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Раздел 1

200

Общи правила за всички състезания по ски

200.1

Всички състезания по ски, включени в календара на ФИС, се провеждат според
изискванията на настоящия правилник1.

200.2

Организация и провеждане на състезанията
Правилата и указанията за организиране и провеждане на състезания в
отделните дисциплини се намират в съответния раздел от настоящия правилник.

200.3

Участие
До участие в състезания от Календара на ФИС се допускат всички редовно
лицензирани състезатели заявени от техните Национални Ски Асоциации в
съответствие с текущите квоти за участие.

200.4

Специални разпоредби
Съветът на ФИС може да оторизира дадена Национална Ски Асоциация да
приеме правила и разпоредби, за да организира национални или международни
състезания с различни квалификационни изисквания, но единствено при условие,
че се спазват основните изисквания, залегнали в настоящия правилник.

200.5

Контрол
Всички състезания, включени в календара на ФИС, задължително се провеждат
под контрола на Технически делегат от ФИС.

200.6

Всяка официално наложена и публикувана санкция на състезател, длъжностно
лице или треньор, следва да бъде призната от ФИС и от съответната Национална
Ски Асоциация.

201

Категоризация и видове състезания

201.1

Състезания със специални правила и / или ограничено участие
Националните Ски Асоциации, членки на ФИС, или прилежащите им клубове - с
разрешение на тяхната асоциация - имат право да канят съседни Национални Ски
Асоциации или клубовете им за участие в организирани от тях състезания.
Подобни прояви не се обявяват като международни състезания, като това
ограничение следва да се отбележи в регламента на проявата.

201.1.1

Състезания със специални правила и / или ограничено участие, както и такива с
участието на представители на нечленуващи във ФИС организации, могат да се
провеждат по специални състезателни правила, одобрени от Съвета на ФИС, като
последните задължително се отбелязват в регламента на проявата.

201.2

Състезания с участието на нечленуващи във ФИС организации
Съветът на ФИС може да оторизира дадена Национална Ски Асоциация - членка
на ФИС - да покани за участие в състезание нечленуваща във ФИС организация
(военна или др.) или да приеме предложение за участие от страна на такава
организация.
В Правилника използването на мъжки род той/негов и т.н., включва също и
женски род тя/нейна и т.н.
1
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201.3

Категоризация на състезанията

201.3.1

Зимни Олимпийски игри, ФИС Световни първенства по ски, ФИС Юношески
Световни първенства по ски

201.3.2

ФИС Световни купи

201.3.3

ФИС Континентални купи

201.3.4

Международни състезания на ФИС (ФИС състезания)

201.3.5

Състезания със специално участие и/или квалификационни изисквания

201.3.6

Състезания с участието на нечленуващи във ФИС организации

201.4

ФИС Дисциплини:
Дисциплина е подразделение на даден спорт и може да се състои от един или
няколко вида състезания. Например, ски-бягането е ФИС дисциплина, докато
спринтът в ски-бягането е вид състезание.

201.4.1

Признаване на дисциплините от Международната Ски Федерация
Нови ски дисциплини, състоящи се от един или няколко вида състезания,
практикувани в поне двадесет и пет държави и на три континента могат да бъдат
включени като част от програмата на ФИС.

201.4.2

Изключване на дисциплини от Международната Ски Федерация
Ако дадена дисциплина не се практикува вече от поне 12 Национални Ски
Асоциации на поне два континента, Конгресът на ФИС може да вземе решение да
изключи тази дисциплина от програмата на ФИС.

201.5

ФИС Състезания
Състезанието е мероприятие в даден спорт или в една от неговите дисциплини.
То завършва с класиране и предоставя награди под формата на медали и/или
грамоти.

201.6

Видове състезания
Международните състезания се състоят от:

201.6.1

Северни дисциплини
Ски-бягане, Ролери, Ски-скок, Ски-полети, Северна комбинация, Отборни
състезания в Северната комбинация, Северна комбинация с ролери или ролкови
кънки, Отборни ски-скокове, Ски-скок на шанци с изкуствено покритие, Състезания
по масово ски-бягане

201.6.2

Алпийски дисциплини
Спускане, Слалом, Гигантски слалом, Супер гигантски слалом, Паралелни
състезания, Комбинирани състезания, КО състезания, Отборни състезания

201.6.3

Фристайл ски дисциплини:
Могълс, Двоен могълс, Аериалс, Ски крос, Халфпайп, Слоупстайл, Отборни
състезания
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201.6.4

Сноуборд дисциплини:
Слалом, Паралелен слалом, Гигантски слалом, Паралелен гигантски слалом,
Супер гигантски слалом, Халфпайп, Сноуборд крос, Биг еър, Слоупстайл, отборни
състезания

201.6.5

Телемарк

201.6.6

Фирнглайтен

201.6.7

Скоростни ски състезания
Спиид 1 (S1), Скоростно спускане (SDH), Скоростно Юношеско Спускане (SDH
Jun)

201.6.8

Състезания по ски на трева

201.6.9

Комбинирани състезания с други спортове

201.6.10

Състезания за деца, ветерани, инвалиди и др.

201.7

Програма за Световно първенство

201.7.1

За да бъдат включени в програмата на ФИС за Световно Първенство,
състезанията трябва да имат международно признат статут, както номерологично,
така и географски, и трябва да са били част от Световната купа поне в рамките на
два сезона преди тяхното включване да бъде обсъдено.

201.7.2

Състезанията се одобряват за програмата на Световното Първенство не по-късно
от три години преди въпросното ФИС Световно Първенство.

201.7.3

Едно отделно състезание не може да бъде база за две класирания индивидуално и отборно.

201.7.4

Медали могат да бъдат присъждани по време на Световните Първенства на ФИС
и на Световните Първенства на ФИС за младежи във всички дисциплини
(Алпийски, Северни, Сноуборд, Фристайл ски, Ски на трева, Ролер-ски, Телемарк,
Скоростно ски спускане) при наличие на минимален брой от осем държави,
участващи в отборни състезания и осем държави представени в индивидуални
състезания.

202

Календар на ФИС

202.1

Кандидатстване и Обявяване

202.1.1

Всяка Национална Ски Асоциация има право да представи кандидатура за
организиране на ФИС Световни първенства по ски в съответствие с
публикуваните „Правила за организиране на Световни първенства”.

202.1.2

За всички останали състезания регистрацията за включване в Международния
Календар по ски трябва да бъде направена до ФИС от страна на Националната
Ски Асоциация съобразно изискванията на публикувания от ФИС Правилник за
Календарните Конференции на ФИС.
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202.1.2.1

Заявките от Националните Ски Асоциации (НСА) се подават до 31ви август (31ви
май за южното полукълбо) посредством софтуера FIS Calendar program намиращ
се в раздела с ограничен достъп на сайта на ФИС: www.fis-ski.com.

202.1.2.2

Отпускане на състезания
Отпускането на състезанията на Националните Ски Асоциации става посредством
електронна комуникация между ФИС и Националните Ски Асоциации. При
състезанията от Световната купа календарите се одобряват от Съвета на ФИС по
предложение на съответния Технически комитет.

202.1.2.3

Хомологации
Състезания, които са включени в Календара на ФИС могат да се провеждат само
на състезателни писти и шанци хомологирани от ФИС.
Номерът на хомологациония сертификат трябва да бъде отбелязан при заявката
за включване на състезанието в Календара на ФИС.

202.1.2.4

Публикуване на Календара на ФИС
Календара на ФИС се публикува на уеб сайта на ФИС www.fis-ski.com. Той се
осъвременява непрекъснато от ФИС, за да отрази отмяната, отлагането на
състезания и други промени.

202.1.2.5

Отлагане
В случай на отлагане на състезание, включено в Календара, трябва незабавно да
се уведоми ФИС и да се изпратят нови покани до Националните Ски Асоциации, в
противен случай състезанието няма да бъде зачетено за ФИС точки.

202.1.2.6

Календарни такси
В допълнение към годишния членски внос Конгресът на ФИС определя
календарна такса за всяка проява, фигурираща в Календара на ФИС. За
допълнителни състезания 50% глоба ще бъде наложена в допълнение на
определената такса, за заявления, подадени 30 дни преди датата на
състезанието. Календарната такса за състезание, което е трябвало бъде
преместено остава изцяло като задължение на първоначалната Национална Ски
Асоциация организатор.
В началото на сезона всяка НСА получава фактура за 70% от нейните пълни
разходи от предишния сезон. Тази сума ще бъде изтеглена от нейната сметка във
ФИС. В края на сезона всяка Национална Ски Асоциация получава детайлен
отчет за всички регистрирани състезания през сезона. Разликата в последствие
ще бъде изтеглена или внесена в сметката на Националната Ски Асоциация във
ФИС.

202.1.3

Назначаване на Организатор на състезанието
В случай, че Националната Ски Асоциация назначи организатор на състезанието,
като например лицензиран ски клуб, това трябва да се направи чрез използване
на формуляр „Регистрационен формуляр Национална Ски Асоциация и
Организатор“ или чрез подобно писмено споразумение. Кандидатурата на
Националната Ски Асоциация за включване на състезание в Международния Ски
Календар ще означава, че необходимото споразумение по организирането на
това състезание вече е било сключено.
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202.2

Организиране на състезания в други държави
Състезания, които са организирани от други Национални Ски Асоциации могат да
бъдат включени в Календара на ФИС само, когато Националната Ски Асоциация
на страната, в която ще се организират състезанията даде своето съгласие.

203

Лиценз за участие във ФИС състезания (ФИС лиценз)

203.1

Лицензната година на ФИС започва на 1 юли и приключва на 30 юни следващата
година.

203.2

За да получи право на участие в проявите на ФИС, всеки състезател трябва да
притежава лиценз, издаден от неговата Национална Ски Асоциация. Лицензът
важи за северното и южното полукълбо само за една лицензна година.
Валидността на лиценза може да бъде ограничена до участие в състезания в
конкретна страна или в едно или повече конкретни състезания.

