iš Tarptautinės slidinėjimo federacijos programos.

201.5

FIS Renginiai
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Renginys tai sporto ar vienos iš jo disciplinų varžybos.
reitingais ir apdovanojimais medaliais ir/arba diplomais.
201.6

Jos baigiasi

Varžybų rūšys
Tarptautinės varžybos susideda iš:

201.6.1

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

201.6.2

Kalnų rungtys
Greitasis nusileidimas, Slalomas, Didysis slalomas, Supermilžinas
slalomas, Paralelinės varžybos, daugiakovės varžybos, KO, Komandinės
varžybos

201.6.3

Akrobatinio slidinėjimo rungtys
Mogulas, Dvigubas mogulas, Akrobatinis slidinėjimas (Aerials), Slidžių
krosas, Pusvamzdis (Half pipe), Akrobatinis nusileidimas, Komandines
varžybos

201.6.4

Snieglenčių rungtys
Slalomas, Paralelinis slalomas, Didysis slalomas, Paralelinis didysis
slalomas, Supermilžinas slalomas, Pusvamzdis, Snieglenčių krosas, Big
Air, Akrobatinis nusileidimas, Komandines varžybos

201.6.5

Telemark slidinėjimas

201.6.6

Fimgleiten

201.6.7

Greitojo slidinėjimo rungtys
Speed 1 (S1), Speed Downhill (SDH), Speed Downhill Junior (SDH Jun)

201.6.8

Slidinėjimo ant žolės rungtys

201.6.9

Kombinuotos su kitu sportu rungtys

201.6.10

Vaikų, Veteranų, Neįgaliųjų rungyts ir kita
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201.7

FIS Pasaulio čempionato programa

201.7.1

Kad būtų įrašytas į FIS čempionato programą, renginys privalo turėti
geografinį bei skaitinį pripažinimą ir turi būti bent du sezonus įskaičiuotas
Pasaulio taurėje prieš pateikiant prašymą svarstymui.

201.7.2

Renginiai priimami į Pasaulio čempionatus ne vėliau kaip trys metai prieš
jų pradžią.

201.7.3

Vienas renginys negali skirti reitingų ir asmenims ir komandoms.

201.7.4

FIS Pasaulio čempionatuose ir FIS 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

FIS Kalendorius

202.1

Kandidatūra ir paskelbimas

202.1.1

Kiekviena Nacionalinė slidinėjimo asociacija pagal „Pasaulio čempionatų
organizavimo taisykles“ turi teisę siūlyti savo kandidatūrą rengti FIS
Pasaulio čempionatus.

202.1.2

Norint užregistruoti bet kokias kitas varžybas į tarptautinį slidinėjimo
kalendorių, Nacionalinė slidinėjimo asociacija turi pateikti registraciją
Tarptautinei slidinėjimo federacijai pagal FIS Kalendoriaus konferencijos
taisykles, paskelbtas FIS.

202.1.2.1

Nacionalinių slidinėjimo asociacijų prašymai turi būti išsiųsti į FIS
naudojant
FIS
kalendoriaus
programą
(ftp://ftp.fisski.ch/Software/Programs/) iki Rugpjūčio 31 dienos (Gegužės
31 dienos Pietiniame pusrutulyje).

202.1.2.2

Varžybų paskirstymas
Varžybų paskirstymas Nacionalinėms slidinėjimo asociacijoms yra
vykdomas per elektroninį komunikacijos procesą tarp FIS ir Nacionalinių
slidinėjimo asociacijų. Pasaulio taurių varžybų kalendoriai turi būti
patvirtinti tarybos, pagal atitinkamo techninio komiteto pasiūlymus.

202.1.2.3

Patvirtinimai
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Varžybos, esančios FIS kalendoriuje, gali būti vykdomos tik TFS
patvirtintose trasose ir šuolių kalvose. Patvirtinimo sertifikato numeris
turi būti nurodomas registruojant varžybas į TFS kalendorių.
202.1.2.4

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.

202.1.2.5

Atidėjimai
Prireikus atidėti varžybas esančias FIS kalendoriuje, FIS turi būti skubiai
informuota ir nauji pakvietimai išsiųsti Nacionalinėms slidinėjimo
asociacijoms. Kitu atveju varžybose negali būti skiriami FIS taškai.

202.1.2.6

Kalendoriaus mokesčiai
Kartu su metiniu mokesčiu FIS nustato kalendoriaus mokestį kiekvienam
renginiui. Paraiškoms, pristatytoms 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 nurašyta
nuo asociacijos FIS 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.

202.1.3

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 slidinėjimo kalendorių reiškia, kad reikalinga sutartis rengti
varžybas buvo pasirašyta.

202.2

Varžybų rengimas kitose šalyse
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Varžybos, kurios yra vykdomos kitos Nacionalinės slidinėjimo asociacijos,
gali būti įtrauktos į FIS kalendorių tik gavus šalies, kurioje vyksta varžybos
sutikimą.
203

Licencija dalyvauti FIS varžybose (FIS Licencija)
Nacionalinė slidinėjimo asociacija, užregistruodama dalyvį atitinkamoje(ose) disciplinoje(-ose) Tarptautinėje slidinėjimo federacijoje, tuo pačiu
išduoda dalyviams, atitinkantiems reikalingus kriterijus, licenciją
dalyvauti FIS varžybose.

203.1

FIS licencijos metai prasideda Liepos 1ąją ir baigiasi kitų metų Birželio 30
dieną.

203.2

Kad atitiktų reikalavimus dalyvauti FIS 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.

203.2.1

Nacionalinė slidinėjimo asociacija garantuoja, kad visi dalyviai, registruoti
FIS licencijai dalyvauti FIS varžybose, sutinka su Tarptautinės slidinėjimo
federacijos taisyklėmis, ypač su nuostata, kuri numato išskirtinę
kompetenciją Sporto arbitražo teismui, kaip teismui spręsti dopingo
byloms.

203.3

Nacionalinė slidinėjimo asociacija gali išduoti FIS licenciją dalyvauti FIS
varžybose, kai dalyvis patvirtina savo pilietybę, pateikdamas paso kopiją
ir pasirašytą atleto deklaraciją pagal FIS tarybos patvirtiną formą. Visos
formos nepilnamečiams dalyviams turi būti papildomai pasirašytos tėvų
ar globėjų. Paso kopija ir pasirašyta atleto deklaracija turi būti
prieinamos pareikalavus FIS.

203.4

Per vienerius FIS licencijos metus dalyvis gali dalyvauti FIS varžybose tik
su licencija išduota vienos Nacionalinės slidinėjimo asociacijos.

203.5

Prašymas FIS Licencijos registracijos pakeitimui
Visi prašymai pakeisti licencijos registraciją iš vienos Nacionalinės
slidinėjimo asociacijos į kitą yra svarstomi FIS 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
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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 teritorijoje 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 pristatyti išsamų savo
asmeninių aplinkybių paaiškinimą ir priežastis licencijos registracijai
pakeisti.
203.5.1

Jei dalyvis jau dalyvavo FIS 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 FIS 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
FIS varžybose.
Šios taisyklės taip pat galioja kai dalyvis turi daugiau nei vieną pilietybę ir
nori pakeisti Nacionalinės slidinėjimo asociacijos licencijos registraciją.

203.5.2

FIS taryba pasilieka teisę savo nuožiūra suteikti arba nesuteikti licencijos
registracijos pakeitimą, nepaisant anksčiau minėtų sąlygų, atsižvelgdama
į Tarptautinės slidinėjimo federacijos interesus (pvz nesuteikti licencijos
registracijos pakeitimo jei Nacionalinė slidinėjimo asociacija bando
„importuoti“ sportininką).

203.5.3

Jei dalyvis neatininka visų reikalingų kriterijų pakeisti Nacionalinės
slidinėjimo asociacijos licencijos registracijai, jo pareiga yra raštu
pademonstruoti FIS tarybai, kad išskirtinės aplinkybės egzistuoja ir kad
FIS yra naudinga suteikti pakeitimą.

203.5.4

Dalyvis išsaugo savo turimus FIS taškus pakeisdamas Nacionalinę
slidinėjimo asociaciją, jei buvus asociacija suteikia paleidžiamąjį raštą.

203.5.5

Jei bet kuris iš dokumentų, pateiktų su prašymu pakeisti licencijos
registraciją (paleidžiamasis raštas, pasas, gyvenamos vietos deklaracija)
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yra suklastotas, FIS 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 FIS ar nacionalinėse varžybose dalyviui
kuris:

204.1.1

pasižymėjo netinkamu arba nesportišku elgesiu arba nesilaikė TFS
medicinos ar dopingo taisyklių,

204.1.2

priima arba buvo priėmęs tiesioginius ar netiesioginius piniginius
mokėjimus už dalyvavimą varžybose,

204.1.3

priima arba buvo priėmęs prizą vertingesnį už 219 straipsnyje nustatytą
vertę,

204.1.4

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.

204.1.5

žinodamas varžosi ar varžėsi prieš sportininką, prieš kurį TFS taisyklės
varžytis neleidžia, išskyrus:

204.1.5.1

varžybos yra patvirtintos FIS tarybos, yra tiesiogiai kontroliuojamos TFS
arba Nacionalinės slidinėjimo asociacijos ir yra paskelbtos „atviromis“,

204.1.6

nėra pasirašęs atleto deklaracijos,

204.1.7

yra suspenduotas.

204.2

Išduodama licenciją ir užregistruodama dalyvauti FIS varžybose,
Nacionalinė slidinėjimo asociacija patvirtina, kad dalyvis turi galiojantį ir
pakankamą nelaimingų atsitikimų draudimą treniruotėms ir varžyboms ir
prisiima pilną atsakomybę.

205

Dalyvių teisės ir pareigos

205.1

Dalyviai yra įpareigoti susipažinti su atitinkamomis FIS taisyklėmis ir turi
laikyti papildomų žiuri duodamų instrukcijų. Dalyviai taip pat turi laikytis
FIS taisyklių nuostatų.

205.2

Dalyviams draudžiama vartoti dopingą. (žiūrėti FIS Anti-dopingo taisykles
ir procedūrinius nurodymus).
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205.3

Kaip teigiama atleto deklaracijoje, dalyviai turi teisę informuoti žiuri apie
saugumo susirūpinimus treniruočių arba varžybų trasose. Daugiau
detalių pateikiama atitinkamos disciplinos taisyklėse.

205.4

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.

205.5

Dalyviai turi elgtis sportiškai, bei padoriai su organizacinio komiteto
nariais, savanoriais, teisėjais ir publika.

205.6

Parama dalyviams

205.6.1

Dalyvis, užregistruotas Nacionalinės slidinėjimo asociacijos dalyvauti TFS
varžybose gali priimti:

205.6.2

pilną kompensaciją už keliones į varžybas ir treniruotes,

205.6.3

pilną kompensaciją už apgyvendinimą treniruočių ir varžybų metu,

205.6.4

dienpinigius;

205.6.5

kompensaciją už pajamų praradimą dėl Nacionalinės slidinėjimo
asociacijos sprendimų,

205.6.6

socialinę apsaugą, įskaitant draudimą treniruotėms ir varžyboms,

205.6.7

stipendijas.

205.7

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.

205.8

Azartiniai lošimai varžybose
Dalyviams, treneriams, komandų delegatams ir techniniams delegatams
draudžiama statyti už varžybų, kuriose jie dalyvauja, baigtį. Nuoroda
pateikiama į FIS Lošimų ir anti-korupcijos taisykles išleistas 2013 metų
Liepą.

206

Rėmimas ir reklama
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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 rėmėju.
Draudžiama reklamose naudoti FIS sportininkų nuotraukas, vardus ir kita
kartu su netinkamais sportininkais pagal FIS arba Tarptautinio olimpinio
komiteto taisykles.
Draudžiamos reklamos su alkoholio ir tabako produktais bei narkotikais.

206.2

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. FIS bet kuriuo metu gali pareikalauti
sutarties kopijos.

206.3

Įranga gauta ir naudojama Nacionalinės slidinėjimo asociacijos su
reklamomis ir logotipais turi atitikti reikalavimus nustatytus 207
straipsnyje.

206.4

Varžybų įranga FIS renginiuose
TFS Pasaulio taurėje ir FIS Pasaulio slidinėjimo čempionatuose galima
naudoti tik įrangą ir aprangas atitikinančias FIS reklamos taisykles, bei
paskirtą Nacionalinės slidinėjimo asociacijos su jos patvirtintomis
reklamomis. Nepadorūs pavadinimai ar simboliai ant aprangų ir įrangos
yra draudžiami.

206.5

Dalyviams draudžiama nusiimti vieną ar abi slides ar snieglentę nekirtus
raudonos finišo linijos, kaip apibrėžta organizatorių.

206.6

FIS Pasaulio slidinėjimo čempionatuose, FIS Pasaulio taurėse ir kitose FIS
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 ant podiumo,
pasibaigus oficialioms ceremonijoms (prizų įteikimui, himnams).

206.7

Nugalėtojų prezentacija/Įranga ant podiumo
TFS Pasaulio slidinėjimo čempionatuose ir kituose TFS kalendoriaus
renginiuose dalyviams leidžiama turėti ant podiumo:
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- Slides/snieglentes
- 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).
206.8

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.

206.9

Matomoje vietoje dėvėti starto numerį ir Nacionalinės slidinėjimo
asociacijos drabužius privaloma ribotame koridoriuje (įskaitant rezultatų
iškabas bei TV interviu vietas).

207

Reklaminiai ir komerciniai ženklai
Kiekvieną pavasarį FIS taryba nusprendžia technines dydžių, formų ir
skaičių specifikacijas reklaminiams ženklams ateinančiam varžybų
sezonui.

207.1

Privaloma laikytis reklamų ant įrangos taisyklių.

207.2

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.

207.3

Jei Nacionalinė slidinėjimo asociacija nepasirūpina šių taisyklių laikymusi
ar dėl bet kokios priežasties nusprendžia perduoti bylą Tarptautinei
slidinėjimo federacijai, FIS gali iškart suspenduoti dalyvio licenciją.
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Dalyvis ir/arba jo Nacionalinė slidinėjimo asociacija turi teisę į apeliaciją
prieš paskelbiant galutinį nuosprendį.
207.4

Jei reklamuotojas naudoja dalyvio vardą, titulą ar nuotrauką reklamose,
rekomendacijose ar pardavimuose be dalyvio žinios ar sutikimo, dalyvis
gali suteikti įgaliojimą Nacionalinei slidinėjimo asociacijai ar FIS imtis
reikiamų teisinių veiksmų prieš minimą įmonę. Jei dalyvis nesuteikia
įgaliojimo, FIS vertina situaciją, kaip dalyvio sutikimą reklamoms.

207.5

FIS taryba turi nuspręsti ar buvo pažeistos dalyvio kvalifikacijos, rėmimo
ir reklamos taisyklės ir kokiu lygiu.

207.6

Visose FIS kalendoriaus varžybose (ypatingai FIS Pasaulio taurėse)
varžybų ir TV zonose turi būti laikomasi FIS reklamų nuostatų.
Šie FIS reklamų nuostatai, patvirtini FIS tarybos, yra įrašyti FIS sutartyse
su taurių organizatoriais.

208

Elektroninės žiniasklaidos teisės

208.1

Bendrieji principai

208.1.1

Žiemos olimpinės žaidynės ir FIS Pasaulio čempionatai
Visos žiniasklaidos teisės Žiemos olimpinėse žaidynėse ir FIS Pasaulio
čempionatuose priklauso atitinkamai TOK ir FIS priklausomai nuo
sutarčių sąlygų.

208.1.2

Teisės priklausančios Nacionalinėms slidinėjimo asociacijoms
Kiekviena registruota Nacionalinė slidinėjimo asociacija organizuojanti
varžybas, įrašytas FIS 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.

208.1.3

Viešumas
Konsultuojantis su FIS turėtų būti paruošiamos sutartys, kad
slidinėjimo ar snieglenčių sportas gautų kuo geresnę reklamą ir viešąją
sklaidą.

208.1.4

Priėjimas varžybose
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Visose varžybose į žiniasklaidos zonas bus įleidžiamas tik personalas su
įranga, turintis reikiamas akreditacijas ir leidimus. Pirmumas bus
suteiktas turintiems žiniasklaidos teises, o akreditacijų sistema turi būti
sudaryta taip, kad būtų išvengta neturinčių teisės žmonių
piktnaudžiavimų.
208.1.5

FIS tarybos kontrolė
FIS taryba pasirūpina kontrole, kad Nacionalinės slidinėjimo asociacijos ir
visi organizatoriai laikytųsi šių taisyklių. Jei sutartis ar jos punktas sukelia
Tarptautinei slidinėjimo federacijai, Nacionalinei slidinėjimo asociacijai ar
organizatoriui interesų konfliktą, situacija bus vertinama FIS tarybos. Visa
informacija turi būti pateikta, kad būtų išvestas tinkamas sprendimas.

208.2

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 antenomis ir kabeliais žiūrėti 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.

208.3

Televizija

208.3.1

Varžybų pateikimo ir reklamos standartai
Sudarant pateikimo sutartis su TV organizacija ar agentūra,kuri yra
vietinė transliuotoja, FIS kalendoriuje įrašytoms slidinėjimo ir snieglenčių
varžyboms – ypatingai TFS Pasaulio taurių varžyboms – turi būti
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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 rėmėjų išvaizda.
c) Pateikimo standartas, atitinkantis FIS TV gaires, atitinkamą disciplinos
pasiūlą ir FIS varžybų lygį. Tai reškia viso renginio, 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.
208.3.2

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 eksploatacijai, 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.

208.3.3

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.
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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 FIS varžybų
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 transliacijos teises, pateikia
trumpas ištraukas besivaržančioms televizijoms, ne ilgesnes nei 90
sekundžių, 4 valandos po to kai televizija, teisiu turėtoja parodo
renginį. Šios medžiagos 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 medžiagos gavimo.
c) Šalyse, kuriose transliacijų teisės nebuvo nupirktos jokios televizijos,
visoms televizijų organizacijoms bus leidžiama transliuoti 45
sekundžių ištraukas iškart kai medžiaga yra prieinama, atsižvelgiant 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.
208.4

Radijas
FIS 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.

208.5

Internetas
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Išskyrus atvejus kai elektroninės žiniasklaidos teisių FIS 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 FIS
varžybų medžiaga gali būti rodomi teisių turėtojo transliuotojo puslapyje,
jei nėra padaryta jokių pakeitimų originalioje transliuojamoje
programoje.
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 FIS puslapyje ne komerciniams
tikslams atitinkant šiems reikalavimams:
a) Kai trumpos ištraukos nebuvo gautos skelbimui internete, FIS varžybų
žinių medžiaga bus ne ilgesnė kaip 30 sekundžių per discipliną/sesiją ir
bus prieinama FIS puslapyje iki 48 valandų po varžybų pabaigos.
Finansinės sąlygos dėl šios medžiagos pateikimo bus sutartos tarp FIS
ir teisių turėtojo.
b) Teisių turėtojas arba pagrindinis transliuotojas turi pateikti medžiagą
kuo greičiau, bet ne vėliau kaip 6 valandos po varžybų pabaigos.
208.6

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.
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208.7

Ateities pakeitimai
FIS varžyboms ateityje, principai išdėstyti 208 straipsnyje bus pagrindai
dėl elektroninės žiniasklaidos teisių naudojimo. Nacionalinei slidinėjimo
asociacijai, atitinkamoms komisijoms ar ekspertams parekomendavus,
FIS taryba nustatys sąlygas atitinkamas kiekvienam pasikeitimui.

209

Filmavimo teisės
Visi susitarimai dėl FIS 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

Varžybų organizavimas

211

Organizacija

211.1

Organizatorius

211.1.1

FIS varžybų organizatorius tai žmogus ar grupė žmonių, kurie atlieka visus
reikalingus pasirengimus ir tiesiogiai rengia varžybas.

211.1.2

Jei pati Nacionalinė slidinėjimo asociacija nėra varžybų rengėja, ji gali
paskirti registruotą klubą šioms pareigoms užimti.

211.1.3

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 FIS sezono akreditacijos.

211.2

Organizacinis komitetas
Organizacinis komitetas susideda iš narių (fizinių ar juridinių), kuriuos
deleguoja FIS ir organizatorius. Jis vykdo organizatoriaus teises, pareigas
ir įsipareigojimus.

211.3

Organizatoriai, rengiantys varžybas, kuriose dalyvauja dalyviai,
neatininkantys kvalifikacijos pagal 203-204 straipsnius, pažeidžia
Tarptautinių varžybų taisyklas ir prieš juos FIS imsis atitinkamų priemonių
nubausti.

212

Draudimas
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212.1

Organizatorius turi pasirūpinti atsakomybės draudimu visiems
organizacinio komiteto nariams. FIS pasirūpina, jos darbuotojams ir
paskirtiems organizatoriams, kurie nėra organizacinio komiteto nariai
(įrangos kontrolierius, medicinos prižiūrėtojas ir t.t.) atsakomybės
draudimu, kai jie dirba FIS vardu.

212.2

Prieš pirmą treniruočių ar varžybų dieną organizatoriai privalo turėti
draudimo polisą, išduotą pripažintos draudimo bendrovės ir jį pateikti
techniniam delegatui. Organizaciniam komitetui reikalaujamas bent 1
milijono Šveicarijos frankų vertės atsakomybės draudimas;
rekomenduojama, kad ši suma būtų bent 3 milijonai; ši suma gali būti
padidinta FIS tarybos sprendimu (Pasaulio taurei ir t.t.).
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.

212.3

Jei organizatorius neturi reikalingo draudimo poliso, jis ar Nacionalinė
slidinėjimo asociacija gali paprašyti FIS draudimo brokerio paruošti
draudimą varžyboms.

212.4

Visi dalyviai, dalyvaujantys FIS 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 išsiųstiems dalyviams.
Nacionalinės slidinėjimo asociacijos ar jų dalyviai privalo pateikti
atitinkamo draudimo įrodymus, bet kada paprašius FIS, vieno iš jos
atstovų ar organizacinio komiteto.

213

Programa
Organizatoriai privalo publikuoti programą kiekvienoms FIS kalendoriuje
esančioms varžyboms, kurioje turi būti:

213.1

varžybų pavadinimas, vieta ir data; taip pat informacija apie varžybų
vietas ir geriausius būdus jas pasiekti;

213.2

techninė varžybų informacija ir dalyvavimo sąlygos;

213.3

pagrindinių teisėjų vardai;

213.4

pirmo komandų kapitonų susirinkimo ir burtų traukimo laikas ir vieta;
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213.5

oficialių treniruočių pradžios tvarkaraštis ir starto laikai;

213.6

oficialios informacijos lentos vieta;

213.7

apdovanojimų laikas ir vieta;

213.8

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.

214.2

Organizatoriai yra įgalioti taisyklių ir FIS sprendimų limituoti dalyvių
skaičių. Papildomas dalyvių skaičiaus mažinimas yra įmanomas pagal
201.1 straipsnį, jei tai buvo aiškiai išdėstyta pranešime.

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 FIS.

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.

215.2

Nacionalinėms slidinėjimo asociacijoms neleidžiama registruoti tuos
pačius dalyvius į daugiau kaip vienas varžybas vykstančias tomis pačiomis
dienomis.

215.3

Tarptautinėms varžyboms registruoti dalyvius gali tik Nacionalinės
slidinėjimo asociacijos. Registracijoje turi būti:

215.3.1

kodo numeris, vardas ir pavardė, gimimo metai, Nacionalinė slidinėjimo
asociacija;

215.3.2

varžybų, kurioms registruojama tikslų apibrėžimą.

215.4

FIS Pasaulio čempionatų registracijos (žiūrėti FIS Pasaulio čempionatų
organizavimo taisykles).
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215.5

Nacionalinės slidinėjimo asociacijos pateikta dalyvių registracija
varžyboms sudaro sutartį tarp dalyvio ir organizatoriaus ir yra
reglamentuojama atleto deklaracijos.

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.

216.2

Komandų kapitonų susirinkimų metu neleidžiama pakeisti atstovo kitos
šalies atstovu.

216.3

Komandų kapitonai ir treneriai turi būti akredituoti organizatorių pagal
kvotas.

216.4

Komandų kapitonai ir treneriai turi laikytis tarptautinių varžybų taisyklių
ir žiuri sprendimų bei elgtis tinkamai ir sportiškai.

217

Burtų traukimas

217.1

Dalyvių starto laikai kiekvienoms varžyboms ir kiekvienai disciplinai yra
nustatomi pagal specialią formulę burtų keliu ir arba taškų eilę.

217.2

Nacionalinių slidinėjimo asociacijų registruoti dalyviai bus traukiami
burtų traukime tik tuo atveju, jei buvo užregistruoti iki registracijos
pabaigos.

217.3

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.

217.4

Dalyviai, kurie buvo traukiami burtų keliu, bet nedalyvavo varžybose, turi
būti pažymėti techninio delegato raporte, kartu su nedalyvavimo
priežastimis jei jos žinomos.

217.5

Visų dalyvaujančių šalių atstovai turi būti pakviesti į burtų traukimą.

217.6

Jei varžybos turi būti atidėtos bent vienai dienai, burtai turi būti
traukiami iš naujo.

218

Rezultatų paskelbimas
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218.1

Oficialūs ir neoficialūs rezultatai yra paskelbiami pagal atitinkamų
varžybų taisykles.

218.1.1

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.

218.2

Duomenys ir laikai gauti iš visų FIS varžybų yra disponuojami FIS,
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 FIS interneto taisyklėse.

218.3

FIS interneto taisyklės ir duomenų, susijusių su FIS varžybose
perdavimas

218.3.1

Pagrindai
FIS skatina ir vertina Nacionalinių slidinėjimo asociacijų pastangas
populiarinti slidinėjimo ir snieglenčių sportą pateikiant žinutes ir
informaciją fanams ir nariams. Internetas tampa vis labiau svarbesnė
priemonė šiai informacijai perduoti.
Šios taisyklės buvo sukurtos padėti Nacionalinėms slidinėjimo
asociacijoms perduodant FIS varžybų informaciją ir paaiškinti sąlygas
susijusias su FIS varžybų duomenų naudojimu ir pateikimu.

218.3.2

FIS kalendoriaus duomenys
Specifinė FIS 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 FIS 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
27

būti perduoti trečiosioms šalims ar organizacijoms komerciniams
tikslams.
218.3.3

Rezultatai ir turnyrinė lentelė
Nacionalinės slidinėjimo asociacijos gali gauti oficialius rezultatus, kai jie
yra patvirtini FIS taškų patikrinimo procedūros FIS ofise. Šie duomenys
bus patikėti FIS IT vadybininkui, kuris pateiks reikalingas instrukcijas
kiekvienu atskiru atveju. FIS Pasaulio taurės rezultatuose turi būti
pateikiamos padėkos rezultatų paslaugų tiekėjams. Įvairių FIS 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 FIS 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 reikiamų duomenų
bazių, gali įkelti nuorodą į atitinkamą FIS puslapį. Tikslus adresas gali
būti gaunamas iš FIS IT vadybininko.
3. FIS puslapyje bus skelbiamos visos nuorodos į Nacionalines
slidinėjimo asociacijas ir jų puslapius, taip pat slidinėjimo industriją ir
atitinkamas žiniasklaidos priemones. Abipusės nuorodos turi būti
pateikiamos į FIS puslapį.

218.3.4

Organizatorių priėjimas prie rezultatų
FIS Pasaulio taurės varžybų organizatoriai gali gauti oficialius rezultatus iš
rezultatų duomenų bazės, kai jie yra patvirtini FIS 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.fis-ski.com.

219

Prizai
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219.1

Detalios taisyklės susijusios su prizų įteikimu bus paskelbtos FIS. Prizai
gali būti suvenyrai, diplomai, čekiai ar pinigai. Prizai už rekordų
pasiekimus yra draudžiami. FIS taryba rudenį pusantrų metų prieš
slidinėjimo sezoną nusprendžia minimalią ir maksimalią prizų vertę.
Organizatoriai turi pranešti sumas FIS iki spalio 15 dienos.

219.2

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.

219.3

Visi prizai turi būti įteikiami ne vėliau kaip paskutinę varžybų dieną ar
paskutinį taurių etapą.

220

Komandų delegacijos, treneriai, aptarnaujantis personalas, tiekėjų ir
firmų atstovai
Šios taisyklės yra taikomos visoms disciplinoms atsižvelgiant į specialias
taisykles.

220.1

Varžybų organizacinis komitetas turi pateikti techniniam delegatui
akredituotų žmonių sąrašą.

220.2

Tiekėjams ir žmonėms teikiantiems paslaugas draudžiama reklamuotis
ribotose zonose ar dėvėti aiškiai matomus komercinius ženklus ant
drabužių ar įrangos kurie neatitinka 207 straipsnio reikalavimų.

220.3

Komandų vadovai, akredituotas paslaugų personalas ir tiekėjai gauna
oficialią FIS akreditaciją ir yra įpareigoti atlikti jų nurodytą funkciją.
Atskiriems varžybų organizatoriams leidžiama akredituoti papildomus
kompanijų atstovus ar kitus svarbius asmenius.

220.4

Į trasas ar šuolių kalvas įleidžiami tik asmenys turintys oficialią FIS
akreditaciją arba išskirtinę organizatorių akreditaciją (atsižvelgiant į
specialias disciplinos taisykles).

220.5

Akreditacijų rūšys

220.5.1

Techniniai delegatai, žiuri ir asmenys paminėti 220 straipsnyje su aiškiai
matomomis akreditacijomis turi leidimus patekti į trasas ir šuolių kalvas.

220.5.2

Aptarnaujantis personalas, priskirtas komandoms, turi leidimą patekti į
starto zoną ir aptarnavimo zoną finiše. Jie neturi leidimo patekti į trasas
ar šuolių kalvas.
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220.5.3

Įmonių atstovai, akredituoti organizatorių, bet neturintys oficialių FIS
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.

221.2

Paprašius FIS medicininio komiteto ar jo atstovų, dalyvis privalo praeiti
sveikatos patikrinimą prieš ar po varžybų.

221.3

Dopingas yra draudžiamas. Bet koks šių FIS anti-dopingo taisyklių
pažeidimas bus baudžiamas pagal FIS anti-dopingo taisyklių sąlygas.

221.4

Dopingo kontrolė gali būti atliekama bet kokiose varžybose (taip pat ir ne
varžybų metu). Taisyklės ir procedūros yra skelbiamos FIS anti-dopingo
taisyklėse ir FIS procedūriniuose nurodymuose.

221.5

Dalyvio lytis
Jei atsiranda klausimų ar protestų dėl dalyvio lyties, FIS prisiima
atsakomybę imtis visų reikiamų žingsnių dalyvio lyčiai nustatyti.

221.6

Medicinos paslaugos būtinos varžybų organizatoriams
Pagrindinis varžybų organizatorių rūpestis yra sveikata ir saugumas visų
susijusių su FIS varžybomis. Čia įskaitomi dalyviai, savanoriai, trasos
darbuotojai ir žiūrovai.
Specifinė medicinos pagalbos sudėtis priklauso nuo šių kintamųjų:
- Varžybų dydžio, lygio ir rūšies (Pasaulio čempionatas, Pasaulio taurė,
Tarpžemyninė taure, FIS 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,
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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 FIS
medicinos vadove.
222

Varžybų įranga

222.1

Dalyvis gali dalyvauti FIS varžybose tik su įranga atitinkančia FIS
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 FIS reikalavimus, saugumo
nuostatus ir yra tinkama naudoti.

222.2

Terminas varžybų įranga apibūdina visą įrangą, kurią dalyvis naudoja
varžybose. Tai apima drabužius ir technines funkcijas turinčius prietaisus.
Visa varžybų įranga formuoja funkcionuojantį vienetą.

222.3

Visi nauji varžybų įrangos patobulinimai turi būti patvirtini TFS.
FIS neprisiima atsakomybės techninių patobulinimų tvirtinimui, kurie
pristatymo metu gali turėti nežinomų pavojų sveikatai ar padidinti
susižeidimų riziką.

222.4

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.

222.5

Po FIS tarybos patvirtinimo varžybų įrangos komitetas publikuoja įrangos
nurodymus (įrangos elementų, kurie yra leidžiami apibūdinimus).
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.

222.6

Kontrolės
Prieš ir varžybų sezono metu arba varžybose pateikus protestą
techniniam delegatui, Varžybų įrangos komiteto nariai ar oficialūs FIS
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
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pripažintai institucijai atlikti galutinei kontrolei. Protestuose dėl varžybų
įrangos pralaimėjusi šalis turės apmokėti tyrimo išlaidas.
Įrangos ar produktų testavimas nepriklausomose laboratorijose
negalimas varžybose, kuriose FIS techninis ekspertas atliko kontrolę,
nebent galima įrodyti, kad kontrolės nebuvo padarytos pagal taisykles.
222.6.1

Matavimų rezultatai visuose FIS renginiuose, kuriuose oficialus FIS
matavimų ekspertas, naudodamas oficialius FIS matavimų įrankius yra
paskirtas, yra galutiniai ir galiojantys, nežiūrint į ankstesnius matavimus.

223

Sankcijos

223.1

Bendrosios sąlygos

223.1.1

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.

223.1.2

Šie veiksmai taip pat vertinami kaip nusižengimai:
- bandymas įvykdyti nusižengimą
- vertimas kitus įvykdyti nusižengimą
- patarimai kitiems nusižengti.

223.1.3

Sprendžiant ar veiksmai įvykdo nusižengimą, dėmesys turi būti skiriamas:
- ar veiksmas buvo tyčinis ar netyčinis
- ar veiksmas susidarė dėl nenumatytų aplinkybių.

223.1.4

Visos FIS narės asociacijos ir jų nariai, registruoti akreditacijoms, turi
susipažinti ir sutikti su šiomis taisyklėmis ir skiriamomis sankcijomis,
priklausomai tik nuo teisės apeliuoti į FIS įstatus ir Tarptautinių varžybų
taisykles.

223.2

Pritaikymas
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223.2.1

Asmenys
Šios sankcijos taikomos:
- visiems asmenims, kurie yra registruoti ar akredituoti FIS, ar varžybų,
skelbiamų FIS kalendoriuje, organizatoriams varžybų vietose, taip pat
už jų ribų, bei bet kurioje vietoje susijusioje su varžybomis ir
- visiems neakredituotiems asmenims varžybų zonos ribose.

223.3

Baudos

223.3.1

Už nusižengimo įvykdymą, asmenims gali būti skiriamos šios bausmės:
- žodinis arba rašytinis papeikimas
- akreditacijos panaikinimas
- akreditacijos neskyrimas
- piniginė bauda ne didesnė kaip 100,000 Šveicarijos frankų
- laiko bauda.

223.3.1.1

FIS narės asociacijos yra įpareigotos sumokėti baudas ar administracines
išlaidas už asmenius, kuriuos jos registravo ar akreditavo.

223.3.1.2

Asmenys nepaminėti 223.3.1.1 taip pat yra įpareigoti sumokėti FIS jiems
skirtas baudas ar administracines išlaidas. Jei šie asmenys nesumoka
baudų, jiems gali būti atimamas leidimas gauti akreditacijas į FIS
renginius vieneriems metams.

223.3.1.3

Baudas reikia sumokėti per 8 (aštuonias) dienas nuo jų skyrimo.

223.3.2

Visiems dalyviams gali būti skirtos šios papildomos baudos:
- diskvalifikacija
- starto pozicijos pabloginimas
- prizų ar naudos panaikinimas
- pašalinimas iš FIS renginių.