203.2.1

Националната Ски Асоциация трябва да гарантира, че всички състезатели
регистрирани с ФИС лицензи за участие в състезания на ФИС, приемат правилата
на ФИС, в частност частта, която предвижда изключителната компетентност на
Арбитражния Спортен Съд като апелативен съд в случаи на допинг.

203.3

Националната Ски Асоциация може де издаде ФИС лиценз за участие в
състезания на ФИС, когато състезателят е доказал своята националност чрез
подаване на копие от неговия паспорт и подпише Декларация на Атлетите/
спортистите/ във формата, одобрена от Съвета на ФИС и я върне обратно на
Националната Ски Асоциация. Всички форми от непълнолетни кандидати трябва
да бъдат подписани и от техните законни настойници. И копието на паспорта и
копието от Декларацията на Атлетите трябва да бъде на разположение на ФИС
при поискване.

203.4

По време на една лицензна година един състезател може да участва в
международни състезания на ФИС само с един ФИС лиценз, издаден от една
Национална Ски Асоциация.

203.5

Кандидатстване за промяна в лиценза на ФИС
Всички кандидатури за промяна в лиценза от една Национална Ски Асоциация
членка в друга е предмет на разглеждане от Съвета на ФИС на неговите пролетни
заседания. Принципно кандидатура за промяна на лиценза няма да бъде
одобрена, ако състезателят не демонстрира неговата лична връзка с новата
нация.
Преди да подаде заявление за промяна на лиценза състезателят трябва да
притежава гражданство и паспорт от държавата, за която той иска да се
състезава. В допълнение състезателят трябва да има законно и действително
местожителство в новата държава от минимум две (2) години непосредствено
преди датата на искането за смяна на принадлежността към нова
държава/Национална Ски Асоциация. Изключение на правилото за две годишно
местожителство може да бъде направено, ако състезателят е роден на
територията на новата държава или чийто майка и баща са нейни граждани.

Лиценз за участие в състезания на ФИС се издава от Националната Ски
Асоциация на състезатели, които покриват изискванията за участие чрез
регистриране на състезателя във ФИС в съответната дисциплина/и.
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Кандидатурите няма да бъдат приемани, ако родителят е придобил паспорт в
новата държава, но не пребивава там и/или няма родственици там.
Освен това състезателят трябва да подаде подробно обяснение заедно с
кандидатурата за неговите лични причини и обстоятелства за искане на смяна на
лиценза.
203.5.1

Ако състезателят вече е участвал в състезания от Календара на ФИС за
Национална Ски Асоциация, той трябва да има писмено споразумение за
освобождаване от старата Национална Ски Асоциация като допълнение към
изискванията от чл. 203.5 относно гражданството, паспорта и местожителството
преди новата Национална Ски Асоциация да може да подаде кандидатурата във
ФИС за смяна на лиценза.
Ако няма такова споразумение, състезателят не може да участва в каквито и да е
ФИС състезания за период от дванадесет месеца от края на последния сезон, в
който се е състезавал за настоящата си Национална Ски Асоциация, нито може
да му бъде издаден лиценз за участие във ФИС състезания от новата Национална
Ски Асоциация.
Тези правила важат също в случай, когато състезателят има повече от една
националност и иска да смени лиценза си към Национална Ски Асоциация.

203.5.2

Съветът на ФИС си запазва правото на безусловна ръководна роля да разреши
или да отхвърли промяната на лиценза, въпреки изпълнението на
гореспоменатите условия, когато сметне че има наистина изключителни
обстоятелства и е в интерес на Международната федерация по ски да вземе
такова решение. (напр. да откаже одобрението на промяна на лиценза, ако член
Национална Ски Асоциация иска да „внесе” състезател).

203.5.3

В случай, че състезателят не е в състояние да изпълни необходимите изисквания
за кандидатстване за промяна на лиценза към Национална Ски Асоциация, той е
задължен да докаже по начин, който да задоволи Съвета на ФИС, че съществуват
извънредни обстоятелства и е в интерес на Международната федерация по ски
да одобри промяната.

203.5.4

Състезателят ще запази своите ФИС точки, ако той променя своята Национална
Ски Асоциация с одобрението и освобождаването му от старата Национална Ски
Асоциация.

203.5.5

В случай, че някой от документите, нужни за кандидатурата за промяна на
лиценза, подадени от Национална Ски Асоциация (писмо за освобождаване от
предишна Национална ски федерация, паспорт, документ за местожителство) се
окажат фалшиви, тогава Съветът на ФИС ще санкционира състезателя и новата
Национална Ски Асоциация.

204

Квалифициране на състезателите

204.1

Национална Ски Асоциация не бива да подкрепя или признава в рамките на
своята структура, нито да издава лиценз за участие в състезания на ФИС или в
държавни състезания на състезател, който:

204.1.1

се държи непристойно или неспортсменски или пък не зачита медицинския код на
ФИС или антидопинговия правилник,
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204.1.2

приема или е приел, директно или не, каквото и да било парично възнаграждение
за участие в състезания,

204.1.3

приема или е приел награда, чиято стойност е по-голяма от стойността,
фиксирана в чл. 219,

204.1.4

разрешава или е разрешил името, титлата или негова снимка да се използват за
рекламни цели, освен ако неговата Националната Ски Асоциация или нейният
пул, не е страна по договор за спонсорство, екипировка или реклама,

204.1.5

умишлено се състезава или се е състезавал срещу скиор, за който знае, че няма
право на участие според правилника на ФИС, освен когато:

204.1.5.1

състезанието е одобрено от Съвета на ФИС или се провежда директно под
контрола на ФИС или Национална Ски Асоциация и състезанието е оповестено
като "открито",

204.1.6

не е подписал Декларация на атлетите,

204.1.7

е отстранен.

204.2

С издаването на лиценз за участие в състезания на ФИС и подаването на
поименна заявка за участие Националната Ски Асоциация потвърждава, че
състезателят има валидна и достатъчна застраховка за тренировки и състезания
и поема пълна отговорност.

205

Права и задължения на състезателите

205.1

Състезателите са длъжни да се запознати със съответните правилници на ФИС и
да спазват допълнителните указания на Журито. Състезателите също така трябва
да спазват наредбите на ФИС.

205.2

Състезателите нямат право да използват допинг. (виж ФИС Анти-Допинг
Правилник и Процедурни указания).

205.3

Както е посочено в Декларацията на атлетите, състезателите имат право да
информират Журито за опасения, относно сигурността на тренировъчните и
състезателните трасета. Подробностите са застъпени в съответните правилници
на дисциплините.

205.4

Състезатели, които не се явят на церемонията по награждаването без уважителна
причина губят право на награди, включително и на парични награди.
По изключение състезател може да бъде представляван от свой съотборник, като
последният няма право да заема мястото му на подиума.

205.5

Състезателите са длъжни да се отнасят коректно и спортсменски с членовете на
Организационния комитет, доброволците, с длъжностните лица и публиката.

Състезателите, независимо от тяхната възраст, пол, раса, религия или вяра,
сексуална ориентация, здраве или неравностойно положение имат право да
практикуват зимни спортове в безопасна среда и защитени от насилие.
ФИС насърчава всички нации членки да разработят политики за защита и
насърчаване на благополучието на децата и младите хора.
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205.6

Подпомагане на състезателите:

205.6.1

Състезател, регистриран във ФИС чрез своята Национална Ски Асоциация, за
да участва във ФИС състезания може да получава:

205.6.2

пълна компенсация на транспортните си разходи за тренировките и състезанията,

205.6.3

пълно възстановяване на разноските по престоя за тренировките и състезанията,

205.6.4

джобни пари,

205.6.5

компенсация за загуба на приходи по усмотрение на Националната Ски
Асоциация,

205.6.6

социални осигуровки, включително застраховки за злополука или болест,
свързани с тренировка или състезание,

205.6.7

стипендии.

205.7

Национална Ски Асоциация може да учредява фондове, които да подсигурят
образованието на състезателя или кариерата след приключване на
състезателната му дейност.
Състезателят няма право да се разпорежда с тези фондове, които трябва да
бъдат използвани само по преценка на неговата Национална Ски Асоциация.

205.8

Залагания за състезания
Състезатели, треньори, длъжностни лица и технически длъжностни лица нямат
право да правят залагания за изхода на състезанието, в което те имат участие.
Виж Правилника на ФИС за Превенция от манипулиране на състезанията.

206

Спонсорство и реклама

206.1

Зимни Олимпийски игри и ФИС Световни първенства
Всички рекламни и спонсорски права на Зимни Олимпийски игри и ФИС Световни
първенства принадлежат съответно на МОК и ФИС и са обект на отделни
договорни споразумения.

206.2

ФИС състезания
За всички състезания на ФИС Рекламният правилник на ФИС определя
възможностите за реклама в зоната на състезанието и подлежи на одобрение от
Съвета на ФИС. За ФИС Световни купи Правилникът на ФИС за Рекламата
представлява една неразделна част от ФИС Организаторското споразумение с
Националната Ски Асоциация и Организаторите.

В контекста на това правило, рекламата се разглежда като представяне в района
на състезанието на знаци или други подобни видими средства, които информират
публиката за името на продукт или услуга, за да постигнат осведоменост за
компанията или организацията и нейното фирмено име, дейност, продукти или
услуги. От друга страна Спонсорството дава право на компания да има пряко
свързване със състезанието или веригата от състезания.
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206.3

Национални Ски Асоциации членки
Всяка Национална Ски Асоциация членка, която организира състезания в своята
държава, които са включени в Календара на ФИС, има правото като носител на
рекламните права на състезанието да сключва договори за тяхната продажба. В
случаи на състезания за Световна купа тези права ще бъдат определени в
Организаторското споразумение, одобрено от Съвета на ФИС, където се
разглеждат и отговорностите на Националната Ски Асоциация.
В случаите, когато Националната Ски Асоциация организира състезания извън
пределите на собствената си страна, Правилникът на ФИС за Рекламата също се
прилага.

206.4

Име и Представителни спонсорски права
В случаи на състезания от вериги на ФИС, одобрени от Съвета на ФИС, ФИС
продава правата за името/представителния спонсор (алтернативни наименования
са възможни). За ФИС Световни купи те се продават на подходящи спонсори,
които промотират имиджа и ценностите на съответната дисциплина. Приходите,
генерирани от продажбата на правата за името/представителния спонсор, се
инвестират от ФИС за обезпечаването на професионална организация.

206.5

Използване на запазени марки и подпомагане
Всички използвани рекламни и търговски и партньорски знаци трябва да
отговарят на техническите спецификации, подробно описани в Правилникът на
ФИС за Рекламата.

206.6

Рекламни пакети
Мястото, броя, размера и формата на рекламите са описани в Правилника на
ФИС за Рекламата за всяка дисциплина. Подробна информация, включително
графични илюстрации е поместена в Маркетинг ръководствата, които са
публикувани в уеб сайта на ФИС. Маркетинг ръководствата се преглеждат и
когато е необходимо се осъвременяват от Комисията по Рекламните въпроси и се
одобряват от Съвета на ФИС преди да се публикуват.

206.7

Спонсорство от страна на компании, които търгуват със залагания

206.7.1

ФИС няма да предостави правата за Име/представителен спонсор на компании,
които търгуват със залагания.

206.7.2

Спонсорството на събития от страна на компании, търгуващи със залагания е
разрешено и се разглежда в чл. 206.7.3 по-долу.

206.7.3

Рекламирането на компании, търгуващи със залагания или други хазартни
дейности върху или със състезатели (спонсор върху главата, състезателен екип,
стартов номер) е забранено с изключение на лотарии или компании, чиито
залагания са изцяло извън спорта.

206.8

Национална Ски Асоциация или нейният пул имат право да сключват договори с
търговски фирми или организации за спонсорство и или доставка на спортни стоки
или екипировка, при условие че въпросната фирма или организация е призната за
Официален доставчик или Спонсор от Националната Ски Асоциация.
Рекламиране, чрез използване на фотографии, прилики или имена на
състезатели на ФИС, с който и да е спортист неотговарящ на критериите за
допустимост на ФИС или на Международния Олимпийски Комитет е забранено.
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Реклами с или върху състезатели на тютюневи изделия, алкохолни продукти или
наркотици е забранено.
206.9

Всички компенсации по договори трябва да се направят към Националната Ски
Асоциация или нейния ски пул, който трябва да получи компенсацията, обект на
правилата на всяка Национална Ски Асоциация. Състезателите не могат директно
да получават каквато и да е част от тази компенсация, освен тази посочена в
чл.205.6. ФИС може по всяко време да изиска копие от договора.

206.10

Екипировката, доставена на и използвана от националния отбор, трябва да
отговаря на изискванията за търговските марки и знаци и на спецификациите
заложени в чл. 207.

207

Състезателна екипировка и търговски знаци

207.1

Състезателна екипировка за състезания на ФИС
Само състезателна екипировка, в съответствие с правилата на ФИС за реклама,
доставена от Националната Ски Асоциация, окомплектована с търговските знаци,
одобрени от Националната Ски Асоциация, може да се носи в състезанията за
Световната купа на ФИС и Световните Първенства по ски на ФИС. Нецензурни
имена и/или символи върху дрехи и екипировка са забранени.

207.1.1

По време на ФИС Световни първенства, ФИС Световни купи и на всички прояви
от Календара на ФИС на състезателите не се разрешава да вземат екипировката
си (ски/борд, щеки, ски обувки, каски, очила) по време на официални церемонии,
на които се свирят национални химни и/или се вдигат национални флагове.
Държането/носенето на екипировка на подиума на победителите след
приключване на цялата церемония (връчване на наградите и медалите,
националните химни) за позиране пред пресата, снимки и т.н. е разрешено.

207.1.2

Представяне на победителите/Екипировка на подиума на победителите
По време на Световните първенства на ФИС и при всички състезания от
Календара на ФИС на даден състезател се разрешава да вземе със себе си
следната екипировка на почетната стълбичка:
-

-

Ски/сноуборд
Обувки: Състезателите могат да носят обувките на краката си, но не е
разрешено да ги държат по друг начин (като например около врата). Други
обувки не е позволено да се изнасят на подиума, освен ако не са обути на
краката.
Щеки: не около или на ските, а нормално носени в другата ръка
Очила: или на главата или около врата
Каска: само носена на главата, а не поставена върху друга част от
екипировката, например ски или щеки
Каишки за ски: максимум две с името на производителя на ските; евентуално
едната може да носи името на компания производител на вакси.
Северна Комбинация и Ски бягане – щипки /клипсове/ за щеки. За придържане
на двете щеки заедно може де се използва клипс. Той може да е с ширината
на двете щеки, но не по-широк от 4см. Дължината (височината) не може да
бъде по-голяма от 10см. Дългата страна на клипса трябва да е успоредна на
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-

щеките. Търговската марка на производителя може да покрива цялата
повърхност на клипса.
Забраняват се всякакви аксесоари: чантички за кръста, телефони на ленти
около шията, бутилки, раници и др.

207.1.3

Неофициална церемония по представяне на победителите (връчване на цветя),
както и церемония по награждаването, незабавно след приключване на
състезанието в състезателната зона, с национален химн, дори преди да е изтекъл
срокът за протести, е разрешена, но на отговорност на организаторите.
Задължително е носенето на стартовите номера, така че да се виждат.

207.1.4

Носенето на стартовите номера, така че да се виждат или връхното облекло на
Националната Ски Асоциация е задължително в зоната с ограничен достъп
(включително при паното за лидера и сектора за ТВ интервюта).

207.2

Търговски марки и знаци
Спецификациите по отношение размера, формата и броя на търговските марки
върху екипировката и облеклото, както и разпоредби за търговските марки и
рекламата се разглеждат от Комитета по Рекламата и се одобряват от Съвета на
ФИС всяка пролет за следващия състезателен сезон и се публикуват от ФИС.

207.2.1

Задължително е спазването на правилата, касаещи търговските знаци
и
рекламата върху екипировката и облеклото, както и съответните разпоредби,
публикувани в Спецификацията за състезателната екипировка/търговски знаци.

207.2.2

Всеки състезател, нарушил правилата за рекламата, подлежи на наказание
съгласно чл.223.1.1. Нарушение, за което може да бъде наложено наказание и
глоба, се дефинира като действие, което потъпква или не следва състезателните
правила.

207.2.3

Ако дадена Национална Ски Асоциация не успее да наложи спазването на тези
правила от своя състезател/и или по някаква причина предпочете да отнесе
случая до ФИС, ФИС може да предприеме незабавни действия за отнемане
лиценза на състезателя. Въпросният състезател и / или неговата Национална Ски
Асоциация имат право да обжалват преди вземането на окончателно решение по
случая.

207.2.4

Ако дадена фирма използва името, титлата или индивидуална снимка на
състезател във връзка с реклама, препоръка или продажба на продукти без
разрешението или одобрението на състезателя, последният може да упълномощи
своята Национална Ски Асоциация или ФИС да предприеме, ако е необходимо,
правни мерки срещу въпросната фирма. В случай, че засегнатият състезател не
предприеме подобни действия, ФИС ще приеме, че той е дал разрешение на
фирмата.

207.2.5

Съветът на ФИС ще бъде информиран за нарушенията на тези правила във
връзка с квалификацията на състезатели, спонсорството и рекламата и
подпомагането на състезатели и ще разгледа какви мерки да се предприемат, за
да се разрешат тези случаи.
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208

Използване на правата за електронни медии

208.1

Основни принципи

208.1.1

Зимни Олимпийски игри и ФИС Световни първенства
Всички медийни права за Зимни Олимпийски игри и ФИС Световни първенства
принадлежат съответно на Международния Олимпийски комитет и ФИС и са
предмет на отделни договорености.

208.1.2

Права, принадлежащи на Национална Ски Асоциация членка
Всяка Национална Ски Асоциация, членка на ФИС, която организира в страната
си състезания, включени в годишните календари на ФИС, има статута на
собственик на правата за електронни медии за тези състезания, който да сключва
договори за тяхната продажба. В случаите, в които Националната Ски Асоциация
организира събития извън пределите на собствената си страна, се прилага
същото правило, като то е предмет на двустранно споразумение с Националната
Ски Асоциация на страната, където се провежда състезанието.

208.1.3

Популяризиране
Договорите би трябвало да се подготвят след консултации с ФИС, с цел да бъде
постигнато възможно най-широко промотиране и представяне на ски спорта и
сноуборда, като се вземат предвид интересите на Националните Ски Асоциации.

208.1.4

Достъп до състезанията
Във всички състезания достъпът на персонал и оборудването му до зоните на
медиите ще се ограничава за всички, с изключение на тези, които имат нужните
акредитации и пропуски. Приоритет в достъпа ще се дава на притежателя на
медийните права, а системата на акредитация и пропускателен режим трябва да
не допуска възможни нарушения от лица, не притежаващи права.

208.1.5

Контрол от страна на Съвета на ФИС
Съветът на ФИС упражнява контрол върху спазването на принципите на тези
правила от страна на Националните Ски Асоциации и всички организатори. Ако
договор или клауза от него предизвиква конфликт в интересите на ФИС,
Националната Ски Асоциация или нейния организатор, тогава той ще бъде
прегледен от Съвета на ФИС. Трябва да се даде изчерпателна информация, така
че да се намери подходящо решение.