223.3.3

Dalyvis gali būti diskvalifikuojamas tik tuo atveju, jei jo klaida padėtų
gauti pranašumą rezultatuose, išskyrus kai atskiruose atvejuose
taisyklėse nurodyta kitaip.
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223.4

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.

223.5

Šios bausmės gali būti skiriamos žodžiu:
- papeikimai
- akreditacijų panaikinimas vykstančiame renginyje asmenims, kurie
nebuvo registruoti per savo Nacionalinę asociaciją
- akreditacijų panaikinimas vykstančiame renginyje FIS akredituotiems
asmenims
- akreditacijos neskyrimas asmenims, kurie yra varžybų zonos ribose ar
kitos vietose, susijusiose su varžybomis

223.6

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 FIS akredituotiems asmenims.
223.7

Rašytiniai nuobaudų sprendimai turi būti siunčiami prasižengusiajam
asmeniui (jei jis ne dalyvis), jo Nacionalinei asociacijai ir FIS generaliniam
sekretoriui.

223.8

Visos diskvalifikacijos turi būti pažymėtos teisėjo ir/ar techninio delegato
raportuose.

223.9

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.

224.2

Varžybų vietoje, ypač vykstant treniruotėms ar varžyboms, kiekvienas
balso teisę turintis žiuri narys, yra autorizuotas skirti žodinius papeikimus
ir panaikinti akreditacijas skirtas šiam renginiui.
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224.3

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. Rašytinis sprendimas turi
apimti visų prasižengusiųjų vardus ir kiekvienam skiriamų baudų apimtis.
Sprendimas turi būti perduotas kiekvienam nusižengusiajam.

224.4

Apribojimai
Asmuo negali būti baudžiamas jei veiksmai šioms nuobaudos skirti
nebuvo pradėti per 72 valandas nuo prasižengimo.

224.5

Kiekvienas asmuo, kuris yra įtariamo nusižengimo liudytojas, yra
įpareigotas paliudyti žiuri sušauktame svarstyme ir žiuri turi atsižvelgti į
visus susijusius įrodymus.

224.6

Žiuri gali konfiskuoti visus daiktus kurie yra įtariami naudojus įrangos
taisyklių pažeidime.

224.7

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.

224.8

Visi žiuri sprendimai turi būti aprašyti ir įtraukti:

224.8.1

Prasižengimas kuris įtariamai buvo įvykdytas

224.8.2

Prasižengimo įrodymai

224.8.3

Taisyklės ar žiuri nurodymai, kurie buvo pažeisti

224.8.4

Skirta nuobauda

224.9

Nuobauda turi atitikti nusižengimą. Žiuri skirtos baudos apimtis turi
atsižvelgti į visas lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.

224.10

Gynimai

224.10.1

Išskyrus atvejus minimalus 224.11 straipsnyje, žiuri nuobaudos
sprendimas gali būti apskųstas pagal Tarptautinių slidinėjimo varžybų
taisykles.

224.10.2

Jei skundas nebuvo pareikštas iki Tarptautinių slidinėjimo varžybų
taisyklių nustatyto termino, žiuri sprendimas tampa galutinis.
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224.11

Šie žiuri sprendimai negali būti skundžiami:

224.11.1

Žodinės nuobaudos skirtos pagal 223.5 ir 224.2 straipsnius

224.11.2

Piniginės baudos, mažesnės už 1000 (vieną tūkstantį) Šveicarijos frankų
už vieną nusižengimą ir 2500 (du tūkstančiai penki šimtai) Šveicarijos
frankų už to paties asmens pakartotinus nusižengimus.

224.12

Visais kitais atvejais apeliacijos turi būti kreipiamos į apeliacijų komisiją,
kaip nurodyta Tarptautinių varžybų taisyklėse.

224.13

Žiuri turi teisę pateikti apeliacijų komisijai baudų, didesnių nei 5000
Šveicarijos frankų ir pašalinimų iš daugiau nei tuo metu vykstančių
varžybų (223.4) rekomendacijas.

224.14

FIS taryba turi teisę pateikti apeliacijų komisijai komentarus dėl bet kokių
raštu pateiktų žiuri nuobaudų sprendimų.

224.15

Procesų išlaidos
Visos procesų išlaidos, įskaitant ir kelinių išlaidas yra apmokamos
prasižengusio asmens. Jei žiuri sprendimas yra pilnai ar dalinai
atšaukiamas, tai FIS apmoka šias išlaidas.

224.16

Piniginių baudų vykdymas

224.16.1

FIS pasirūpina piniginių baudų ir procesų išlaidų vykdymu. Vykdymo
išlaidos priskiriamos prie procesų išlaidų.

224.16.2

Visos baudos, skirtos prasižengusiam asmeniui, kurios yra neapmokėtos,
yra priskiriamos jo Nacionalinei slidinėjimo asociacijai kaip skola.

224.17

Gerovės fondas
Visos piniginės baudos yra mokamos į FIS jaunimo skatinimo fondą.

224.18

Šios taisyklės neapima FIS dopingo taisyklių pažeidimų.

225

Apeliacijų komisija

225.1

Postų skyrimai

225.1.1

FIS 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
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negali dalyvauti ar yra diskvalifikuotas už šališkumą ar išankstinę
nuomonę.
225.1.2

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.

225.1.3

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 už
prasižengusį asmenį. Asmenius, kurie yra šališki ar turi išankstinę
nuomonę, nuo Apeliacijų komisijos tarnybos turi diskvalifikuoti
pirmininkas ar vice-pirmininkas jei pirmininkas yra diskvalifikuotas.

225.2

Atsakomybė

225.2.1

Apeliacijų komisija veda svarstymus tik pažeidėjų apeliacijoms, FIS
tarybos apeliacijoms prieš varžybų žiuri sprendimus ar klausimams dėl
žiuri rekomendacijų baudoms, kurios yra didesnės už numatytas sankcijų
taisyklėse.

225.3

Procedūros

225.3.1

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.

225.3.2

Visos apeliacijos ir atsakymai turi būti pateikti raštu, įskaitant ir
įrodymus, kuriuos šalys ketina pateikti prieš ar už apeliaciją.

225.3.3

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.

225.3.4

Apeliacijų komisija apeliacijos išlaidas paskirsto pagal 224.15 straipsnį.
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225.3.5

Apeliacijų komisijos sprendimai gali būti paskelbti žodžiu svarstymų
pabaigoje ar išklausyme jei toks vyksta. Sprendimai su visais motyvais yra
raštu perduodamas FIS, kuri perduoda juos susijusioms šalims, jų
Nacionalinėms asociacijoms ir visiems žiuri nariams, kurių sprendimai
buvo apeliuoti. Sprendimas raštu turi būti pasiekiamas FIS ofise.

225.4

Tolesnės apeliacijos

225.4.1

Apeliacijų komisijos sprendimai gali būti apeliuojami FIS teismui pagal 52,
52.1 ir 52.2 Įstatų straipsnius.

225.4.2

Apeliacijos FIS teismui turi būti raštu ir pateiktos FIS Generaliniui
sekretoriui pagal laiko limitus, aprašytus 52, 52.1 ir 52.2 Įstatų
straipsniuose, nuo Apeliacijų komisijos sprendimo paskelbimo datos.

225.4.3

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

226

Sankcijų pažeidimai
Kai yra pažeidimai sankcijų, kurios buvo skirtos (pagal Tarptautinių
varžybų taisyklių 223 straipsnį ar FIS anti-dopingo taisykles), Taryba gali
skirti papildomas sankcijas, kurias mano esant tinkamoms.
Šiais atvejais kai kurios ar visos sankcijos gali būti skiriamos:

226.1

Sankcijos susijusiems asmenims:
- papeikimas raštu;
ir/arba
- piniginė 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.
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226.2

Sankcijos Nacionalinėms slidinėjimo asociacijoms:
- FIS finansavimo Nacionalinei slidinėjimo asociacijai panaikinimas;
Ir/arba
- FIS renginių susijusioje šalyje atšaukimas;
Ir/arba
- Kai kurių ar visų FIS nario teisių panaikinimas, įskaitant dalyvavimą
visuose FIS kalendoriaus renginiuose, balsavimo teisę FIS kongrese,
narystę FIS komitetuose.
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2 Dalis
Bendrosios kalnų slidinėjimo varžybų taisyklės
FIS pasaulio kalnų slidinėjimo taurės taisyklės yra taikomos organizuojant
žiemos olimpines žaidynes ir FIS pasaulio slidinėjimo čempionatus (kalnų
slidinėjimo renginius) nebent konkrečios papildomos taisyklės yra
detalizuotos tarptautinėse kalnų slidinėjimo taisyklėse.

600

Organizacija
Informacija pateikta 211 straipsnyje.

601

Organizacinis komitetas ir žiuri

601.1

Sandara
Organizacinis komitetas susideda iš narių (fizinių ar juridinių), kuriuos
deleguoja organizatorius ir Tarptautinė slidinėjimo federacija. Jis vykdo
organizatoriaus teises, pareigas ir įsipareigojimus.

601.2

Tarptautinės slidinėjimo federacijos pareigų paskirstymas
Tarptautinė slidinėjimo federacija visoms varžybos paskiria techninį
delegatą (TD) ir:

601.2.1

Pasaulio taurės varžyboms:
- Vyriausiąjį teisėją (vyriausiąjį varžybų vadovą) ir
- vyriausiojo teisėjo padėjėją (varžybų vadovą) greitojo nusileidimo ir
supermilžino rungtims

601.2.2

Žiemos olimpinėms žaidynėms ir FIS pasaulio slidinėjimo čempionatams
- visus žiuri narius (žiūrėti 601.4.1)

601.2.3

Visose kitose varžybose techninis delegatas paskiria:
- vyriausiąjį teisėją ir
- teisėjo padėjėją greitojo nusileidimo ir supermilžino rungtims

601.2.4

Pagal šiuos pareigų paskirstymus, aukščiau paminėti asmenys tampa
organizacinio komiteto nariais.

601.3

Organizatorių pareigų paskirstymas
Organizatoriai paskiria visus kitus organizacinio komiteto (OC) narius.
Pirmininkas arba jo atstovas viešai atstovauja komitetą, vadovauja
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susirinkimui ir priima sprendimus dėl iškilusių klausimų, kurių negali
išspręsti kiti atsakingi asmenys ar asmenų grupės. Prieš, per ir po varžybų
jis dirba kartu su Tarptautine slidinėjimo federacija ir jos paskirtais
teisėjais. Jis prisiima visas kitas pareigas, kurios yra būtinos rengiant
varžybas.
Turi būti paskirti šie teisėjai:
601.3.1

Varžybų vadovas
Varžybų vadovas vadovauja visiems paruošiamiesiems varžybų darbams
ir prižiūri veiklą techninėje srityje. Jis sušaukia susirinkimus techninių
klausimų aptarimui bei po techninio delegato pasitarimo veda komandų
kapitonų susirinkimus.

601.3.2

Trasos vadovas
Trasos vadovas yra atsakingas už trasos paruošimą pagal žiuri nurodymus
ir nutarimus. Jis privalo būti susipažinęs su varžybų vietovės sniego
sąlygomis.

601.3.3

Vyriausiasis starto teisėjas
Vyriausiasis starto teisėjas privalo būti starto vietoje nuo pat oficialaus
inspektavimo pradžios iki pat treniruotės/renginio pabaigos.
- Jis užtikrina, kad būtų tinkamai laikomasi varžybų starto nuostatų ir
starto organizavimo reglamento..
- Jis nusprendžia kada būna pavėluotas startas ar falstartas.
- Jis privalo bet kada galėti susisiekti su žiuri (žiūrėti 705.5).
- Jis praneša teisėjams nestartavusių dalyvių pavardes ir informuoja
žiuri apie visus taisyklių pažeidimus, tokius kaip falstartai ar atidėti
startai arba įrangos reikalavimų pažeidimai.
- Jis privalo užtikrinti, kad starto vietoje būtų atsarginiai numeriai.

601.3.4

Vyriausiasis finišo teisėjas
Vyriausiasis finišo teisėjas privalo būti finišo vietoje nuo pat oficialaus
inspektavimo pradžios iki pat treniruotės/renginio pabaigos per visą
treniruotę ir varžybas.
- Jis užtikrina, kad būtų tinkamai laikomasi organizavimo reglamentų
finiše ir finišo įčiuožime ir iščiuožime
- Jis prižiūri finišo kontrolierių, laiko skaičiavimą ir žiūrovų kontrolę
finišo vietoje.
- Jis privalo bet kada galėti susisiekti su žiuri.
- Jis praneša teisėjams nefinišavusių dalyvių pavardes ir informuoja
žiuri apie visus taisyklių pažeidimus.

601.3.5

Vyriausiasis vartų teisėjas
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Vyriausiasis vartų teisėjas organizuoja ir prižiūri vartų teisėjų darbą. Jis
nurodo teisėjams kuriuos vartus prižiūrėti ir kurioje vietoje būti. Pirmojo
čiuožimo pabaigoje ir varžybų pabaigoje jis surenka vartų teisėjų
kontrolines korteles ir pristato jas vyriausiajam tesėjui.
Kiekvienam vartų teisėjui jis išdalija reikiamas priemones (kontrolinę
kortelę, tušinuką, starto protokolą ir t.t.) ir taip pat yra pasiruošęs padėti
patraukti žiūrovus nuo trasos ar pagelbėti prižiūrint trasą ir panašiai. Jis
užtikrina, kad vartų numeracija ir žymėjimas būtų atlikti iki tam tikro
laiko.
601.3.6

Laiko fiksavimo ir skaičiavimo vadovas
Laiko skaičiavimo vadovas yra atsakingas už laiko fiksavimą ir skaičiavimą
bei teisėjų, esančių starte ir finiše, koordinavimą. Slalomo rungtyje, jis
arba specialus padejėjas nustato starto intervalus. Jis taip pat vadovauja
šiems teisėjams:
- Startininkui
- Startininko padejėjui
- Starto registruotojui
- Vyriausiajam laiko fiksuotojui
- Laiko fiksuotojo padejėjams
- Finišo kontrolieriui
- Laiko skaičiavimo vadovams ir jų padejėjams
Jis prižiūri laiko skaičiavimo ir duomenų techninio raporto paruošimą ir
xml failą, skirtą elektroniniam duomenų perdavimui FIS per varžybas.
Raporto kopija taip pat turi būti atspausdinta (tik tada kai techninis
delegatas neturi priėjimo prie šio raporto), kad peržiūrėti ją prieš
išsiunčiant xml failą. (Laiko skaičiavimo ir duomenų perdavimo raportų
programinė įranga galima rasti FIS tinklalapyje).

601.3.7

Varžybų sekretorius
Varžybų sekretorius yra atsakingas už visą sekretoriato darbą techniniu
varžybų aspektu ir burtų traukimų paruošimą. Jis užtikrina, kad
oficialiuose varžybų rezultatuose būtų pateikta informacija paiminėta
617.3.4 straipsnyje. Taip pat jis atsakingas už techninių teisėjų
protokolus, žiuri ir komandos kapitonų susirinkimą.
Jis užtikrina, kad būtų tinkamai paruoštos visos formos startui, finišui,
vartų teisėjavimui bei laiko fiksavimui ir skaičiavimui, bei perduotos
teisėjams tinkama tvarka ir reikiamu metu.
Su tinkamu pasirengimu jis palengvina rezultatų skaičiavimą ir užtikrina,
kad rezultatų xml failas būtų paruoštas perdavimui FIS. Taip pat jis
užtikrina oficialių rezultatų kopijavimą ir skelbimą po to, kai nustatomi
galiojantys FIS taškai. Jei rezultatų xml failo elektroninis perdavimas
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uždelsiamas, tokiu atveju, su techninio delegato (TD) leidimu rezultatai
taip pat gali būti kopijuojami ir skelbiami.
601.3.8

Medicinos ir gelbėjimo tarnybos vadovas
Medicinos ir gelbėjimo tarnybos vadovas yra atsakingas už adekvačios
pirmosios pagalbos ir sveikatos apsaugos organizavimą oficialių
treniruočių metu ir per varžybas.
Jis privalo suorganizuoti tinkamas patalpas, į kurias būtų gabenami ir
gydomi sužeisti dalyviai.
Prieš oficialios treniruotės pradžią ar bet kokių varžybų pradžią, jis
suderina planus su komandos gydytojais.
Per varžybas ir treniruotes jis su savo padejėjais privalo būti pasiekiami
telefonu ar radijo ryšiu. Jis privalo suderinti planus su varžybų vadovu dar
prieš oficialios treniruotės ar bet kokių varžybų pradžią.
Gydytojas, kuris turėtų būti geras slidininkas, turi būti pasirengęs
susidoroti su bet kokiu galimu įvykiu ir privalo palaikyti ryšius su žiuri ir
gelbėjimo tarnyba. Šis darbas gali būti pavestas komandos gydytojui.
Medicinos pagalbos reikalavimai yra aprašyti pirmoje Tarptautinės
slidinėjimo federacijos (FIS) medicinos vadovo dalyje.

601.3.9

Kiti teisėjai organizaciniame komitete (OC)
Teisėjai, kurie taip pat gali būti paskirti:

601.3.9.1

Vyriausiasis tvarkdarys
Vyriausiasis tvarkdarys imasi visų priemonių, kad žiūrovai nebūtų trasoje.
Tam užtikrinti turi būti pakankamas skaičius žmonių. Taip pat dėmesys
turėtų būti skiriamas palikimui pakankamai vietos tarp tvorelių, kad
žiūrovai laisvai galėtų vaikščioti.

601.3.9.2

Trasos ir techninės įrangos vadovas
Trasos įrangos vadovas atsakingas už įrangos ir įrankių parūpinimą, kurie
reikalingi ruošiant, prižiūrint trasą ir vykdant varžybas, jei šios pareigos
nebuvo paskirtos kitiems teisėjams.

601.3.9.3

Spaudos atstovas
Spaudos atstovas atsakingas už informacijos teikimą žurnalistams,
fotografams, televizijos ir radijo reporteriams pagal organizacinio
komiteto nurodymus.

601.3.9.4

Kiti papildomai rekomenduojami teisėjai:
- Finansininkas
- Apgyvendinimo ir maitinimo vadovas
- Protokolo vadovas
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Organizatoriui yra leidžiama įtraukti kitus teisėjus į organizacinį komitetą.
601.4

Žiuri
Šie žiuri nariai, kurie taip pat yra ir organizacinio komiteto nariai, yra
atsakingi už techninius reikalus uždarose varžybų vietose (žiūrėti darbo
aprašymą varžybų vadovo pasaulio taurės taisyklėse ir techninio delegato
olimpinėms žiemos žaidynėms, FIS pasaulio slidinėjimo čempionatams ir
pasaulio taurėms ):
- Techninis delegatas
- Vyriausiasis teisėjas
- Varžybų vadovas
- Vyriausiojo teisėjo padejėjas greitajam nusileidimui ir supermilžinui
- Starto vyriausiasis teisėjas (Žiemos olimpinėms žaidynėms ir FIS
pasaulio slidinėjimo)
- Finišo vyriausiasis teisėjas (Žiemos olimpinėms žaidynėms ir FIS
pasaulio slidinėjimo čempionatams)

601.4.1

Olimpinių žiemos žaidynių ir FIS pasaulio slidinėjimo čempionatų žiuri
paskyrimas

601.4.1.1

FIS taryba paskiria:
- Techninį delegatą
- Vyriausiąjį teisėją
- Vyriausiojo teisėjo padejėją
- Starto vyriausiąjį teisėją
- Finišo vyriausiąjį teisėją

601.4.1.2

Kalnų slidinėjimo techninio delegato pakomitetis siūlo kvalifikuotus
techninio delegato (TD) kaip žiuri narius į kalnų slidinėjimo komitetą,
kuris savo ruožtu pateikia pavardes, kad gautų FIS tarybos patvirtinimą.
Tam, kad pasiūlytas žmogus tiktų, jis turi turėti FIS techninio delegato
galiojančią licenciją.

601.4.1.3

Organizuojanti nacionalinė slidinėjimo asociacija pateikia siūlymus dėl
varžybų vadovo organizaciniame komitete FIS tarybai, kuri turi duoti
patvirtinimą.

601.4.1.4

Merginų varžybų žiuri turi būti bent viena mergina.

601.4.1.5

Visi žiuri nariai privalo sugebėti suprasti vienas kitą viena ir ta pačia FIS
kalba.
44

601.4.1.6

Žmonės, kurie dirba nacionalinėje slidinėjimo asociacijoje ir yra atsakingi
už slidinėjimo komandas, negali būti žiuri nariais.

601.4.1.7

Olimpinėse žiemos žaidynėse ir FIS pasaulio slidinėjimo čempionatuose
dalyvaujanti šalis gali turėti vieną, FIS tarybos paskirtą žiuri atstovą
(neįtraukiant techninio delegato).

601.4.2

Žiuri paskyrimas tarptautinėms varžyboms (pasaulio taurei: žiūrėti
pasaulio taurės taisyklėse)

601.4.2.1

Kalnų slidėjimo techninio delegato pakomitetis paskiria techninį
delegatą.

601.4.2.2

Techninis delegatas paskiria:
Vyriausiąjį teisėją, o greitajam nusileidimui ir supermilžinui ir
vyriausiojo teisėjo padejėją.
Esant nenumatytoj aplinkybėm jis pavaduoja žiuri narius.

601.4.2.3

Tarptautinėse merginų varžybose žiuri turėtų kur galima įtraukti merginą.

601.4.2.4

Varžybų vadovas turi priklausyti organizuojančiai nacionalinei slidinėjimo
asociacijai.

601.4.3

Pašalinimas

601.4.3.1

Dalyvis negali būti žiuri narys.

601.4.4

Žiuri kadencija

601.4.4.1

Paskirti žiuri nariai susirenka savo pirmajam susirinkimui prieš pirmąjį
komandos kapitonų susirinkimą.

601.4.4.2

Žiuri pradeda vykdyti savo pareigas nuo pirmojo susirinkimo ir, jei nėra
pateiktų protestų, baigia su protestų teikimų termino pabaiga, kitu
atvėju, iki kol bus išspręsti visi protestai.

601.4.5

Balsavimo teisė ir balsavimas (pasaulio taurei: žiūrėti ir FIS pasaulio
taurės taisykles)
Techninio delegatas yra žiuri pirmininkas. Jis vadovauja susirinkimui. Visi
šie žemiau išvardinti nariai turi vieną balsą žiuri:

601.4.5.1

Visi žiuri nariai Olimpinėse žiemos žaidynėse ir FIS pasaulio slidinėjimo
čempionatuose.
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601.4.5.2

Tarptautinėse varžybose
Techninis delegatas (TD), varžybų vadovas, vyriausiasis teisėjas ir greitojo
nusileidimo ir supermilžino rungčių atveju vyriausiojo teisėjo padejėjas.

601.4.5.3

Sprendimas priimamas tuo metu balsavusių narių paprastąja balsų
dauguma.

601.4.5.4

Tuo atveju, jei lygus balsų skaičius, techninis delegatas turi lemiamą balsą
(taip pat žiūrėti FIS pasaulio taurės taisykles).

601.4.5.5

Visi žiuri susirinkimai ir sprendimai turi būti protokoluojami ir pasirašomi
kiekvieno žiuri nario su kiekvienu asmeniniu balsu dėl sprendimų
priėmimo. Tai turi būti daroma pagal 601.3.7 straipsnį.

601.4.5.6

Protokolai turi būti rašomi bent viena iš FIS kalbų (anglų, prancūzų ar
vokiečių).

601.4.5.7

Jie turi būti priimtas skubus sprendimas ir neįmanoma sušaukti visų žiuri
narių, kiekvienas žiuri narys prieš ar per varžybas turi teisę priimti
sprendimą, kuris pagal taisykles yra paskirtas žiuri visumai. Tačiau
sprendimas priimamas laikinai su įsipareigojimu, kad jis bus patvirtintas
kaip galima greičiau.

601.4.6

Žiuri pareigos
Žiuri stebi ar laikomasi taisyklių per visas varžybas, įskaitant ir oficialias
treniruotes.

601.4.6.1

Iš techninės pusės žiuri:
- Patikrina varžybų trasą ir nustato trasą
- Patikrina sniego sąlygas
- Tikrina trasos paruošimą
- Patvirtina sniego presų ir kitų chemikalų naudojimą
- Tikrina žiūrovų kontrolės organizavimą
- Patikrina startą, finišą ir iščiuožimą iš finišo
- Patikrina pirmąją pagalbą
- Paskiria trasos distancininką
- Nustato trasos žymėjimo laiką
- Prižiūri trasas distancininkų darbą
- Pasirinktinai patikrina vartų vėliavėles
- Po techninių pasiruošimų ir vyraujančių oro sąlygų aptarimo, atidaro ar
uždaro varžybų trasą treniruotėms
- Nustato dalyvių trasos inspektavimo būdą
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- Inspektuoja trasą prieš varžybas
- Nustato testuotojų skaičių kiekvienam čiuožimui ir nustato jų starto
tvarką
- Jei reikia, išklauso testuotojų ataskaitas
Pakeičia starto tvarką po trasos sąlygų apsvarstymo ir esant
neįprastom sąlygom
- Keičia laiko intervalus
- Duoda nurodymus vartų teisėjams ir gauna iš jų reikiamą informaciją
Greitojo nusileidimo rungtyje:
- Rengia papildomą dalyvių insepktavimą esant neįprastom oro sąlygom
- Sutrumpina oficialią treniruotę
- Nustato geltonos vėliavos padėtį
- Patikrina vartų išsidėstymą
- Pakeičia vartų vietą ar atstumą arba prideda papildomus vartus, kai tą
nustato treniruočių čiuožimo metu. Po šių svarbių pakeitimų,
dalyviams turi būti leidžiama bent vieną kartą pračiuožti trasa.
601.4.6.2

Iš organicazinės pusės žiuri:
- Išdėsto dalyvius burtų traukimams
- Dalyvius be taškų padalija į grupes pagal tam tikrą nustatytą tvarką
- Skiria pakartotiną čiuožimą
- Atšaukia varžybas (iš anksto):
- jei netinkamos sniego sąlygos
- neįvykdytos techninio patarėjo raporto rekomendacijos
- pirmosios pagalbos ir medicininis aptarnavimas netinkamas ar jo iš
vis nėra
- nepakankama žiūrovų kontrolė
- Sutrumpina trasą, jei tai atrodo būtina dėl sniego ar oro sąlygų
- Sustabdo varžybas, jei esama 624 straipsnio sąlyga
- Nutraukia varžybas, jei esama 625 straipsnio sąlyga

601.4.6.3

Iš drausminimo pusės žiuri:
Priima sprendimus dėl techninio delegato ar žiuri nario siūlymo
pašalinti dalyvį dėl jo fizinio ar techninio pasiregimo trūkumo.
- Vykdo reglamento laikymosi patikrinimą, susijusio su reklama, esančia
varžybų vietoje ant įrangos ar drabužių.
- Priima sprendimus dėl teisėjų, mechanikų ir medicinos personalo
patekimo į varžybų trasą kvotų išlygas
- Taiko sankcijas
- Sprendžia dėl protestų
- Per visas varžybas sprendžia iškilusius ginčytinus klausimus dėl tam
tikrų direktyvų.
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601.4.7

Klausimai, neaptarti taisyklėse
Žiuri priima sprendimus dėl visų klausimų, nepaaiškintų taisyklėse.

601.4.8

Racijos
Žiuri nariai bei starto ir finišo teisėjai turi būti aprūpinti racijomis visų
varžybų, paskelbtų FIS kalendoriuje, metu. Jos turi veikti vienu nustatytu
dažniu ir veikti be trukdžių.

601.4.9

Techninio delegato pareigos visų renginių metu
Techninio delegato pareigos FIS pasaulio taurėje, FIS pasaulio slidinėjimo
čempionate ir olimpinėse žiemos žaidynėse yra aprašytos pasaulio taurės
taisyklėse.

601.4.9.1

Prieš varžybas
Techninis delegatas
- Peržiūri patvirtinimo dokumentą ir konsultuoja organizatorių dėl tam
tikrų įgaliojimų.
Jei jis nustato, kad nėra jokio patvirtinimo, žiuri privalo atšaukti
varžybas (žiūrėti 650 straipsnį).
Jis perskaito techninio delegato raportą apie anksčiau vykusias
varžybas toje vietoje ir patikrina ar ataskaitoje siūlyti patobulinimai
buvo įvykdyti.
- Tikrina civilinės atsakomybės draudimo pažymėjimą kaip reikalaujama
212.2 straipsnyje ir jei reikia, praneša FIS.
- Tikrina varžybų trasą
- Prižiūri oficialią treniruotę, remiantis 704 straipsniu.
- Pasirinktinai patikrina vartų vėliavėlę
- Padeda administravimo ir techniniame pasiruošime
- Tikrina oficialius registracijos sąrašus įskaitant ir FIS taškus
- Patikrina, kad žiuri nariams būtų suteiktas pakankamas kiekis racijų (su
skirtingais dažniais)
- Atkreipia dėmesį į akreditcijas ir leidimus patekti į varžybų trasą
- Per varžybas tikrina varžybų trasos paruošimą, žymėjimą, žiūrovų
kontrolę, bei starto ir finišo išplanavimą.
- Kartu su žiuri prižiūri trasos paruošimą.
- Patikrina televizijos bokšto vietą ir jei reikia užtikrina, kad jis būtų
tinkamai apsaugotas
- Stebi pirmosios pagalbos vietas bei medicinos priežiūros organizaciją
visoje trasoje
Patikrina visą techninę įrangą: laiko fiksavimą, laikrodžius,
komunikacijos priemones, transportą
- Būna varžybų vietoje per visas oficialias treniruotes
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- Dalyvauja visuose žiuri ir komandų kapitonų susirinkimuose
- Dirba kartu su organizacinio komiteto teisėjais ir FIS techniniu patarėju
- Yra žiuri pirmininkas turintis lemiamą balsą esant lygiosioms
- Jei reikia, paskiria žiuri narius
- Jei slalomas ar didysis slalomas negali būti rengiamas patvirtintoje
trasoje dėl nenumatytų aplinkybių, jis turi teisę perkelti varžybas į
organizatorių pasiūlytą kitą trasą. Tai tik su aiškia sąlyga, kad gali būti
įvykdytos visos būtinos patvirtinimo priemonės. Greitajam nusileidimui ir
supermilžinui yra galimybė sutrumpinti čiuožimą patvirtintoje trasoje.
Tačiau mažiausio nurodyto nuolydžio turi būti laikomasi visais atvejais.
601.4.9. 2

Per varžybas
Techninis delegatas
- Privalo būti trasos vietoje
- Dirba glaudžiai su žiuri, komandų kapitonais ir treneriais.
Stebi, kad būtų laikomasi galiojančių taisyklių bei direktyvų dėl
reklamos ant drabužių ir varžybų inventoriaus
- Prižiūri varžybų techninį ir organizacinį vadovavimą
- Informuoja organizaciją dėl FIS taisyklių, reglamento ir žiuri direktyvos
laikymosi

601.4.9.3

Po varžybų
Techninis delegatas
- Padeda surinkti teisėjų raportus
- Skaičiuoja varžybų ir baudos taškus individualiose rungtyse. Jei šiuos
taškus skaičiuoja kompiuteris, tai techninio delegato pareiga yra
patikrinti tuos taškus ir patvirtinti jų teisingumą pasirašant. Pirmiausia
patikrina ar teisingai naudojama atininkama F vertė kiekvienoms
varžyboms.
- Perduoda žiuri tinkamai pateiktus protestus sprendimui
- Pasirašo varžybų sekretoriato duotus oficialius rezultatus ir duoda
leidimą apdovanojimų ceremonijai.
- Prižiūri elektroninį transliavimą ir laiko skaičiavimo raporto xml failą, ir
iš karto po renginio užpildo savo techninio delegato raportą internetu.
Taip pat jis turi patikrinti, kad FIS internetiniame puslapyje rezultatai
būtų teisingi. Daugiau informacijos galite rasti FIS taškų taisyklėse.
- Teikia FIS pasiūlymus dėl varžybų taisyklių keitimo tam tikru klausimu,
remiantis praktine varžybų patirtimi.

601.4.9.4

Apskritai
Techninis delegatas
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- Sprendžia klausimus, kurie nenumatyti arba ne pilnai numatyti FIS
taisyklėse, iki tol kol šių nesprendžia žiuri ir nepatenka į kitų institucijų
sritį.
- Glaudžiai dirba su vyriausiuoju teisėju ir jo padėjėju
- Turi teisę pateikti pasiūlymą žiuri pašalinti varžybose dalyvaujantį
asmenį
- Turi teisę gauti organizacinio komiteto ir kitų teisėjų palaikymą dėl bet
kokio dalyko teisingumo vykdymo, nebūtinai vykdant pareigą
601.4.9.5

Olimpinės žiemos žaidynės, FIS pasaulio slidinėjimo čempionatas, FIS
pasaulio jaunimo slidinėjimo čempionatas
Techninis delegatas paruošia galutinį raportą, kad jis būtų išsiųstas FIS ir
organizaciniam komitetui

601.4.10

Vyriausiojo teisėjo teisės ir pareigos
- Vyriausiasis teisėjas prižiūri burtų traukimą.
- Pirmojo čiuožimo pabaigoje ir visų varžybų pabaigoje, teisėjas surenka
starto ir finišo vyriausiajų teisėjų raportus bei kitų teisėjų raportus dėl
taisyklių nesilaikymo ar diskvalifikacijos.
Kiekvieno čiuožimo pabaigoje ir pasibaigus visoms varžyboms
patikrina, pasirašo ir paskelbia teisėjų raportus pranešimų lentoje,
įtraukiant ir diskvalifikuotų dalyvių sąrašą, vartų numerius, kur buvo
nusižengta, tų vartų teisėjų pavardes bei tikslų laiką, kada buvo
paskelbta.
- Siunčia raportą FIS, esant neįprastom iškilusiom aplinkybėm, dideliam
žiuri nuomonių išsiskyrimui varžybose ar sukios dalyvio traumos
atveju.

601.4.10.1 Bendradarbiavimas su techniniu delegatu
Vyriausiasis teisėjas ir jo padėjėjas dirba glaudžiai su techniniu delegatu.
601.4.11

Techninis patarėjas
Visoms varžybų kategorijoms gali būti paskiriamas techninis patarėjas,
kad padėti žiuri ir kalnų slidinėjimo komitetui.
Techninis delegatas turi teisę išreikšti savo nuomonę kartu su žiuri, tačiau
neturi teisės balsuoti.
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601.5

FIS gali taikyti sankcijas prieš žiuri ar atskirus žiuri narius.

602

Techninis delegatas

602.1

Apibrėžimas

602.1.1

Pagrindinės techninio delegato pareigos
- užtikrinti, kad būtų laikomasi FIS taisyklių ir nurodymų
- prižiūrėti, kad varžybos vyktų sklandžiai
- patarti organizatoriams dėl jų pareigų
- būti oficialiam FIS atstovui

602.1.2

Atsakomybė
Techninio delegato struktūra patenka į kalnų slidinėjimo atsakomybę.
Kalnų slidinėjimo techninio delegato pakomitetis vykdo šiuos
įsipareigojimus.

602.1.3

Būtinybė
Techninis delegatas privalo turėti galiojančią techninio delegato licenciją
(žiūrėti išimtis 602.3 straipsnyje).