208.2

Определения
В контекста на тези правила следните ще се прилагат следните определения:
„Права за Електронните медии” са тези за Телевизия, Радио, Интернет и Мобилни
устройства.
„Телевизионни права” е разпространението на телевизионни картини, аналогови и
цифрови, състоящи се от видео и аудио звук, чрез земни трансмитери, сателит,
кабел, оптика или телеграф за обществено или частно гледане на телевизионни
екрани. „Плати за да гледаш”, абонамент, интерактивна телевизия, видео по
поръчка, IPTV или подобни технологии се включват също в това определение.
„Радио права” е разпространение и приемане на радио програми, аналогови и
цифрови, чрез ефира, телеграф или кабел до устройства, стационарни или
преносими.
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„Интернет” е достъп до картини и звук през компютър, свързан с интернет мрежа.
„Мобилни и преносими устройства” представлява доставяне на картини и звук
посредством телефонен оператор и приемането им чрез телефон или друго
подвижно устройство, напр. личен органайзер.
208.3

Телевизия

208.3.1

Стандарти на продукцията и популяризиране на състезанията
В споразуменията с ТВ компанията или агенцията, играеща роля на
разпространител, трябва да бъде взето под внимание качеството на ТВ
продукцията на ски и сноуборд състезанията, поместени в Календара на ФИС,
особено що се отнася до състезанията за Световната купа. Съобразявайки се с
местното законодателство и наредби за разпространение, особено внимание
трябва да се обърне на:
a) Висококачествено и оптимално произвеждане на телевизионния сигнал (за
предавания на живо или репортажи, в зависимост от проявата), в който спортът е
основното събитие;
b) Подходящо представяне и рекламиране на курорта и спонсорите на състезанието;
c) Стандарт на продукцията, отговарящ на Указанията на ФИС за ТВ продукцията и
съответстващ на съвременните условия на пазара за съответната дисциплина и
ниво на сериите състезания на ФИС. Това означава отразяване на живо за
директно предаване на цялото състезание, включително награждаването на
победителите (с изключение на случаите, когато обстоятелствата не позволяват
директно предаване). Отразяването би трябвало да бъде безпристрастно, без да
се концентрира върху отделен спортист или нация и трябва да представя всички
атлети.
d) Директният международен сигнал трябва да включва подходящи графики на
английски език, особено официалното ФИС лого, информация за
времеизмерването и резултатите и международен звук.
e) Където условията на телевизионния пазар в региона дават възможност трябва да
има директно излъчване поне в страната, където се провежда състезанието и в
страните, които проявяват най-голям интерес.

208.3.2

Разходи за продукцията и технически разходи
С изключение когато е договорено друго между Националната Ски Асоциация и
агенцията/компанията, управляваща правата, разходите за производство на
телевизионен сигнал за използването му за различните права, ще бъде за сметка
на разпространителя, имащ нужните права в страната домакин или компанията,
упълномощена да произведе сигнала от притежателя на правата. В някои случаи
Организаторът или Националната Ски Асоциация може да поеме разходите.
За всички отделни права, приети в този правилник, техническите разходи,
дължими от организациите, които са се сдобили с права и искат достъп до
телевизионен сигнал (автентична картина и звук без коментар), трябва да бъдат
договорени с продуцентската компания или съответно агенцията/компанията,
упражняваща правата. Това също важи за всякакви други разходи, свързани с
продукцията, които могат да бъдат поискани.
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208.3.3

Кратки репортажи
Предоставянето на кратки репортажи за достъп до новини на нямащи права
трябва да бъде осигурено на телевизионни компании, според следните правила.
Следва да се отбележи, че в някои страни националното законодателство
регулира показването на кратки репортажи в новинарските емисии.
Тези кратки репортажи могат да се използват само за редовно планираните
новинарски емисии и не могат да бъдат пазени за архивни цели.
a) В страните, където съществува законодателство по отношение на достъпа до
новини за спортни събития, тези разпоредби винаги ще имат предимство в
репортажите от състезанията на ФИС.
b) В тези страни, където не съществува законодателство по отношение на достъп до
новини от конкуриращи се мрежи и при условие, че споразуменията между
компанията, управляваща правата и основния притежател на правата са с
приоритет, тогава кратки репортажи от максимум 90 секунди ще бъдат
предоставени на конкурентните мрежи от компанията, управляваща правата, за
излъчване четири часа след предаването на притежателя на правата.
Използването на този материал се прекратява 48 часа след края на състезанието.
Ако притежателят на правата забави излъчването повече от 72 часа след
приключване на състезанието, тогава конкурентните мрежи могат да покажат
репортажи от максимум 45 секунди във времето между 48 и 72 часа след края на
състезанието. Всички искания за използване на репортажи трябва да се отправят
към компанията, управляваща правата, която трябва да предостави на
разпространителите достъп до репортажите, които са предмет на договорка
относно техническите разходи за получаване на материалите.
c) В тези страни, където не са закупени права за излъчване от телевизионна
компания, всички телевизионни организации ще имат възможност да излъчат
кратки репортажи от 45 секунди веднага след като те бъдат готови и са предмет
на договорка с компанията, управляваща правата, относно техническите разходи,
направени за получаване на материалите. Правото за използване на репортажите
изтича след 48 часа.
d) Кратки репортажи ще бъдат продуцирани от местния разпространител или
компанията, управляваща правата и разпространени от компанията, управляваща
правата, вземайки се предвид чл. 208.3.2

208.4

Радио
Популяризирането на състезанията на ФИС чрез радио програми ще се
насърчава чрез правото на акредитация за основната/ите радиостанция/и за
всяка заинтересована държава. Достъпът до мястото на състезанието ще се
предоставя само на тези радио организации, които са получили необходимото
одобрение от притежателя на правата и ще е само за продукция на радио (аудио)
програми. Ако е допустимо от националните разпоредби и е получено одобрение,
тези програми могат също да бъдат разпространени и чрез Интернет през сайта
на радиостанцията.
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208.5

Интернет
В случай, че договорът за покупка на Електронни медийни права за ФИС
състезания не посочва друго, всеки притежател на телевизионни права, който има
и интернет права, ще подсигури всички видео картини от уеб сайта му, различни
от кратки репортажи, да бъдат географски блокирани за достъп от извън
собствената му територия. Планирани през кратки интервали, новинарски
бюлетини, съдържащи материали от ФИС състезанията, могат да бъдат
показвани в сайта на притежаващия правата разпространител, при условие че не
се правят промени в съдържанието на бюлетина, излъчен в първичната програма.
Видео и аудио материали, записани в зоните с публика, където не се изисква
акредитация, билети или други пропуски, не трябва да съдържат кадри от
състезанието. Ясно е, че новите технологии позволяват на публиката да
произведе неоторизирани видео записи, които могат да бъдат качени на уеб
сайтове. Съответна информация, осведомяваща че неоторизираното заснемане и
използването на видео материали е забранено и подлежи на процесуални
действия, трябва да бъде изложена на видно място на всички входове и
напечатана на входните билети.
Всички Национални Ски Асоциации и притежатели на права/агенции ще
позволяват да бъдат помествани кратки репортажи в уеб сайта на ФИС с
некомерсиална цел при следните условия:
a) Ако кратките репортажи не са придобити с цел разпространение по Интернет,
максималната продължителност на новините от ФИС състезания ще бъде 30
секунди за дисциплина/на сесия и ще бъдат достъпни на сайта на ФИС до 48 часа
след края на състезанието. Финансовите условия, свързани с осигуряването на
тези материали ще бъдат договорени между ФИС и притежателя на правата.
b) Материалите ще бъдат подсигурени от притежателят на правата или
разпространителя възможно най-скоро и не по-късно от 6 часа след края на
състезанието.

208.6

Мобилни и преносими устройства
При всички случаи, когато правата върху разпространението чрез мобилни и
преносими устройства са отдадени, закупилият правата/операторът ще може
свободно да използва съдържанието от телевизионния сигнал, което най-много
отговаря на потребностите на клиентите му. Всякаква излъчвана на живо на
телевизионна програма в национален мащаб не трябва да бъде променяна от
тази, която е достъпна през други канали на разпространение.
В страните, където не са продадени права за разпространение, кратки репортажи
или клипове с максимална продължителност от 20 секунди ще бъдат предложени
на оператори, когато материалът бъде готов и за период от 48 часа, при условие
че операторите заплатят всички технически разходи на агенцията/компанията
управляваща правата.

208.7

Бъдещи разработки
Принципите, съдържащи се в чл. 208 ще бъдат основата за използването на
Правата за електронни медии в състезания на ФИС за в бъдеще. Съветът на ФИС
по препоръка на Националните Ски Асоциации, съответните комисии и експерти
ще постановява сметнатите за уместни принципи във връзка с новите разработки.
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209

Филмови права
Всички споразумения отнасящи се до филмови продукции от ФИС състезания ще
са между филмовия продуцент и Националната Ски Асоциация или компанията,
управляваща свързаните права. Всички договорни споразумения, свързани с
използването на другите медийни права трябва да бъдат спазени.

210

Организиране на състезания

211

Организация

211.1

Организатор

211.1.1

Организатор на състезание на ФИС е лице или група от лица, които осъществяват
необходимата подготовка и директно отговарят за протичането на състезанието в
ски курорт.

211.1.2

В случаите когато самата Национална Ски Асоциация не е организатор на
състезанието, тя може да назначи за организатор някой от клубовете си.

211.1.3

Организаторът е длъжен да се увери, че акредитираните лица приемат
разпоредбите, свързани със състезателните правила и решенията на Журито. За
целта организаторите на състезания за ФИС Световна Купа са длъжни да получат
подпис от всички лица без валидна сезонна акредитация от ФИС.

211.2

Организационен комитет
Организационният комитет се състои от физически или юридически лица,
делегирани от организатора и от ФИС. Комитетът има правата и задълженията на
организатора.

211.3

Организатори, които провеждат състезания с участието на състезатели,
неотговарящи на изискванията по чл. 203 - 204, нарушават Международния
състезателен правилник и спрямо тях следва да бъдат наложени мерки от страна
на Съвета на ФИС.

212

Застраховки

212.1

Организаторът е длъжен да сключи застраховка “отговорност” за всички членове
на Организационния комитет. ФИС ще подсигури служителите си и назначените от
нея длъжностни лица, които не са членове на Организационния Комитет (напр.
контрольор по екипировката, медицински ръководител и др.) със застраховка
„отговорност”, когато те работят от името на ФИС.