602.1.4

Tapsmas

602.1.4.1

Tapimas techniniu delegatu
- Pretendentas
- Stebėtojas nacionalinio lygio varžybose
- Stojamieji egzaminai žodžiu
- Stojamieji egzaminai raštu
- Kandidatas
- Praktinis egzaminas (Greitojo nusileidimo rungtyje)
- Praktinis egzaminas (Didžiojo slalomo ir slalomo rungtyje dirbant
techniniu delegatu)
FIS rekomenduoja, kad nacionalinės slidinėjimo asociacijos taikytų
didžiausią 40 metų amžiaus ribą pretendentams ir 65 metų ribą
techniniam delegatui (įsigaliojimo data liepos 1d.)
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602.1.4.2

Kiekviena nacionalinė slidinėjimo asociacija turėtų paskirti tinkamą
žmogų į techninio delegato mokymus. Kalnų slidinėjimo techninio
delegato pakomitetis nusprendžia dėl jų priėmimo.

602.1.5

Mokymai

602.1.5.1

Pretendentų pagrindų mokymai yra nacionalinių slidinėjimo asociacijų
atsakomybė.

602.1.5.2

Pretendentas turi būti pasiūlytas jo nacionalinės slidinėjimo asociacijos.
Pirmieji metai
- Pretendentas privalo dalyvauti kasmetiniuose techninio delegato
atnaujinimų kursuose, kuriuos rengia nacionalinė slidinėjimo asociacija
(birželį - liepą pietų pusrutulyje, spalį - lapkritį šiaurės pusrutulyje).
- Kad įgytų patirties, dalyvauja dvejose jo šalyje rengiamose FIS
varžybose, o jį prižiūri techninio delegato įgaliotinis arba jam paskirtas
atstovas.
- Užpildo raportus apie šias užduotis ir nusiunčia savo techninio delegato
įgaliotiniui su kopijomis FIS (oficialia kalba).
- Sezono pabaigoje nacionalinė slidinėjimo asociacija raštu kreipiasi į FIS
dėl oficialaus pretendento priėmimo, o kopiją nusiunčia techninio
delegato įgaliotiniui.
Antrieji metai
- Pretendentas turi dalyvauti kasmetiniame nacionaliniame techninio
delegato atnaujinime.
- Turi išlaikyti stojamuosius egzaminus raštu ir žodžiu oficialia FIS kalba
Kaip kandidatas :
Techninio delegato egzaminuotojo priežiūroje paskirtas:
- Praktiniam egzaminui ( Greitojo nusileidimo varžybose)
- Praktiniam egzaminui (didžiojo slalomo ar slalomo rungtyje ir dirbant
techniniu delegatu)
- Užpildo raportus apie šias užduotis ir nusiunčia savo techninio delegato
įgaliotiniui su kopijomis FIS (oficialia kalba).
52

- FIS ofise patikrina visą informaciją iš skirtingų kandidato ir
egzaminuotojo raportų ir perduoda svarbiausius dalykus techninio
delegato pakomitečiui.
- Jei kandidatas neįvykdė visų reikalavimų ar manoma, kad jis
netinkamas, tada pakomitetis gali nuspręsti neišduoti techninio delegato
licencijos. Šiuo atveju pakomitetis nusprendžia ar kandidatas tęs FIS
techninio delegato mokymus ir kurias darbo atlikimo vietas turi
patobulinti.
- Jei nusprendžiama, kad kandidatas yra tinkamas, tai jis tampa oficialiu
FIS kalnų slidinėjimo techniniu delegatu po kitų techninio delegato
atnaujinimų kursų.
602.1.5.3

Bet kokiose varžybose tik vienas techninio delegato kandidatas gali dirbti
su techniniu delegatu. Išimtys gali būti padarytos tik FIS.

602.1.5.4

Nacionalinio teisėjo, atsakingo už techninio delegato reikalus, siūlymu
techninio delegato kandidato paskyrimas yra vadovaujamas FIS, kuris
taip pat patikrina kiekvieno kandidato darbą.

602.1.5.5

Techninio delegato kandidatas neturi teisės į kompensacijas už išlaidas.

602.1.5.6

Techninis delegatas yra atsakingas už jam paskirtų kandidatų mokymus.

602.1.6

Licencija
Licencija yra asmens dokumentas, galiojantis 12 mėnesių. Ji yra būtina
kiekvienam techniniui delegatui ir turi būti pratęsta kiekvienais metais.

602.1.7

Tolesni mokymai ir licencijos praradimas
Kasmet kiekvienas licencijuotas techninis delegatas turi dalyvauti
tolimesniuose FIS organizuojamuose mokymų kursuose. Techninis
delegatas gali prarasti savo licenciją, jei du kartus iš eilės praleidžia
techninio delegato atnaujinimus arba praleidžia dviejų metų paskyrimus
ir nepateikia tinkamos nepasirodymo priežasties.

602.2

Postų paskyrimas
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602.2.1

Olimpinėms žiemos žaidynėms, FIS pasaulio slidinėjimo čempionatams ir
FIS jaunimo pasaulio slidinėjimo čempionatams postus paskiria FIS taryba
su kalnų slidinėjimo komiteto rekomendacijomis.

602.2.2

Visoms varžyboms postus paskiria kalnų slidinėjimo techninio delegato
pakomitetis.

602.2.3

Išimtys gali būti padarytos jaunių, CIT, veteranų, pasaulio taurės DAR,
DAR, CISM, paprastoms ir UNI varžyboms, kurioms techninis delegatas
svarstymui yra paskirtas pakomitečio, o patvirtintas kalnų slidinėjimo
techninio delegato pakomitečio.

602.2.4

Techninis delegatas negali būti organizuojančios asociacijos narys.
Išskirtiniais atvejais kalnų slidinėjimo techninis delegato komitetas gali
paskirti techninį delegatą iš tos pačios šalies. Tačiau jis privalo nebūti
organizuojančio klubo ar vietinės asociacijos narys.

602.3

Techninio delegato pakeitimas

602.3.1

Jei olimpinėse žiemos žaidynėse, FIS pasaulio slidėjimo čempionate ar FIS
jaunimo slidinėjimo čempionate techninis delegatas negali dalyvauti,
apie tai turi būti pranešta FIS tarybai ir nacionalinei slidinėjimo
asociacijai, kuriai priklauso tas techninis delegatas. FIS taryba turi kuo
greičiau paskirti kitą techninį delegatą.

602.3.2

Visose kitose varžybose nacionalinė slidinėjimo asociacija, kuriai
priklauso techninis delegatas, yra atsakinga už skubų jo pakeitimą.
Organizacinis komitetas ir FIS turi būti kuo greičiau informuoti apie tai.

602.3.3

Jei dėl nenumatytos priežasties olimpinių žiemos žaidynių ar FIS pasaulio
slidinėjimo čempionato techninis delegatas neatvykta ar atvyksta
pavėlavęs į varžybas ir tokiu atveju dalinai arba iš vis nebegali atlikti savo
pareigų varžybose, tai FIS taryba paskiria pavaduojantį žmogų iš varžybų
vietoje esančių žiuri narių.
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602.3.4

Visose kitose tarptautinėse varžybose žiuri čia pat išrenka pavaduojantį
žmogų, kuris pakeis neatvykusį techninį delegatą. Pavaduojantis asmuo
privalo atitikti reikalavimus pateiktus 602.1.6 straipsnyje.
Blogiausiu atveju, techninis delegatas gali būti pakeistas ir asmeniu, kuris
neatitinka šių reikalavimų, bet yra kompetentingas užtikrinti varžybų
vykdymą ar tęsimą. Turi būti laikomasi griežtų kriterijų renkantis šį
asmenį.

602.3.5

Pavaduojantis techninį delegatą turi tokias pat teises ir pareigas kaip ir iš
pradžių paskirtas techninis delegatas.

602.4

Užduočių paskyrimo organizavimas

602.4.1

Techninis delegatas privalo anksti susiekti ir pradėti dirbti su
organizatoriumi.

602.4.2

Apie varžybų atšaukimą ar atidėjimą turi būti kuo greičiau pranešta
techniniam delegatui ir FIS, atsižvelgiant į visus galiojančius galutinius
terminus.

602.4.3

Greitojo nusileidimo ir supermilžino rungtyse techninis delegatas turi
atvykti į varžybų vietą bent jau 48 valandas prieš pirmosios treniruotės
burtų traukimus. Visose kitose varžybose - bent 24 valandas prieš
varžybų burtų traukimą.

602.5

Išlaidų sąskaitos
Techninis delegatas2) turi teisę gauti kompensaciją už kelionės išlaidas iki
6001) Šveicarijos frankų (įskaitant autostrados mokesčius) bei nemokamą
apgyvendinimą ir maitinimą per paskyrimą. Ši taisyklė taikoma ir
sutartam inspektavimui bei kelionei į varžybas (pirmajai traukinio klasei,
ilgesniam atstumui žemiausios klasės lėktuvo bilietams arba 0.70
Šveicarijos franko ar kitos atitinkamos valiutos mokestis už kurą
kilometrui).
Taip pat yra pridedamas fiksuotas dienos mokestis 100 Šveicarijos frankų
už kelionę į ir iš bei už kiekvienos dienos darbą. Į šį mokestį taip pat
įtraukiami ir pašto mokesčiai už siunčiamus raportus ir t.t. Dvigubas
mokestis, pavyzdžiui, važiavimas namo tą pačią dieną, kai pasibaigė
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varžybos, yra neleistinas. Jei nakvynė per kelionę į ir iš darbo yra būtina,
tas turi būti patvirtinta ir už tai kompensuojama atskirai.
1)
Didžiausias apmokėjimas 600 Šveicarijos frankų galioja visoms
varžyboms, išskyrus olimpines žiemos žaidynes, pasaulio taurę ir
žemyninę taurę.
2)
Šios taisyklės galioja visiems techninio delegato nariams olimpinėse
žiemos žaidynėse ir FIS pasaulio čempionatuose.

603

Trasos distancininkas

603.1

Būtinybė

603.1.1

Olimpinėms žiemos žaidynėms, FIS pasaulio slidinėjimo čempionatams ir
pasaulio taurei:
- nacionalinės slidinėjimo asociacijos komandos kapitonas paskyrimas į
instruktorių darbo grupę ir
- tinkamos patirties žymint trasą pasaulio taurės varžyboms, olimpinėms
žiemos žaidynėms ar FIS pasaulio slidinėjimo čempionatams, įrodymas.

603.1.2

Visoms kitoms, į FIS kalendorių įrašytoms varžyboms:
- žemyninei taurei: nacionalinės slidinėjimo asociacija paskyrimas į taurės
koordinatorius ar darbo grupę.
- visoms kitoms varžyboms FIS kalendoriuje: paskyrimas per žiuri ar
organizacinį komitetą.

603.1.3

Greitojo nusileidimo trasos distancininkas turi būti supažindintas su
varžybų trasa.

603.2

Postų paskyrimas

603.2.1

Olimpinėms žiemos žaidynėms, FIS pasaulio slidinėjimo čempionatams ir
pasaulio taurėms trasos distancininkas paskiriamas po vyriausiojo
varžybų vadovo patikrinimo.

603.2.2

Europos taurei, Europos čempionatui trasos distancininką paskiria
koordinatorius.
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603.2.3

Visoms kitoms varžyboms, esančioms FIS kalendoriuje,
trasos
distancininką paskiria žiuri. Jei varžybose būna du čiuožimai, tai
kiekvieno čiuožimo trasą žymi vis kitas distancininkas. Vienas iš dviejų
trasos distancininkų gali būti paskirtas organizatorių.

603.3

Trasos distancininko priežiūra

603.3.1

Trasos distancininko darbą prižiūri žiuri.

603.4

Užduočių paskyrimo organizavimas
Olimpinėms žiemos žaidynėms, FIS pasaulio slidinėjimo čempionatams ir
pasaulio taurės varžyboms trasų distancininko užduotis paskiria
vyriausiasis varžybų vadovas. Europos taurės varžyboms tą daro Europos
čempionato koordinatorius, o visoms kitoms varžyboms trasos
distancininko užduotis paskiria žiuri.

603.5

Trasų distancininko pakeitimas

603.5.1

Olimpinėms žiemos žaidynėms ir FIS pasaulio slidinėjimo čempionatams
vyriausiasis varžybų vadovas kuo greičiau paskelbia asmenį pavaduosiantį
trasos distancininką, kurio duomenis paskelbia FIS ofisas.

603.5.2

Visoms kitoms varžyboms, įtrauktoms į FIS kalendorių, trasos
distancininką pavaduojantį asmenį įvardija žiuri.

603.5.3

Pavaduojantysis trasos distancininkas turi turėti tokia pat kvalifikaciją
kaip ir pakeistasis trasos distancininkas.

603.6

Trasos ruošėjo teisės

603.6.1

Siūlyti pakeitimus varžybų vietovėje ir saugumo užtikrinime.

603.6.2

Turėti pakankamą skaičių padėjėjų ruošiant trasą, kad jis galėtų
susikoncentruoti vien tik ties trasos žymėjimu.

603.6.3

Visų reikalingų medžiagų aprūpinimas iš trasos įrangos vadovo.
57

603.6.4

Skubus pabaigimas paskutinių darbų varžybų trasoje.

603.7

Trasos distancininko pareigos

603.7.1

Tam, kad tinkamai sužymėtų trasą, atsižvelgiant į vietovę, sniego kiekį ir
dalyvaujančių dalyvių galimybes, trasos distancininkas vadovauja varžybų
vietovės išankstiniam patikrinimui, dalyvaujant techniniu delegatui,
teisėjui, varžybų ir trasos vadovams.

603.7.2

Trasos distancininkas suplanuoja trasą atsižvelgiant į esamo saugumo lygį
ir trasos paruošimą. Trasos distancininkas turi pagalvoti ir apie greičio
kontrolę.

603.7.3

Visos trasos turi būti suplanuotos pagal tarptautines slidinėjimo varžybų
taisykles.

603.7.4

Trasos turi būti suplanuotos ir paruoštos laiku, kad dalyviai būtų
netrukdomi per trasos inspektavimą.

603.7.5

Trasos distancininkai turėtų pasirūpinti, kad skirtumai tarp kiekvieno
slalomo ir didžiojo slalomo čiuožimo laimėtojų laikų nebūtų labai dideli.

603.7.6

Trasos planavimas yra vieno trasos distancininko užduotis. Jis atsakingas
už tvirtą tarptautinių slidinėjimo varžybų taisyklių laikymasi, bet gali būti
konsultuojams žiuri narių bei jei yra, techninio patarėjo greitojo
nusileidimo ir supermilžino trasose.

603.7.7

Trasos distancininkas privalo dalyvauti visuose komandų kapitonų
susirinkimuose, kuriuose yra pateikiama ataskaita apie jo trasą.

603.8

Atvykimas į varžybų vietą

603.8.1

Greitojo nusileidimo ir supermilžino varžyboms, tai turėtų atvykti ne
vėliau kaip pirmoj komandų kapitonų susirinkimo dienos rytą, tam, kad
jei reikia, būtų galima įvykdyti kokius nors papildomus trasos paruošimus
ar saugumo nustatymus.
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603.8.2

Slalomo ir didžiojo slalomo varžyboms, jei įmanoma, tai turėtų atvykti
diena prieš, bet visada bent jau prieš pirmąjį komandų kapitonų
susirinkimą.

604

Akreditacija / komandos atstovų teisės ir pareigos

604.1

Treneriai, medicinos ir techninis personalas
Kvotos norint dalyvauti uždarose varžybų trasose:
- iki 3 dalyvių:
3 treneriai 2 gydytojai*
- 4 ar 5 dalyviai:
4 treneriai 2 gydytojai*
- 6-10 dalyvių:
5 treneriai 2 gydytojai*
Taip pat FIS atstovai tarnybinėse pareigose.

2 technikai
3 technikai
4 technikai

Šios kvotos apima ir nacionalinių komandų atstovus (komandos
kapitonus ir t.t.). Šie asmenys turi būti atpažinami pagal raištį ant rankos
ar kitą aiškiai matomą akreditaciją. Jei reikia, žiuri gali sumažinti šias
kvotas, o taurės taisyklėse gali būti nustatytos atskiros kvotos.
Asmenys akredituoti pagal 220.3 ir 220.5 straipsnius, taip pat ir oficialūs
technikai ir medicinos personalas turi laikytis organizatorių paskirtų už
bendrą saugumą atsakingų teisėjų nurodymų ( pvz.: tvarkdario, policijos
ir t.t.)
Žiuri nurodymai duoti akredituotiems žurnalistams, treneriams ir
komandos kapitonams turi pirmumą visais atvejais.
*) Medicinos personalui priklauso gydytojai, fizioterapeutai, pirmosios
pagalbos žmonės ir t.t.
604.2

Komandos kapitonai ir treneriai
Komandos kapitonai ir treneriai turi būti akredituoti organizatorių pagal
kvotas. Akreditacija suteikia šias teises ir pareigas:
- būti žiuri nariu;
- būti paskirtam varžybų teisėju, jei FIS nepaskyrė jų ar paskirti žmonės
neatvyko;
- gauti keltuvo pasą ar raištį ant rankos per treniruotes ar varžybas (
arba gauti išlaidų kompensaciją, jei keltuvo pasas nebuvo išduotas);
- gauti pasą ar raištį ant rankos, nusakantį pareigas, ar ant kurio būtų
užrašyta "Trasa".
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604.2.1

Komandos kapitonai ir treneriai turi laikytis tarptautinių slidininėjimo
varžybų taisyklių (ICR) ir žiuri nutarimų, taip pat elgtis deramai ir dorai.

604.2.2

Komandos kapitonas ar treneris turi atlikti savo pareigas, kurias gavo kaip
žiuri narys ar trasos distancininkas.

604.3

Komandos kapitonų susirinkimas ir burtų traukimas
Remiantis tarptautinių slidinėjimo varžybų taisyklių (ICR) 213.4 ir 216
straipsniais, pirmojo komandų kapitonų susirinkimo ir burtų traukimo
vieta ir laikas turi būti nurodyti programoje. Tikrasis susirinkimas,
kuriame asmeniškai dalyvauja komandos kapitonas, žiuri ir varžybų
teisėjai, yra neatskiriama varžybų dalis, kuri yra svarbi dėl informacijos
suteikimo apie žiuri nurodymus, organizacinio komiteto paramą,
pageidavimus ir informaciją bei apie rizikos valdymui svarbius veiksnius ir
su atsakomybę susijusius reikalus. Tarptautinių slidinėjimo varžybų
taisyklių 216 ir 217 straipsniai taikomi visais atvejais.

605
605.1

Testuotojai
Organizatoriai yra įpareigoti skirti bent tris testuotojus, kurie būtų
pasirašę FIS sportininko deklaraciją. Testuotojas yra organizacinio
komiteto narys. Greitojo nusileidimo testuotojai turi dalyvauti visuose
treniruočių čiuožimuose. Esant neįprastom sąlygom, žiuri gali padidinti
testuotojų skaičių.
Kiekvienam čiuožimui žiuri gali paskirti skirtingą testuotoją.

605.2

Testuotojai privalo vilkėti testuotojų starto numerius.

605.3

Paskirtas testuotojas turi mokėti slidinėti taip, kad įveiktų trasą kaip
varžybose.

605.4

Testuotojui yra neleidžiama startuoti varžybose.

605.5

Žiuri nustato testuotojus ir jų startavimo tvarką. Po varžybų nutraukimo,
jei reikia, gali būti paskirti papildomi testuotojai.

605.6

Testuotojų trasų įveikimo laikas neturėtų būti skelbiamas.
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605.7

Paprašius žiuri nariams testuotojai turi pranešti apie sniego sąlygas,
matomumą ir varžybų linijas.

606

Dalyvių apranga ( taip pat žiūrėti varžybų įrangos reikalavimus)

606.1

Starto numeriai
Per varžybas visi dalyviai privalo vilkėti oficialius starto numerius.
Reikalavimai dėl numerio dizaino ir reklamų ant jo pateikti FIS reklamų
taisyklėse. Vienoms varžyboms visi numeriai turi būti tos pačios formos,
užrašai turi būti tokio pačio dydžio, o pritvirtinimo būdas turi nesikeisti.

606.2

Varžybinė apranga

606.2.1

Olimpinėse žiemos žaidynėse, FIS pasaulio slidinėjimo čempionate, FIS
pasaulio taurėje, FIS žemyno taurėje ir FIS pasaulio jaunimo slidinėjimo
čempionate greitojo nusileidimo, didžiojo slalomo ir supermilžino
rungtyse dalyvių aprangos turi būti užplombujamos.

606.2.2

Jei dėl kokios nors priežasties ant aprangos nėra plombos, nors ji jau
buvo patkrina, gali būti leidžiamas laikinas startas.

606.2.3

Šiuo atveju arba tada, kai kyla abejonių dėl vėliau pakeisto varžybų
apranga, arba jei parašytas protestas, ši procedūra turi būti vykdoma
taip:
Esant bent vienai iš viršuje išvardintų sąlygų, varžybų apranga tuojau pat
pažymima. Varžybų pabaigoje, techninis delegatas turi konfiskuoti šią
varžybinę aprangą ir nusiųsti ją FIS patikrinimui.

606.2.4

Į varžybas atvykę teisėjai, kurie varžybinės įrangos komiteto paskirti
aprangų tikrinimui, turi teisę vietoje dar kartą patikrinti aprangas.

606.3

Slidžių stabdžiai
Varžybose ir oficialiose treniruotėse naudojamos slidės turi būti su
stabdžiais.

606.4

Šalmai
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Visose varžybose visi dalyviai ir testuotojai yra įsipareigoję dėvėti šalmus,
kurie atitinka varžybų įrangos reikalavimus.
606.5

Įrangos taisyklės
Daugiau informacijos pateikta tarptautinėse slidinėjimo varžybų
taisyklėse 222 ir kituose straipsniuose, bei FIS varžybų įrangos ir
reklamavimo reikalavimuose.

606.6

Reklama
Reklamos ant drabužių ir įrangos, kuri yra naudojama per varžybas ir
treniruotes, turi atitikti FIS varžybų įrangos ir reklamavimo reikalavimus.

607

Amžiaus apribojimai

607.1

FIS varžybiniai metai yra nuo liepos 1d. iki kitų metų birželio 30d. Tam,
kad dalyvauti tarptautinėse varžybose ( išskyrus U14 (iki 14metų) ir U16
(iki 16metų) varžybas) dalyvis privalo būti nejaunesnis kaip U18 ( iki
18m.) amžiaus grupės.

607.2

Tarptautinis jaunimo čempionatas yra skirtas U18 ir U21 amžiaus
grupėms. (išimtis nacionalinis jaunimo čempionatas)

607.3

Klasifikacija tarptautinėse varžybose
Skirstymas pagal gimimo metus
FIS varžybiniai metai
14/15
U14
2002
2001

15/16
2003
2002

U16

2000
1999

2001
2000

U18 1)

1998
1997

1997
1998

U21

1996
1995
1994

1997
1996
1995

Licencijuoti

1998 ir vyresni

1999 ir vyr.

Veteranai A (vyrai)

1984 - 1960

1985 -1961
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Veteranai B (vyrai)

1959 ir vyresni

1960 ir vyr.

Veteranai C (moterys)

1984 ir vyresnės

1985 ir vyr.

1)

pirmieji metai U18: sezono didžiausias startų skaičius didžiojo slalomo
ir slalomo rungčių varžybose, kuriose skaičiuojami FIS taškai, yra 25.
Pirmaisiais metais U18 amžiaus grupėje sportininkai neturėtų startuoti
daugiau kaip 25-iose varžybose. Visi rezultatai po 25-ojo starto yra
anuliuojami ir dėl to negaunama FIS taškų. Greitojo nusileidimo,
supermilžino ir dvikovės varžyboms nėra jokių apribojimų. Jaunių
pakomitetis informuoja klasifikavimo pakomitetį ir kalnų slidinėjimo
vykdomąją valdybą dėl bet kokio taisyklės pažeidimo bei bet kokios
sankcijos rekomendacijos.
Klasifikavimo pakomitetis informuoja FIS tarybą.

608

Tarptautinės jaunių kalnų slidinėjimo varžybos

608.1

FIS patvirtinimas
Tarptautinės U16 - U14 amžiaus grupių varžybos turi būti patvirtintos FIS
ir paskelbtos FIS kalendoriuje.

608.2

Techninio delegato paskyrimas
Techninį delegatą siūlo jaunių pakomitetis, o patvirtina kalnų slidinėjimo
techninio delegato pakomitetis. (602.2.3 straipsnis)

608.3

Amžiaus apribojimai
Tarptautinės U16 - U14 varžybos yra skirtos U14 ir U16 amžiaus grupėms.
Kiekvienas U16 - U14 varžybų dalyvis turi patvirtinti savo gimimo metus
pateikiant oficialų dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą). Gimimo
metai taip pat turi būti nurodomi varžybų dalyvių sąraše. Skirstymas
pagal gimimo metus 607.3 straipsnyje.

608.4

Varžybų apribojimai

608.4.1

U14 grupės dalyvis užsienyje gali dalyvauti daugiausiai dvejose
tarptautinėse U16 - U14 kalnų slidinėjimo varžybose.
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608.4.2

Pirmaisiais U16 grupės metais dalyvis užsienyje gali dalyvauti daugiausiai
trejose tarptautinėse U16 - U14 kalnų slidinėjimo varžybose.

608.4.3

Antraisiais U16 grupės metais dalyvis užsienyje gali dalyvauti daugiausiai
keturiose tarptautinėse U16 - U14 kalnų slidinėjimo varžybose.

608.4.4

Sportininkams iš pietų pusrutulio suteikiamos šios išimtys: U14 grupės
dalyviai gali dalyvauti daugiausiai keturiose varžybose šiaurės
pusrutulyje, o U16 grupės dalyviai - aštuoniose.

608.4.5

Griežtas taisyklių laikymasis turi būti prižiūrimas jaunių pakomitečio.

608.5

Kvotų nustatymas Europai, JAV ir Kanadai
Kvota kiekvienai šaliai yra keturi U14 atstovai ir šeši U16, gaunant bendrą
daugiausiai dešimties dalyvaujančių sportininkų skaičių šaliai. Ne daugiau
kaip keturi tos pačios lyties sportininkai gali būti užregistruoti kiekvienoje
grupėje. Organizuojančiai šaliai duodama teisė padvigubinti dalyvių
skaičių, kas yra 20 dalyvaujančių sportininkų. Esant renginiui,
sudedančiam iš kelių varžybų, kvota taikoma renginiui, o ne kiekvienoms
varžyboms.

608.5.2

Esant normalioms sąlygom, didžiausias dalyvaujančių sportininkų skaičius
neturi viršyti 140 kategorijai ir lyčiai.

608.5.3

Remiantis FIS taškų taisyklėmis, su pakvietimu organizuojanti šalis gali
registruoti daugiau nei dvigubą skaičių dalyvių, kaip ir kitos šalys su
pakvietimu.

608.5.4

Jei organizuojanti šalis negali surinkti galimo dalyvių skaičiaus pagal
kvotą, tai organizuojančios šalies kvietimu kitoms šalims gali būti
leidžiama dalyvauti su dvigubu dalyvių skaičiumi.

608.6

Grupių paskirstymas ir starto tvarka

608.6.1

Kiekvienoje grupėje, kiekvienai dalyvaujančiai šaliai yra išskiriama
daugiausiai viena starto vieta.
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608.6.2

Jei užsiregistruoja daugiau nei 15 šalių, taikomi šie principai:
> 1 grupė: Pirmoji grupėje bus vienas sportininkas iš kiekvienos
užsiregistravusios šalies. Kiekvienai šaliai skirta tik viena starto vieta.
> 2-3-4 grupė: Taip pat kaip 1 grupė.
> Paskutinė grupė: Paskutinėje grupėje startuoja sportininkai iš
organizuojančios šalies, kurie pateko dėl dvigubos kvotos. Jei bendras
dalyvaujančių sportininkų skaičius taip pat viršija skaičių, tada bus
sukuriamos atskiros paskutinės grupės naudojantis ta pačia procedūra
kaip kuriant pirmąją grupę.

608.6.3

U16 - U14 grupių varžybose, kuriuose dalyvauja nedaug dalyvių (žiūrėti
608.5.4 straipsnį), traukiant burtus yra laikomasi principų, aprašytų apie
organizuojančios šalies dvigubos kvotą.

608.6.4

Komandos vadovas yra atsakingas už dalyvių nustatymą kiekvienoje
grupėje.

608.6.5

Kiekvienos grupės burtų traukimai vyksta atskirai.

608.6.6

Starto tvarka antrajame čiuožime - geriausi 30 iš primojo čiuožimo
atvirkščia tvarka.

608.7

U16 - U14 rungtys

608.7.1

Į U16 - U14 grupių rungtis įeina slalomas, didysis slalomas, supermilžinas,
paralelinės ir dvikovės rungtys ir taip pat gali būti komandinės varžybos.

608.7.2

Išskyrus atvejus paminėtus tarptautinių slidinėjimo varžybų taisyklių
jauniams 608 straipsnyje, turi būti laikomasi kalnų slidinėjimo taisyklių,
esančių tarptautinėse slidinėjimo varžybų taisyklėse.

608.7.3

Komandinės varžybos gali būti rengiamos U16 ir U14 grupėse. Tokios
komandinės varžybos turi būti aprašytos skyriuje "Jaunių komandinių
varžybų reikalavimai".

608.7.3.1

Pirmajame komandos kapitonų susirinkime viešai paskelbta komanda
kaip "A" bus svarstoma.
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608.8

Įranga

608.8.1

Visa jaunių naudojama įranga reglamentuojama FIS varžybinės įrangos
reikalavimais.

608.8.2

Jauniai privalo dėvėti šalmą, kuris atitinka FIS varžybinės įrangos
reikalavimus.

608.9

Pasienio regionai
U16 - U14 varžybos tarp netolimų pasienio regionų, iki tol, kol į jas įeina tik
kaimyninių šalių regioninės slidinėjimo asociacijos, turi būti raštu
įregistruotos su FIS.

608.10

Klubų varžybos
Klubų varžybos iki tol, kol jose dalyvauja tik komandos iš skirtingų klubų,
turi būti raštu įregistruotos organizuojančio klubo ir jo nacionalinės
slidinėjimo asociacijos.

608.11

Paraleliniai renginiai
Taikomos FIS tarptautinės slidinėjimo varžybų taisyklės skirtos rengti
paralelinius renginius (1220 straipsnis).

608.12

Kombi
U16 - U14 Kombi yra tarptautiniu mastu pripažintos varžybos, kurios
susideda iš standartinių posūkių ir vartų. Varžybos atitinka šios amžiaus
grupės vystymosi poreikius kuriant taktines strategijas, čiuožiant keičiant
skirtingų vartų nusileidimo atkarpas bei nuolat keičiant derinius. Rezultatai
gali būti nustatomi pagal kiekvieno čiuožimo bendrus laikus arba
kiekvienas čiuožimas gali būti suskirstytas atskirai. Organizacinis komitetas
turi iš anksto nustatyti metodą.

608.12.1

Trasos planavimas

608.12.1.2 Trasos distancininkas ir žiuri turi paruošti įdomią, bet saugią trasą.
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608.12.1.3 Dalyvio greitis turi būti kontroliuojamas praslystant nuo vienos iki kitos
atkarpos ir trasos paruošimas turi leisti slidininkui saugiai sugrįžti į trasą
nuo šuolių ar nelygumų.
608.12.2

Kombi modelis
Gali būti dvi skirtingos Kombi formos:
Slalomo/Didžiojo slalomo formatas (techninė orientacija) įrengiant
trumpas lanksčias lazdas, slalomo vartus ir didžiojo slalomo vartus ar
spalvotas rodykles ant žemės.
Didžiojo slalomo/Supermilžino formatas (greičio orientacija) įrengiant
didžiojo slalomo ir supermilžino vartus ar spalvotas rodykles ant žemės.
Pasirinktas varžybų stilius turi būti paskelbtas varžybų pranešime prieš
varžybas ir dar kartą per pirmąjį komandų kapitonų susirinkimą.

608.12.3

Slalomo/didžiojo slalomo Kombi: techniniai duomenys
Slalomo/didžiojo slalomo kombi rekomenduojama naudoti slalomo slides,
o organizacinis komitetas iš anksto turi paskelbti kombi tipą, kad būtų
galima pasirinkti tinkamas slides.

608.12.3.1 Vietovė ir vertikalus nuolydis
U16 - U14 varžyboms didžiojo slalomo nuolydis tarp 140 ir 200 metrų.
608.12.3.2 Vartai
Vartai susideda iš dviejų lazdų. Išoriniai vartai turi būti tokie pat kaip ir
posūkio vartai (trumpos lanksčios lazdos su trumpomis lanksčiomis
lazdomis, slalomo vartai su slalomo vartais, didžiojo slalomo vėliavėlės su
didžiojo slalomo vėliavėlėm)
- Iš eilės einantys vartai turi kisti paeiliui raudonai ir mėlynai.
- Atstumas tarp slalomo vartų turi būti nuo 4 iki 6 metrų.
- Atstumas tarp didžiojo slalomo vartų turi būti nuo 4 iki 8 metrų.
- Mažiausias atstumas tarp slalomo posūkių vartų yra 0,75 metro.
- Didžiausias atstumas tarp slalomo posūkių vartų yra 12 metrų.
- Mažiausias atstumas tarp didžiojo slalomo posūkių vartų. Nėra jokių
apribojimų.
- Didžiausias atstumas tarp didžiojo slalomo posūkių vartų yra 20 metrų.
608.12.3.3 Trasos charakteristika ir rekomendacijos
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- Mažiausiai 30 posūkių
- Rekomenduojama, kad būtų bent 5 skirtingos atkarpos.
- Rekomenduojamos slalomo slidės
- Trasa turi patikrinti slidininko galimybes reaguoti ir prisitaikyti prie visada
besikeičiančio ritmo ir ribų, bet turi leisti dalyviui be kliūčių pričiuožti prie
skirtingų vartų atkarpų.
- Vietovės formavimas yra laisvai pasirenkamas, bet nebūtinas, nes pati
trasa turėtų atitikti reikalavimus. Naudoti kūrybingumą su esama vietove.
- Įtraukti bent vieną šuolį.
- Vengti vartų, kurie staigiai stabdo ar mažina greitį.
- Naudoti visą šlaitą ir natūralią vietovę bei slydimą kiek įmanoma dažniau
skersai stataus šlaito.
- Vertikalioms kombinacijoms rekomenduojama naudoti tik vieną lazdą.
- Pirmi ir paskutiniai vartai turi teisignai vesti slidininką.
- Turi būti vien viena atkarpa su trumpomis lanksčiomis lazdomis.
- Testuotojai turi būti laisvi trasos paruošimui.
608.12.4

Didžiojo slalomo/supermilžino kombi: techniniai duomenys
Didžiojo slalomo/supermilžino kombi rekomenduojama naudoti didžiojo
slalomo slides, o organizacinis komitetas iš anksto turi paskelbti kombi
tipą, kad būtų galima pasirinkti tinkamas slides.