212.2

Преди първия тренировъчен ден или състезание организаторът трябва да
представи на Техническия делегат застрахователна полица, издадена от
утвърдена застрахователна компания. За Организационния комитет се изисква
застраховка “отговорност” на стойност най-малко 1 милион швейцарски франка,
там където е направена препоръка тази сума трябва да е най-малко 3 милиона
швейцарски франка;тази сума може да бъде увеличена в съответствие с решение
на Съвета на ФИС (Световна купа и др.).
Допълнително полицата трябва изрично да включва застраховка от искове от
които и да е акредитирани участници, включително спортисти, спрямо които и да е
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други участници, включително, но не само длъжностни лица, технически екип,
треньори и др.
212.3

Организаторът, съответно Националната Ски Асоциация, може да поиска от
застрахователния брокер на ФИС да се погрижи за покритието на състезанието
(за сметка на Организатора), в случай че Организаторът не е подготвил
необходимите застрахователни документи.

212.4

Всички участници в състезания на ФИС трябва да имат застраховка срещу
злополука, на стойност достатъчна да покрие евентуална злополука, транспорта и
спасителните разходи, включително и риск при състезание, както и адекватна
застраховка гражданска отговорност. Националните Асоциации отговарят за това
регистрираните от тях състезатели да имат застраховка на подходяща стойност.
Националните Ски Асоциации или техните състезатели трябва да могат да
представят документ за сключена застраховка по всяко време по искане на ФИС,
представител на ФИС или на Организационния комитет.

212.5

Всички треньори и длъжностни лица, заявени и изпратени на ФИС състезания от
Национална Асоциация трябва да носят застраховка злополука и застраховка
гражданска отговорност с достатъчно покритие, за да покрие инцидент,
транспортни и спасителни разходи от настъпила щета. Националните Ски
Асоциации и техните треньори и длъжностни лица трябва да могат да докажат
съответното застрахователно покритие по всяко време при поискване от ФИС,
неин представител или от Организационния комитет.

213

Програма

213.1

име, дата и място на провеждане на състезанието, както и информация за пистите
и най-добрите начини за придвижване до тях,

213.2

технически данни за отделните състезания и условията за участие,

213.3

имената на главните длъжностни лица,

213.4

време и място на провеждане на първата техническа конференция и жребия,

213.5

график за началото на официалната тренировка и стартовите времена,

213.6

местоположение на официалното информационно табло,

213.7

време и място на церемонията по награждаването,

213.8

краен срок и адрес за изпращане на заявки за участие, включително телефон,
факс и имейл адрес.

214

Обявяване на състезанието

214.1

Организационният комитет трябва да публикува съобщение за проявата. То
трябва да съдържа информацията, която се изисква по чл.213.

Всички организатори на прояви, фигуриращи в Календара на ФИС, са длъжни да
публикуват програма, която трябва да съдържа следното:
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214.2

Организаторите са задължени по силата на правилата и решенията на ФИС да
ограничават броя на заявките. По-нататъшно ограничаване на заявките е
възможно по чл. 201.1, при условие, че това бъде упоменато в съобщението.

214.3

В случай на отменяне, отлагане или програмни промени в състезанието,
организаторите са длъжни да съобщят незабавно по телефон, факс или имейл на
ФИС, на поканените Национални Ски Асоциации и на назначения Технически
делегат. Насрочване на състезание за по-ранна дата става само след одобрение
от ФИС.

215

Заявки

215.1

Всички заявки за участие трябва да бъдат изпратени така, че да се получат преди
крайния срок за подаване. Организаторите трябва да разполагат с пълен и
окончателен списък не по-късно от 24 часа преди първия жребий.

215.2

Националните Ски Асоциации нямат право да заявяват и да участват в жребий с
дадени състезатели в повече от едно състезание на една и съща дата.

215.3

Заявки за участие в международни състезания имат право да подават само
Националните Ски Асоциации. Всяка заявка трябва да съдържа:

215.3.1

кодов номер, фамилия и име, година на раждане, Национална Ски Асоциация;

215.3.2

ясно посочване на дисциплината, за която се подава заявката.

215.4

За заявки за ФИС Световни първенства по ски (виж Правилник за организиране на
ФИС Световни първенства по ски).

215.5

Подадената от Национална Ски Асоциация заявка за дадено състезание има
силата на договор само между конкретния състезател и организатора и би
трябвало да се регулира от Декларацията на атлетите.

216

Техническа конференция

216.1

Времето и мястото на провеждане на първата техническа конференция и жребий
трябва да бъдат посочени в програмата. Поканите за участие във всички други
конференции се съобщават на капитаните на отборите по време на първото им
съвещание. Непредвидени спешни конференции се оповестяват своевременно.

216.2

При обсъждания по време на техническа конференция не се разрешава
представляването от заместник от друга националност.

216.3

Капитаните и треньорите на отбори трябва да бъдат акредитирани от
организаторите по квоти.

216.4

Капитаните и треньорите на отбори са длъжни да спазват Международния
състезателен правилник и решенията на Журито и да имат прилично и
спортсменско поведение.
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217

Жребий

217.1

Стартовият ред на състезателите за всяко състезание и за всяка дисциплина се
определя по специфичен начин чрез жребий и/или брой точки.

217.2

В тегленето на жребия могат да участват само състезатели, заявени от своите
Национални Ски Асоциации, при условие че организаторът е получил писмената
им заявка преди изтичане на крайния срок за заявки.

217.3

Ако състезателят не бъде представляван при тегленето на жребия от капитана
или треньора на отбора, той може да участва в него, само ако до началото на
конференцията устно или писмено е потвърдено (по телефон, имейл, телеграма
или телефакс), че заявеният състезател ще участва в състезанието.

217.4

Състезатели, които са били изтеглени, но не присъстват на състезанието, трябва
да се отбележат поименно в доклада на Техническия делегат, като се посочат, ако
е възможно, причините за отсъствието им.

217.5

За тегленето на жребия трябва да се поканят представители на всички участващи
нации.

217.6

При отлагане на състезанието с най-малко един ден, жребият се тегли отново.

218

Създаване и разпространение на цифрово съдържание

218.1

Въведение
Информацията и данните са съществена част от разбирането и представянето на
спорта, както като средство за измерване и отчитане на спортния резултат, така
за и комуникация и популяризиране на спорта сред обществеността. FIS, като
международен орган, управляващ ски спорта и сноуборда, със съдействието на
своите национални ски асоциации, отговаря за разработването, управлението и
точността на данните свързани с общите им дейности.
Като важна част от популяризирането на ски и сноуборд, FIS насърчава
националните ски асоциации да предоставят на своите членове, заинтересовани
страни и фенове данни и информация, свързани с дейностите на FIS.
Всички национални ски асоциации се насърчават да предоставят обща
информация относно събитията и състезанията в календара на FIS, за използване
от заинтересовани страни.
Целта на това правило е да дефинира цифровото съдържание и да определи как
то може да бъде експлоатирано.

218.2

Определение за цифрово съдържание
Дигитално съдържание е цялата информация, свързана с дейностите на ФИС,
която е налична в цифров вид.
Дигиталното съдържание се състои от два елемента:
- основно писмено цифрово съдържание, което е със свободен достъп в
обществено пространство и може да се използва без ограничения. Това включва
документални архиви, доклади,правила, официални календари, стартови списъци
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и списъци с резултати, включително имена на състезатели, информация за
състезанието и мястото на провеждане, заповеди за изпълнение, статистика,
класиране и информация относно метеорологичните условия
- специализирано цифрово съдържание, което включва информация в реално
време, предоставена от Официалните доставчици на данни и времетраене,
биографична информация и данни за представянето на спортиста, събития и друго
свързано съдържание, създадено от заинтересованите страни, включително
съдържание в сайтовете на социалните медии на спортисти, спонсори и
длъжностни лица.Също така са включени всички видео архиви, за които са налични
права за експлоатация.
Дигиталното съдържание включва всички формати, заедно с всякакви графични,
текстови, видео или други представяния на такива данни, информация и
статистика.
218.3

Собственост на Цифровото съдържание
Собствеността на цифрово съдържание се определя от съответните разрешения
и договорни отношения, ако има такива, съгласно които такова съдържание е
било произведено и условията, които трябва да се прилагат за експлоатацията
му.

218.4

Използване на специализирано Цифрово съдържание
Развитието на дигиталните технологии направи възможно потребителят да има
незабавен достъп до специализирано цифрово съдържание, което подобрява
зрителското изживяване и интереса към спорта.
Достъпът до движещи се изображения може да стимулира интереса към
състезанията на FIS и включването на лайв тайминг и пренос на данни допринася
за интереса към която и да е видео продукция. Използването на лайв тайминг и
пренос на данни от състезания за Световната купа и Световни първенства
подлежат на получаване на споразумение със на собственика на тези емисии.

218.5

Достъп до специализирано цифрово съдържание
Всяка страна, която иска достъп до специализирано цифрово съдържание, трябва
да постигне споразумение със собственика/носителя на права на цифровото
съдържание и дефиниране на условията и обстоятелствата, при които това
съдържание може да се използва. Във всички случаи, и по-специално по
отношение на личните данни, стриктно спазване на GDPR или друг еквивалентен
закон или регламент трябва да се прилага.
ФИС ще консултира всеки, който иска да използва специализирано цифрово
съдържание за името на собственика/носителя на права и неговите контакти.
Ако отделни собственици/носители на права на специализирано цифрово
съдържание считат за подходящо, тяхното съдържание може да бъде обединено
и предлагано централно на пазара, използвайки FIS като свой представител.

218.6

Преглед
С оглед на постоянните промени и развитие на технологиите тези правила ще
подлежат на постоянен преглед и при необходимост ще се актуализират редовно.

219

Награди

219.1

Подробен правилник за връчването на награди ще се публикува от ФИС.
Наградите биват възпоменателни, дипломи, чекове или пари в брой. Награди за
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рекорди са забранени. Съветът на ФИС решава през есента за минималния и
съответно максималния размер на наградните фондове, но не по-късно от година
и половина преди старта на състезателния сезон. Организаторите трябва да
уведомят ФИС за величината на наградния фонд до 15 октомври.
219.2

Ако двама или повече състезатели финишират с еднакво време или получат
еднакъв брой точки, то те трябва да бъдат класирани на едно и също място. Ще
бъдат наградени с еднакви награди, титли или дипломи. Не се позволява
определяне на наградите чрез жребий или чрез друго състезание.