608.12.4.1 Vietovė ir vertikalus nuolydis
Naudoti pripažintą didžiojo slalomo trasą su daugiausiai 250 metrų
nuolydžiu.
608.12.4.2 Vartai
- Vartai susideda iš dviejų lazdų. Išoriniai vartai turi būti tokie pat kaip ir
posūkio vartai.
- Iš eilės einantys vartai turi kisti paeiliui raudonai ir mėlynai.
- Atstumas tarp didžiojo slalomo vartų turi būti nuo 4 iki 8 metrų.
- Atstumas tarp supermilžino vartų turi būti nuo 6 iki 8 metrų.
- Atstumas tarp didžiojo slalomo posūkių vartų yra nuo 10 iki 20 metrų.
- Atstumas tarp supermilžino posūkių vartų yra nuo 15 iki 28 metrų.
608.12.3.3 Trasos charakteristika ir rekomendacijos
- Krypčių skaičius keičiasi nuo 10% iki 12% nuolydžio.
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- Rekomenduojama, kad būtų 3-5 skirtingos atkarpos.
- Rekomenduojamos didžiojo slalomo slidės.
- Trasa turi patikrinti slidininko galimybes reaguoti ir prisitaikyti prie visada
besikeičiančio ritmo ir ribų, bet turi leisti dalyviui be kliūčių pričiuožti prie
skirtingų vartų atkarpų.
- Vietovės formavimas yra laisvai pasirenkamas, bet turi leisti slidininkams
be kliūčių čiuožti žemyn.
- Įtraukti bent vieną šuolį.
- Vengti vartų, kurie staigiai stabdo ar mažina greitį.
- Pirmi ir paskutiniai vartai turi teisingai vesti slidininką.
- Testuotojai turi būti laisvi trasos paruošimui.
608.12.5

Kombi inspektavimas
Siūlomas įprastas varžybų inspektavimas su žiuri nustatytu laiko limitu.
Mintis yra reakcijos patikrinimas ir sugebėjimas prisitaikyti prie įprasto
inspektavimo laiko kiekio.

608.12.6

Čiuožimų skaičius
Organizacinis komitetas ir žiuri turi nuspręsti čiuožimų skaičių iki pirmojo
komandų kapitonų susirinkimo. Priklausomai nuo oro ir trasos sąlygų,
rekomenduojama, kad užsiregistravus daugiau kaip 140 dalyvių, būtų
daromi 2 čiuožimai, o esant mažiau nei 140 dalyvių - vienas čiuožimas.

608.12.7

Taisyklės
Tarptautinės slalomo ir didžiojo slalomo slidinėjimo varžybų taisyklės
taikomos ir rengiant kombi varžybas, išskyrus atvejus, kai keičiamas 608
straipsnis.

608.12.8

Starto tvarka
Pagal komandos pasiskirstymą.

608.12.9

Vartų teisėjai
Turi būti pakankamas skaičius vartų teisėjų. Trumpų lanksčių lazdų
atkarpoje rekomenduojama, kad prie kiekvienų dviejų vartų būtų po
teisėją. Taip pat rekomenduojama nupurkšti mėlyną liniją vartų viduje, kad
būtų galima lengviau nustatyti kada vartai apžergiami.
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610

Startas, finišas, laiko fiksavimas ir skaičiavimas

611

Techninis įrengimas

611.1

Komunikacija ir kabeliai
Visose tarptautinėse varžybose labai rekomenduojama, kad tarp starto ir
finišo būtų naudojamos kelios komunikacijos priemonės ( telefonas ar
radija ir t.t.). Garsinė komunikacija tarp starto ir finišo turėtų būti
užtikrinta stacionariais ryšio ar radijos laidais. Radijos atveju, tai turėtų
būti kitas kanalas nei organizacinio komiteto kanalas naudojamas kitoms
funkcijoms.
Olimpinėse žiemos žaidynėse ir FIS pasaulio čempionatuose visi
komunikacijos ir laiko fiksavimo ryšiai tarp starto ir finišo turi būti užtikrinti
stacionariais laidais.

611.2

Laiko fiksavimo įranga
Visoms FIS kalendoriuje esančioms varžyboms turi būti naudojami FIS
patvirtinti elektroniniai laikrodžiai, starto vartai ir lazeriai. Šių patvirtintų
prietaisų sąrašas yra paskelbtas. Jei varžybose naudojama laiko fiksavimo
įranga ne iš FIS patvirtinto sąrašo, tai šiose varžybose nebus skiriami FIS
taškai.
Reikalavimai ir procedūros laiko fiksavimui yra detaliau aprašytos
atskirame FIS laiko fiksavimo buklete.

611.2.1

Elektorinis laiko fiksavimas
Visoms tarptautinėms varžyboms, FIS pasaulio taurei, FIS žemyno taurei ir
FIS varžyboms turi būti naudojami dvi vienodą laiką rodančios,
elektroniškai atskirai veikiančios, laiką skaičiuojančios sistemos, kurios
funkcionuoja visą dieną. Prieš prasidedant varžyboms, viena sistema yra
pažymima A sistema (pagrindinė sistema), o kita B sistema (atsarginė
sistema).
Visas paros laikas turi būti nedelsiant ir automatiškai paeiliui įrašomas ant
spausdintų juostelių bent 1/1000 ( 0.001) tikslumu. Abi sistemos turi leisti
suskaičiuoti bendrą laiką matematiškai palyginus kiekvieno dalyvio starto
ir finišo laiką. Kiekvienas slidininko čiuožimas yra išreiškiamas 1/100 (0.01)
tikslumu, taip sutrumpinant apskaičiuotą bendrą laiką trasoje.
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Visi laikai naudoti skaičiuojant galutinį rezultatą turi būti iš A sistemos. Jei
yra A sistemos gedimas, bendras laikas suskaičiuotas su sistema B turi būti
naudojamas tokia pat tvarka kaip nustatyta 611.3.2.1 straipsnyje. Dienos
laiko iš B sistemos negalima naudoti kartu su A sistemos laiku skaičiuojant
bendrus laikus.
Per visas varžybas A sistema turi būti prie atitinkamo starto vartų
kontakto. B sistema turi būti atskirai prijungta prie kito elektroniškai
atskiro starto vartų kontakto.
Žiūrėti FIS laiko fiksavimo buklete dėl detalesnės informacijos apie
kabelius ir pilną instaliacijos aprašymą, diagramas ir starto vartų įrengimą.
Visa laiko fiksavimo įranga ir techninės instaliacijos turėtų būti įrengtos ir
apsaugotos, kad kur įmanoma būtų išvengta pavojaus dalyviams.
Laiko fiksavimo sistemų sinchronizavimas turi būti atliekamas kas 60
minučių kiekvieno čiuožimo starte. Visų sistemų sinchronizavimas turi
išlikti per visą kiekvieno čiuožimo laiką. Laikrodžiai negali būti
persinchronizuojami per bet kokį čiuožimą.
611.2.1.1 Starto vartai
Starto vartai turi turėti atskirus elektroniškai izoliuotus kontakto jungiklius,
kad būtų galima gauti abiejų A ir B sistemų starto įvestis.
Jei per čiuožimą reikia pakeisti starto vartus ar starto lazdelę, tai turi būti
pakeista ta pačia įranga ir toje pačioje vietoje.
611.2.1.2 Lazeriai
Visoms varžyboms finišo linijai turi būti įrengtos dvi FIS patvirtintos lazeriu
fiksuojamos sistemos. Viena prijungta prie A sistemos, kita prie B.
Procedūras ir taisykles skirtas starto vartams ir lazeriams galima rasti FIS
laiko fiksavimo buklete.
611.2.1.3 Starto laikrodis
Greitojo nusileidimo, supermilžino ir didžiojo slalomo rungtims kaip
pagalbinis varžybų valdymo dalykas turėtų būti naudojamas starto
laikrodis, kuris turi garsinį atgalinį skaičiavimą fiksuotam starto intervalui,
kurį nustato žiuri. Tai privaloma visoms 0, 1 ir 2 lygio varžyboms.
611.2.2

Rankinis laiko fiksavimas
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Rankinis laiko skaičiavimas, visiškai atskiras ir nepriklausomas nuo
elektroninio laiko fiksavimo, turi būti naudojamas visose FIS kalendoriuje
esančiose varžybose. Chronometrai ar ranka paleidžiami bateriniai
laikmačiai, kurie įrengti tiek starte, tiek finiše ir rodo laiką bent 1/100
(0.01) tiksumu , yra laikomi tinkamais rankinio laiko fiksavimo prietaisais.
Jie turi būti sinchronizuoti prieš kiekvieno čiuožimo startą, geriausiai tokiu
pat dienos laiku kaip A ir B sistemos. Atspausdinti ar ranka parašyti
rankiniu būdu užfiksuoti laikai turi būti kuo greičiau žinomi starte ir finiše.
611.2.3

Laikų pateikimas
Organizatoriai turėtų pasirūpinti sąlygomis, kad nuolatos būtų pateikiami
visi užfiksuoti visų dalyvių laikai.

611.2.4

Laiko fiksavimas be kabelio
Tik 3 lygio FIS varžyboms jei kalno kabelis jungiantis startą ir finišą yra
nebūtinas yra leidžiama naudoti patvirtintą laiko fiksavimo įrangą.
Detalesnę informaciją, kaip tai įmanoma, galima rasti FIS laiko fiksavimo
buklete.

611.3

Laiko fiksavimas

611.3.1

Su elektroniniu laiko fiksavimu, laikas yra fiksuojamas dalyviui kirtus finišo
liniją bei foto kameros spindulį.
Tuo atveju, jei griūnama prie finišo, kai dalyvis pilnai nesustoja, laikas gali
būti fiksuojamas dalyviui nekirtus abejomis kojomis finišo linijos.
Tam, kad užfiksuotas laikas taptų galiojančiu, dalyvis turi kuo greičiau su
slidėmis ar be jų kirsti finišo liniją. Rankiniu būdu fiksuojamas laikas bus
sustabdytas kai bet kokia dalyvio kūno dalis kirs finišo liniją. Finišo
kontrolierius nusprendžia dėl finišo linijos kirtimo teisingumo.

611.3.2

Tuo atveju, jei pagrindinė elektroninė laiko fiksavimo sistema (A sistema)
sugenda, atsarginės elektroninės sistemos (B sistemos) rezultatai tampa
galiojantys pagal 611.2.1 straipsnį. Olimpinėse žiemos žaidynėse, FIS
pasaulio slidinėjimo čempionatuose ir FIS pasaulio taurėse yra privaloma
turėti elektroninę sinchronizuotą laiko fiksavimo sistemą su
spausdintuvais, sujungtais su starto vartais ir foto lazeriais finiše.
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Esant laiko fiksavimo sistemos linijų tarp starto ir finišo gedimui, atsarginės
sistemos laiko skaičiavimui bus leidžiama 0,01 paklaida.
Tokiu atveju, kai suskaičiuotas bendras laikas iš A ar B sistemos yra
negaliojantis dalyviui, ranka užfiksuotas bendrasis laikas pagal 611.3.2.1
straipsnį bus laikomas galiojančiu.
611.3.2.1 Ranka užfiksuotų laikų panaudojimas
Ranka užfiksuoti laikai gali būti naudojami oficialiuose rezultatuose po to,
kai būna apskaičiuoti pataisymai.
Pataisymo skaičiavimas:
Skaičiuojamas skirtumas tarp ranka užfiksuotų 5 dalyvių startuojančių po
gedimo laikų ir 5 dalyvių laikų užfiksuotų eleroniniu būdu dar prieš
sugendant sistemai, arba jei reikia imami ir 10 dalyvių laikai.
10 laikų skirtumų suma yra padalinama iš 10 ir suapvalinus į didžiąją ar
mažąją pusę pateikiamas pataisymas, kuris turi būti taikomas dalyvio laikui
užfiksuotam ranka, o ne elektroniniu būdu.
611.3.2.2 Foto finišas
Foto finišo sistema turi būti naudojama, kad nustatyti dalyvio finišo laiką.
Tuo atveju, jei varžybose, kur naudojama foto finišo sistema, sugenda A ir
B sistemos tai foto finišo užfiksuotas laikas pakeičia ranka užfiksuotą laiką
naudojant pataisos koeficientą. Pataisos koeficientas yra skirtumas tarp
laiko užfiksuoto su foto finišo sistema ir elektroniniu būdu užfiksuotų (kur
įmanoma) 3 dalyvių prieš sugendant sistemai laikų. Ten, kur nėra 3 tokių
dalyvių, tada dalyviui gali būti naudojamas laikas iškart sugedus sistemai.
3 (ar mažiau) laikų sumos skirtumas padalintas iš 3 (ar mažiau) yra
naudojamas dalyvio foto finišo laikui, kuris nebuvo užfiksuotas
elektroniniu būdu.
Foto finišas fiksuoja laiką, kai bet kokia dalyvio kūno dalis kerta finišo liniją.
Foto finišo rezultatas pateikiamas tik žiuri.
611.3.3

Atspausdinti oficialūs laikai duodami techniniam delegatui peržiūrai. Šie
bus pas organizacinį komitetą, kol varžybos bus oficialiai patvirtintos arba
po apeliacijų dėl laikų ar varžybų rezultatų.
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Patvirtinant varžybas FIS nustatyta techninė laikų raportų forma kartu su
varžybų rezultatais turi būti peržiūrėta ir pasirašyta laiko fiksavimo vadovo
bei techninio delegato.
Visi atspausdinti A sistemos, B sistemos ir ranka fiksuoto laiko įrašai turi
būti saugomi organizacinio komiteto 3 mėnesius po varžybų arba po bet
kokios apeliacijos dėl laikų ar varžybų rezultatų.
611.3.4

Kai oficialus spausdinimo laikmatis leidžia paprastas įvestis ar laiko
koregavimą, kai kurios nuorodos (žvaigždė, žvaigždutė ar kita) dėl bet
kokių įvykdytų pakeitimų turi būti atspausdinta ant visų laiko fiksavimo
dokumentų.

611.3.5

Kompiuterio programinė įranga skaičiuojanti bendrus laikus turi naudoti
tokį pat dienos laiko tikslumą kaip ir laiką fiksuojantis prietaisas.

611.4

Komandų asmeninė laiko skaičiavimo ir greičio matavim o įranga
Besirūpinančio komandos kapitono bet kokie prašymai naudoti tokią
įrangą turi būti pateikiami žiuri, o tada žiuri nusprendžia dėl įrangos
patvirtinimo. Olimpinėse žiemos žaidynėse, FIS pasaulio slidinėjimo
čempionatuose ir FIS pasaulio taurėse leidžiama naudoti tik organizatorių
laiko skaičiavimo įrangą.

612

Starto ir finišo teisėjai

612.1

Startininkas
Likus 10 minučių iki starto startininkas turi suderinti savo laikrodį su
startininko padejėjo laikrodžiais bei telefono ar radijo pagalba su
vyriausiuoju laiko fiksuotoju. Startininkas yra atsakingas už garsinį signalą
ir starto komandą bei už intervalų tikslumą tarp signalų. Jis paveda dalyvių
priežiūrą startininko padejėjui.

612.2

Startininko padėjėjas
Startininko padėjėjas atsakingas už dalyvių pakvietimą į startą tinkama
tvarka.

612.3

Starto registruotojas
Starto registruotojas atsakingas už dalyvio tikrojo starto laiko užrašymą.
74

612.4

Vyriausiais laiko fiksuotojas
Vyriausiasis laiko fiksuotojas atsakingas už laiko tikslumą. Jis
susinchronizuoja laikrodžius su startininku kaip įmanoma greičiau prieš ir
po varžybų. Jis turi paskelbti (rezultatų lentoje ir t.t.) neoficialius laikus
kaip galima greičiau. Jei elektorinis laiko fiksavimas sugenda, vyriausiasis
laiko fiksuotojas turi kuo greičiau susisiekti su starto teisėju ir techniniu
delegatu.

612.5

Laiko fiksuotojo padėjėjas
Du laiko fiksuotojo padėjėjai valdo chronometrus pagal 611.2.2 straipsnį.
Vienas laiko fiksuotojo padejėjas prižiūri visus įrašus su užfiksuotais visų
dalyvių laikais.

612.6

Finišo kontrolierius
Finišo kontrolierius atlieka šias pareigas:
- Atkarpos tarp paskutinių vartų ir finišo priežiūra
- Tinkamo finišo linijos kirtimo priežiūra
- Finišuojančių dalyvių, kurie įveikė trasą, rašymas eilės tvarka

612.7

Vyriausiasis skaičiavimų vadovas
Vyriausiasis skaičiavimų vadovas atsakingas už greitą ir tikslų rezultatų
skaičiavimą. Jis vadovauja greitam neoficialių rezultatų kopijavimui ir
oficialių rezultatų skelbimui po protestų laiko pabaigos arba po bet kokių
išspręstų protestų.

613

Startas

613.1

Starto vieta
Starto vieta turi būti uždaryta visiems, išskyrus startuojantį dalyvį, lydimą
tik vieno trenerio ir starto teisėjo.
Starto vieta turi būti tinkamai apsaugota esant atšiauriam orui.
Treneriams, komandų kapitonams, serviso personalui ir t.t. turi būti skirta
speciali atitverta vieta, kurioje jei galėtų be publikos trukdymų rūpintis
laukiančiu startuoti dalyviu. Turėtų būti paruošta atitinkama pastogė
dalyviui laukiančiam kvietimo į startą.
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Dalyvis įeina į nustatytą starto namelį su abejomis pritvirtintomis slidėmis
ir be jokio uždangalo ant jų.
613.2

Starto rampa
Starto rampa turėtų būti paruošta tokiu būdu, kad dalyvis galėtų ramiai
stovėti prie starto linijos ir išstartavus galėtų greitai pasiekti tinkamą greitį.

613.3

Starto procedūra
Teisėjas ar tarnautojas, kuris galbūt galėtų būti naudingas ar trukdyti
startuojančiam dalyviui, negali būti už jo. Visa pašalinė pagalba yra
uždrausta. Startininkui paliepus, dalyvis turi pastatyti lazdas priešais starto
liniją ar kur nurodyta. Startininkas neturi liesti dalyvio starte. Atsistūmimas
nuo starto stulpų ar kitų dalių ar pašalinė pagalba yra draudžiama, dalyvis
turi startuoti tik su savo lazdų pagalba.

613.4

Starto signalai
Iki starto likus 10 sekundžių, startininkas kiekvienam dalyviui pasakys "10
sekundžių". Likus 5 sekundėm iki starto, jis turėtų skaičiuoti "5, 4, 3, 2, 1" ir
duoti starto komandą "Go - Partez - Los".
(Slalomo rungčiai žiūrėti 805.3 straipsnį).
Jei įmanoma, gali būtin naudojamas automatinis garsinis signalas
(611.2.1.3 straipsnis). Startininkas suteikia galimybę dalyviui žiūrėti į starto
laikrodį.

613.5

Starto laikas
Starto laikas turi būti tikslus laikas, kada dalyvis kerta starto liniją savo koja
žemiau kelio.

613.6

Vėlavimas į startą
Dalyviui, kuris nėra pasiruošęs startuoti laiku, bus taikomos sankcijos.
Tačiau starto teisėjas gali pateisinti tokį vėlavimą, jei jo nuomone
vėlavimas yra dėl nenumatytų aplinkybių.
Pavyzdžiui, dalyvio asmeninio inventoriaus sugedimas ar nedidelis dalyvio
susirgimas nėra laikomas nenumatytomis aplinkybėmis.
Kilus abejonėms, žiuri gali leisti laikinai startuoti.
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613.6.1

Starto teisėjas po pasitarimo su žiuri priima sprendimą (pagal 613.6.2 ir
613.6.3 straipsnius) ir turi pranešti starto numerius ir dalyvių pavardes,
kuriems neleidžiama startuoti pavėlavus atvykti, kuriems leidžiama
startuoti, nors jie pavėlavo, arba tuos, kuriems leidžiama laikinai startuoti.

613.6.2

Esant nustatytiems intervalams, pavėlavęs dalyvis gali startuoti tame
intervale, kai starto teisėjas pasitaręs su žiuri praneša apie jį. Starto
teisėjas praneša žiuri kada (po kurio starto numerio) pavėlavęs dalyvis
startuoja.

613.6.3

Esant nevienodiems intervalams, pavėlavęs dalyvis startuos pagal 805.3
straipsnį. Starto teisėjas praneša žiuri kada (po kurio starto numerio)
pavėlavęs dalyvis startuoja.

613.7

Galiojantis startas ir falstartas
Varžybose, kuriose yra nustatyti starto intervalai, dalyvis turi startuoti su
starto signalu. Starto laikas yra galiojantis, jei atitinka šiuos limitus: 5
sekundės po ir prieš oficialų startą. Dalyvis, kuris nestartuoja šiame laiko
tarpe, bus diskvalifikuotas.
Vyriausiasis starto teisėjas turi pranešti vyriausiajam teisėjui starto
numerius ir pavardes tų dalyvių, kurie startavo neteisingai ar nusižengė
startavimo taisyklėms.

614

Trasa ir varžybos

614.1

Trasa

614.1.1

Varžybų trasos techninės dalys
Starto ir finišo instaliacija, televizijos bokštai, matavimo įranga, rėmėjų
reklaminė įranga ir t.t. yra būtini varžybų dalykai.

614.1.2

Trasos planavimas

614.1.2.1 Pagalbininkai
Kad trasos distancininkas sutelktų dėmesį į trasos planavimą ir nebūtų
trukdomas lazdų nešiojimu ir t.t., jam turi būti paskirti pagalbininkai,
kuriuos tuo metu paskiria žiuri.
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Trasos įrangos vadovas turi skirti pakankamai šių dalykų:
- pakankamai mėlynų ir raudonų slalomo lazdų
- atitinkamą skaičių vartų vėliavėlių, suskirstytų pagal spalvas
- plaktukų, grąžtų, vartų raktų, plakatų ir t.t.
- pakankamai vartų numerių
- dažymo medžiagų lazdų vietos žymėjimui
614.1.2.2 Vartų žymėjimas
Vartų lazdų vieta gali būti žymima su lengvai atpažįstamomis dažymo
medžiagomis, kurios išliktų matomos visų varžybų metu.
614.1.2.3 Vartų numeravimas
Vartai turi būti sunumeruoti nuo trasos viršaus iki apačios. Startas ir finišas
nenumeruojami.
614.1.2.4 Trasos ir vietovės žymėjimas
Greitojo nusileidimo ir supermilžino rungčių trasos turėtų būti žymimos
naudojant:
- varžybų linijos viduje ir/ar išorėje prieš ir po vartų
- mažas pušies šakeles ar panašias medžiagas paskleistas trasoje
ir/ar
- spalvotus dažus naudojamus vertikalioms linijoms nuo vartų iki vartų,
kaip ir horizontalioms linijoms skersai trasos arba vidinėms ir/ar išorinėms
varžybų linijoms prieš ir už vartų, kurios nurodo vietovės pasikeitimus,
šuolius ir t.t.
614.1.2.5 Atsarginės lazdos
Trasos įrangos vadovas yra atsakingas už tinkamą ir teisingą pakankamo
kiekio atsarginių lazdų padėjimą. Lazdos yra padedamos taip, kad dalyviai
nebūtų suklaidinti dėl jų.
614.1.3

Apšilimo nuokalnė
Turi būti tinkama nuokalnė apšilimui.

614.1.4

Trasos uždarymas ir modifikacija
Trasa yra uždaroma nuo tada kai prasideda trasos planavimas. Niekam,
išskyrus žiuri, neleidžiama keisti vartų, vartų vėliavėlių, žymėjimo ir t.t.
78

arba uždarytoje trasoje keisti trasos struktūrą (šuoliai, nelygumai ir t.t.).
Dalyviams neleidžiama lankytis uždarytoje varžybų trasoje.
Žiūri
nusprendžia kuriems treneriams, serviso žmonėms ir t.t. leidžiama į
uždarytą varžybų trasą.
Fotografai ir filmuotojų komandos, turintys būtinus varžybų dokumentus,
yra įleidžiami į uždarytos trasos vietą. Bendras jų skaičius gali būti
ribojamas žiuri. Jų vietą, kur galima, paskiria žiuri ir jie turi būti tik toje
vietoje.
Žiuri arba organizacinis komitetas gali uždaryti trasą ar jos atkarpą ne
varžybų ar treniruočių metu dalyviams, treneriams, žiniasklaidos ar serviso
personalui, tam kad paruoštų ir sutvarkytų trasą.
614.1.5

Trasos pakeitimas
Esant būtiniems trasos pakeitimams, tokiems kaip kelių vartų perkėlimui,
papildomas inspektavimas ar bandomasis čiuožimas nebūtinas.
Informacija turi būti pranešta visiems komandų kapitonams, o dalyvius
starte turi informuoti starto teisėjas.

614.1.6

FIS pasaulio slidinėjimo čempionatų ir olimpinių žiemos žaidynių greitojo
nusileidimo ir supermilžino rungtys
Vyrų ir moterų greitojo nusileidimo ir supermilžino varžybose turėtų būti
nepriklausomos trasos, bet trumpa starto ir finišo instaliacijų trasos
atkarpa gali būti naudojama ir vyrų ir moterų trasoje.

614.2

Varžybos

614.2.1

Pračiuožimas pro vartus
Pro vartus turi būti pračiuožiama pagal 661.4.1 straipsnį.

614.2.2

Draudimas tęsti po vartų praleidimo
Jei dalyvis praleidžia vartus, jis turi nebečiuožti per tolesnius vartus.

614.2.3

Draudimas tęsti po dalyvio sustojimo
Jei dalyvis visiškai sustoja (pvz. po kritimo), jis turi nebečiuožti per
tolesnius vartus. Šis draudimas galioja visose varžybose su nustatytais
intervalais (greitasis nusileidimas, supermilžinas, didysis slalomas).
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Vienintelė išimtis yra slalomo rungtyje ( 661.4.1 straipsnis), iki tol, kol
dalyvis :
- netrukdo kito dalyvio čiuožimui arba,
- nebuvo pralenktas kito dalyvio.
614.2.4

Slidės pametimas
Jei dalyvis pameta slidę nepraleidęs varteų ar visiškai nesustojęs, jis gali
tęsti tol, kol jis
- netrukdo kito dalyvio čiuožimui arba,
- nebuvo pralenktas kito dalyvio.
Detalesnė informacija 615.3, 661.4.1, 804.3, 904.3 straipsniuose.

614.3

Inspektavimas

614.3.1

Žiuri inspektavimas
Varžybų dieną žiuri inspektuoja trasą ir turi patvirtinti FIS dienos
programą. Komandų kapitonai gali lydėti žiuri.

614.3.2

Dalyvių inspektavimas
Dalyvių inspektavimas rengiamas po žiuri inspektavimo, kai žiuri atidaro
trasą, ir ji yra nuo viršaus iki apačios normaliai patikrinta. Trasa turi būti
varžybinių sąlygų nuo dalyvių inspektavimo pradžios ir inspektavimo metu
neturi trukdyti darbuotojai ir pan. Dalyviams yra leidžiama patikrinti
galutinai paruoštą trasą tiek slystant nedideliu greičiu žemyn šalia trasos
tiek praslysti vartų šone (inspektavimas). Čiuožimas pro vartus ar posūkių
įveikimo treniravimasis su reikiamais vartais yra uždraustas. Dalyviai turi
būti su savo starto numeriais. Trasos atkarpos aptvertos tvora ar virvėmis
turi būti paisomos. Pasibaigus inspektavimo laikui, dalyviai turi būti už
varžybų trasos ribų. Dalyviams neleidžiama įeiti į trasą be slidžių.

614.3.3

Žiuri sprendimai
Dalyvių inspektavimo laiką ir trukmę nustato žiuri ir paskelbia komandų
kapitonų susirinkime. Jei reikia ( pvz. dėl neįprastų oro sąlygų) žiuri gali
parinkti kitus dalyvių inspektavimo būdus.

615

Finišas

615.1

Finišo vieta
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615.1.1

Dalyviui artėjančiui prie finišo, finišo vieta turi būti aiškai matoma. Tai turi
būti platus su truptutį nuožalniu vienodu iščiuožimu.

615.1.2

Ruošiant trasą su vartais, ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas dalyvių
nukreipimui skersai finišo paprastų prisitaikiusių prie vietovės linijų
pagalba.

615.1.3

Finišo vieta turi būti aptverta. Bet koks įėjimas be leidimo yra
draudžiamas.

615.1.4

Finišo įranga turėtų būti įrengta ar apsaugota tinkamomis apsaugos
priemonėmis.

615.1.5

Organizatoriai su aiškiai matoma raudona linija turi apibrėžti „vidininę
finišo vietą“ ir užtikrinti, kad dalyviai galėtų lengvai pasiekti šią vietą su
slidėmis.

615.1.6

Dalyviams turi būti paruošta speciali vieta atskirta nuo tikrojo finišo. Šioje
vietoje ar koridoriuje, turėtų būti galima susisiekti su žurnalistais (spaudos,
radijo, televizijos ir filmavimo), esančiais žiniaskaidos koridoriuje.

615.1.7

Dalyviai su visa per varžybas naudota įranga iš finišo vietos turi išeiti per
oficialų išėjimą.

615.2

Finišas ir jo žymėjimas
Finišas yra žymimas dviem lazdom arba vertikaliais plakatais, kurie gali būti
sujungti horizonataliu plakatu. Greitojo nusileidimo ir supermilžino
rungčių varžybose, finišas turi būti ne siauresnis kaip 15 metrų, slalomo ir
didžiojo slalomo rungtyse – ne siauresnis kaip 10 metrų. Išsirtiniais
atvejais žiuri čia pat gali sumažinti atstumą dėl techninių priežasčių ar dėl
vietovės. Finišo pločiu laikomas atstumas tarp dviejų finišo lazdų ar
plakatų. Stovai skirti laiko matavimo įrangai taip pat turi būti bent tokiu
atstumu.
Dažniausiai laiko matavimo įrangos stovai yra pastatomi šlaito šone už
finišo lazdų ar plakatų. Finišo linija tarp laiko matavimo elementų turi būti
aiškiai horizontaliai pažymėta spalvotomis medžiagomis.

615.3

Finišo linijos kirtimas ir laiko įrašymas
Finišo linija turi būti kirsta su:
- abejomis slidėmis arba
- viena slide arba
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- abejomis kojomis, tokiu atveju, jei krentama tarp paskutinių vartų ir
finišo. Šiuo atveju laikas nuimamas kai bet kokia dalyvio kūno dalis
sustabdo laiko fiksavimo sistemą.
615.4

Raportas
Finišo teisėjas kuo greičiau po varžybų ar oficialios treniruotės turi parašyti
raportą vyriausiajam teisėjui.

616

Mikrafonai
Starto ir finišo vietose, kaip ir uždarytoje trasoje, mikrafonų įrengtų be
organizatorių leidimo („klaidžiojantys“ ir taip vadinami „gallows“
mikrafonai įrengti kamerose ar kituose techniniuose įrankiuose)
naudojimas yra neleidžiamas tiek treniruotėje tiek ir varžybose.

617

Rezultatų skaičiavimas ir paskelbimas

617.1

Neoficialūs laikai
Laiko fiksuotojo nuimti laikai yra laikomi neoficialiais. Jie turi būti paskelbti
rezultatų lentoje, kuri turėtų būti lengvai matoma iš vietos skirtos
finišavusiems dalyviams bei žurnalistų vietos. Kai įmanoma, neoficialūs
laikai turėtų būti paskelbeti viešai per garsakalbį.

617.2

Neoficialių laikų paskelbimas ir diskvalifikacija

617.2.1

Kuo įmanoma greičiau po varžybų pabaigos neoficialūs laikai ir
diskvalifikacijos turi būti pasklebti finiše oficialioje pranešimų lentoje.
Laikas skirtas protestams yra skaičiuojamas nuo šio paskelbimo. (643.4,
643.5)

617.2.2

Diskvalifikuotų dalyvių paskelbimą pranešimų lentoje gali pakeisti jų
paskelbimas žodžiu.
Gali būti susitarta, kad protestus būtų galima pateikti ir žodžiu tiesiai
vyriausiajam teisėjui finiše 15 minučių bėgyje po diskvalifikacijos
paskelbimo. Protestai pateikti vėliau yra laikomi neveiksnūs ir
negaliojantys. Komandų kapitonai turi būti informuoti dar prieš
paskelbimą ir protestų procedūrą.

617.3

Oficialūs rezultatai
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617.3.1

Rezultatai nustatomi pagal oficialius laikus dalyvių, kurie buvo oficialiai
klasifikuoti.

617.3.2

Dvikovės rezultatai yra skaičiuojami kartu sudedant varžybų laikus gautus
įveikus kiekvieną dvikovės varžybų rungtį ( arba sudedant varžybų
taškus).

617.3.3

Jei du ar daugiau dalyvių turi tokį patį laiką arba tokį patį taškų skaičių, tai
dalyvis su aukštesniu starto numeriu oficialiame rezultatų sąraše turi būti
rašomas pirmiau.

617.3.4

Oficialių rezultatų sąrašą turi sudaryti:
- organizuojančio klubo ar asociacijos pavadinimas
- varžybų pavadinimas, vieta, rungtis, kategorija ir lytis
- varžybų data
- visi techniniai duomenys tokie kaip trasos pavadinimas, aukštis starte ir
finiše, nuolydis, FIS patvirtinimo kodas ir trasos ilgis greitajam nusileidimui
ir supermilžinui
- žiuri narių pavardės ir tautybės
- kiekvieno čiuožimo trasos distancininko ir testuotojų pavardės ir
tautybės, vartų skaičius (Slalomo, didžiojo slalomo ir supermilžino runtyse
skliausteliuose posūkių skaičius) ir starto laikai
- oras, trasos sniego sąlygos ir oro temperatūra varžybų starte ir finiše
varžybų starto metu.
- visa informacija apie dalyvius, reitingas, starto numeris, kodo numeris,
vardas ir pavardė, tautybė (galbūt ir klubas), laikas ir varžybų taškai
- kiekvieno čiuožimo starto numeris, kodo numeris, vardas, pavardė ir
tautybė tų dalyvių, kurie nestartavo, nefinišavo ar buvo diskvalifikuoti
- oficialių serviso kompanijų pavadinimai, pvz laiko fiksavimo kompanija,
kompiuterių serviso ir t.t.
- kodeksas ir F vertė
- nuobaudų skaičiavimo lentelė
- techninio delegato parašas

617.3.5

Tautybės turi būti nurodytos FIS sukurtu trijų didžiųjų raidžių kodu.

618

FIS varžybų taškai ir dalyvavimas FIS varžybose
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Informacija pateikta FIS taškų taisyklėse (būtina tarptautinių slidinėjimo
varžybų taisyklių dalis).

619

Apdovanojimų ceremonija
Oficiali apdovanojimų ceremonija negali būti rengiama anksčiau nei
pasibaigus varžyboms ir ne anksčiau nei techninis delegatas to neleido.
Iki to laiko organizatoriai turi teisę apdovanoti tikėtinus laimėtojus. Šis
apdovanojimas yra neoficialus ir organizuojamas kitoje vietoje nei oficiali
apdovanojimų ceremonija.

620

Starto tvarka
Olimpinėms žiemos žaidynėms, FIS pasaulio slidiėjimo čempionatams, FIS
pasaulio taurėms ir žemyninėms taurėms gali būti išleisti specialūs
nuostatai.

621

Grupių burtų traukimai ir starto tvarka

621.1

Dalyvaujančių dalyvių klasifikaciją sudaro žiuri.

621.2

Dalyvių klasifikacijai turi būti naudojami FIS taškų sąrašai, sudaryti FIS. Jei
dalyvis nėra paskutiniame galiojančių FIS taškų sąraše, jis bus paskirtas į
dalyvių be FIS taškų grupę.

621.3

Visose kalnų slidinėjimo varžybose dalyvių startavimo tvarka nustatoma
pagal jų FIS taškus (greitasis nusileidimas, slalomas, didysis slalomas,
supermilžinas ir kalnų dvikovė). Pirma grupė iš daugiausiai 15-os geriausių
dalyvaujančių dalyvių, nepasaint tautybės bus traukiama burtų keliu.
Grupė gali būti padidinta, jei du ar daugiau dalyvių dalinasi 15-tą vietą.
Visi kiti likę dalyviai startuoja tvarka pagal savo FIS taškus. Visi dalyviai be
FIS taškų bus traukiami burtų keliu paskutinėje grupėje.
Jei 15-os pirmoje grupėje esančių dalyvių taškų skirtumas tarp pirmo ir
kito dalyvio yra labai didelis, tai žiuri nusprendžia dalyvių skaičių pirmoje
grupėje. Visi kiti stratuoja tvarka pagal savo FIS taškus.

621.3.1

Jaunių čempionatas (žiūrėti 608.6 staipsnį)

621.3.2

Starto tvarka nacionalinime čempionate
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Kaip 621.3 straipsnio alternatyva, nacionaliniams čempionatams žiuri gali
leisti pasirinkti/ištraukti burtų keliu starto numerius taip:
Slalomui ir dižiąjam slalomui 15-a pagal FIS taškus reitinguoti dalyviai yra
padalinami į dvi grupes (nuo 1 iki 7 ir nuo 8 iki 15). Starto numeriai
traukiami burtų keliu grupėse du kartus.
Greitajam nusileidimui, supermilžinui ir kalnų dvikovei 15-a pagal FIS
taškus reitinguoti dalyviai reitingo tvarka gali pasirinkti starto numerį nuo
1 iki 30. Visi kiti likę starto numeriai tarp 1 ir 30 bus traukiami burtų keliu
dalyvių, kurie pagal reitingą yra nuo 16 iki 30. Visų kitų dalyvių starto
tvarka pagal FIS taškus.
621.3.3

Kalnų dvikovės starto tvarka
Jei slalomo rungties čiuožimas vyksta anksčiau nei greitasis nusileidimas ar
supermilžinas, tai dalyviai, kurie nestartavo (DNS), nefinišavo (DNF) ar
buvo dikvalifikuoti (DSQ) startuos greitajame nusileidime ar supermilžine
su savo orginaliais numeriais po slalomo čiuožimo paskutinių kvalifikuotų
dalyvių, išskyrus olimpinių žiemos žaidynių, FIS pasaulio slidinėjimo
čempionatų, pasaulio taurės ir europos taurės dalyvius.

621.4

Jei dalyvių skaičius be FIS taškų yra labai didelis, žiuri turi padalinti juos į
kelias grupes. Tokiu atveju, kiekviena šalis praneša grupes, kuriose norėtų,
kad jų dalyviai priklausytų. Tada kiekvienoje grupėje burtai traukiami
atskirai. Kai tik įmanoma, žiuri turėtų atsižvelgti į pastebėjimus oficialių
greitojo nusileidimo treniruočių metu ir dalyvius iš skirtingų šalių turi
tinkamai padalinti tarp grupių be FIS taškų. Kaip taisyklė, kiekviena šalis
užregistravusi dalyvius be FIS taškų, vieną dalyvį paskiria į pirmą dalyvių be
FIS taškų grupę.

621.5

Žiuri turi teisę pakeisti starto tvarką, jei jie to reikalauja apsvarstę trasos
sąlygas.

621.6

Burtų traukimas turi vykti dieną prieš varžybas. Naktinėms varžyboms
burtų traukimas turi vykti vėliausiai prieš varžybų dienos vidurdienį.

621.7

Greitojo nusileidimo treniruotėse pirmoji grupė ir grupės be FIS taškų turi
būti traukiamos burtų keliu kiekvieną dieną.
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621.8

Burtų traukimas (pirmosios grupės ir grupių be FIS taškų) turi būti
rengiamas komando kapitonų susirinkimo metu.
Dvigubas burtų traukimas rekomenduojamas tuo pat metu traukiant
starto numerį ir dalyvio pavardę.

621.9

Žiuri gali leisti kompiuterizuotą burtų traukimą. Komandų kapitonų
susirinkime, prieš kompiuteriui atliekant burtų traukimą, kiekvienos šalies
atstovui reikia parašyti komandos dalyvių sąrašą.

621.10

Starto tvarka esant nepaprastom sąlygom (snow seed)
Esant nepaprastom sąlygom, žiuri gali pakeisti starto tvarką greitojo
nusileidimo varžybose, didžiojo slalomo ar supermilžino rungtyse ( kai
sninga ir t.t.). Iš anksto paskirta grupė, iš mažiausiai 6 dalyvių, statuoja
prieš pirmąjį starto numerį.
Šie 6 dalyviai yra traukiami burtų keliu iš starto sąrašo paskutinių 20%. Jie
startuos atvirkščia savo starto numerių tvarka.

621.11

Starto tvarka antrąjame čiuožime

621.11.1

Dviejų čiuožimų varžybose antrojo čiuožimo starto tvarka yra nustatoma
pagal pirmojo čiuožimo rezultatus, išskyrus 30 pirmų vietų.

621.11.2

Starto tvarka pirmoms 30 vietų:
- 30-as rezultatuose startuoja pirmas
- 29-as rezultatuose startuoja antras
- 28-as rezultatuose startuoja trečias
- 27-as rezultatuose startuoja ketvirtas
- pirmas rezultatuose startuoja 30-as
- visi nuo 31-os vietos pagal pirmojo čiuožimo rezultatus.
Jei daugiau kaip du dalyviai būna 30, dalyvis su žemesniu starto numeriu
startuos pirmiau.

621.11.3

Starto tvarka antrąjame čiuožime FIS varžybose
Žiuri turi teisę ne vėliau kaip valandą prieš pirmojo čiuožimo startą
nuspręsti ar atvirkščia tvarka turėtų būti įvesta pirmiesiems penkiolikai
dalyvių iš pirmo čiuožimo.
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621.11.4

Staro sąrašas antrąjam čiuožimui turi būti paskelbtas tinkamu laiku ir
prieinamas komandoms ir teisėjams antrojo čiuožimo starte.

621.12

Dvigubas įtraukimas į sąrašą
Jei dalyvis yra įrašytas į dalyvių sąrašą ir dalyvauja varžybų burtų traukime,
o vėliau palieka varžybas tam, kad sudalyvautų kitose varžybose, tai jam
nebus leidžiama sugrįžti į pirmąsias varžybas. FIS ofisas perduoda FIS
tarybai visus dalyvius dalyvaujančius dvejose varžybose atitinkamiems
veiksmams.

622

Starto intervalai

622.1

Paprasti intervalai
Greitojo nusileidimo, didžiojo slalomo ir supermilžino rungtyse dalyviai
paprastai startuoja įprastais 60 sekundžių intervalais; slalomo rungtyje
žiūrėti 805.1 straipsnį. Žiuri gali nustatyti kitokius intervalus.

622.2

Nepaprasti staro intervalai
Starto intervalai greitojo nusileidimo, supermilžino rungtyse, ir jei reikia
didžiojo slalomo rungtyje, gali būti keičiami pagal šias sąlygas:

622.2.1

Laiko pratęsimas turi būti naudojamas įdomių visos trasos atkarpų
televizijos transliavimui.

622.2.2

Starto intervalas yra nustatomas žiuri.

622.2.3

Greitojo nusileidimo ir supermilžino rungtims starto intervalas neturi būti
trumpesnis kaip 40 sekundžių, o didžiąjam slalomui – 30 sekundžių.

622.2.4

Tik FIS taryba gali padaryti papildomas išimtys 622.2.2 ir 622.2.3
straipsniams (pasaulio taurėje: pagal pasaulio taurės taisykles).

623

Pakartotini čiuožimai

623.1

Būtinumas
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623.1.1

Dalyvis, kuriam buvo sutrukdyta čiuožiant trasą, po šio įvykio turi
nedelsiant sustoti ir pranešti apie tai artimiausiam vartų teisėjui. Jis gali
kreiptis į bet kurį žiuri narį dėl pakartotinio čiuožimo. Šis reikalavimas gali
būti pateiktas ir sutrukdyto dalyvio komandos kapitono. Dalyvis turėtų
pasiekti finišą leisdamasis palei trasos šoną.

623.1.2

Esant ypatingoms aplinkybėms (pvz. dingus vartams, laiko fiksavimo
sistemos klaidai ar kitai techninei klaidai) žiuri gali duoti pakartotinį
čiuožimą.

623.1.3

Kai dalyviui yra mojuojama su geltona vėliava, jis turi nedelsiant sustoti. Jis
turi teisę į pakartotinį čiuožimą, jei organizaciniu požiuriu žiuri mano, kad
tai įmanoma. Žiuri turi užtikrinti, kad dalyvio pakartotinis čiuožimas įvyks
prieš varžybų starto sąraše esantį paskutinį dalyvį arba greitojo
nusileidimo rungtyje paskutinį treniruočių čiuožimą (žiūrėti 705.2, 705.3).

623.2

Trukdžių priežastys

623.2.1

Kai trasą užtveria teisėjas, žiūrovas, gyvūnas ar kokia kita kliūtis.

623.2.2

Kai trasą užtveria nukritęs dalyvis, kuris pakankamai greitai neatlaisvina
trasos.

623.2.3

Daiktai trasoje, tokie kaip ankstesnio dalyvio pamesta slidė ar lazda.

623.2.4

Pirmosios pagalbos tarnybos veiksmai, kurie trukdo dalyviui.

623.2.5

Vartų dingimas, kuriuos nugriovė ankstesnis dalyvis ir kurie nebuvo greitai
pakeisti.

623.2.6

Kiti panašūs įvykiai, nepriklausantys nuo dalyvio noro ar kontrolės, kurie
sukelia žymų greičio sumažėjimą ir trasos linijos kirtimą ir tai paveikia
dalyvio laiką.

623.2.7

Teisėjo sustabdymas geltona vėliava ( žiūrėti 623.1.3).

623.3

Pakartotinio čiuožimo pagrįstumas
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623.3.1

Jei teisėjas ar kitas žiuri narys negali tuoj pat apklausti reikiamų teisėjų ar
įvertinti pakartotinio čiuožimo pagrindimo, jis gali skirti laikiną pakartotinį
čiuožimą, kad būtų išvengta dalyvio vėlavimo. Šis pakartotinis čiuožimas
taps galiojančiu tik tada, kai jis bus patvirtintas žiuri.

623.3.2

Jei dalyvis jau buvo diskvalifikuotas prieš įvykį, suteikusį jam teisę į
pakarotinį čiuožimą, tai pakartotinis čiuožimas yra negaliojantis.

623.3.3

Negalutinai ar laikinai patvirtintas pakartotinis čiuožimas išlieka galiojančiu
net jei jis būna lėtesnis nei sutrukdytasis čuožimas.

623.4

Pakartotinių čiuožimų starto laikas

623.4.1

Esant pastoviems intervalams, po to kai dalyvis praneša vyriausiajam
starto teisėjui, jis turi startuoti pagal starto teisėjo nustatytą fiksuotą
intervalą.

623.4.2

Esant nepastoviems intervalams, procedūra atliekama pagal 805.3
straipsnio nuostatas.

624

Čiuožimo ar treniruotės nutraukimas
Jei nutrauktas čiuožimas negali būti pabaigtas tą pačią dieną, tai jis
traktuojamas kaip užbaigtas čiuožimas.

624.1

Žiuri

624.1.1

sudaryti sąlygas trasos remontui

624.1.2

dėl nepalankių ar nepastovių oro ar sniego sąlygų

624.1.2.1 Kad būtų užtikrintos sąžiningos varžybos, jos turi būti pakartotos kai tik
trasos darbai yra baigiami ir kai oras ir sniego sąlygos pasikeičia.
624.1.2.2 Varžybos, kurios pakartotinai nutraukimos dėl tų pačių priežasčių, turi būti
užbaigtos. Greitojo nusileidimo, supermilžino, kaip ir vienas slalomo ar
didžiojo slalomo čiuožimas neturi tęstis ilgiau kaip keturias valandas.
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624.2

Trumpalaikis nutraukimas
Kiekvienas žiuri narys turi teisę paskelbti trumpalaikį čiuožimo nutraukimą,
įskaitant vartų teisėjo prašymą.

625

Varžybų nutraukimas

625.1

Žiuri
- jei varžybos paveikaimos reikšmingais išorės trukdžiais.
- jei iškyla sąlygos, kurios trukdo varžybų teisingumui, arba jei negali būti
užtikrintas tinkamas elgesys varžybose.

626

Raportas
Visoms sutrukdytoms ar nutrauktoms varžyboms (624 ir 625 straipsniai)
techninis delegatas turi parašyti pilną ir detalų raportą FIS ir
organizuojančiai nacionalinei slidinėjimo asociacijai. Raportą turi sudaryti
gerai pagrįsta rekomendacija apie tai, ar nutrauktose varžybose bus
atsižvelgiama į FIS taškus ar ne.

627

Draudimas startuoti
Bet kokiose FIS tarptautinėse slidinėjimo varžybose nebus leidžiama
startuoti dalyviui, kuris:

627.1

dėvi aprangą ar naudoja inventorių, ant kurio yra nepadorūs pavadinimai
ir/ar simboliai (206.4 straipsnis) ar starto vietoje elgiasi nesportiškai
(205.5, 223.1.1 staipsniai)

627.2

pažeidinėja FIS taisykles įrangos (222 straipsnis) ar reklamos (207
straipsnis) atžvilgiu

627.3

atsisako atlikti būtiną FIS medicininį patikrinimą (221.2 straipsnis)

627.4

treniruojasi uždarytoje varžybų trasoje ( 614.1.4 straipsnis)

627.5

Greitojo nusileidimo treniruotėje nedalyvavo bent viename čiuožime, kur
fiksuojamas laikas (704.8.3 straipsnis)
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627.6

nedevėjo šalmo, kuris atitinka varžybų įrangos reikalavimus (606.4
straipsnis) arba neturi stabdžių ant savo slidžių (606.3 straipsnis)

627.7

buvo diskvalifikuotas (DSQ), nestartavo (DNS) ar nefinišavo (DNF)
pirmąjame čiuožime. FIS kalnų dvikovės varžybos atleistos nuo šios
taisyklės. Dalyvis, kuris buvo DSQ, DNS ar DNF slalomo rungties čiuožime,
gali startuoti greičio varžybose. Jei greičio varžybos vyksta prieš slalomo
rungtį, tai privilegija netaikoma (621.3.3. straipsnis).

628

Bausmės
Bausmę nustato žiuri, ypač kai dalyvis:

628.1

pažeidžia taisykles, reglamentuojančias reklamą ant įrangos (207
straipsnis)

628.2

neleistinu būdu keičia starto numerį (606.1 straipsnis)

628.3

nedėvi ar neturi oficialaus starto numerio pagal taisykles (606.1, 614.3
straipsnis)

628.4

slidinėja per paruoštus vartus ar treniruojasi posūkius lygiagrečiai trasai ar
bet kokiu kitu būdu pažeidinėja dalyvio inspektavimo taisykles (614.3
straipsnis)

628.5

nėra pasiruošęs stratuoti laiku arba padaro klaidingą startą (613.6, 613.7,
805.3.1, 805.4, 1226.3)

628.6

pažeidžia starto taisykles arba startuoja būdu neleistinu pagal taisykles
(616.3 straipsnis)

628.7

reikalauja pakartotinio čiuožimo, kuris patvirtinamas negaliojančiu
(623.3.2 straipsnis)

628.8

tęsia varžybas padaręs vartų klaidą, po visiško sustojimo ar pažeidęs
vienos slidės pametimo taisyklę (614.2.2, 614.2.3, 614.2.4)

628.9

nepavyksta teisingai kirsti finišo (615.3 straipsnis)
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628.10

nusiima slides prieš kertant raudoną liniją (206.5 straipsnis)

628.11

palieka finišo vietą su visa varžybų įrangą, naudontą per varžybas, ne per
oficialų išėjimą (615.1.7 straipsnis)

628.12

pasiima slides į oficialią ceremoniją (206.6 straispnis)

628.13

per varžybas priima pagalbą iš šalies (661.3 straipsnis)

628.14

iš tikrųjų startavo varžybose ir vėliau žiuri nustatė, kad buvo nusižengta
627 straipsnio taisyklei.

629

Diskvalifikacija
Dalyvis bus diskvalifikuotas, jei jis:

629.1

neteisėtai dalyvauja varžybose

629.2

rizikuoja žmogaus saugumu ar turtu arba iš tikrųjų sužeidžia ar sugadina

629.3

nekerta vartų teisignai (661.4 straipsnis) arba nestartuoja per laiko
terminą nustatyta 613.7 straipsnyje.

640

Protestai

640.1

Žiuri turi priimti tik protestus, jei jie pagrįsti fiziniais įrodymais.

640.2

Žiuri yra leidžiama iš naujo įvertinti savo ankstesnius sprendimus, jei yra
naujų įrodymų, kurie susiję su priminiu žiuri sprendimu.

640.3

Visi žiuri sprendimai yra galutiniai, išskyrus tuos, kuriems galima parašyti
protestą pagal 614 straipsnį. Apeliacijos gali būti pateikiamos pagal
647.1.1 straipsnį.

641

Protestų tipai

641.1

Dėl leidimo dalyvauti dalyviams ar naudoti varžybinę įrangą,
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641.2

Dėl trasos ar jos sąlygų,

641.3

Dėl dalyvio ar dėl teisėjo varžybu metu,

641.4

Dėl diskvalifikacijos,

641.5

Dėl laiko fiksavimo,

641.6

Dėl žiuri nurodymų.

642

Pateikimo vieta
Įvairūs protestai turi būti pateikiami taip:

642.1

Protestai pagal 641.1 – 641.6 straipsnius vietoje, nurodytoje oficialioje
pranešimų lentoje ar vietoje paskalbetoje per komandų kapitonų
susirinkime.

643

Pateikimo galutinis terminas

643.1

Dėl dalyvio leidimo dalyvauti
- prieš burtų traukimą.

643.2

Dėl trasos ar jos sąlygų:
- ne vėliau kaip 60 minučių prieš varžybų pradžią.

643.3

Dėl dalyvio ar dalyvio įrangos arba dėl teisėjo netinkamo elgiasio per
varžybas:
- 15 minučių bėgyje po paskutinio finišavusio dalyvio.

643.4

Dėl diskvalifikacijos:
- 15 minučių bėgyje po dikvalifikacijs paskelbimo ar pranešimo.

643.5

Dėl laiko fiksavimo:
- 15 minučių bėgyje po neoficialių rezultatų paskelbimo.

643.6

Dėl visų žiuri nurodymų:
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- nedelsiant ir ne vėliau kaip protestų pateikimo galutinio termino pagal
643.4 straipsnį.

644

Protestų formos

644.1

Protestai turi būti pateikti raštu.

644.2

Kaip išimtis, protestai pagal 641.3, 641.4 ir 641.5 straipsnius gali būti
pateikiami žodžiu (617.2.2 straipsnis).

644.3

Protestai turi būti detaliai pagrįsti. Įrodymai turi būti pateikti ir bet kokie
įrodymai turi būti įtraukti.

644.4

100 Šveicarijos frankų ar ekvivalenti suma kita valiuta turi būti pateikta
kartu su protestu. Ši įmoka bus grąžinta, jei protestas bus patvirtintas, kitu
atveju pinigai keliauja į FIS veiklos plėtros sąskaitą.

644.5

Prieš žiuri sprendimo paskelbimą, protestuojanti šalis gali atšaukti
protestą.
Šiuo atveju, pinigų įmoka turi būti grąžinta. Protesto atšaukimas yra
negalimas kai žiuri ar žiuri narys priima tarpinį sprendimą dėl laiko, pvz.
Sprendimas „su rezervu“.

644.6

Nelaiku ir netesingu būdu pateikti protestai ar pateikti be protesto
mokesčio nebus sprendžiami.

645

Įgaliojimas
Yra įgalioti pateikti protestus:
- Nacionalinės slidinėjimo asociacijos
- treneriai
- komandų kapitonai.

646

Žiuri protestų susirinkimas

646.1

Žiuri susitinka spręsti protestus iš anskto nustatytoje, pastovioje ir jų
paskelbtoje vietoje ir laiku.
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646.2

Sprendžiant protestus dėl diskvalifikacijos (661.4 straipsnis) techninis
delegatas ar vyriausiasis teisėjas turi pakviesti dalyvauti vartų teisėją, jei
reikia gretimos kombinacijos vartų teisėją ar kitą susijusį teisėją,
diskvalifikuotą dalyvį ir protestą pateikusios koamandos kaiptoną ar
trenerį.
Be to, bet koks kitas prašomas įrodymas toks kaip video įrašas, nuotraukos
ir filmai turi būti patikrinti.

646.3

Protesto balsavime dalyvauja tik žiuri nariai. Techninis delegatas
pirmininkauja nagrinėjime. Nagrinėjimo protokolas turi būti saugomas ir
pasirašytas visų balsavusių žiuri narių. Sprendimui reikalinga visų
balsavusių žiuri narių dauguma, o ne tų, kurie dalyvauja varžybose. Lygiųjų
atveju, techninio delegato balsas lemiamas.
Laikomasi laisvo įrodymų vertinimo principo. Taisyklės, kuriomis
sprendimas buvo paremtas, turi būti taikomos ir suprantamos tokiu būdu,
kad būtų garantuotas sąžiningas nagrinėjimas.

646.4

Po narginėjimo sprendimas kuo greičiau turi būti paskelbtas viešai
oficialioje pranešimų lentoje su nurodytu paskelbimo laiku.

647

Apeliacijų teisės

647.1

Apeliacija

647.1.1

Gali būti rašoma:
- dėl žiuri sprendimo dėl piniginių mokesčių pagal 224.11 straipsnį
- dėl žiuri sprendimo nutraukti varžybas
- dėl žiuri rekomendacijos, kad nutrauktose varžybose turėtų būti
skaičiuojami FIS taškai
- dėl oficialių rezultatų. Ši apeliacija turi būti rašoma esant tik akivaiziai ir
paikrintai skaičiavimo klaidai.

647.1.2

Apeliacijos turi būti pateikiamos FIS ofisui.

647.1.3

Laiko apribojimai
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647.1.3.1 Apeliacijos dėl žiuri sprendimų turi būti pateiktos apeliacijų komisijai per
48 valandas po jų paskelbimo.
647.1.3.2 Oficialūs rezultatai gali būti apeliuojami tarybai per FIS ofisą per 30 dienų
dėl reikalų, kurie yra už žiuri kompetencijos ribų.
647.1.4

Sprendimai dėl apeliacijų yra piimami:
- apeliacijų komisijos
- FIS teismo

647.2

Atidėjimo poveikis
Pateikti įrodymai (protesto, apeliacijos) nesukels sankcijos atidėjimo.

647.3

Pateikimas
Visos apeliacijos turi būti pateiktos raštu. Įrodymai taip pat turi būti
pateikiami kartu. Apeliacijos pateiktos po galutinio termino (647.1.3.1 ir
647.1.3.2 straipsniai) nebus priimtos FIS.

650

Taisyklės dėl trasos patvirtinimo

650.1

Bendros
Visos varžybos turi vykti FIS patvirtintose trasose. Išimtys gali būti
suteiktos pateikus prašymą.
Padaryti išimtis ar nukrypimus nuo nustatytų techninių duomenų gali tik
FIS taryba.
Nacionalinės slidinėjimo asociacijos ir kalnų slidinėjimo trasų pakomitetis
teikia siūlymus. Jei padaroma išimtis, išimtis galioja nuo patvirtinimo datos
iki jos atšaukimo.

650.2

Prašymai
Trasos patvirtinimo prašymai yra pateikiami kalnų slidinėjimo trasos
pakomitečiui per atitinkama nacionalinę slidinėjimo asociaciją.

650.3

Gavėjai
Prašymai kelių lapų pdf formatu kartu su reikiamais dokumentais turi būti
nusiųsti ar duoti:
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650.3.1

Kalnų slidinėjimo trasų pakomitečio pirmininkui

605.3.2

Tinkamai nacionalinei slidinėjimo asociacijai

605.3.3

Kandidatui

605.3.4

Inspektoriui atsakingui už patikrinimą

650.4

Dokumentai
Trasos patvirtinimo prašymas turi būti pateiktas su šiais penkiais
dokumentais:

650.4.1

Trasos aprašymas, sudarytas iš:
- trasos pavadinimo
- trasos geografinės vietos
- starto vieta nurodyta metrais virš jūros lygio
- finišo vieta nurodyta metrais virš jūros lygio
- nusileidimas nurodytas metrais
- trasos paviršiaus ilgis nurodytas metrais
- vidutinis nuolydis, didžiausias nuolydis, mažiausias nuolydis ( procentais)
- skubios evokuacijos planas nukentėjusiam dalyviui
- galimas trasos aprūpinimas vandeniu
- galima straigtasparnio nusileidimo vieta
- dirbtinio sniego gaminimo įrangos
- starto ir finišo vietų pasiekimo galimybių aprašymas ir valandinio įkalnių
transporto talpumas (žmonės)
- starto ir finišo vietų aprašymas įtraukiant ir vietovės detales, žurnalistų,
radijos, televizijos komentatorių ir žiūrovų padėtis ir dalyvių pastogės
aprašymą starte ir finiše
- aprašymas vietų, reikalaujančių saugumo tinklų
- nurodytos garsiakalbių vietos
- pagalbinių trasų techninių servisų ir techninio personalo galimybių
aprašymas
- evakuacijos iki artimiausios ligoninės atstumas kilometrais
- susisiekimo sistemos aprašymas ir laisvų linijų skaičius, geriausiai su
grandidine schema rodančią:
- požeminius laidus
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- nuolatinius laidus ore
- laikinus ladus ore
- besikertančius laidus
- kištukinių lizdų skaičių trasoje
- ryšį tarp finišo vietos ir varžybų ofiso
- ryšį tarp finišo vietos ir žiniasklaidos centro
- informaciją apie laisvus radijo aparatus
- ryšį tarp starto ir finišo vietų
- kontaktinis adresas su telefono numeriu, elektroniniu paštu ir fakso
numeriais.
650.4.2

Žemėlapis su mažiausiu 1 : 25 000 masteliu kontūro linijomis ir nupiešta
trasa ant jo.

650.4.3

1 : 5 000 mastelio vertikalus pjūvis nurodantis nusileidimą ir trasos ilgį
(kontūras tokio pat mastelio)

650.4.4

Didelė ir išsami nuotrauka, ant kurios pažymėta trasa. Ji turi būti
autentiška nuotrauka, o ne grafinis vaizdavimas iš perspektyvos.
Nuotraukos dydis turi būti bent jau 18 x 24cm. Geriau, kad nuotrauka būtų
nufotografuota nuo šalia esančio šlaito. Jei tai neįmanoma, tada tinka ir
nuotrauka daryta iš oro.

650.4.5

Visos trasos eskizas (1 : 5 000) su visa informacija ir nurodytais
duomenimis, tokiais kaip lifto bokštas, medžių grupės, sniego darymo
mašinos vandens stotelė, sniego kliūtys, stačios atkarpos, vingiai, kelių
susikritimai ir t.t. bei informacija apie pakilimą, atkarpas ir lankytinas
vietas. Eskizo tikslas yra pirmiausiai suteikti inspektutojui glaustą
informaciją apie tikrąją trasos būklę, bet kokius planuojamus pagerinimus
ir taip pat saugumo tinklų vietas.

650.5

Inspektoriaus paskyrimas
Kalnų slidinėjimo trasos pakomitečio pirmininkas ištiria patvirtinimo
prašymą ir paskiria inspektorių, kad jis apžiūrėtų trasą. Greitojo
nusileidimo trasos inspektorius turi priklausyti šaliai, prašančiai pimojo
patvirtinimo. Greitojo nusileidimo trasos, kuri bus naudojama „Entry
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League“ varžyboms, inspektorius negali priklausyti šaliai, kuri prašo
pirmojo patvirtinimo.
Trasos pateiktos patvirtinimui turi atitikti techninius 701, 801, 901, 1001,
1102, 1103 straipsnių reikalavimus.
Pakankamai vietos turi būti skirta greitojo nusileidimo, didžiojo slalomo ir
supermilžino rungčių trasoms, avariniui takui ar keliui pačioje varžybų
trasoje dėl per varžybas ar treniuotes sužeistų dalyvių išgabenimo.
650.6

Patvirtininmo procedūra

650.6.1

Prašymo teikėjas
Kai tik reikalingi dokumentai yra paruošti pdf formatu, prašymą teikiantis
klubas per savo nacionalinę slidinėjimo asociaciją siunčia prašymą dėl
patvirtinimo kalnų slidinėjimo trasų pakomitečiui arba pagal susitarimą su
nacionaline slidinėjimo asociacija jį pristato, dar prieš vietos inspektavimą
su inspektoriumi, kuris perduos kopijas reikiamiems žmonėms. Tuo pat
metu prašymo teikėjas turi pervesti lygiai 150 Šveicarijos frankų
nacionalinei slidinėjimo asociacijai už kiekvieną patvirtinimą.
Ši suma padengia administravimo išlaidas. Inspektoriaus kelionės ir
apgyvendinimo (pilno maitinimo) išlaidos turi būti sumokėtos tiesiai jam
prašymo teikėjo. Kelionė nuo jo namų iki trasos vietos ir atgal namo gali
būti skaičiuojama taip:
-Už kiekvieną kelionės dieną 100 Šveicarijos frankų
- Traukinio bilieto kaina: pirma klasė
- Kelionė jo nuosava mašina: 0,70 Šveicarijos frankų už kilometrą
- Skrydis: ekonomine klase

650.6.1.1 Prašymo teikėjas (slidinėjimo kurortas, savininkas, organizatorius, klubas)
yra atsakingas už tinkamų aplinkos taisyklių laikymasi trasos plėtros metu,
įskaitant ir bet kokius inspektoriaus prašomus patobulinimus.
650.6.2

Nacionalinė slidinėjimo asociacija
Patvirtinimo prašymas paruoštas prašymo teikėjo turi būti patvirtintas
nacinalinės slidinėjimo asociacijos ir tada persiųstas kalnų slidinėjimo trasų
pakomitečio pirmininmui. Jei inspektorius nurodo tik nedidelius trasos
patobulinimus, tai po šių patobulinimų trasos sąlygos turi būti pateiktos
inspektoriui iki einamųjų metų spalio 31d*. Esant didesniems darbams,
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inspektorius nuspręs ar papildomas inspektavimas yra būtinas. Trasos,
kurios manoma neatitinka FIS reikalavimų ir nebuvo patvirtintos iki
einamųjų metų spalio 31d.*, negali būti naudojamos kitos žiemos
varžyboms. Šios varžybos bus pašalintos iš FIS kalendoriaus.
*
) = pietų pustrutulyje iki balandžio 30d.
650.6.3

Inspektorius
Po to, kai kalnų slidinėjimo trasų pakomitečio pirmininkas gauna
patvirtinimo prašimą iš prašymo teikėjo per nacionalinę slidinėjimo
asociaciją, pirmininkas paskiria inspektorių. Inspesktorius kuo greičiau
susisiekia su prašymo teikėju dėl jo inspektavimo laiko ir nusiunčia kopiją
atitinkamai nacionalinei slidinėjimo asociacijai. Prieš savo inspektavimą,
inspektorius gauna patvitinimo pdf kopiją. Po inspektavimo jis parašo
inspektavimo ataskaitą ir raudonai trasos plane pažymi reikalaujamus
patobulinimus. Patikrinus visus kitus dokumentus jis nusiunčia visą kelių
puslapių pdf formato dokumentų rinkinį kalnų slidinėjimo trasų
pakomitečio pirmininkui. Pastarasis patikrina ir patvitina juos. Patvirtinimo
dokumentai įkeliami į FIS internetinę svetainę.
Inspektoriaus savo nuožiūra nusprendžia ar be vasaros inspektavimo
būtinas dar antras inspektavimas žiemą, apsvarstant, kad žiemą kitokios
sąlygos. Tai ypatingai taikoma saugumo taisyklėms ir tinklų vietai.

650.6.4

FIS patvirtinimo sertifikato išdavimas
Jei insprektavimo atasakita yra teigiama ir nėra reikalingi papildomi
darbai, kalnų slidinėjimo trasų pakometečio pirmininkas atsiunčia orginalų
patvitinimo sertifikatą prašymo teikėjui ir pdf kopiją atitinkamai
nacionalinei slidinėjimo asociacijai, FIS ir inspektoriui. Patvirtinimo
sertifikate parašytas trasos pavadinimas ir tipas bei jos techninė
informacija. Sertifikato registracijos numeris nurodo bendrą patvitintų
trasų skaičių, mėnesį ir metus, kuriais patvirtinimo sertifikatas buvo
išduotas. Galiojimo laikas yra nurodytas.

650.6.5

Prašymo galiojimo termino pasibaigimas
Jei per penkis metus po to kai inspektavimas buvo atliktas pareikalauti
darbai nebuvo padaryti ir negalima išduoti patvirtinimo, ta vieta (trasa)
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bus ištrinta iš patvitinimo laukiančių sąrašo. Tolesniems svarstymams
reikalingas naujas prašymas.
650.6.6

FIS patvitinimo sertifikato galiojimas

650.6.6.1 Greitasis nusileidimas ir supemilžinas
Sertifikatas galioja penkis metus nuo laprkičio 1d.* tų metų, kada jis
išduotas. Po to patvirtinimas turi būti gautas dar kartą.
*
) = Pietų pusrutulyje liepos 1d. tų metų, kai buvo jis išduotas.
650.6.6.2 Slalomas ir didysis slalomas
Sertifikatas galioja penkis metus nuo laprkičio 1d.* tų metų, kada jis
išduotas. Po to patvirtinimas turi būti gautas dar kartą.
*
) = Pietų pusrutulyje liepos 1d. tų metų, kai buvo jis išduotas.
650.6.6.3 Visoms rungtims
Patvirtinimo sertifikatai galioja (su periodais iš 650.6.6.1 ir 650.6.6.2
straipsnio) tol, kol neatsirado gamtinių ar dirbtinių pokyčių, taisyklių
pasikeitimų ar techninių reikalavimų.
Gamtinius pokyčius galis sudaryti:
- erozija, nuošliaužos arba vietovė apauga.
Dirbitiniai pokyčiai ya:
- pastatų, liftų statymas
- pastogių, parkų, kelių ar takų ir t.t. statymas
- sniego gaminimo mašinų vandens kalonėlių, sniego sulaikymo tvorų ar
kitos svarbios technikos įrengimas.
650.6.7

Privalomas pranešimas
Nacionalinė slidinėjimo asociacija, kuri pateikė trasos patvirtinimą, turi
pranešti kalnų slidinėjimo trasų pakomitečiui kai atliekami bet kokie būtini
patobulinimai.

650.6.8

Paskelbimas
FIS paskelbia visas patvritintas trasas.

650.6.9

Ryšys tarp patvirtinimo, sniego ir oro, bei nepaprastų sąlygų
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Organizatoius turėtų pasiklaiuti ne vien tik FIS trasos patvitinimu, bet taip
pat ir atsižvelgti į sniego ir oro sąlygas, pvz. FIS patvirtinta greitojo
nusileidimo trasa gali būti netinkama rengti greitojo nusileidimo varžybas
kai yra nepakankamas sniego storis, nepalankios sniego paviršiaus sąlygos,
tirštas rūkas, gausus snigimas, audra ar lietus.

655

Dirbtinis varžybų apšvietimas

655.1

Dirbtinis varžybų apšvietimas yra leidžiamas.

655.2

Apšvietimas turi atitikti šiuos reikalavimus:

655.2.1

Bet kurioje trasos vietoje apšvietimo lygis turi būti nemažesnis nei 80
liuksų, matuojant lygiagrečiai paviršiui. Apšvietimas turėtų būti kiek
įmanoma vienodesnis.

655.2.2

Prožektoriai turi būti pastatyti taip, kad šviesa nepakeistų trasos
topografijos. Šviesa turi leisti dalyviui matyti vietovę ir nekeisti gylio
supratimo ar tikslumo.

655.2.3

Šviesos neturėtų mesti dalyvio šešėlio ant varžybų linijos ir neturėtų akinti
dalyvio ryškai šviesa.