219.3

Всички награди трябва да се връчат не по-късно от приключване на финалния ден
на състезанието или състезателните серии.

220

Служебни лица на отборите, помощен персонал, доставчици и
фирмени представители

Принципно настоящите разпоредби се отнасят до всички дисциплини, като се
вземат под внимание и специфичните за всяка дисциплина правила.
220.1

Организационният комитет на дадено състезание е длъжен да предостави на
Техническия делегат списък на акредитираните за състезанието лица.

220.2

Забранява се на доставчиците и на обслужващия персонал да рекламират в
рамките на състезателния район, както и да носят дрехи с ясно различими
търговски марки или екипи, които не отговарят на изискванията по чл. 207.

220.3

Акредитираните от отборите помощен персонал и доставчици, получават от ФИС
официална акредитация и трябва да изпълняват техните специфични функции.
Организаторите имат право да акредитират допълнително фирмени
представители или други важни лица.

220.4

Само лица, които имат официална акредитация от ФИС или специална
акредитация от организатора за писти или шанци имат право на достъп до
състезателните писти или шанци (според специалните правила за тези
дисциплини).

220.5

Видове акредитация

220.5.1

Техническите делегати, Журито и лицата, упоменати в чл. 220.3 имат право на
достъп до пистите и шанците.

220.5.2

Помощният персонал, прикрепен към отборите, има право на достъп до района на
старта и определената за помощния персонал зона на финала. Те нямат достъп
до пистите и шанците.

220.5.3

Фирмените представители, акредитирани по преценка на организатора, които не
притежават акредитация от ФИС, нямат право на достъп до пистите и
специалните зони за помощния персонал.
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221

Медицинско обслужване, прегледи и допинг контрол

221.1

Националните Ски Асоциации отговарят за пригодността на своите състезатели
да участват в състезания. Всички състезатели, мъже и жени, трябва да преминат
пълен медицински преглед в собствената си страна.

221.2

При искане от страна на Медицинския комитет към ФИС или негов представител,
състезателите са длъжни отново да се подложат на медицински преглед преди
или след състезанието.

221.3

Забранява се употребата на допинг. Всяко нарушаване на настоящите
Антидопингови правила на ФИС се наказва според клаузите на ФИС Антидопингов
правилник.

221.4

Допинг контрол може да бъде проведен на всяко ФИС състезание (както и извън
състезание). Правилата и процедурите са публикувани в Антидопинговия
правилник на ФИС и Процедурните наредби на ФИС.

221.5

Пол на състезателя
Ако възникне въпрос или протест във връзка с пола на даден състезател, ФИС ще
поеме отговорност за предприемане на действия за установяване пола на
състезателя.

221.6

Задължително Медицинско обслужване подсигурено от Организаторите на
състезанията
Здравето и безопасността на тези, които са включени в състезанията на ФИС е с
първостепенно значение за Организаторите на проявата. Това се отнася както за
състезателите, така и за доброволците, техническия екип и зрителите.
Определената структура на медицинското подсигуряване зависи от няколко
показателя:
- Размерът, нивото, вида на провежданото състезание (Световни първенства,
Световна купа, Континентална купа, ФИС състезание и т.н.), заедно с
местните медицински стандарти, географско разположение и обстоятелства.
- Приблизителния брой състезатели, персонал и зрители.
- Обсегът на отговорностите на Медицинското подсигуряване (състезатели,
персонал, публика) също трябва да бъдат определени.
Организаторът / Ръководителят на Медицинското подсигуряване и Спасителна
служба трябва да потвърди пред Директора на състезанието или Техническия
делегат, че необходимото спасително оборудване е на място преди започването
на официалната тренировка или състезанието.
Определените изисквания относно съоръжения, ресурси, персонал и лекари на
отбори са поместени в правилниците на съответните дисциплини и в
Медицинското ръководство.

222

Състезателна екипировка

222.1

Състезател се допуска до участие в състезание на ФИС само с екипировка,
отговаряща на разпоредбите на ФИС. Състезателят носи отговорност за
екипировката, която използва (ски, сноуборд, автомати, ски-обувки, спортен екип и
т.н.). Негово задължение е да провери дали екипировката му отговаря на
спецификациите на ФИС и на основните изисквания за безопасност и дали е в
изрядно състояние.
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222.2

Терминът "състезателна екипировка" обхваща цялата екипировка, която
състезателят използва по време на състезанието. Този термин включва както
облекло, така също и уреди, които имат технически функции. Цялата
състезателна екипировка представлява една функционална единица.

222.3

Всички нововъведения в областта на спортната екипировка трябва да бъдат
принципно одобрени от ФИС.
ФИС не поема никаква отговорност за одобряване на технически нововъведения,
които в момента на въвеждането могат да крият неизвестни опасности за
здравето или повишават риска от злополуки.

222.4

Всички нововъведения в областта на спортната екипировка трябва да бъдат
докладвани най-късно до 1 май за следващия сезон. Първата година
нововъведенията могат да се приемат само условно за сезона и трябва да бъдат
окончателно потвърдени преди началото на следващия сезон.

222.5

Комитетът за състезателната екипировка публикува частни правила (определения
и описания на позволени части от екипировката) за състезателната екипировка
след одобрение от Съвета на ФИС.
По принцип не се разрешават неестествени или изкуствени помощни средства,
които променят спортните умения и/или по някакъв начин коригират физическите
данни на състезателя, както и състезателна екипировка, която застрашава
здравето на състезателите или повишава риска от злополуки.

222.6

Контрол
Преди и по време на състезателния сезон или при подаване на протест до
Техническия делегат на състезанието, може да бъде извършен различен контрол
от страна на членове на Комитета за състезателната екипировка или от
официални контрольори на екипировката на ФИС. При наличие на добре
обосновано подозрение, че разпоредбите в тази връзка се нарушават, въпросната
част от екипировката незабавно се конфискува от проверяващите или от
Техническия делегат в присъствието на свидетели, запечатва се и се изпраща във
ФИС. ФИС от своя страна я предоставя за окончателна проверка на официално
призната институция. В случай на протест във връзка с екипировката, губещата
страна поема разноските по разследването на случая.
Тестването на екипировка или материал в частни лаборатории не може да бъде
изискано на състезания, където контролът на екипировката се извършва от
Технически експерт на ФИС, с изключение на случаите, в които може да се покаже
ясно, че контролът не са извършва съгласно правилника.

222.6.1

По време на всички ФИС състезания, където се назначават официални експерти
на ФИС по контрола на екипировката, използващи официални измервателни
уреди, утвърдени от ФИС, резултатите от извършените измервания са валидни и
окончателни, независимо от предшестващи измервания.

222.7

Забрана за научна и медицинска апаратура по време на ФИС прояви
За всяка Национална Ски Асоциация, нейните представители или членовете на
екипа е забранено да носят и/или използват някои от следните научни или
медицински уреди („Оборудване“) в/на всяко място на състезанието по време на
FIS Световни първенства, Световни купи и други състезания, регистрирани в
Календара на ФИС:
- Кислородни резервоари, цилиндри и свързани устройства;
- Хипоксични или хипероксични палатки, камери и свързани устройства;
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- Криогенни камери за криотерапия на цялото тяло и свързани устройства.
Отговорност на Националната Ски Асоциация е да осигури спазването на този
член 222.7 от всички свои представители или членове на екипа. Неспазването на
този член 222.7 ще подлежи на санкции, предвидени в член 223.3. В случай на
повторно нарушение, дисквалифицирането на спортист се налага независимо от
това дали нарушението на тази разпоредба би довело до предимство за
спортиста (ите) по отношение на крайния резултат от състезанието. В
допълнение към изброените по-горе санкции, FIS може да поръча незабавното
премахване на оборудването от мястото на събитието за сметка на отговорната
НСА.

223

Санкции

223.1

Общи положения

223.1.1

Нарушение, за което може да се наложи санкция и съответно наказание, се
дефинира като:
- нарушаване или неспазване на състезателния правилник или
- несъгласие с указанията на Журито или на отделни негови членове, съгласно чл.
224.2 или
- неспортсменско поведение

223.1.2

Следните действия също ще се зачитат за нарушения:
- опит за извършване на нарушение
- подтикване или подпомагане на други лица да извършат нарушение
- съветване на други за извършване на нарушения.

223.1.3

При определяне дали дадено действие е нарушение трябва да се обърне
внимание на:
- дали действието е умишлено или неумишлено,
- дали действието не се поражда от спешни обстоятелства.

223.1.4

Всички асоциации, членуващи във ФИС, включително и членовете им
регистрирани за акредитация, би трябвало да приемат и познават тези правила и
санкции, които могат да бъдат обжалвани съгласно Устава и Международния
състезателен Правилник на ФИС.

223.2

Приложимост на санкциите

223.2.1

Отделни лица
Тези санкции се налагат на:
- всички лица, които са регистрирани или акредитирани от ФИС или от
организатора за състезание, публикувано в Календара на ФИС, без значение дали
са в или извън рамките на състезателната зона и което и да е местоположение,
свързано със състезанието и
- всички лица без акредитация, намиращи се в рамките на състезателната зона.

223.3

Наказания

223.3.1

Извършването на нарушение може да води до следните наказания:
- мъмрене – писмено или устно
- отнемане на акредитацията
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- отказ на акредитация
- парична глоба не по-голяма от 100 000 CHF
- наказателно време
223.3.1.1

Всяка членуваща във ФИС Национална Ски Асоциация отговаря пред ФИС за
изплащането на глобите и съответните административни разходи, наложени на
лица, за които са уреждали регистрация за акредитация.

223.3.1.2

Лица, които не са обект на чл.223.3.1.1 също са отговорни пред ФИС за глоби и
извършени административни разходи. Ако такива лица не заплатят тези глоби, те
ще станат обект на отстраняване от разрешение за даване на акредитация за
състезания на ФИС за период от 1 година.