655.3

Techninis delegatas kartu su žiuri turi iš anskto patikrinti ar apšvietimas
atitinka taisykles.

655.4

Techninis delegatas papildomai turi pateikti ataskaitą apie apšvietimo
kokybę.

660

Vartų teisėjų nurodymai

661

Pračiuožimo kontrolė (paaiškinimas)
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661.1

Kiekvienas vartų teisėjas kiekvienam čiuožimui turi gauti patikros kortelę,
jei reikia su neperšlampama danga, , kurioje būtų:
Vartų teisėjo pavardė,
Numeris(-iai) vartų, už kurios jis yra atsakingas, ir nuodytas čiuožimas
(pirmas ar antras)

661.2

Jei dalyviui nepavyksta teisingai pračiuožti pro vatus (ar vartų žymeklį)
pagal 661.4 straipsnį, vartų teisėjas turi nedelsiant parašyti dalyvio numerį
ir vartų numerį(-ius), kur buvo suklysta.

661.2.1

Padarytos klaidos nubraižybas yra būtinas.

661.3

Jei dalyvis priima pagalbą iš šalies, pavyzdžiui po kritimo, vartų teisėjas turi
parašyti tai savo patikros kortelėje. (628.13 straipsnis)

661.4

Teisingas pračiuožimas

661.4.1

Pro vartus pračiuožiama teisingai, kai abieji dalyvio slidžių galai ir abejos
kojos kerta vartų liniją. Jei dalyvis nepadaręs klaidos pameta slidę, pvz.
neapsižergus lazdos, tada likusios slidės galas ir abiejos kojos turi kirsti
vartų liniją. Ši taisyklė taip pat galioja kai dalyvis turi užkilti atgal iki vartų.
(614.2.3)

661.4.1.1 Greitojo nusileidimo, didžiojo slalomo ir supermilžino vartų linija, kur
vartus sudaro dvi lazdos laikančios tarp savęs plakatą, yra trumpiausia
įsivaizduojama linija sniego lygyje tarp posūkio lazdos ir išorės vartų. (661
straipsnis)
661.4.1.2 Slalome vartų linija yra trumpiausia įsivaizduojama linija tarp posūkio
lazdos ir išorės lazdos.
661.4.1.3 Jei dalyvis pakeičia lazdos vertikalią poziciją prieš kartent vartų liniją
abiejais dalyvio slidžių galais ir abejomis kojomis, tada slidžių galai ir abi
kojos vis tiek turi kirsti tikrąją vartų liniją (pažymėtą ant sniego). Tai taip
pat galioja ir tuo atveju, kai dingsta posiūkio lazda (ar vartai).
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661.4.2

Paraleliniame slalome teisingas vartų kirtimas yra kai abu slidžių galai ir abi
kojos posūkio kriptimi kerta posūkio lazdą (661 straipsnio, B paveikslėlis).

662

Vartų teisėjo darbų svarba

662.1

Kiekvienas vartų teisėjas turėtų visapusiškai žinoti varžybų taisykles. Vartų
teisėjo reikalaujama vykdyti žiuri nurodymus.

662.2

Vartų teisėjo perduotas sprendimas tui būti aiškus ir objektyvus. Vartų
teisėjas turi paskelbti klaidą tik tada, kai jis yra įsitikinęs, kad įvykdyta
klaida.

662.3

Vartų teisėjas gali patarti gretimų vartų teisėjui, tam kad sustiprintų jo
nuomonę. Jis net gi gali per žiuri narį preikalauti, kad varžybos būtų
trumpam sustabdytos, kad jis galėtų patikrinti trasos kelią.

662.4

Kai greitmų vartų teisėjas, žiuri narys ar oficialus vaizdo kontrolierius dėl
dalyvio pateikia ataskaitą, kuri skiriasi nuo tų vartų teisėjo užrašų, žiuri gali
laisvai interpretuoti šiuos užrašus atsižvelgiant į galimą dalyvio
diskvalifikaciją arba sprendimą dėl protesto.

663

Informacijos suteikimas dalyviui

663.1

Klaidos ar kritimo atveju, dalyviui leidžiama paklausti vartų teisėjo ar
nusižengimas buvo padarytas, o vartų teisėjas paklaustas turi informuoti
dalyvį ar jis padarė klaidą, kuri gali privesti prie diskvalifikacijos.

663.2

Pats dalyvis yra visiškai atsakingas už savo veiksmus ir jis negali patraukti
atsokomybėn teisėjo.

664

Skubus diskvalifikuojančių klaidų paskelbimas

664.1

Žiuri gali nuspręsti, kad vartų teisėjas iš karto turi duoti ženklą dėl
diskvalifikuojančios klaidos pakeliant tam tikros spalvos vėliavą, garsiniu
signalu arba kitomis organizatorių nustatytomis priemonėmis (670
staipsnis, vaizdo kontrolė).
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664.2

Vartų teisėjas turi įrašyti visus pažeidimus savo patikros koretelėje
nepaisant skubaus pranešimo.

664.3

Vartų teisėjas privalo suteikti informaciją žiuri nariams paprašius.

665

Vartų teisėjo pareigos pirmojo ir antrojo čiuožimo pabaigoje

665.1

Vyriausiasis vartų teisėjas (ar jo padejėjas) privalo kuo greičiau surinkti
visas patikros korteles po kiekvieno čiuožimo ir perduoti jas vyriausiajam
teisėjui finiše.

666

Vartų teisėjo pareigos pasibaigus varžyboms

666.1

Kiekvienas vartų teisėjas, kuris užfiksavo diskvalifikuojančią klaidą ar buvo
liūdininkas įvykio, dėl kurio leidžiamas pakartotinis čiuožimas, turi būti
pasiekiamas žiuri iki tol, kol išspręsti bet kokie protestai.

666.2

Vartų teisėjo, kuris laukia būti pakviestas žiuri, paleidimas yra techninio
delegato atsakomybė.

667

Papildomos vartų teisėjo pareigos

667.1

Po to, kai vartų teisėjas atlieka būtinas savo pareigas, jis gali būti
paprašytas atlikti kitas pareigas, įskaitant vartų lazdų, suplyšusių ar
dingusių plakatų pakeitimą.

667.2

Jis turėtų padėti išlaikyti trasą švarią ir pašalinti bet kokias žymes trasoje
padarytas dalyvio ar trečiosios šalies.

667.3

Dalyvis, kuriam yra sutrukdoma čiuožiant, turi nedelsiant sustoti ir
pranešti tai arčiausiam vartų teisėjui. Vartų teisėjas turi aprašyti įvykio
detales savo patikros kortelėje ir turėti kortelę lengvai pasiekiamą žiuri po
pirmojo ar antrojo čiuožimo. Dalyvis gali kreiptis į bet kurį žiuri narį dėl
pakartotinio čiuožimo.

668

Vartų teisėjo vieta ir aprūpinimas
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668.1

Vartų teisėjas turi būti taip pastatytas, kad jis galėtų saugiai, bet deramai
stebėti vietovę, vartus ir trasą, už kurią jis yra atsakingas. Jis turėtų būti
pakankamai arti, kad galėtų imtis skubių veiskmų, bet ir pakankamai toli,
kad netrukdytų dalyviams.

668.2

Organizatoriai yra įpareigoti aprūpinti vartų teisėją viskuo, kad jis būtų
lengvai atpažįstamas.

668.3

Vartų teisėjai turi būti savo vietoje gerokai prieš čiuožimo startą. Jei reikia
organizatoriai turėtų aprūpinti vartų teisėjus apsaugine apranga nuo
nepalankių oro sąlygų ir turėtų kažkokia forma teikti maitinimą čiuožimų
metu.

668.4

Bet kokia įranga reikalinga atlikti vartų teisėjui paskirtas pareigas turėtų
būti suteikta.

669

Vartų teisėjų skaičius

669.1

Organizatoriai atsakingi už pakankamą skaičių laisvų kompetetingų vartų
teisėjų.

669.2

Oganizatoriai turi pranešti žiuri turimų vartų teisėjų skaičių treniruotėms,
o ypač varžyboms.

669.3

Olimpinėse žiemos žaidynėse, FIS pasaulio slidinėjimo čempionatuose ir
FIS pasaulio taurės varžybose vartų tesiėjų skaičių nustato žiuri.

670

Vaizdo kontrolė
Kai organizatoriai turi oficialią vaizdo kontrolės įranga, tada žiuri paskiria
oficialų vaizdo kontrolierių. Vaizdo kontrolieriaus pareigos yra stebėti
dalyvių čiuožimą trasoje.

680

Lazdos
Visos lazdos naudojamos kalnų slidinėjimo rungtyse yra apibrėžtos kaip
slalomo lazdos ir yra arba nelanksčios arba lanksčios lazdos.
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680.1

Nelanksčios lazdos
Turi būti apvalios, vienodos lazdos be sujungimų, su diametru tarp 20mm
ir 32mm. Jos turi būti tokio ilgio, kad įsmeigus kyšotų virš sniego 1.8m, ir
turi būti padarytos iš neskilinėjančios medžiagos (plastiko, plastikinio
bambuko ar medžiagos su panačiomis savybėmis).

680.2

Lanksčios lazdos
Lanksčioslazdos yra įrengtos su spyruokliniais vyriais. Jie turi atitikti FIS
reikalavimus.

680.2.1

Lanksčių lazdų naudojimas
Lanksčios lazdos turi būti naudojamos visose kalnų slidinėjimo FIS
kalendoriuje paskelbtose važybose, išskyrus greitojo nusileidimo rungtį.
Lanksčios lazdos greitajame nusileidime gali būti naudojamos žiuri
prašymu.

680.2.1.1 Slalomas
Slalomo lazdos turi būti raudonos arba mėlynos spalvos. Posūkio lazdos
turi būti lanksčios.
680.2.1.2 Didysis slalomas ir supermilžinas
Didžiojo slalomo ir supermilžino rungtyse naudojamos dvi poros slalomo
lazdų, kiekvienoje poroje, tarp lazdų yra vėliavėlė. Vartų vėliavėlės turėtų
būti pritvirtintos ar surištos, kad jos galėtų lenvai būti ištrauktos ar atrištos
nuo kitos lazdos. Posūkio lazda turi būti lanksti.
680.2.2

FIS reikalavimai lanksčioms lazdoms
Visa papildoma informacija apie lanksčių lazdų konstrukcijas ir
funkcionavimą yra regalmentuojama galiojančiose FIS lanksčių lazdų
reikalavimuose.

690

Vartų vėliavėlės didžiojo slalomo ir supermilžino rungtims
Visi vartų vėliavėlės, atitinkančios FIS reikalavimus, tuir būti naudojamos
varžybose, paskelbtose FIS kalendoriuje. Patvirtintų vėliavėlių sąrašas yra
paskelbtas FIS internetinėje svetainėje. Tarptautinių slidinėjimo varžybų
taisyklių 901.2.2 ir 1001.3.2 straipsniai išlieka galiojantys.
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690.1

Išsilaisvinimas susidūrimo atveju
Vartų vėliavėlės turėtų atislaisvinti nuo lazdos kai dalyvis įkliūna joje. Vartų
vėliavėlės turi atitikti tesatvimo reikalavimus, kurie aprašyti vartų
vėliavėlių patvirtinimo reikalavimuose.

690.2

Atsiskyrimo nebūvimas nomalaus susidūrimo su lazda metu
Normalaus susidūrimo metu, vartų vėliavėlė neturėtų atiskirti nuo lazdų.
Vartų vėliavėlės turi atitikti tesatvimo reikalavimus, kurie aprašyti vartų
vėliavėlių patvirtinimo reikalavimuose.

690.3

Vėjo pralaidumas
Vartų vėliavėlės turi būti padarytos iš vėjui pralaidžios medžiagos.

690.4

Reklama ant vėliavėlių
Reklama ant vartų vėliavėlių neturėtų sumažinti vėjo pralaidumo ir
atpalaiduoti vartų mechanizmo.
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3 Dalis

Specialios taisyklės skirtingoms rungtims
700

Greitasis nusileidimas

701

Techniniai duomenys

701.1

Nuolydis

701.1.1

Vyrų trasos
Olimpinėms žiemos žaidynėms, FIS pasaulio slidinėjimo čempionatams ir
FIS pasaulio taurėms:
- 800m (išskirtiniais atvejais 750m) – 1100m
Žemyninėms taurėms:
- 500m – 1100m
Visoms kitoms FIS varžyboms:
- 450m – 1100m (U21-U18 (jaunimo) 700m)
2 čiuožimų varžybos:
- 350m – 450m

701.1.2

Merginų trasos
Visoms varžyboms:
- 450m – 800m (U21-U18 (jaunimo) 700m)
2 čiuožimų varžyboms:
- 350m – 450m

701.1.3

„Enrty League Races“ (ENL) merginų ir vyrų
1 čiuožimo varžyboms:
- 400m – 500m
2 čiuožimų varžyboms:
- 300m – 400m
Trasa greitajam nusileidimui turi būti patvirtinta su nurodytomis ENL
starto ir finišo vietomis.

701.2

Trasos ilgis
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Trasos ilgis turi būti išmatuotas matavimo juosta, ratu ar GPS ir
atspausdintas starto sąraše ir rezultatuose.
701.3

Vartai

701.3.1

Greitojo nusileidimo vartus sudaro 4 slalomo lazdos ir 2 vartų vėliavėlės.

701.3.1.1 Trasa sužymėta raudonais ir mėlynais vartais (žiūrėti 701.3.2 straipsnį).
701.3.1.2 Jei vyrų ir meginų trasa ta pati, tai papildomi vartai merginoms turi būti
mėlyni.
701.3.2

Vartų vėliavėlėms naudojamos apytiksliai 0,75m pločIo ir 0,5m aukščio
stačiakampio formos audinio vėliavėlės. Jos yra pritvitinamos ant lazdų,
kad jos būtų kuo lengviau atpažįstamos dalyvių. Vietoj raudonos spalvos
audinio, gali būti naudojama šviesiai oranžinė. Jei saugumo tinklai yra tos
pačios spalvos kaip ir vartų vėliavėlės (dažniausiai raudoni ar mėlyni) ir kur
vartai negali būti matomi gerai dėl saugumo tinklų fono, tai tiems vartams
gali būti naudojama alternatyvi vartų vėliavėlių spalva (dažniausiai mėlyna
ar raudona).

701.3.3

Vartų plotis turi būti bent 8m.

702

Trasos

702.1

Bendrosios taisyklės greitojo nusileidimo trasoms
Olimpinių žiemos žaidynių, FIS pasaulio slidinėjimo čempionatų ir FIS
pasaulio taurių greitojo nusileidimo trasos turi būti ypatingai patikrintos,
tam, kad jos ne tik atitiktų techninius reikalavimus, bet ir būtų techniškai
sudėtingos.

702.2

Bendra trasų charakteristika
Greitajam nusileidimui yra būtingi šeši dalykai: technika, drąsa, greitis,
rizika, fizinis pasirengimas ir nuovoka. Greitojo nusileidimo trasoje nuo
starto iki finišo turi būti įmanoma slysti skirtingais greičiais. Sportininkas
pasirenka greitį ir veiksmus pagal savo slidinėjimo technikos įgūdžius ir
savo individualų atsakingą nuovokumą.
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702.3

Specialios trasos išsdėstymo taisyklės
Trasos įrastai turėtų būti apytiksliai 30m pločio. Inspektorius, paskirtas
trasos patvirtinimui, nusprendžia ar šis plotis pakankamas ir jei reikia, gali
liepti praplatinti. Jis taip pat gali leisti mažesnį nei 30m plotį, atsižvelgiant į
liniją ir vietovės reikalavimus, iki tol, kol trasos vietos prieš ir po siaurų
vietų leidžia tai. Taip pat kur reikia posūkių išorėje turėtų būti paplanuotos
kritimo vietos. Turėtų būti galimybės kontroliuoti greitį ypatingai artėjant
prie krašto, nusileidimo ir pakilimo.
Nebūtinai visos trasos dalys turi būti čiuožiamos pilnu greičiu. Paviršiai gali
būti palikti savo natūraliame būvyje.
Kliūtys, dėl kurių dalyvis gali būti išsviestas iš trasos, turėtų būti kaip
įmanoma geriau apsaugotos su saugumo tinklais, saugumo tvorelėm,
minkštais kamšalais ar panašiomis priemonėmis, jei reikia kartu su slidymo
lapais. Saugumo įrangos funkcijos turi altaikyti oro sąlygas būdingas kalnų
slidinėjimui.

702.4

Transporto proemonės
Startą pasiekti turi būti galima liftu arba autobusu.

703

Trasos planavimas

703.1

Vartų įsmeigimas

703.1.1 Vartai tur būti įsmeigti ant nubrėžtos varžybų linijos.
703.1.2 Prieš sudėtingus šuolius ar sudėtingus pračiuožimus greitis kur įmanoma
turėtų būti kontroliuojamas atitinkamu trasos žymėjimu.
703.1.3 Išskitiniais atvejais, kai žiuri nuspendžia, kad išorės vartai turi būti pašalinti,
posūkio vartai atstoja visus vartus.
703.2

Trasos paruošimas ir inspektavimas

703.2.1 Visoms FIS kalendoriuje esančioms greitojo nusileidimo varžyboms varžybų
trasa turėtų būti visiškai paruošta varžyboms dar prieš pirmąjį žiuri
inspektavimą. Trasa tuėtų būti su visa įranga kaip aprašyta techninio
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patarėjo ar patvirtinimo ataskaitoje ar kaip nusprendžia organizatorius ir
techninis delegatas (olimpinėms žiemos žaidynėms, FIS pasaulio
čempionatams ir pasaulio taurei vyriausiasis teisėjas ar jo padejėjas) prieš
atvykstant komandoms.
703.2.2 Prieš treniruotės pradžią pirmąją oficialią treniruočių dieną, turi būti žiuri
inspektavimas su techniniu patarėju, jei jis yra, ir paprastai taip pat
dalyvaujant komandų kapitonams ir treneriams.
703.2.3 Prieš pirmosios oficialios treniruotės pradžią dalyvis turėtų atlikti išsamią
trasos patikrą.
703.2.4 Žiuri nariai turi būti pasiekiami, kad iš dalyvių ir trenerių priimtų prašymus ir
pasiūlymus dėl trasos, treniruotės ir t.t.

704

Oficiali treniruotė
Olimpinėms žiemos žaidynėms, FIS pasaulio slidinėjimo čempionatams, FIS
pasaulio taurei ir FIS žemyninei taurei greitojo nusileidimo rungčiai gali būti
išleisti specialūs nuostatai.

704.1

Pareiga dalyvauti
Oficiali traniruotė yra būtina varžybų dalis. Dalyviams yra būtina dalyvauti
treniruotėje. Visi kvalifikuoti dalyviai užsiregistravę į varžybas turi būti taip
pat įrašyti ir burtų keliu taukiami visuose oficialios treniruotės čiuožimuose.
Tai taip pat galioja, jei pakaitalas yra įgaliotas specialių taisyklių.

704.2

Trukmė
Turi būti suplanuotos trys dienos inspektavimui ir oficialiai treniruotei.

704.2.1 Dėl treniruočių dienų skaičiaus ar bent vieno treniruotės čiuožimo
sumažinimo gali nuspręsti žiuri.
704.2.2 Oficialios treniruotės nebūtinai turi būti iš eilės kiekvieną dieną.
704.3

Pasiruošimas varžyboms
Jau pirmą oficialios treniruotės dieną visa įranga (starto, trasos ir finišo
vietos) turi būti pilnai paruošta varžyboms.
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704.3.1 Visos minios kontrolės užtvaros turi būti užbaigtos.
704.4

Pirmojo pagalba ir medicininis aptarnavimas
Pirmoji pagalba ir medicininis aptarnavimas visą treniruočių laiką turi pilnai
veikti. Informacija dėl medicinos pagalbos reikalavimų yra pateikta FIS
medicinos vadovo pirmame skyriuje.

704.5

Lifto paslaugų iki starto pirmumas
Organizatoriai turi pasirūpinti, kad dalyviams ir ypatingai akredituotiems
teisėjams būtų užtikrintas pirmumas naudojantis lifto paslaugomis iki
starto, tam, kad treniruočių laikas būtų pilnai išnaudotas be laukimo.

704.6

Treniruočių numeriai
Dalyviai turi vilkėti treniuočių numerius visų oficialių treniruočių metu.

704.7

Starto tvarka
Starto teisėjas ar žiuri paskirtas teisėjas turi patikrinti ar dalyviai iš starto
sąrašo treniuotėje startuoja pagal treniruočių starto sąrašą ir ar laikomasi
stato intervalų.

704.8

Treniruotės su laikais

704.8.1 Per paskutines dvi treniruočių dienas bent vieną iš jų turiu būti fiksuojami
laikai.
704.8.2 Užfiksuoti laikai turi būti perduoti komandų kapitonams bent jau per
komandų kapitonų susirinkimą, bet taip pat gali būti paskelbta per
garsiakalbį ar paskelbta pranešimų lentoje po kiekvieno dalyvių čiuožimo.
704.8.3 Dalyvis turi dalyvauti bent vienoje treniruotėje, kur fiksuojamas laikas.
704.8.4 Nukritus, sustojus ar pasivijus kitam dalyviui per treniruotės čiuožimą,
dalyvis privalo nučiuožti už varžybų linijų. Greitojo nusileidimo treniruotės
čiuožimo tęsimas yra neleistinas. Tačiau jis gali judėti į priekį iki finišo trasos
kraštu.
114

704.8.5 Esant oro pasikeitimams (snigimui ir t.t.) tarp paskutinės treniruotės dienos
ir varžybos dienos, dalyviams turi būti suorganizuotas trasos inspektavimas
varžybų dieną.
704.8.6 Kai tik įmanoma, vienas treniruotės čiuožimas turėtų būti tuo pat metu kaip
numatyta varžybose.

705

Geltona vėliava

705.1

Inspektavimas
Žiuri gali nustatyti geltonų vėliavų vietas treniruotėse ir varžybose, kurios,
jei reikia, gali būti mojuojamos, kad įpėti kitą dalyvį. Vėliavų vieta turi būti
nustatyta prieš pirmąjį inspektavimą ir turėtų būti atpažįstama dalyvių.

705.2

Treniruotės
Kai dalyvis yra sustabdomas treniruotėje su geltona vėliava, jis turi teisę
tęsti savo čiuožimą nuo tos vietos, kurioje buvo sustabdytas.
Dalyviui paprašius, žiuri narys gali leisti jam kartoti čiuožimą, jei tai
įmanoma organizaciniu požiūriu ir tai nesudaro vėlavimo. Jei pakartotinis
čiuožimas patvirtinamas, tai tampa dalyvio pareiga pasirodyti vyriausiajam
starto teisėjui iki paskutinio dalyvio starto, kitu atveju patvirtinimas bus
anuliuotas.

705.3

Varžybos
Kai dalyvis sustabdomas varžybų metu, tai jis turi teisę dar kartą čuožti, jei
žiuri mano, kad tai įmanoma organizaciniu požiūriu. Žiuri turi užtikrinti, kad
dalyvio pakartotinis čiuožimas įvyktų prieš paskutinį dalyvį, esantį varžybų
starto sąraše.

705.4

Pareiga
Kai dalyvis stabdomas mojuojant geltona vėliava, jis turi nedelsiant sustoti.

705.5

Įsakymai
Esant komandoms „Startas sustabdomas“ arba „Startas sustabdomas,
geltona vėliava“, vyriausiasis starto teisėjas turi uždaryti startą. Jis privalo
kuo greičiau atsiliepti per radiją ir pranešti, kad startas uždarytas ir pasakyti
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paskutinio startavusio dalyvio starto numerį ir sulaikyto dalyvio starto
numerį („starto sustabdymo patvirtintas, 23 numeris trasoje, 24 numeris
starte“). Žiuri narys, kuris sušaukė „startas sustabdomas“, yra atsakingas už
geltoną vėliavą, kuri yra būtina, kad sutabdyti dalyvius trasoje.

706

Greitojo nusileidimo rungties vykdymas

706.1

Vieno čiuožimo greitasis nusileidimas
Greitasis nusileidimas bus vykdomas vienu čiuožimu.

706.2

Dviejų čiuožimo greitasis nusileidimas

706.2.1 Jei šalies topografija nesudaro galimybės surengti greitojo nusileidimo
rungtį su reikalingu nuolydžiu, kuris nustatytas taprtautinėse slidinėjimo
varžybų taisyklėse, tada gali būti organizuojami du čiuožimai.
706.2.2 Rezultatai bus skaičiuojami sudedant dviejų čiuožimų laikus. Bus naudojama
taisyklė „Starto tvarka antrąjam čiuožimui“ (621.11 straipsnis).
706.2.3 Visos greitojo nusileidimo taisyklės galioja varžyboms su dviem čiuožimais.
Žiuri vadovauja kilus problemoms dėl trasos, treniruočių ir dviejų čiuožimų.
706.2.4 Abu čiuožimai turėtų vykti tą pačią dieną.

707

Šalmai
Oficialiose treniruotėse ir varžybose visi dalyviai ir testuotojai privalo dėvėti
šalmą, kurie atitinka FIS įrangos reikalavimus.
Minkšta ausų apsauga yra leidžiama tik šalmams, naudojamiems slalomo
rungtyje.

800

Slalomas

801

Techniniai duomenys

801.1

Nuolydis
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801.1.1

Vyrų trasos
Olimpinėms žiemos žaidynėms, FIS pasaulio slidinėjimo čempionatams ir
FIS pasaulio taurėms:
- 180m – 220m
Visoms kitoms FIS varžyboms:
- 140m – 220m

801.1.2

Merginų trasos
Olimpinėms žiemos žaidynėms, FIS pasaulio slidinėjimo čempionatams ir
FIS pasaulio taurėms:
- 140m – 220m
Visoms varžyboms:
- 120m – 200m

801.1.3

U16 – U14 trasos
- 100m – 160m

801.1.4

„Enrty League Races“ (ENL) merginų ir vyrų
- 80m – 120m (Vyrams 140)
3 čiuožimų varžyboms:
- mažiausiai 50m

801.2

Vartai

801.2.1

Slalomo vartus sudaro dvi lazdos (680 straipsnis) arba kur nėra išorinės
lazdos, vartus sudaro tik posūkio lazda.

801.2.2

Iš eilės einančios lazdos turi pakaitomis būti mėlynos ir raudonos.

801.2.3

Vartai turi būti mažiausiai 4m ir daugiausiai 6m pločio. Atstumas tarp
posūkio lazdos ir sekančių vartų posūkio lazdos turi būti ne mažiau kaip
6m ir ne daugiau kaip 13m (galioja visoms kategorijoms).
Išimtis U16 – U14 varžyboms:
- tarp 7m ir 11m
Atstumas tarp vartų su kombinacijoms („hairpin“ ar vertikali) turi būti ne
mažesnis kaip 0.75m ir ne didesnis kaip 1m. Vartai su „hairpin“ ar
vertikaliom kombinacijom turi būti pastatyti tiesia linija. Tarpiniai vartai
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turi būti mažiausiai 12m ir daugiausiai 18m atstumu
varžyboms 15m) nuo posūkio lazdos iki posūkio lazdos.
801.2.4

(U16 – U14

Krypties keitimų skaičius ( krypties keitimų skaičius suapvalintas iki
dešimtųjų) visoms FIS varžyboms:
- nuo 30% iki 35% nuolydžiui, +/- 3 krypties keitimai
Išimtis U16 – U14 varžyboms:
- nuo 32% iki 38% +/- 3 krypties keitimai.
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802

Trasos

802.1

Bendrosios trasos taisyklės

802.1.1

Olimpinėse žiemos žaidynėse ir FIS pasaulio slidinėjimo čempionatuose
trasa turi būti įrengta šlaite, kurio nuolydis apytiksliai nuo 33% iki 45%.
Gali būti net gi mažiau apytiksliai 33%, tačiau gali viršyti apytikslius 52% tik
labai trumpose trasos atkarpose.

802.1.2

Ideali slalomo trasa, atsižvelgiant į žemėjimą ir nuolydį nurodytus viršuje,
turi būti padaryta iš eilė posūkių, kad dalyvis galėtų derinti greitį su švariu
ir tiksliu posūkių įveikimu.

802.1.3

Slalomas turėtų sudaryti sąlygas greitam visų posūkių užbaigimui. Trasa
neturėtų reikalauti akrobatikos nesuderinamos su normalia slidinėjimo
technika. Tai turėtų būti techniškai aiškių figūrų pritaikytų prie vietovės
derinimas susietas su vienais ar keliais vartais, leidžiančiais tolygų
čiuožimą, bet tuo pačiu išbandant daugybę slidimo technikų, įtraukiant ir
krypties keitimą su labai skirtingu spinduliu. Vartai neturėtų būti įrengti tik
žemyn nuolydžiu, bet ir taip, kad būtų reikalingi pilni posūkiai
besikeičiantys su perėjimais.

802.1.4

Trasos paruošimas
Slalomo varžybos turi vykti ant kuo įmanoma kietesnio trasos paviršiaus.
Jei sninga varžybu metu, trasos vadovas turi užtikrinti, kad sniegas būtų
suspaustas arba, jei įmanoma, pašalintas nuo trasos.

802.2

Plotis
Jei ant to pačio šlaito vyksta du čiuožimai, tai trasa turi būti apytiksliai 40m
pločio.

803

Trasos planavimas

803.1

Trasos distancininkas

803.1.1

Pirminis inspketavimas
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Šis inspektavimas turi būti įvygdytas trasos distancininko, prieš jam
suplanuojant trasą. Slalomas turėtų atitikti vidutiniškai 30 pirmų dalyvių
gebėjimus.
803.2

Vartų kombinacijų skaičius
Slalomą turi sudaryti horizontalūs (atviri) ir vertikalūs (uždari) vartai, taip
pat mažiausiai viena ir daugiausiai trys vertikalios kombinacijos, sudarytos
iš 3-4 vartų, ir bent jau 3 „hairpin“ kombinacijų. Taip pat turi sudaryti
mažiausiai viena ir daugiausiai 3 tarpinių vartų kombinacijos.

803.2.1

Jauniai
- U14: Daugiausiai 2 „hairpin“ kombinacijos ir daugiausiai 1 vertikali
kombinacija, sudaryta iš daugiausiai 3 vartų.
- U16: Daugiausiai 3 „hairpin“ kombinacijos ir daugiausiai 2 vertikalios
kombinacijos, sudarytos iš 3, daugiausiai 4 vartų.
- Taip pat turi būti sudarytas iš mažiausiai vienų ir daugiausiai trijų tarpinių
posūkių
Trasa neturėtų specialių techninių kliūčių.
Lanksčios lazdos turi būti plonos (25 – 28.9 mm).

803.3

Vartai ir vartų kombinacijos
Patys svarbiausi vartų tipai ir vartų kombinacijos yra: horizantalūs (atviri)
vartai, vertikalūs (uždari) vartai, vertikali kombinacija, „hairpin“
kombinacija ir tarpinių vartų kombinacija.

803.4

Planavimas
Planuojant trasą turėtų būti laikomasi šių principų:

803.4.1

Monotoniškų standartizuotų vartų kombinacijų vengimas.

803.4.2

Vartų, kurie sukelia labai greitą ir staigų dalyvių stabdymą, turėtų būti
vengiama, nes jie gadina čiuožimo sklandumą nedidinant kliūčių, kurias
turėtų turėti slalomas.

803.4.3

Rekomenduojama prieš sudėtingas vartų kombinacijas įrengti bent vienus
vartus, kurie leistų dalyviui valdomai praslysti pro sudėtingas
kombinacijas.
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803.4.4

Nerekomenduojama įrengti sudėtingo vartų kirtimo arba pradžioje
dešinėje pusėje arba trasos pabaigoje. Paskutiniai vartai turėtų būti
gerokai greitesni, kad dalyvis kirstų finišą tinkamu greičiu.

803.4.5

Jei įmanoma, paskutiniai vartai neturėtų būti labai arti finišo. Jie turėtų
nukreipti dalyvį link finišo vidurinės dalies. Jei šlaito plotis tą sąlygoja,
paskutiniai vartai gali būti bendri abejoms trasosm, su sąlyga, kad
išlaikoma nustatyta mėlynų ir raudonų vartų kaita.

803.4.6

Slalomo lazdos turėtų būti įsmeigtos (įsuktos) trasos vadovo arba jo
padejėjo iškart po to, kai jie buvo nustatyti, kad trasos distancininkas
galėtų vadovauti procesui.

803.5

Slalomo trasos patikrinimas
Kai tik trasos distancininkas suplanuoja, žiuri turi patikrinti, kad trasa būtų
paruošta varžybmoms, ypatingą dėmesį skiriant, kad:
- slalomo lazdos yra tvitai įsmeigtos (įsuktos).
- vartai eina tinkama spalvų tvarka.
- jei reikia, lazdų vieta yra pažymėta.
- numeriai ant išorės lazdų eina teisinga tvarka.
- lazdos yra pakanakamai aukštai išsikišusios virš sniego.
- dvi slalomo trasos yra pakankamai toli viena nuo kitos, kad išvengti
dalyvių paklaidinimo.
- atsarginės lazdos yra tinkoje vietoje, kad nepaklaidinti dalyvių.
- startas ir finišas yra pagal 613 ir 615 straipsnius.

804

Vienos lazdos slalomas
Visos tarptautinės slidinėjimo varžybų taisyklės yra galiojančios, išskyrus
šias:

804.1

Vienos lazdos slalomas yra leidžiamas tik taprtautinėse FIS lygio varžybose
(žiūrėti 201.3.4, 201.3.5 ir 201.3.6 straipsnius).

804.2

Vienos lazdos slalomas neturi tarpinių vartų, kombinacijų („hairpin“,
vertikli) ir išorinių lazdų, išskyrus pirmus ir paskutinius vartus.
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804.3

Kur nėra išorinės lazdos, abi kojos ir slidžių galai turi kirsti posūkio lazdą
toje pačioje pusėje, laikantis normalios slalomo varžybų linijos kertant
įsivaizduojamą liniją nuo posūkio lazdos iki posūkio lazdos. Jei dalyvis
pameta slidę nepadaręs klaidos, pvz. neapžergus lazdos, tada likusios
slidės galas ir abi kojos turi įvykdyti abu reikalavimus. Jei dalyvis
neteisingai kerta įsivaizduojamą liniją nuo posūkio lazdos iki posiūkio
lazdos ir nesilaiko normalios varžybų linojos, tada jos turi užlipti atgal ir
pračiuožti pro praleistą posūkio lazdą. Ten, kur yra išorinė lazda (pirmi ir
paskutiniai vartai, tarpiniai vartai ir kombinacijos („hairpin“, vertikali)
galioja 661.4.1 straipsnis.

123

124

805

Startas

805.1

Starto intervalai
Slalomo rungtyje startas vyksta neviedonais intervalais. Laiko fiksavimo ir
skaičiavimo vadovas arba jo padejėjas pasako startininkui kada kiekvienas
dalyvis turėtų startuoti, pagal susitarimą su žiuri. Trasoje esantis dalyvis
neturi kirsti finišo linijos prieš kito dalyvio startą.

805.2

Starto tvarka

805.2.1

Pirmame čiuožime vienas po kito pagal starto numerius.

805.2.2

Antrajam čiuožimui žiūrėti 621.11 straipsnį.

805.3

Starto signalas
Kai tik startininkas gauna leidimą kitam startui, jis duoda dalyviui įspėjimą
„Ready“ (pasiruošti), „Attention“, „Achtung“ (dėmesio) ir po kelių
sekundžių starto singnalą „Go! Partez! Los!” (Maršt). Dalyvis turi startuoti
per 10 sekundžių po šio įsakymo.

805.3.1

Dalyvis turi pasirodyti daugiausiai po vienos minutės, kai buvo pakviestas
teisėjo. Dalyviai turi atsižvelgti į ankstesnius starto laikus dėl neatvykusių
ankstesnių dalyvių. Vyriausiasis starto teisėjas vis dėlto gali leisti atidėjimą,
dėl jo manymu nenumatytų aplinkybių. Abejotinais atvėjais jis gali laikinai
leisti dalyviui startuoti, įtraukiant į normalią starto tvarką. Vyriausiasis
starto teisėjas priims reikalingus sprendimus.

805.4

Galionatis startas ir falstartas
Kiekvienas dalyvis privalo startuoti pagal 805.3 straipsnį, kitu atveju jis bus
diskvalifikuotas.

806

Slalomo vykdymas

806.1

Du čiuožimai
Slalomo rungtis privalo būti nuspręsta dviem čiuožimais dvejose
skirtingose trasose. Abi trasos turi būti naudojamos viena po kitos, žiuri
nuspręsta tvarka. Dalyvių padalintų į dvi grupes startavimas vienu metu
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abejose trasose yra neleistinas. Kai tik įmanoma, abu čiuožimai turi būti
vykdomi tą pačią dieną.
806.2

Antrojo čiuožimo apribojimai
Žiuri turi teisę sumažinti antrojo čiuožimo dalyvių skaičių iki pirmojo
čiuožimo starto sąrašo pusės. Sprendimas turi būti priimtas ne vėliau kaip
valandai likus iki pirmojo čiuožimo starto.

806.3

Vaizdo ir filmo kontrolė
Olimpinėse žiemos žaidyėse, FIS pasaulio slidnėjimo čempionatuose, FIS
pasaulio taurėje ir FIS europos taurėje organizacinis komitetas turi
suorganizuoti vaizdo įrašymą, kad visas slalomas galėtų būti įrašytas.
Kitose FIS kaldendoriuje esančiose varžybose, vaizdo ar filmo kontrolė yra
rekomenduojama.

807

Šamlai
Visi dalyviai ir testuotojai oficialių treniruočių ir varžybų metu privalo
dėvėti šalmus, kurie atitinka FIS įrangos reikalavimus.
Minkštos ausų apsaugos yra leidžiamos tik šalmams, naudojamiems
slalomo rungtyje.

900

Didysis slalomas

901

Techniniai duomenys

901.1

Nuolydis

901.1.1

Vyrų trasos
- 250 m – 450 m

901.1.2

Merginų trasos
- 250 m – 400 m

901.1.3

Olimpinėms žiemos žaidynėms, FIS pasaulio slidinėjimo čempionatams ir
FIS pasaulio taurei mažiausiais nuolydis yra 300 m (merginų ir vyrų).

126

901.1.4

U16 – U14 trasos
- 200 m – 350 m
U16 grupei didžiojo slalomo rungtį turi sudaryti du čiuožimai, o U14 grupei
tokia galimybė turėtų būti suteikta.

901.1.5

„Entry League races“ (ENL) merginų ir vyrų
- 200 m – 250 m

901.2

Vartai

901.2.1

Didžiojo slalomo vartai susideda iš 4 lazdų (680.2.1.2 straipsnis) ir 2 vartų
vėliavėlių.

901.2.2

Vartai turi paeiliui keistis raudonai ir mėlynai. Vartų vėliavėlės yra
maždaug 75 cm pločio ir maždaug 50 cm aukščio. Jos yra pritvirtinamos
tarp lazdų taip, kad žemiausias vėliavėlės kampas yra maždaug 1 m virš
sniego ir kad galėtų nuplyšti ar ištrūkti nuo lazdos (taip pat žiūrėti 690
straipsnį).

901.2.3

Vartai turi būti bent 4m ir daugiausiai 8m pločio. Atstumas tarp dviejų
gretimų vartų atrimiausių lazdų turi būti ne mažesnis kaip 10 m. U16 – U14
varžybose atstumas tarp posūkio lazdų ir kito posiūkio lazdos turi būti ne
daugiau kaip 27 m.

901.2.4

Didysis slalomas turi būti įrentas taip (krypties keitimo skaičius,
suapvalintas dešimtimis):
- 11 -15% nuo nuolydžio metrais
- U16 – U14: 13 – 18% nuo nuolydžio
- Entry League (ENL): 13 – 15% nuo nuolydžio

902

Trasos

902.1

Bendrosios trasos taisyklės
Vietovė geriausiai turėtų būti vingiuota ir kalvota. Trasa įprastai turėtų būti
maždaug 40 m pločio.
Inspektorius paskirtas trasos patvirtinimui nusprendžia ar šis plotis yra
pakankamas ir, jei reikia, gali liepti, kad ji būtų praplatinta. Jis taip pat gali
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leisti mažesnį nei maždaug 40 m plotį, priklausomai nuo linijos ir vietovės
reikalvimų, iki tol, kol trasos vietos prieš ir po siaurų vietų leidžia tai.
902.2

Trasos paruošimas
Trasa turi būti paruošta taip pat kaip greitojo nusileidimo varžyboms.
Trasos vietos, kur vartai yra paruošti ir kur dalyviai turi sukti, privalo būti
paruoštos kaip slalomui.

903

Trasos planavimas

903.1

Planavimas
Planuojant didįjį slalomą turi būti laikomasi šių principų:

903.1.1

Pirmas čiuožimas turėtų būti suplanuotas dieną prieš varžybas. Abu
čiuožimai gali būti paplanuoti toje pačioje trasoje, bet antrasis čiuožimas
turi būti dar kartą paruoštas.

903.1.2

Sumanus vietovės panaudojimas planuojant didžiojo slalomo trasą
daugeliu atveju yra kur kas svarbiau nei planuojant slalomui, nuo tada, kai
kombinacijos turi kur kas mažesnį vaidmenį dėl nustatyto vartų pločio ir
didesni atstumo tarp jų. Dėl to yra geriau įrengti daugiausiai vienus vartus
išnaudojant kuo įmanoma daugiau vietovės. Kombinacijos gali būti
daromos daugiausiai neįdomiose vietovėse,

903.1.3

Didysis slalomas susideda iš daugybės ilgų, vidutinių ir trumpų posiūkių.
Dalyvis turėtų lasvai pasirinkti savo trajektorija tarp vartų. Kur tik
įmanoma, turėtų būti naudojamas visas kalvos plotis. Išskirtinais atvejais
nuspręstais žiuri, vietose, kur išorės vartai turėtų būti pašalinti, posūkio
vartai skaitosi kaip visi vartai.

903.1.4

Trasos distancininkas planuojant trasą jauniams turėtų atsižvelgti į dalyvių
fizinį pasirengimą.

904

Vienų vartų didysis slalomas
Visos tarptautinės slidinėjimo varžybų taisyklės yra galiojančios, išskyrus
šias:
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904.1

Vienų vartų didysis slalomas yra leidžiamas tik taprtautinėse FIS lygio
varžybose (žiūrėti 201.3.4, 201.3.5 ir 201.3.6 straipsnius).

904.2

Vienų vartų didysis slalomas neturi išorinių vartų, išskyrus pirmus ir
paskutinius vartus ir tarpinius vartus.

904.3

Kur nėra išorinės lazdos, abi kojos ir slidžių galai turi kirsti posūkio lazdą
toje pačioje pusėje, laikantis normalios didžiojo slalomo varžybų linijos
kertant įsivaizduojamą liniją nuo posūkio lazdos iki posūkio lazdos. Jei
dalyvis pameta slidę nepadaręs klaidos, pvz. neapžergus lazdos, tada
likusios slidės galas ir abi kojos turi įvykdyti abu reikalavimus. Ten, kur yra
išorinė lazda, (pirmi ir paskutiniai vartai, tarpiniai vartai ir kombinacijos
(„hairpin“, vertikali) galioja 661.4.1 straipsnis.

904.4

Turėtų būti laikomasi visų taisyklių ir nuostatų susijusių su trasos pločiu, jei
yra įsivaizduojami išoriniai vartai.

905

Startas

905.1

Pirmajame čiuožime pagal starto numerius (621.3 ir 622 straipsnis)

905.2

Dėl starto tvarkos antrajame čiuožime žiūrėti 621.11 straipsnyje.

906

Didžiojo slalomo vykdymas

906.1

Didysis slalomas privalo būti vykdomas dviem čiuožimais (merginos ir
vyrai). Antrasis čiuožimas gali būti rengiamas toje pačioje trasoje, bet
vartai turi būti iš naujo įrengti. Jei įmanoma, abu čiuožimai turėtų vykti tą
pačią dieną.

906.2

Didžiojo slalomo apribojimai
Žiuri turi teisę sumažinti antrojo čiuožimo dalyvių skaičių iki pirmojo
čiuožimo starto sąrašo pusės. Sprendimas turi būti priimtas ne vėliau kaip
vieną valandą prieš pirmojo čiuožimo starto.

906.3

Vaizdo kontrolė
Jei įmanoma, 806.3 straipsnis yra taikomas didžiąjam slalomui.
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907

Šalmai
Visi dalyviai ir testuotojai oficialių treniruočių ir varžybų metu privalo
devėti šalmą, kuris atitinka FIS įrangos reikalavimus.
Minkšta ausų apsauga yra leidžiama tik šalmams, naudojamiems slalome.

1000

Supermilžinas

1001

Techniniai duomenys

1001.1

Nuolydis

1001.1.1

Vyrų trasos
Olimpinėms žiemos žaidynėms, FIS pasaulio slidinėjimo čempionatams, FIS
pasaulio taurėms ir žemyninėms taurėms:
- 400 m – 650 m
Visoms kitoms FIS varžyboms:
- 350 m – 650 m

1001.1.2

Merginų trasos
Olimpinėms žiemos žaidynėms, FIS pasaulio slidinėjimo čempionatams ir
FIS pasaulio taurėms:
- 400 m – 600 m
Visoms kitoms FIS varžyboms:
- 350 m – 600 m

1001.1.3

U16 – U14 trasos
- 250 m – 450 m

1001.1.4

Entry League races (ENL)
- 350 m – 500 m

1001.2

Trasos ilgis
Trasos ilgis turi būti nustatytas su matavimo juosta, ratu ar GPS ir
paskelbtas starto sąraše ir rezultatuose.
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1001.3

Vartai

1001.3.1

Supermilžino vartus sudaro keturios slalomo lazdos (680.2.1.2 straipsnis) ir
dvi vartų vėlievėlės.

1001.3.2

Vartai turi pakaitomos keistis raudonai ir mėlynai. Vartų vėliavėlės yra
maždaug 75 cm pločio ir maždaug 50 cm aukščio. Jos yra įtempiamos tarp
lazdųų taip, kad žemiausias vėliavėlės kraštas yra maždaug 1 m virš sniego
ir turėtų būti nuplėšiamos ar nutraukiamos (690 straipsnis).

1001.3.3

Atviri vartai turi būti mažiausiai 6 m ir daugiausiai 8 m pločio, o vertikali
vartai mažiausiai 8 m ir daugiausiai 12 m pločio.

1001.3.4

Supermilžinas turi būti paruoštas taip: (krypčių keitimo skaičius
suapvalintas iki dešimtųjų)
FIS lygio varžyboms 7% nuo nuolydžio lygu mažiausiam krypčių pasikeitimo
skaičiui. Olimpinėms žiemos žaidynių, FIS pasaulio slidinėjimo čempionatų,
FIS pasaulio jaunimo čempionatų ir žemyninei taurės lygio varžyboms 6%
nuo nuolydžio lygu mažiausiam krpyties pasikeitimų skaičiui.
Atstumas tarp dviejų gretimų vartų posūkių turi būti mažiausiai 25 m
(išskyrus: 1003.1.1 straipsnį).
U16 – U14 varžyboms: mažiausiai 8%, daugiausiai 12% nuolydžio krypties
pasikeitimų.
Entry League races (ENL): mažiausiai 7% nuo nuolydžio.

1002

Trasos

1002.1

Bendrosios trasos taisyklės
Jei įmanoma, vietovė turėtų būti vingiuota ir kalvota. Įprastai turėtų būti
maždaug 30 m pločio.
Inspektorius paskirtas trasos patvirtinimui nusprendžia ar šis plotis yra
pakankamas ir jei reikia, gali liepti jį praplatinti. Jis taip pat gali lesiti
mažesnį nei maždaug 30m plotį, priklausomai nuo linijos ir vietovės
reikalavimų, iki tol, kol trasos vieta prieš ir po siaurų vietų leidžia tai.

1002.2

Trasos paruošimas
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Trasa turi būti paruošta kaip greitojo nusileidimo trasa. Trasos atkarpos,
kuriose yra vartai ir kur dalyviai keičia kryptį, privalo būti paruoštos kaip
slalomui.
1002.3

Nemokamas slidinėjimas ant varžybų kalno
Jei įmanoma, dalyviams turėtų būti skirta galimybė nemokamai paslidinėti
ant uždaryto varžybų kalno dar neparuošus trasos.

1002.4

Jaunių supermilžino trasos patvirtinimas
Visos supermilžino trasos naudojamos U16 – U14 turi būti patvirtintos. Jei
naudojama trasa yra patvirtinta FIS didžiajam slalomui, tada FIS techninio
patarėjo saugumo inspektavimas yra būtinas.

1003

Trasos planavimas

1003.1

Planavimas
Planuojant supermilžino trasą, turi būti laikomasi šių principų:

1003.1.1

Rekomenduojama taip suplanuoti įrengti vartus, kad vietovė būtų
panaudojama geriausiai. Vartų kombinacijos pagal 803.3 yra leidžiamos tik
mažais kiekiais. Atstumas tarp gretimų pasūkio lazdų šiuo atveju gali būti
mažiau nei 25m, bet bent jau 15m.

1003.1.2

Supermilžiną turėtų sudaryti daugybė ilgų ir vidutinių posiūkių. Dalyvis
turėtų laisvai pasirinkti savo trajektoriją tarp vartų. Yra neleidžiama įrėngti
vien žemyn šlaito nuolydžiu.

1003.1.2.1 Išskirtiniais atvejais nuspręstais žiuri, vietose, kur išorės vartai yra
pašalinami, posūkio vartai skaitosi kaip visi vartai.
1003.1.3

Kur leidžia vietovė, gali būti irengti šuoliai.

1003.1.4

U16 – U14 supermilžnas turėtų sudarytas iš įvairių čiuožimo formų.
Paprastąją formą turėtų sudaryti šuolių ir slydimo elementai. Trasos
pasirinkimas ir planavimas turėtų atitikti greitį ir U16 – U14 galimybių lygį.
Jie turėtų išmokti valdyti greitį ir slydimą.
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1003.1.5

Trasos planavimas U14
Skirtingos trasos turėtų būti skirtos U14 ir U16, kurios turėtų sudaryti
skirtingo spindulio posūkiai pagal jų amžių. Tinkamos slidės U14
varžyboms yra didžiojo slalomo slidės.

1005

Startas
Starto tvarka ir starto intervalai pagal 621.3 ir 622 straipsnius.

1006

Supermilžino vykdymas
Supermilžinas rengiamas vienu čiuožimu.

1007

Šalmas
Visi dalyviai ir testuotojai oficialių treniruočių ir varžybų metu privalo
devėti šalmą, kuris atitinka FIS įrangos reikalavimus.
Minkštos ausų apsaugos yra leidžiamos tik šalmams, naudojamiems
slalome.

1008

Geltona vėliava
705 straipsnis taip pat taikomas.

1100

Dvikovė

1100.1

Bendrosios taisyklės
Kalnų dvikovės varžybos paremtos 201.6.2 ir 201.6.9 straipsniais gali būti
rengiamos pagal varžybų techninius reikalavimus ir specialius FIS
patvritintus reikalavimus.

1100.2

Dvikovės varžybos gali būti rengiamos visais lygiais. Kai taikomos specialios
taisyklės (pvz. olimpinėms žiemos žaidynėms, FIS pasaulio slidinėjimo
čempionatams, žemyninei taurei), šios taisyklės laikomos neatskiriama
tarptautinių slidinėjimo varžybų taisyklių dalis.

1100.3

Galimos dvikovės varžybų galimybės:
- Kalnų dvikovė
- Klasikinė dvikovė
- Specilios dvikovės rungčių formos
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1100.4

Dvikovės varžybos gali būti rengiamos kaip asmeninė ar komandinė
rungtis.

1100.5

Dalyviui duotas starto numeris pirmajam čiuožimui išlieka tas pats visiems
čiuožimams.

1100.6

Dvikovės varžybose rezultatai yra skaičiuojami tik jei dalyvis dalyvauja
kiekvienoje dvikovės rungtyje ir būna tarpiniuose rezultatuose.

1100.7

Dvikovės rezultatai yra skaičiuojami sudedant atskirų rungčių ar čiuožimų
varžybų laikus. Specialios dvikovės rungčių formos (1103 straipsnis) gali
būti skaičiuojamos pagal kitus nuostatus.

1100.8

Organizacinis komitetas pakvietime privalo pareikšti kiek dalyvių yra
tinkamų antrąjam ar bet kokiam tolesniam čiuožimui. Žiuri gali pakeisti tą
skaičių.

1100.9

Starto tvarka yra nustatoma kiekvienai rungčiai pagal 621 straipsnį.
Specialiom dvikovės rungčių formom žiūrėti 1103.2 straipsnį.

1100.10

Įvykusiom rungtims ar čiuožimams gali būti pasklebti tik preliminarūs
rezultatai. Oficialūs rezultatai paskelbiami tik tada, kai visos rungtys ar
čiuožimai yra pabaigiami.

1100.11

Skirtingų varžybų rungčių eilės tvarka gali būti nuspręsta organizatorių ir
turi būti paskelbta varžybų pranešime ir programoje. Žiuri gali daryti
pakeitimus.

1101

Kalnų dvikovė

1101.1

Greitojo nusileidimo arba supermilžino čiuožimo ( greičio rungtis) ir atskiro
slalomo čiuožimo rezultatas, skaičiuojamas pagal techninias slalomo ir
greitojo nusileidimo ar supermilžino taisykles. Kalnų dvikovės varžybos
susideda iš dviejų čiuožimų.
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1101.2

Greitojo nusileidimo ir supermilžino kalnų dvikovės varžybos turi būti
rengiamos trasose specialiai patvirtintose atitinkamai greitajam
nusileidimui ir supermilžinui. Slalomas gali būti rengiamas šiose trasose.

1101.3

Jei įmanoma, abu čiuožimai turėtų būti rengiami tą pačią dieną (išskirtys
gali būti nuspręstos tik žiuri).

1102

Klasikinė dvikovė

1102.1

Greitojo nusileidimo ir slalomo rezultatas. Kiekviena rungtis yra
apgalvojama atskirai.

1102.2

Jei slalomas rengiamas kaip antroji rungtis, tai dalyviai pažymėti K arba ZK
startuoja paskutiniai antrajame čiuožime, jei jie nėra kartu tarp 30
geriausių dalyvių.

1103

Specialios dvikovės rungčių formos

1103.1

Sujuntos varžybos, kurias sudaro trys (trikovė) arba keturios (keturkovė)
rungtys, rengiamos pagal 700 – 1000 straipsnius yra taip pat leidžiamos.

1103.2

FIS gali leisti daugiakovės varžybas, kurias sudaro viena ar kelios rungtys,
pagal tarptautinių slidinėjimo varžybų taisyklių 700 – 1000 straipsnius, ir
kitos FIS disciplinos ar kitos sporto rūšys (pvz. kalnų dvikovė sujunta su
šiaurės rungtimis arba plaukimo ar būriavimo varžybomis ir t.t.). FIS
patvirtinimas yra būtinas tokiems daugiakovės renginiams. Dalyvavimas ir
bendrosios taisyklės turi būti remiantis tarptautinių slidinėjimo varžybų
taisyklių nuostatais.

1210

Bendrosios komandinės varžybos

1210.1

Visi komandinių varžybų organizavimai yra leidžiami.

1210.2

Jei nėra susitariama kitaip, tai komanda susideda iš penkių dalyvių, iš kurių
tik trijų geriausių laikai yra skaičiuojami.

1210.3

Individualių komandų dalyviai turi būti nurodyti prieš burtų traukimą.
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1210.4

FIS taškai bus skiriami tik jei individualios rungtys vykdomos remiantis
tarptautinėmis slidinėjimo varžybų taisyklėmis.

1210.5

Komandos vieta bus nustatoma pagal kiekvienos komandos trijų geriausių
dalyvių varžybų taškų sumą. Esant lygiosioms, vieta nustatoma pagal
geriausią idividualų rezultatą.

1210.6

Bendra vieta, kiekvienos rungties komandos taškai skaičiuojami pagal
1100.7 straipsnį. Esant lygiosioms, geriausia komanda nustatoma pagal
komandos vietų tvarką greitąjame nusileidime, supermilžine, dižiąjame
slalome ir slalome.

1211

Komandinės dvikovės varžybos
Varžybos susideda iš dviejų čiuožimų (supermilžino ir slalomo) ir kiekvieno
čiuožimo keturių serijų.

1211.1

Dalyvavimas
Visoms komandoms bent jau su 4 dalyviais ( 2 vyrai ir 2 merginos), kurios
yra tinkamos dalyvauti atitinkamose rungtyse (supermilžine ir slalome),
yra leižiama registruotis.

1211.1.2

Dalyviai vienoje komandoje
Vienoje komandoje ir čiuožime turi startuoti daugiausiai 2 merginos ir 2
vyrai. Bendras komandos dydis yra ribojamas daugiausiai iki 6 dalyvių.

1211.2

Varžybų trasa
Merginos ir vyrai čiuožia tą pačią trasą.

1211.3

Registracija
Komandos yra užregisturojamos atvirkščia tvarka pagal FIS taškus.
Merginos gauna numerius nuo 1 iki 4, o vyrai nuo 5 iki 8, pagal abėcėlę.

1211.4

Reitingas
Dalyvių iš kiekvienos komandos reitingo vietų suma iš kiekvienos abiejų
čiuožimų serijos (vienos komandos 1 dalyvis yra serija) nustato
komandinių varžybų nugalėtoją.
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Lygių bendrų reitingo pozicijų sumų atveju, vertinamas geriausio reitingo
pozicijos numeris individualiose serijose (1M, 2V, 3M, 4V, 5M, 6V, 7M ir
8V). Jei vis tiek yra lygiosios, skaičiuojamos visų serijų laikų bendra suma.
1211.5

Dalyvių pasiskelbimas starte
Prieš pirmąją seriją merginos 5 minutes prieš serijos pradžią.
Visoms kitoms serijoms, po ankstesnės serijos pabaigos, 1 minutę prieš
kitos serijos pradžią.
Jei nėra pasisklebimo per žiuri nustatytą laiką, dalyviui neleidžiama
startuoti = DNS.

1211.6

Starto apribojimai
Vienas ir tas pats dalyvis FIS komandinėse dvikovės varžybose turi
startuoti tik vieną kartą čiuožime.

1212

Paralelinės šalių komandinės varžybos

1212.1

Varžybų tipas
Šalių komandinės varžybos vykdomos kaip paralelinės varžybos naudojant
didžiojo slalomo vartus ir vėliavėles.

1212.2

Komandos dydis
Vienos šalies bendras komandos dydis yra ribojamas iki daugiausiai 6
dalyvių ir bent du vienos lyties dalyviai. Dalyvis gali startuoti tik vieną
kartą.

1212.3

Komandų registravimas
Šalies komanda varžyboms turi būti užregistruota per 24 valandas, likusias
iki numatyto komandinių varžybo starto.

1212.3

Komandų reitingas
Komandos bus reitinguojamos pagal kiekvieno dalyvaujančio dalyvio FIS
taškų sumą, nuo mažiausių bendrų taškų iki didžiausių.

1212.5

Komandų paskirstymas
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Užregistruotos komandos bus suskirstytos į užbėgimus (ang. Heat) (4,8 ar
16) pagal jų reitingus. Turnyrinė lentelė bus sudaroma taip (pavyzdys 8
užbėgimų):
1 užbėgimas: 1 šalies reitinguose prieš 16 (paskutinį) šalies reitinguose
2 užbėgimas: 8 šalies reitinguose prieš 9 šalies reitinguose
3 užbėgimas: 5 šalies reitinguose prieš 12 šalies reitinguose
4 užbėgimas: 4 šalies reitinguose prieš 13 šalies reitinguose
5 užbėgimas: 3 šalies reitinguose prieš 14 (trečią nuo galo) šalies
reitinguose
6 užbėgimas: 6 šalies reitinguose prieš 11 šalies reitinguose
7 užbėgimas: 7 šalies reitinguose prieš 10 šalies reitinguose
8 užbėgimas: 2 šalies reitinguose prieš 15 (antrą nuo galo) šalies
reitinguose
Stipriausia šalis pagal komandos reitingus gaus pirmą starto numerį ir
paskutinė šalis gaus paskutinį starto numerį.
Merginos gaus starto numerius prasidedančius nuo 1, o vyrai nuo 5, pagal
abėcėlę. Jei užbėgimas nepilnas, tai likusi šalis automatiškai įgija teisę
kitam raundui.
1212.6

Varžybų vykdymas
Kiekvieną individualų etapą tarp dviejų konkurentų sudaro vienas
čiuožimas. Starto tvarka bus tokia (kaip pavyzdys pirmo užbėgimo):
„Raudona trasa“ pirma šalis M1 prieš „Mėlyną trasą“ paskutinę šalį M1
„Raudona trasa“ pirma šalis V1 prieš „Mėlyną trasą“ paskutinę šalį V1
„Raudona trasa“ pirma šalis M2 prieš „Mėlyną trasą“ paskutinę šalį M2
„Raudona trasa“ pirma šalis V2 prieš „Mėlyną trasą“ paskutinę šalį V2
Mėlyna trasa bus slidininko dešinėje.

1212.7

Laimėti taškai
Kiekvieno individualaus etapo laimėtojas laimi 1 tašką savo šaliai. Esant
lygiosioms individualiame etape, abiem šalims suteikiama po 1 tašką.
Jei lygiosios būna užbėgimų pabaigoje (2:2), tai šalis su mažiausiu bendru
laiku iš geriausių (esant lygiosioms, antrų geriausių) idividualių merginų ir
vaikinų čiuožimo laikų laimi užbėgimą.
Jei abu dalyviai griūna bet kokiame etape, tai pirmas dalyvis sėkingai
pasiekęs finišą tampa nugalėtoju. Jei abu dalyviai nepasiekia finišo, tai
dalyvis, kuris sėkmingai čiuožė ilgesnį atstumą, taps etapo nugalėtoju.
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1212.8

Diskvalifikacijos priežastys (skubios ir be protestų)
- Perslydimas iš vienos trasos į kitą
- Savanoriškas ar ne konkurento trukdymas
- Neteisingas vartų kirtimas (661.4.2 straipsnis)

1212.9

Apdovanojimai
Organizacinis komitetas gali įteikti apdovanojimus besivaržančioms
komandoms ir gali apdovanoti specialiais prizais už individualias varžybas,
pavyzdžiui greičiausią merginą ar vyrą arba žmogų laimėjusį daugiausiai
taškų.

1212.10

Taurės taškai
Taurės taškai gali būti paskirstyti remiantis atitinkamos taurės pakometičio
sprendimu.

1213

Specialios taurės taisyklės
Gali vykti specialios, ribotos varžybos, pavyzdžiui pasaulio miesto taurės
varžybos, pagal atitinkamo FIS komiteto taisykles, konkrečiai nustatytas
tokiems renginiams.

1220

Paraleliniai renginiai

1221

Apibrėžimas
Paralelinės varžybos yra varžybos, kuriose du ar daugiau dalyvių tuo pačiu
metu vienas greta kito varžosi dvejose ar daugiau trasose. Trasos
nužymėjimas, žemės forma ir sniego paruošimas turi būti kuo labiau
identiški.

1222

Nuolydis
Trasos nuolydis turėtų būti tarp 80 ir 100 m. Vartų turėtų buti tarp 20 ir
30, neįskaičiuojant starto ir finišo. Kiekvienų varžybų čiuožimo laikas
turėtų būti tarp 20 ir 25 sekundžių.

1223

Trasos pasirinkimas ir paruošimas
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1223.1

Pakankamai plataus šlaito pasirinkimas, talpinančio dvi ar daugiau trasų,
geriausiai truputį įdubusio (suteikiant galimybę matyti visą trasą iš bet
kokios vietos). Vietovės kitimas privalo būti toks pat per visą šlaito
paviršių. Trasos išplanavimai privalo turėti tokius pat kontūrus ir
sunkumus.

1223.2

Per visą pasirinkto šlaito plotį sniegas turi būti ištisai kietas, panašus į
slalomui paruoštos trasos, taip, kad būtų įmanoma padaryti tokias pat
varžybines sąlygas abejose trasose.

1223.3

Organizatorius turi aprūpinti dalyvius transportu, gabenančiu atgal į startą
per kuo trumpesnį laiką.

1223.4

Trasa privalo būti visiškai atskirta užtvara. Rekomenduojama atitverti
rezervuotas vietas skirtas treneriams, dalyviams ir meistrui.

1224

Trasos

1224.1

Kiekviena trasa yra sudaryta iš vartų serijos, kiekvieni vartai sudaryti iš
dviejų slalomo lazdų su didžiojo slalomo vėliavėle įtempta tarp jų ir
pritvirtinta taip, kad išplyštų ar ištrūktų (taip pat žiūrėti 690 straipsnį).

1224.2

Esant tik dviem trasom, lazdos ir vėliavėlės trasai kairėje yra raudonos, o
mėlynos trasai slidininko dešinėje. Jei yra daugiau nei dvi trasos, tai
organizatorii privalo naudoti skirtingas spalvas kitoms trasoms, pavyzdžiui,
žalią ar oranžinę. Vėliavėlės apačia turi būti maždaug 1 m virš sniego.

1224.3

Tas pats trasos distancininkas nustato trasą ir užtikrina, kad jos yra
identiškos ir paralelinės. Jis turi užtikrinti, kad trasos nuolydis būtų lygus,
kad būtų vingių (labai aiškių vingių) įvairovė ir kad trasa sukeltų rimto
pokyčius. Jokiu būnų šios varžybos neturėtų būti kaip ilgas tiesus čiuožimas
nuo viršaus iki apačios.

1224.4

Kiekvienos trass pirmieji vartai turėtų būti pastatyti ne mažiau kaip 8 m
nuo starto ir ne daugiau kaip 10m.

140

1224.5

Prieš pat finišo liniją, po paskutinių vartų dviejų trasų atskyrimas turėtų
būti gerai pažymėtas, kad kiekvieną dalyvį nukreiptų link atitinkamo finišo
vidurinės dalies.

1225

Atstumas tarp dviejų trasų
Atstumas tarp dviejų atitinkamų vartų (nuo posūkio lazdos iki posūkio
lazdos) turėtų būti ne mažesnis kaip 6 m ir ne didesnis kaip 8 m. Atstumas
tarp starto vartų turėtų būti toks pat, kaip ir tarp dviejų trasų.

1226

Startas

1226.1

Starto įranga
Turėtų būti naudojami dvieji vartai, kiekvienas 100 cm pločio ir 40 cm
aukščio ir patvirtinas FIS. Vartai turi galėti atsidaryti tuo pat metu ir/arba
uždelsus ir turi būti sujungti su laiko fiksavimo įranga.

1226.2

Žiuri kartu su startininku reguliuoja startą. Starto komanda gali būti duota
tik po to, kai žiuri duoda dalyviui leidimą startuoti. Gali būti naudojama
bet kokia starto sistema, jei sistema garantuoja startą vienu metu ir
atitinka 1226.1 straipsnį.

1226.3

Falstartas
Bus taikomos bausmės:

1226.3.1

jei dalyvis kerta vartus dar prieš starto komandą.

1226.3.2

jei dalyvis nepadeda abiejų savo slidinėjimo lazdų už uždarytų vartų.

1226.4

Starto komanda
Prieš startininkui davus komandas „Ready – Set“ arba „Attention – Prêt”
arba “Achtung – Bereit” ir prieš starto signalą, kuris atidaro starto vartus,
jis turi įsitikinti, kad dalyviai yra pasiruošę.

1226.5

Jei vieni ar abieji starto vartai neatsidaro, startas bus pakartotas.

1227

Finišas
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1227.1

Finišo vieta privalo būti simetriška. Linija į finišą turi būti lygiagreti su
starto stulpo linija.

1227.2

Kiekviena finišo linija yra pažymėta su dviem vėliavėle sujuntom lazdom,
kurios sudaro finišą. Kiekvienos iš jų turi būti bent 7 m pločio. Vidinės
vietos lazdos yra sudėtos greta.

1227.3

Būtina įrengti vizualiai atskirus finišo suartėjimus ir išlaikyti trasą atskirą ir
už finišo linijos.

1228

Žiuri ir distancininkas

1228.1

Žiuri sudaryta iš:
- Techninio delegato
- Vyriausiojo teisėjo
- Varžybų vadovo

1228.2

Distancininkas yra paskirtas varžybų žiuri (jei jis nėra išrinktas FIS). Prieš
planuojant paralelinę trasą, jis turi įvykdyti inspektavimą ir išstudijuoti
trasą dalyvaujant žiuri ir tiems, kurie yra atsakingi už trasą.

1229

Laiko matavimas
Kadangi paralelinėse varžybose du dalyviai čiuožia greta, tai įmanoma
matuoti arba laiko skirtumą (finiše) arba individualių čiuožimų laikus (nuo
starto iki finišo). Jei matuojami čiuožimų laikai, laiko skirtumas turi būti
apskaičiuotas nuo čiuožimų laikų (0.01 sekundės tikslumu). Komandų
kapitonų susirinkime žiuri turi paskelbti kuris laiko matavimo metodas bus
naudojamas. Kai kuriems ypatingiems renginiams (NTE) čiuožimų laikai gali
būti naudojami nustatant reitingus.

1230

Parelelinis dviejų trasų vykdymas
Kiekvinas užbėgimas tarp dviejų dalyvių susideda iš dviejų čiuožimų, du
dalyviai antrajame čiuožime apsikeičia trasomis.

1230.1

Dalyvių skaičius
Kiekvinas užbėgimas tarp dviejų dalyvių susideda iš dviejų čiuožimų, du
dalyviai antrajame čiuožime apsikeičia trasomis.
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1230.2

Užbėgimo sandara

1230.2.1

Tokiu būdu sudaromi šešiolika dalyvių užbėgimų, arba po anksčiau
pasirinktų varžybų finišo, arba pagal bendrą jų klasifikaciją tų metų FIS
pasaulio taurėje ar FIS žemyninėje taurėje, arba pagal jų vertę (FIS taškus):
Sugrupuoti:
1-as ir 32-as
9-as ir 24-as
2-as ir 31-as
10-as ir 23-as
3-ias ir 30-as
11-as ir 22-as
4-as ir 29-as
12-as ir 21-as
5-as ir 28-as
13-as ir 20-as
6-as ir 27-as
14-as ir 19-as
7-as ir 26-as
15-as ir 18-as
8-as ir 25-as
16-as ir 17-as
(žiūrėti lentelę)

1230.2.5

Šešiolika laimėtojų išlieka pirmojo pašalinimo metu. Kitaip tariant iškrenta,
tie, kurie savo grupėje surinko mažiausiai taškų per du čiuožimus arba
galimai du kartus nulius.

1230.2.6

Tiems dalyviams, kurie neturi konkurento, dėl nelyginio dalyvių skaičiaus,
turėtų būti leidžiama prieš prasidedant varžyboms vienas treniruočių
čiuožimas vienoje iš dviejų trasų.