223.3.1.3

Плащането на глобите е със срок до 8 (осем) дни след налагането им.

223.3.2

Всички състезатели, участвали в проявата могат да предмет на следните
допълнителни наказания:
- Дисквалификация
- Промяна на стартовата позиция
- Конфискуване на спечелените награди и други облаги в полза на организатора
- Отстраняване от състезания на ФИС

223.3.3

Състезател се дисквалифицира само, ако грешката му води до предимство за него
с оглед на крайния резултат, освен ако правилникът не постановява друго в
дадения случай.

223.4

Журито може да наложи наказанията предвидени в чл.223.3.1 и 223.2, но не може
да налага глоба по-висока от 5 000 CHF или да отстрани състезател от състезание
на ФИС, освен от това, в което е извършено нарушението.

223.5

Следните наказания могат да се налагат устно:
- мъмрене
- отнемане на акредитацията за текущото състезание за лицата, които не са били
регистрирани от организатора чрез собствената им Национална Асоциация
- отнемане на акредитацията за настоящото състезание на лица, акредитирани от
ФИС
- отказ за акредитиране за текущото състезание за лица, които стоят в ограничения
за състезатели и технически лица или друг район, свързан със състезанието.

223.6

Следните наказания се налагат писмено:
- парични глоби
- дисквалификация
- промяна на стартовата позиция
- отстраняване от състезания
- оттегляне на акредитацията на лица, които са били регистрирани от тяхната
Национална Асоциация
- оттегляне на акредитацията на лица, които са били акредитирани от ФИС

223.7

Писмено наложените наказания трябва да се изпратят до нарушителя (ако не е
състезател), на Националната Ски Асоциация и до Генералния секретар на ФИС.

223.8

Всички дисквалификации се отбелязват в доклада на Арбитъра и/или доклада
Техническия делегат.
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223.9

Всички наказания трябва да бъдат отбелязани в доклада на ТД.

224

Процедурни указания

224.1

Правомощия на Журито
Журито на дадено състезание има право да налага санкции съгласно горните
правила. Решенията се взимат с мнозинство. При равен брой гласове „за“ и
„против“ решаващ е гласът на председателя на Журито.

224.2

В рамките на състезателния район, особено по време на тренировка или
състезание, всеки един от членовете на Журито с право на глас може да отправи
устно предупреждение или да отнеме акредитация, издадена за текущото
състезание.

224.3

Колективни нарушения
Когато няколко души са извършили едно и също нарушение по едно и също време
и при еднакви обстоятелства, то тогава може да се счита, че решението на Журито
се отнася за всички нарушители. Писменото решение, обаче трябва да съдържа
имената на всички лица, за които то се отнася, а наказанието трябва да се наложи
на всеки един от тях. Решението се връчва поотделно на всеки нарушител.

224.4

Ограничения
Лице няма да се санкционира, ако действията по налагането на санкцията срещу
него не са започнали в рамките на 72 часа след нарушението.

224.5

Всяко лице, което е свидетел на предполагаемо нарушение се изисква да
свидетелства по време на изслушването, организирано от Журито и самото Жури
се задължава да вземе под внимание всички уместни доказателства.

224.6

Журито има право да конфискува предмети при подозрение, че същите са били
използвани за нарушаване на правилата във връзка със състезателната
екипировка.

224.7

Преди да му бъде наложено наказанието (с изключение на мъмрене и отнемане на
акредитацията по чл. 223.5 и 224.2) обвиненият има право да се защити по време
на изслушване, устно или в писмена форма.

224.8

Всички писмени решения на Журито трябва да съдържат:

224.8.1

Нарушението, за което се твърди че е извършено

224.8.2

Доказателство за нарушението

224.8.3

Правилото(ата) или нарежданията на Журито, които са били нарушени

224.8.4

Наложеното наказание

224.9

Наказанието трябва да съответства на нарушението. Изборът на кое и да е
наказание, наложено от Журито, трябва да отчита смекчаващите и утежняващите
обстоятелства.

224.10

Обжалване
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224.10.1

Освен предвиденото в чл. 224.11, наказателното решение на Журито може да се
обжалва в съответствие с текстовете в Международния състезателен правилник
(МСП).

224.10.2

Ако жалба не е подадена в съответствие с крайния срок, оповестен в МСП,
наказателното решение на Журито остава окончателно.

224.11

Следните решения на Журито не са обект на обжалване:

224.11.1

Устни наказания, наложени според чл. 223.5 и 224.2

224.11.2

Парични глоби по-малки от 1000 CHF (хиляда швейцарски франка) за първо
нарушение и след това 2500 CHF за повторно нарушение от същия човек.

224.12

За всички останали случаи обжалванията трябва да се подават до Комисията по
жалбите, както е според МСП.

224.13

Журито на състезанието има право да внесе препоръки до Комисията по жалбите,
относно наказания от глоби надхвърлящи 5000 CHF и отстранявания от бъдещи
състезания след това, в което е било направено нарушението (223.4).

224.14

Съветът на ФИС има право да изпрати забележки до Комисията по жалбите във
връзка с писмено наказателно решение на Журито.

224.15

Цена на процедурите
Такси и парични разходи, включително пътни разходи (цена на процедурата) се
калкулират съгласно възнаграждението на ТД и те се заплащат от нарушителя. В
случай на изцяло или отчасти отпадане на решението на Журито, ФИС покрива
изцяло всички разходи.

224.16

Заплащане на парични глоби

224.16.1

ФИС наблюдава заплащането на паричните глоби и процедурните разходи.
Разходите по заплащането се считат за процедурни разходи.

224.16.2

Всяка неизплатена глоба, наложена на нарушител се счита за дълг на
Националната Ски Асоциация, на която нарушителят е член.

224.17

Благотворителен фонд
Всички парични глоби се изплащат в Младежкия спомагателен фонд на ФИС.

224.18

Тези правила не се прилагат за което и да е нарушение на допинг правилата на
ФИС.

225

Комисия по жалбите

225.1

Назначения

225.1.1

От състава на Дисциплинарния под-комитет по правилата за съответната
дисциплина (или Дисциплинарния комитет на съответната дисциплина, ако няма
под-комитет по правилата) Съветът на ФИС назначава Председател и Заместник
председател на Комисията по жалбите. Заместник председателят поема
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функциите на председател, когато Председателят е възпрепятстван или отстранен
поради конфликт на интереси или предубеденост.
225.1.2

Председателят назначава 3 членове на комисията по жалбите, като и той самият
може да бъде един от тях, от Дисциплинарния под-комитет по правилата за
съответната дисциплина (или от Дисциплинарния комитет за съответната
дисциплина, ако липсва под-комитет по правилата) за всеки случай на обжалване
или изслушване. Решенията се взимат чрез мнозинство.

225.1.3

За да се избегне конфликт на интереси или предубеденост или тяхната поява,
членовете назначени в комисията по жалбите не трябва да са членове на
Националната Ски Асоциация, на която е член нарушителят, чиято жалба се
разглежда. Освен това членовете на Комитета по жалбите трябва да докладват
доброволно на председателя за наличие на конфликт на интереси или
предубеденост за или против нарушителя. Лицата, които имат интерес и са
предубедени трябва да се отстранят от Комисията по жалбите от председателя
или при негово отстраняване – от Заместник председателя.

225.2

Отговорности

225.2.1

Комисията по жалбите провежда изслушвания само във връзка с жалби на
нарушители или на Съвета на ФИС във връзка с решения на Журито на дадено
състезание, или по повод на препоръки на Журито на дадено състезание за
налагане на наказания по-големи от тези, предвидени в правилата по санкциите.

225.3

Процедури

225.3.1

Жалбите трябва да бъдат решени в рамките на 72 часа от приемането им от
Председателя, освен ако всички страни, участващи в обжалването се съгласят
писмено за удължаване на времето.

225.3.2

Всички жалби и отговори трябва да са в писмена форма, включително всяко
доказателство, което се предоставя в подкрепа или против жалбата.

225.3.3

Комисията по жалбите взима решение за мястото и формата на жалбата
(конферентен телефонен разговор, среща, размяна на имейли).
Членовете на комисията по жалбите се задължават да пазят конфиденциалност
относно жалбата, докато не се оповести решението и да се консултират само с
други членове от комисията по време на обсъждането.
Председателят на Комисията по обжалването може да изиска допълнителни
доказателства от която и да е от засегнатите страни, без да се създават условия
за неравнопоставеност.

225.3.4

Комисията по жалбите трябва да определи разходите за жалбата съгласно чл.
224.15.

225.3.5

Решенията на Комисията по жалбите могат да се обявяват устно в края на
изслушването. Решението, заедно с обосновката се предава в писмена форма на
ФИС, която го предава на засегнатите страни и техните Национални Ски
Асоциации и всички членове на Журито, чиито решения са били обжалвани. В
допълнение писменото решение трябва да бъде налично в офиса на ФИС.
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225.4

По-нататъшни обжалвания

225.4.1

Решенията на Комисията по жалбите могат да се обжалват пред Съда на ФИС в
съответствие с чл.52; 52.1 и 52.2 от Устава.

225.4.2

Жалбите до Съда на ФИС се подават писмено и се приемат от Генералния
секретар в съответствие със сроковете отбелязани в чл.52; 52.1 и 52.2 от Устава
от датата на публикуването на решението на Комисията по жалбите.

225.4.3

Жалба до Комисията по жалбите или до Съда на ФИС не отлага изпълнението на
наказателно решение на Журито на състезанието, Комисията по жалбите или
Съвета.

226

Нарушение на санкциите

226.1

Санкции срещу отделни лица:
- писмено порицание;
и/или
- парична глоба не по-голяма от 100 000 CHF
и/или
- отстраняване от състезание на следващото ниво на санкция – например, ако се
наложи 3 месечно отстраняване за използване на допинг, новото нарушение ще
доведе до отстраняване за 2г; ако е било наложено 2г наказание, следващото
нарушение ще доведе до отстраняване до живот;
и/или
- отнемане на акредитация от отделни лица.