1230.3

Šešiolikos raundas

1230.3.1

Šešiolika atsirinkusių dalyvių startuoja poromis pagal starto sistemą, nuo
viršaus iki apačios.

1230.3.2

Yra aštuoni, kurie atsirinks į ketvirtfinalį.

1230.3.3

Pralošę aštuoni dalyviai užima tokią pat vietą (9-ą).

1230.4

Ketvirtfinalis

1230.4.1

Aštuoni atsirinkę dalyviai startuoja pagal starto lentelę.
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1230.4.2

Keturi pralošę dalyviai užima tokią pat vietą (5-tą).

1230.5

Pusfinalis ir finalas

1230.5.1

Keturi atsirinkę dalyviai statuoja pagal starto lentelę.

1230.5.2

Prieš finalininkų pirmąjį čiuožimą pusfinalio pralaimėtojai čiuožia pirmąjį
savo čiuožimą dėl trečios ir ketvirtos vietos, tada pusfinalinkai čiuožia savo
antrąjį čiuožimą ir tada finalsitai savo paskutinį čiuožimą.

1231

Čiuožimų kontrolė
Vartų teisėjai yra išsidėstę abejose trasos išorinėse pusėse. Kiekvienas
vartų teisėjas yra aprūpintas vėliava, kuri atitinka spalvą trasos, kurią jis
kontroliuoja (arba mėlyna arba raudona). Ši vėliava yra naudojama jo
trasos atkarpos diskvalifikacijos skubiam pranešimui žiuri.
Žiuri nariai, esantys trasos pusiaukelėje, nusprendžia ar vartų teisėjo
raudonos ar mėlynos vėliavos pakelimas yra pagrįstas ar ne ir patvirtina
dalyvio diskvalifikaciją.

1232

Diskavalifikacija / nefinišavimas

1232.1

Diskvalifikacijos priežastys yra šios:
- falstartas (1226.3 straipsnis)
- perslydimas iš vienos trasos į kitą
- savanoriškas ar ne konkurento trukdymas
- neteisingas vartų kirtimas (661.4.2 straipsnis)

1232.2

Dalyvis, kuris yra diskvalifikuotas ar nefinišavo pirmąjame užbėgimo
čiuožime, startuos antrame čiuožime su nuobaudos laiku.

1232.3

Dalyvis, kuris diskvalifikuotas ar nefinišavo antrame užbėgimo čiuožime,
yra pašalinamas.

1232.4

Jei abu dalyviai nefinišuoja antrajame čiuožime, tai skaičiuojami pirmojo
čiuožimo rezultatai. Jei abu dalyviai diskvalifikuojami ar nefinišuoja
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pirmame čiuožime, tai dalyvis, kuris įveikė didesnį trasos atstumą atrame
čiuožime, bus perkeltas į kitą raundą.
1232.5

Nuobaudos laikas; Didžiausias nuobaudos laikas yra 0.5 sekundės. Visais
atvejais didžiausias kiekvienos poros pirmo čiuožimo laikų skirtumas
niekada negali būti didesnis nei nuobaudos laikas. Jei abu dalyviai yra
lygūs po antrojo čiuožimo, tai dalyvis, kuris laimėjo antrąjį čiuožimą,
patenka į kitą raundą. Jei abu dalyviai yra diskvalifikuojami ar nefinišuoja
antrajame čiuožime, tai dalyvis, kuris nučiuožė ilgesnį atstumą prieš
diskvalifikaciją ar nefinišavimą, patenka. Jei antrajame čiuožime abu
dalyviai yra diskvalifikuoti arba nefinišuoja tuose pačiose vartuose, tada
dalyvis, kuris laimėjo pirmąjį čiuožimą, patenka.

1233

Slalomo taisyklės
Esant ginčijamiems atvejams ar klausimams nenumatytams 1220 – 1232
straipsniuose, turi būti laikomasi slalomo taisyklių (800 straipsnis).
Specialios taurės taisyklės gali taip pat būti taikomos.
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1240

KO sistema

1240.1

Dalyvavimas
Visi dalyviai gauna teisę čiuožti kvalifikacijos čiuožime pagal atitinkamas
serijos taisykles.

1241

Rėžimas ir laikotarpis
Dėl organizacinių priežasčių, neturėtų būti leidžiama rengti kitas varžybas
tą pačią dieną.

1241.1

Parengtinis raundas (kvalifikacijos čiuožimas) – 1 trasa
- Klasikinis vykdymas, įprastas trasos ilgis ir nuolydis
- Starto tvarka pagal atitinkamas serijos taisykles
- Galiojantys FIS taškai
- Starto numeriai išlieka tie patys viso renginio metu

1241.2

Pereinamasis raundas, pirmas čiuožimas – 2 trasa
Trisdešimt (30) greičiausių dalyvių iš parengtinio raundo startuoja
atkrentamajame užbėgime (30-as prieš 1-ą ir t.t.). Trys (3) pralaimėtojai,
kuriems geriausiai pasisekė, patenka į kitą raundą ir yra išrikiuojami pagal
jų varžybų laiką po 15 atsirinkusių dalyvių.
Jei du dalyviai iš to pačio užbėgimo pirmajame užbėgime nefinišuoja
(DNF) arba yra diskvalifikuoti (DSQ), geriausio pralaimėjusio pasirinkimo
teisė yra pasisisavinama (keturi geriausi laimingieji pralaimėjusieji bus
atrainkti į antrajį čiuožimą). Lygiųjų atveju, abu dalyviai patenka į kitą
čiuožimą.
Pertrauka

1241.3

Pereinamasis raundas, 2-as čiuožimas – 3 trasa
Penkiolika (15) atsirinkusių dalyvių plius 3 greičiausi pralaimėjusieji ( tik 2
laimingieji pralaimėtojai, tuo atveju, jei lygiosios pirmame
pereinamajame raunde) dar kartą dalyvauja atkrentamajame čiuožime
(18-as prieš 1-ą, ir t.t.).
Jei du dalyviai iš to pačio užbėgimo DNS ar DSQ antrajame čiuožime, tai
laimingasis pralaimėtojas iš antrojo čiuožimo patenka į trečiąjį čiuožimą
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(galutinį čiuožimą) tam, kad turėti devynis (9) dalyvius. Lygiųjų atveju
viename užbėgime, abu dalyviai patenka į finalą.
Pertrauka
1241.2

Galutinis čiuožimas – 3 trasa
Devyni (9) atsirinkę dalyviai ( pereinamojo raundo antrojo čiuožimo
lygiųjų atveju 10 dalyvių) startuoja atvirkščia tvarka pagal savo
pereinamojo raundo antrojo čiuožimo laikus.

1242

Rezultatai po pereinamojo raundo ir finalo

1242.1

Po pereinamojo raundo pirmojo čiuožimo 19-30 vietos yra paskiriamos
(vieta pagal laikus, DNF, DNS ar DSQ atvejais pagal laikus kvalifikacijos
raunde).

1242.2

Po pereinamojo etapo antrojo čiuožimo, 10-18 vietos yra paskiriamos
(vieta pagal laikus, DNF, DNS ar DSQ atvejais pagal pirmojo čiuožimo
laikus pereinamajame raunde).

1242.3

Po finalo, 1-9 vietos yra paskiriamos (vieta pagal laikus, DNF, DNS ar DSQ
atvejais pagal antrojo čiuožimo laikus pereinamajame raunde).

1242.4

Galutiniai rezultatai bus nustatomi sudedant antrąjį ir trečiąjį čiuožimą =
nugalėtojas.

1242.5

Protestų laikas: 5 minutės po paskutinio užbėgimo (po kiekvieno
čiuožimo).
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ICR rodyklė

1 dalis

2 dalis

3 dalis

223.1.4
223.2.1
223.3.1
223.5
223.6
224.2
224.7
226.1
216.3

604.f

704.5

Specialios taisyklės

A

Akreditacija, bausmės
Akreditacija, komanda
Akreditacija, medicinos
personalas / tiekėjai
Akreditacija, parašai
Akreditacija, vykdymas

Amžiaus apribojimai
Antrasis čiuožimas

Apdovanojimų
ceremonija
Apdovanojimų
ceremonija, prizai
Apeliacija, dopingo
atvejai

Apeliacija, komisija
Apeliacija, licencija
Apeliacija, papildomas /
FIS teismas

Apeliacija, priemonės
Apeliacija, termino
pabaiga
Apranga, dalyviai
Apšilimas, šlaitas

Atidėjimas, varžybos

Atšaukimas, varžyboas
Atstovai, komandos
B

220.f
211.1.3
601.4.9.1
607.f
608.3
602.1.4.1
žiūrėti: čiuožimas, antrasis
205.4
206.6
206.7
206.8
213.7
219.f
619
Žiūrėti: prizai
203.2.1
224.12
224.13
224.14
225.f
207.3
225.4.f
647.1.4
223.1.4
224.10.f
640.3
224.11.f
647.f
224.4
224.10.2
žiūrėti: įranga / apranga, dalyviai
614.1.3
202.1.2.4
202.1.2.5
214.3
217.6
602.4.2
601.4.6.2
202.1.2.4
601.4.9.1
214.3
602.4.2
604.1.f
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FIS statuas

FIS statutas

Balsavimas / balsavimo
teisė, žiuri

Bausmės, sankcijos

Burtų traukimai (grupių)
C
CIT
Č

Čiuožimai

Čiuožimas, antrasis
Čiuožimas, nutraukimas

Čiuožimas, pirmasis
Čiuožimas, trukmė
COORP
D
Dalyviai, įranga / apranga
Dalyviai, kvalifikacija
Dalyviai, reklama ir
rėmimas
Dažai
Didysis slalomas
Didžiojo slalomo vieni
vartai
Dirbtinis apšvietimas
Direktyvos, žiuri
Disciplinos, FIS

Diskvalifikacija (DSQ)

žiūrėti: žiuri, balsavimas
613.6
627.f
628.f
223.f
629.f
601.3.7
204.1.1
601.4.6.2
205.2
601.4.10
217.f
608.6 621.f
Specialios taisyklės

603.2.3
608.12.6

603.2.3
608.6.6
612.12.f
žiūrėti: nutraukimas, varžybos
601.4.10
605.4
627.7
žiūrėti: trukmė, varžybos

701.1.3
706.1
706.2
801.1.4
806.2
901.1.4
906
1006
706.2
805.2.2
806.2
903.1.1
905.2
906.1
805.2.1
903.1.1
905.1
Specialios taisyklės

žiūrėti: įranga / apranga, dalyviai
204.f
211.3
204.1.4
206.f
207.f
žiūrėti: Žymėjimas (vartai, trasa)
201.6.2

900
904

655.f
žiūrėti: žiuri, direktyvos / instrukcijos
žiūrėti: FIS disciplinos
601.4.10
223.3.2
613.7
223.3.3
617.2
223.6
617.3.4
223.8
627.7
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805.4
1231
1232

629.f
643.4

Dopingas

Draudimas, dalyviai
Draudimas,
organizatorius
Dvigubas dalyvavimas
Dvikovė
E
Elektroninė žiniasklaida
(TV, radijas, nauja
žiniasklaida)

203.2.1
204.1.1
205.2
221.f
224.18
226
204.2
205.6.6
212.4

FIS antidopingo
taisyklės ir
rekomendacijos

212.f
601.4.9.1
žiūrėri: dvigubas dalyvavimas
201.6.2
608.12
201.6.9
617.3.2

208.f

Entry League

Europos taurė
Ex aeque
F
Falstartas
Filmavimo teisės

Finišas
Finišas, foto
Finišas, kontrolierius
Finišas, raudona linija

Finišas, vyriausiasi
teisėjas
FIS disciplinos

FIS kalendorius

1100.f

650.5

603.2.2
617.3.3

219.2

701.1.3
801.1.4
801.2.4
901.1.5
901.2 .4
1001.1.4
1001.3.4

806.3

Kalnų slidinėjimo FIS
žemyninės taurės
taiysklės

žiūrėti: starto klaidos
209.f
5614.1.1
615.f

704.3
803.4.5
1227

žiūrėti: foto finšas

206.5

612.6
615.1.5
628.1.10
601.3.4
601.4
615.4
628.9
628.11
665.1

201.1.f
200.1
202.f
213
218.3.2

FIS kalendoriaus ir
mokesčių taisyklės
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FIS licencija

FIS taškai
FIS taškai, dalyvių
apribojimai
FIS teismas
FIS varžybos

FIS, interneto politika
Foto finišas
G
Gelbėjimo tarnybos
Geltonos vėliavos
Greitasis nusileidimas
I
Insoektavimas, trasos
distancininkas

Inspektavimas, dalyviai
Inspektavimas,
vyriausiasis teisėjas

Inspektavimas, žiuri
Interneto politika, FIS
Intervalai, starto
Į

Įranga / apranga, dalyviai
Įranga / apranga, dalyviai
(kostiumas)

203.f
204.1
204.2
207.3

202.1.2.5
203.5.4
218.3.3
218.3.4

601.4.9.1
611.2
618
621.2
626
647.1.1

1210.4

607.3
žiūrėti: apeliacijos, papildomas / FIS teismas
201.3.4
208.1
208.5.1
218.2
218.3.f
611.3.2.2
žiūrėti: medicinos vadovas
601.4.6.1
623.1.3
201.6.2

603.7.1
601.4.6
603.7.4
608.12.5
614.1.5
614.3.2 628.4

Kalnų slidinėjimo FIS
taškų taisyklės

FIS interneto politika

7 05
1008
700
803.1.1
1228.2
703.2.f
704.2
704.8.5
705.1
1230.2.4

601.4.10
601.3.3
601.3.4
601.4.6.1
614.3.1
žiūrėti: duomenų keitimasis; interneto politika
žiūrėti: startas, intervalai

222.f 224.6

601.3.3
601.4.9.2
606.f
608.8.f
615.1.7
627.2
627.8
641.1

606.2
152

FIS reikalavimai varžybų
įrangai ir reklamos
ženklams
FIS reikalavimai varžybų
įrangai ir reklamos
ženklams

Įranga / apranga,
rėmimas ir reklama ir
žymėjimas

Įtraukimas į sąrašą
Įtraukimas į sąrašą,
dvigubas
Įtraukimas į sąrašą,
termino pabaiga
J
Jaunių Kombi

Jaunių varžybos
K
Kalendorius, FIS
Kalnų dvikovė
Klasifikacija, dalyviai
Klausimai, neapsręsti
taisylių
KO sistema
Komandinės varžybos
Komandos, laiko
fiksavimas
Komandos, rėmimas ir
reklama
Komandos, serviso
personalas
Komandų kapitonai

Komandų kapitonų
susirinkimas
Kostiumai, dalyviai
Krypties keitimai

206.f
207.f
220.2
213.8
214.2
215.f
217.2
215.2

601.4.6.3
606.6
627.1
627.2
628.1
628.11

601.4.9.1
621.11

213.8 215.1
608.12

201.6.10

602.2.3
607
608
621.3.1

801.1.3
801.2.3
801.2.4
803.2.1
901.1.4
901.2.4
906.2
1001.1.3
1001.3.4
1002.4
1003.1.4
1210.7

Žiūrėti: FIS, kalendorius
1101.f
Žiūrėti: dalyviai, klasifikacija
601.4.7
1240
1210.2
1220

201.4.2
611.4
206

žiūrėti: serviso personalas, komandos
604.2
216 217.3
645
601.3.1
601.3.7
603.7.7
216
604.3
žiūrėti: dayviai, kostiumai
608.12.4.3
801.2.4
617.3.4
901.2.4 1001.3.4
153

Nacionalinės WSC
taisyklės

Kvalifikacija, dalyviai
Kvotos, dalyviai
L

žiūrėti: dalyviai, kvalifikacijos
608.5.f
200.3
618

Laiko fiksavimas

611
611.2.2
611.3.2.1

Laiko fiksavimas, rankinis
Laiko fiksavimas,
techniniai įrenginiai
Lazdos
Lažybos
Licencija, FIS
Lošimas, lažybos
Lygis, varžybos
M
Medicinos ir gelbėjimo
tarnybos vadovas

Medicinos patikrinimas,
dalyviai

Medicinos personalas,
organizatoriai
Mėlyna spalva
Mikrafonai
N
Nauja žinisklaida

Nefinišavo (DNF)
Nemokamas slidinėjimas

Nesportiškas elgesys

Nestartavo (DNS)
Numeravimas (vartai)

Nuolydis
Nurodymai, žiuri

Nutraukimas, čiuožimo

Laiko fiksavimo
bukletas ir priedas

611
žiūrėti:
slalomo lazdos
Žiūrėti: lošimas
žiūrėti: FIS, licencija
205.8
žiūrėti: varžybos, klasifikacija / tipai / lygiai

221.6
204.1
221.1
221.2
221.5

221.6

601.3.8

604.1
627.3
601.3.8
601.4.6.2
601.4.6.3
601.4.9.1

FIS medicinos vadovas

704.4
Žiūrėti: dažai

616
žiūrėti: elektroninė žiniaskaida
601.3.4
617.3.4
627.7
1002.3
204.1.1
205.5
223.1.1

627.1
601.3.3
617.3.4
627.7
žiūrėti: vartai, numeravimas

601.4.9.1
žiūrėti: žiuri, direktyvos / instrukcijos
624
706.2.5
806.1
154

701.1
706.2.2
801.1
901.1
1001.1
1102

FIS medicinos vadovas

906.1
601.4.6.2
624
625
626
647.1.1

Nutraukimas, varžybos
O
Olimpinės žiemos
žaidynės
Organizacinis komitetas
Organizacinis komitetas,
narių paskyrimas
Organizatorius,
draudimas
Organizatorius,
paskyrimas / sutikimas
Organizatorius, varžybos
P

Pakartotinis čiuožimas
Pakeitimas, techninis
delegatas
Pakeitimas, trasos
distancininkas
Paraleliniai renginiai
Pareigos, techninis
delegatas
Pareigos, vyriausiasis
teisėjas
Pareigos, žiuri

Pasaulio slidinėjimo
čempionatai

Pasaulio taurė, FIS
Pasiruošimas, trasa
Paskelbimas / Programa /
varžybų pranešimas
Paskelbimas, rezultatai
Paskyrimas, organizacinis
komitetas
Paskyrimas, techninis
delegatas
Paskyrimas, trasos
distancininkas

201.3.1
208.2.4
218.1.1
211.2

IOC taisyklės
601.1
601.2.4
601.3.f

žiūrėti: draudimas, organizatorius
202.1.3
211.f

Pasaulio taurės
sutikimas
600
601.4.6.2
623.f
628.7
666.1

705.2
705.3

Žiūrėti: techninis delegatas, pakeitimas
žiūrėti: trasos distancininkas, pakeitimas
1220
žiūrėti: techninis delegatas, pareigos
žiūrėti: vyriausiasis teisėjas, pareigos
žiūrėti: žiuri, pareigos
201.3.1
202.1.1
208.1
208.4
215.4
201.3.2
207.6
208.2 211.1.3
žiūrėti: trasa, paruošimas
213
214
žiūrėti: rezultatai, paskelbimas
Žiūrėti: organizacinis komitetas, paskyrimas
Žiūrėti: techninis delegatas, paskyrimas
Žiūrėti: trasos distancininkas, paskyrimas
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taip pat žiūrėti:
Svarbiausi renginiai
FIS pasaulio taurės
taisyklės

Paskyrimas, varžybų
organizartoriai
Paskyrimas, žiuri nariai
Patvirtinimas, laiko
fiksavimo įranga
Patvirtinimas, slalomo
lazdos

Patvirtinimas, trasa
Patvirtinimas, vartų
vėliavėlės

Piniginiai prizai
Priemonės

Prizai
Prizų įteikimas
Programa / paskelbimas /
varžybų pranešimas

Protestai
Protestai, termino
pabaiga
R

Racijos
Radija
Raudona linija, finišas
Reklama, dalyviai
Reklama, įranga /
apranga

Reklama, varžybos
Rėmimas, dalyviai

Rezultatai, paskelbimas

Žiūrėti: organizatoriai, paskyrimas / sutikimas
Žiūrėti: žiuri, paskyrimas
611.2.f
680.f

202.1.2.3

601.4.9.1
650.f

702.3
1002.4
1101.2
1233

690.f
205.4
219.1
223.3.2
žiūrėti: apeliacijos, priemonės
204.1.3
205.4
219.f
223.3.2
žiūrėti: apdovanojimų ceremonija
žiūrėti: paskelbimas / programa / varžybų pranešimas
601.3.7
601.4.6.3
601.4.9.3
606.2.3
640 - 646
222.6
647.2
601.4.4.2
612.7
206.8
617.2.f 643.f
1242.5
601.3.8
601.4.8
601.4.9.1
611.1
žiūrėti: elektroninė žiniaskaida
žiūrėti: finišas, raudona linija
Žiūrėti: dalyviai, reklama ir remėjai
Žiūrėti: įranga, reklama ir reklamos ženklai
206.f
FIS reikalavimai varžybų
208.3.1
614.1.1
įrangai ir reklamos
220.2
690.4
ženklams
žiūrėti: dalyviaim reklama ir rėmimas
601.3.7
601.4.9.3
612.4
612.7
218.f
617.f
156

643.5
611.2.1
617.f
647.1.1

Rezultatai, skaičiavimas

Rungtys
S
Sankcijos, apeliacija
Sankcijos, apeliacijos
komisija
Sankcijos, bausmės

Sankcijos, benrosios
sąlygos
Sankcijos, papildomos
apeliacijos
Sankcijos, pažeidimas
Sankcijos, priemonės
Sankcijos, pripažinimas
Sankcijos, procedūros
vadovas
Sankcijos, tinkamumas
Sąžiningas varžymasis
Serviso personalas,
komandos
Skaičiavimas, rezultatai
Slalomas
Slalomas vienos lazdos

Slalomo lazdos
Slidžių stabdžiai
Sniego gaminimas

Sportininkų deklaracija
Sportiškas elgesys
Sporto atbitražo teismas
Sprendimai, žiuri
Startas
Startas, atidėjimas

201.4.f
201.5
201.6.f

1100.7
1210.2
1242

Pasaulio taurės,
duomenų + laiko
fiksavimo specialios
taisyklės

7 00
1240

žiūrėti: apeliacija, sankcijos

FIS statutas

žiūrėti: apelaicijos komisija
žiūrėti: bausmės, apeliacijos
200.6
203.5.5
223.1.f
224.15
224.16
žiūrėti: apeliacija, papildomas
226.f
žiūrėti: apeliacija, priemonės
200.6
203.5.5
223.9
601.4.6.3
224.f
611.3.3
223.2.f
601.5
žiūrėti: nesportiškas elgesys
613.1
220.f
614.1.4
žiūrėti rezultatai, skaičiavimas
201.4.2

614.1.2.f
680.f
606.3
627.6
621.1
203.3
204.1.6
215.5
605.1
žiūrėti: nesportiškas elgesys
203.2.1
žiūrėti: žiuri, sprendimai
613
613.6
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FIS statuas

800
804
703.1.3
801.2
803.2.1
803.4.6
803.5
901.2
1001.3

FIS lanksčios lazdos
reikalavimai

FIS sportininkų
deklaracija
FIS statutas

Startas, galiojantis /
neteisingas
Startas, neleidžiamas

Starto intervalai
Starto klaida (Falstartas)

Starto numeriai
Starto singalai

206.8
206.9

Starto teiėjai
Starto vyriausiasis teisėjas

Stato tvarka
Statutai, FIS
Supermilžinas

Sustabdymas, varžybos
Sutikimas, varžybų
organizatoriai
Sutrumpinimai
Svarbiausi įvykiai
Š

Šalmai
T
Taškai, FIS
Techninis delegatas
Techninis delegatas,
išlaidos
Techninis delegatas,
pakeitimas
Techninis delegatas,
pareigos
Techninis delegatas,

217
223.1.4
201.4.2

601.3.3
613.7
628.5
629.3
627
601.4.6.1
612.1
613.6
613.7
622
623.4
613.7
605.2
606.1
628. 2
628.3
613.4
601.3.3
612
601.3.3

601.4.6.1
605.5
620
621

805.4

704.7
805.1
805.3.1
1005
805.4

704.6
1211.3
805.3

704.7
706.2.3
805.2
905.2
1005
1210.1.4
FIS statutas
1000

601.4.6.2
605.5
623.2.7
624.f
626
žiūrėti organzatorius, paskyrimas / sutikimas
3 dalies pabaiga

206.6
206.7
žiūrėti: FIS taškai
200.5

606.4
608.8.2
627.6

602
602.5

200.5

FIS Reklamos gidas / FIS
reikalavimai varžybų
įrangai ir reklaminiai
ženklai

602.3
601.4.9
602.1.1
602.2
158

707
807
907
1007

paskyrimas
Techninis patarėjas
Teisėjai, organizatoriai
Teisės ir pareigos, dalyviai
Teismas, FIS
Televizija, žiniasklaidos
teisės
Termino pabaiga,
apeliacijos
Termino pabaiga,
įtraukimas į sąrašą
Termino pabaiga,
protestai

Testuotojai
Tiekėjas
Trasa

Trasa, paruošimas
Trasa, patvirtinimas

Trasa, uždaryta

Trasos distancininkas
Trasos distancininkas,
pakeitimas
Trasos distancininkas,
paskyrimas

601.4.11
601.3.f
213.3
621.f
žiūrėti: dalyviai, teisės ir pareigos
žiūrėti: Apeliacija, papildomas / FIS teismas

žiūrėti: apeliacijos, termino pabaiga
žiūrėti: įraukimas į sąrašą, termino pabaiga
žiūrėti: protestai, termino pabaiga
601.4.6.1
614.1.4
668.2.1.2
690.f
206
220
614.f

601.3.2
601.4.6.1
žiūrėti: patvirtinimas, trasa
601.4
604.1
220.4
614.1.4
220.5.f
627.4
601.4.6.1
601.4.10
603.f
614.1.2

707
807
907
1007

703.2
802.1.4
902.2
1002.2
1223.f

1002.3
803.1
803.4.6
903.1.4
1228.f

603.5.f
603.2.f

Trasos ilgis

617.3.4
601.4.6.1
608.12.1
614.1.2.f
615.1.2

Trasos planavimas
Trasos vadovas

Treneriai
Treniruotė, oficiali

TV prodiusavimo
vadovas
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205.8
200.6
216.3
216.4
217.3

601.3.2
604.f
613.1
614.1.4
645
646.2
601.4.4.1
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701.2
1001.2
703.f
803.f
903.f
1003.f
802.1.4
803.4.6

703.2.2
703.2.4
1223.4
703.2

Trukdymas, dalyvis
Trukmė, čiuožimas /
varžybos
Trukmė, varžybos
U
UNI
Uždaryta trasa

Užlipimas atgal
V
Vaizdo kontrolė

Vartai
Vartai, nesvarbūs
pakeitima
Vartai, numeravimas
Vartai, perstatymas

Vartai, vartų numeracija /
krypčių keitimas
Vartų kirtimas,
paaiškinimas
Vartų klaida
Vartų klaida, privalo
nebetęsti
Vartų linija
Vartų numeriai

Vartų teisėjai

Vartų vėliavėlės, reklama

601.4.6.f
605.1
606.3
621.4
621.7
624
627.5
623.2.f

704
705.2
904

žiūrėti: čiuožimas, trukmė
624.1.2.2
Specialios taisyklės
Žiūrėti: trasa, uždaryta
614.2.3
661.4.1
663.f
675
608.12.3.2
608.12.4.2
614.1.2.2
614.1.2.3
615.1.2
623.1.2 661

806.3
701.3.f
801.2.f
803.2
803.3
901.2.f
1001.3.f
1224

614.1.5
601.3.5
614.1.2.3
906.1
703.1
801.2.4
901.2.4
1001.3.4
1222

608.12.4.3
661
661.4.f
601.4.10
661.4.f
614.2.2
628.8
661.4.f
žiūrėti: vartai, vartų numeriai / posūkių keitimas
601.3.5
601.4.6.1
601.4.10
624.2
646.2 660-669
1231
601.4.6.1
701.3.2
614.1.4
901.2.2
668.2
1001.3.2
160

Vartų vėliavėlės, reklama
Varžybos, atidėjimas
Varžybos, atšaukimas
Varžybos, įranga /
apranga
Varžybos, klasifikacija /
tipas / lygiai
Varžybos, kostiumai
Varžybos, nutraukimas
Varžybos, organizatorius
Varžybos, Sustabdymas
Varžybos, trukmė
Varžybų organizatoriai

Varžybų taškai

Varžybų vadovas
Veteranai
Vienos lazdos slalomas
Vienų vartų didysis
slalomas

Vyriausiasis teisėjas
Ž

Žemyninė taurė
Žengimas atgal
Žiuri
Žiuri, balsavimas

Žiuri, nurodymai /
instrukcijos
Žiuri, pareigos

80.2.1.2 9
690.f
690.4
žiūrėti: atidėjimas, varžybos
Žiūrėti: atšaukimas, varžybos

1224.1
FIS reklamos taiysklės

Žiūrėti: įranga / apranga, varžybos
201.f
618
žiūrėti: įranga / apranga, varžybos
žiūrėti: nutraukimas, varžybos
žiūrėti: organizatorius, varžybos
Žiūrėti: sustabdymas, varžybos
Žiūrėti: trukmė, varžybos
žiūrėti: organizatorius
617.3.2
617.3.4
618
601.3.1
601.4
601.4.1.3
601.4.2.4
601.4.5.2

1100.2

1210.5

FIS kalnų slidinėjimo
veteranų taisyklės
žiūrėti: slalomas vienos lazdos
žiūrėti: didysis slalomas vieni vartai
601.2.f
601.4
601.4.1.f
601.4.2.f
601.4.10
603.7.1
613.7
615.4
617.2.2
223.8
623.3.1

Kalnų slidinėjimo FIS
žeminynės taurės
taisyklės

201.3.3
žiūrėti: kopimas atgal
601.4.f
601.4.5
200.2
205.1
205.3
223.1.1
224.8.3

1228.1

601.4.6.3
601.4.9.2
641.6
643.6
601.4.6.f
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601.2.f
601.4.1.f
601.4.2.f
601.4.3.f

Žiuri, paskyrimas

Žiuri, sprendimai
Žiuri, valdymas

Žymėjimas (vartai, trasa)

211.1.3
216.4
223.5
223.6
224.8.f

601.4.5.f
601.4.7
604.2.1
614.3.3 640.3
601.4.4
601.3.5
601.4.9.1
614.1.2.1
614.1.2.2
614.1.2.4
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Nuolydžio (VD) kontrolinis sąrašas, vartų skaičius (NG) ir krypties keitimų
skaičius(DC)
RENGINYS
L
DH
(700 str.)
Greitasis
nusileidimas

SL
(800 str.)

L
M

OWC/WSC

WC COC

VD

FIS

CHI

ENL
1 čiuožimas: 400500m
2 čiuožimas: 300400m

450 - 800

Vartų
vėliavėlė
VD
NG

0,75 x 0,5 // vartų spalva (žiūrėti 701.3.2 str.)
350 – 450 (2 čiuožimų varžybos)
kaip reikalaujama
1

M

VD

800(750 ) - 1100

L

VD

140 - 220

L
M

DC

L

VD

180 - 220

L

VD

300 - 400

500 - 1100

450 - 1100

120 – 200

100 - 160

Krypties keitimo skaičius
30% - 35% (+/- 3)
32%-38% (+/- 3)

Slalomas

GS
(900 str.)
Didysis
slalomas

SG
(1000 str.)

L
M
M
L
L
M

Supermilžinas
M
P
(1220 str.)
Parelelinis

1)
2)

DC
Vartų
vėliavėlė
VD
VD
DC
Vartų
vėlievėlė
VD
VD

L
M

NG

140 - 220

100-160
2)

250 - 400
200-350
Krypties keitimo skaičius
11% - 15%
13% - 17%
0,75 x 0,50
Raudona ir mėlyna
2)
300 – 450
250 – 450
200 – 350
400 – 600
350 - 600
250 – 450
Krypties keitimo skaičius
Mažiausiai
Mažiausiai 6%
8% - 12%
7%
0,75 x 0,50
Raudona ir mėlyna
400 – 650
350 – 650
250 – 450
U14: 60 –
80 - 100
U16: 80
U14: 12–15
20 – 30
U16: 15-22

Vartų
vėliavėlė

0,75 x 0,50

Išskirtiniais atvejais (žiūrėti 701.1.1)
Žiūrėti 901.1.4
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raudona trasa / mėlyna trasa

1 čiuožimas: 400500m
2 čiuožimas: 300400m
80 – 120
3 čiuožimas:
mažiausiai 50
30% - 35% (+/- 3)
80 – 140
3 čiuožimas:
mažiausiai 50
200 - 250
11% - 15%

200 - 250
350 - 500
Mažiausiai 7%

350 - 500

Nacionalinių slidinėjimo asociacijų (NSA) sutrumpinimai
ALB
ALG
AND
ARG
ARM
ASA
AUS
AUT
AZE
BAR
BEL
BER
BHA
BIH
BLR
BOL
BRA
BUL
CAN
CAY
CHI
CHN
CMR
COL
CRC
CRO
CYP
CZE
DAN
EGY
ESA
EST
ETH
FIJ
FIN
FRA
GBR
GEO
GER
GHA
GRN

Albanija
Alžyras
Andora
Argentina
Armėnija
Amerikos Samoa
Australija
Austrija
Azerbaidžanas
Barbadosas
Belgija
Bermuda
Bahamos
Bosnija ir Hercegovina
Baltarusija
Bolivija
Brazilija
Bulgarija
Kanada
Kaimanų salos
Čilė
Kinija
Kamerūnas
Kolumbija
Kosta Rika
Kroatija
Kipras
Čekija
Danija
Egiptas
Salvadoras
Estija
Etiopija
Fidžis
Suomija
Prancūzija
Didžiji Britanija
Gruzija
Vokietija
Gana
Grenada

KEN
KGZ
KOR
KOS
KUW
LAT
LES
LIB
LIE
LTU
LUX
MAD
MAR
MDA
MEX
MGL
MKD
MLT
MNE
MON
NED
NEP
NOR
NZL
PAK
PER
PHI
POL
POR
PRK
PUR
ROU
RSA
RSM
RUS
SEN
SLO
SPA
SRB
SUD
SUI
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Kenija
Kirgizija
Korėja
Kosovas
Kuveitas
Latvija
Lesotas
Libanas
Lichtenšteinas
Lietuva
Liuksemburgas
Madagaskaras
Marokas
Moldavija
Meksika
Mongolija
Makedonija
Malta
Juodkalnija
Monakas
Nyderlandai
Nepalas
Norvegija
Naujoji Zelandinja
Pakistanas
Peru
Filipinai
Lenkija
Portugalija
Šiaurės Korėja
Puerto Rikas
Rumunija
Pietų Afrikos Respublika
San Marinas
Rusija
Senegalas
Slovėnija
Ispanija
Serbija
Sudanas
Šveicarija

GRE
GUA
HKG
HON
HUN
IND
IRA
IRE
ISL
ISR
ISV
ITA
JAM
JPN
KAZ

Graikija
Gvatemala
Hongkongas
Hondūras
Vengrija
Indija
Iranas
Airija
Islandija
Izraelis
Mergelių salos (JAV)
Italija
Jamaika
Japonija
Kazachstanas

SVK
SWE
SWZ
THA
TJK
TPE
TRI
TUR
UKR
URU
USA
UZB
VEN
ZIM
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Slovakija
Švedija
Svazilandas
Tailanda
Tadžikija
Taivanas
Trinidadas ir Tobagas
Turkija
Ukraina
Urugvajus
Jungitnės Amerikos Valstijos
Uzbekija
Venesuela
Zimbabvė