226.2

Санкции срещу Национална Ски Асоциация
- спиране на финансиране от страна на ФИС;
и/или
- отменяне на бъдещи състезания на ФИС във въпросната държава;
и/или
- отнемане на някои или на всички права като член на ФИС, включително участие
в състезанията от Календара на ФИС, право на глас по време на Конгрес на
ФИС, членство в комисии на ФИС.

Когато е налице нарушение на санкция, която е била наложена (според чл.223 от
правилника или Антидопинговия правилник на ФИС), Съветът може да наложи понататъшни и други санкции, които се считат за подходящи.
При такива случаи някои или всичките от по-долните санкции могат да бъдат
наложени:

36

Раздел 2
Правила, които са общи за състезания по Snowboard, Freestyle Ski и Freeski
За техническата организация на Зимните Олимпийски Игри и Световния
Шампионат (за състезания по Snowboard, Freestyle Ski и Freeski) ще бъде валиден
правилника на FIS за Световната Купа (Snowboard, Freestyle and Freeski FIS World
Cup), с изключение на случаите, в които не е посочено друго в този Правилник
(ICR).
In the event that the National Ski and Snowboard Association does not appoint a
competition Organiser, it shall execute a contract with FIS.
ТЪЛКУВАНЕ
Oбщи принципи
(1) Тези правила трябва да се тълкуват свободно, за да осигурят справедливо и
най-бързо решение по въпросите, които взимат под внимание честно отношение,
безопасност, най-добрите интереси на спорта и състезателя.
Теми, които не са засегнати
(2) При въпроси и теми, които не са засегнати в този правилник, решения се
взимат аналогично.

2000

Организация
Препратка от чл.211

2001

Договор с Организатора

2001.1

Определен организатор на състезанието
Когато Националната Асоциация / Федерация определя/назначава организатор за
състезанието, трябва да бъде изготвен договор, одобрен и задоволителен за FIS.

2001.2

Липса на определен организатор на състезанието
Когато Националната Асоциация / Федерация не е определила/назначила
организатор за състезанието, трябва да изпълнява договор с FIS.

2002

Организационен Комитет

2002.1

Състав
Организационният комитет е съставен от физически или юридически лица,
делегирани от организатора и от Международната федерация по ски. Комитетът
има правата, задълженията и отговорностите на организатора (211.2).

2002.2

Организационния комитет поема цялата отговорност за гарантиране изпълнението
на всички включени детайли, свързани с провеждането на състезание,
оторизирано от FIS, и че тези детайли са правилно изпълнени и контролирани,
включително и в техническа част, избор и подготовка на трасета. Ефективната
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комуникация с всички участващи в събитието са от съществено значение за добре
планирано състезание.
2002.3

Организационния комитет трябва да предостави услуги на всички участници и
гости, като предостави предварително информация относно настаняване и
транспортни детайли. Тази информация трябва да е подадена предварително, за
да се осигури налична акомодация.

2002.4

Организационния комитет е задължен незабавно да предостави резултатите в
одобрената електронна форма до ФИС и всички участващи нации незабавно след
като са готови. Само при закъснение, резултатите могат да бъдат предоставени на
следващия ден. Съобщаване на резултатите на същия ден е отговорност на всяка
една Държава.

2003

Назначения от Международната Ски Федерация

2003.1

В състезания за Световната купа
- Техническия делегат
- Директор на състезанието (RD/CD) – Race / Contest Director
- Реферът (за Крос и Алпийски Сноуборд)
- Главния съдия и съдиите за HP,SS,BA,AE,MO,DM и AE

2003.2

В състезания за Koнтиненталната купа
- Техническия делегат
- Главния съдия и съдиите за HP,SS,BA,AE,MO,DM и АЕ

2003.3

За Олимпийските Игри и Световните Първенства, Световните Юношески
Първенства
- всички членове на Журито и Съдии

2003.4

Във всички останали състезания Техническият делегат или Организационния
комитет (но дори и в двата случая се потвърждава от TD) назначава/определя:
- Реферът/ Арбитърът

2003.5

Съдиите трябва да бъдат група от квалифицирани специалисти. За международни
състезания, съдийският панел се назначава/определя от FIS.

2003.6

С тези назначения/определения на официалните лица, споменати по-горе, те
стават част от Организационния комитет.

2004

Назначения от Организатора

ФИС назначава/определя Технически делегат (не трябва да е организатор, освен
на състезания от национално ниво) и Главния Съдия (HP, SS и BA) за всички
състезания и ако е необходимо и Директорът на състезанието (RD/CD)

Организаторът назначава всички останали членове на Организационния комитет
(с изключение на ТД и съдии). Председателят или негов представител
представлява комитета в публичното пространство, води заседанията и взема
решения, относно всички въпроси, които не са получили решение от останалите
членове или групи. Преди, по време и след състезанието той работи
непосредствено с FIS и нейните назначени представители. Той поема всички
задължения, необходими за провеждането на състезанието. Следните длъжностни
лица трябва да бъдат назначени.
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2004.1

Ръководител на състезанието / The Chief of Competition
Ръководителят на състезанието ръководи работата на всички длъжностни лица по
трасето,свиква заседания за разрешаване на въпроси от техническо естество и
води Техническата конференция след консултация с Техническия делегат.

2004.2

Рефер/Арбитър / The Referee
- За крос, моля погледнете 5305.
- За Алпийски Сноуборд, моля погледнете 6306.

2004.2.1

Работната връзка между Арбитърът и неговия асистент, трябва да бъде в тясно
сътрудничество с Техническия делегат.

2004.3

Отговорник трасе
Ръководителят на пистата е отговорен за подготовката на пистите в съответствие
с директивите и решенията на Журито. Той трябва да е запознат с местните
снежни условия на съответния терен.

2004.3.1

Дизайнер на трасето / Course designer
Спрямо характеристиките на трасето и неговата спецификация, Дизайнерът
трябва да създаде план и работен график за изграждането на трасето.

2004.3.2

Строителят на трасето / Course builder
Koрс билдъра е отговорен за следването на плана създаден от Дизайнерът, под
прякото наблюдение на журито.

2004.4

Стартовият Рефер/Арбитър / The Start Referee
Стартовият Арбитър трябва да остане на старта от началото на официалното
време за разглеждане на трасето до края на тренировката и/или състезанието. Той
е отговорен за организацията и ръководството на старта и спазването на всички
правила т.е.:
- той отговаря всички разпоредби за старта и стартовата организация да бъдат
точно спазвани.
- той определя закъснелите стартове и фалстартовете
- той трябва да има възможност за незабавна комуникация с Журито по всяко
време
- той докладва имената на състезателите, които не са стартирали, направили
фалстарт или са закъснели за старта и информира Журито за всички
нарушения на правилата.
- В зависимост от големината на състезанието, той избира свой асистент, който
трябва да изпълнява стартовите команди, да преглежда цветните потници да
подрежда състезателите на старта, да контролира наплива от хора, да
организира стартовата зона и други подобни дейности, включително и ръчно
времеизмерване.
- В състезания по BA, SS и HP различни от ЗОИ и СП стартерът може да
изпълнява и ролята на стартов рефер

2004.5

Арбитърът/Реферър на Финала / The Finish Referee
Съдията на финала трябва да бъде на финала от началото на официално
обявеното време за разглеждане на трасето до края на тренировката и/или
състезанието. Той е отговорен за организацията и ръководството на финала
(включително попивките) и спазването на всички правила т.е:
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-

Наблюдава и отговаря за Асистентът рефер на финала, Времеизмерването и
контролира наплива от хора в зоната на финала.
Трябва да има възможност за незабавна комуникация с Журито по всяко време.
Докладва имената на състезателите, които не са финиширали и информира
Журито за всички нарушения на правилата във финалната зона.
на правилата.
В зависимост от големината на състезанието, той избира свой асистент, който
трябва да контролира следенето за правилно преминаване през финалната
линия, реда на финиширане, приземяването от скоковете и други подобни
действия, включително асистиране на Арбитърът на финала с DNS, DNF, DSQ
и др.

2004.6

Отговорник резултати / The Chief of results
Отговорникът за времеизмерването и изчисленията има за задача да координира
действията на служителите на старта и финала, времеизмерването, изчисленията
и съдийските оценки. В алпийските дисциплини той или негов специален
помощник заедно с Журито вземат решение относно интервала между отделните
стартове.

2004.7

Секретар на състезанието
Секретарят на състезанието отговаря за цялата секретарска работа, свързана с
техническите аспекти на състезанието и освен това за подготовката за жребия.
Той трябва да се увери, че официалните резултати съдържат цялата
информация, която се изисква по чл.2020.3. Отговаря за протоколите на
техническите лица, Журито и техническата конференция. Длъжен е да се увери,
че всички необходими формуляри за старта, финала, времеизмерването,
изчисленията и съдиите на вратите са предварително и правилно подготвени и
връчени на съответните служители навреме и в необходимата последователност.
Длъжен е да работи съвместно с Отговорникът на резултатите, да изчислява
резултати с него и да гарантира, че те са обосновани и публикувани възможно
най-бързо след състезанието. (2002.4)

2004.8

Отговорник на Медицинските и Спасителни екипи
Погледнете FIS Medical Guide 1.3.1

2004.9

Първа помощ и Медицински екипи
Погледнете първата глава в FIS Medical Guide 1.3.1

2004.10

Отговорник техническо оборудване и съоръженията по трасето
Отговорникът за съоръженията на пистата отговаря за подсигуряването на
съоръжения и инструменти, необходими за подготовката и поддръжката на
пистите и за провеждането на състезанието и за разпространението на
информацията, когато тези задължения не са специално поверени на друго
длъжностно лице.

2004.11

Отговорник за медията и пресцентъра
Отговорникът за пресата отговаря за всички брифинги и информацията, която се
предоставя на журналисти, фотографи, телевизионни и радио репортери, в
съответствие с инструкциите на Организационния комитет.

2004.12

Отговорник Спортната Презентация
Отговаря за всички аспекти свързани с публиката – озвучители, музика, DJ, екран
и съдържание на други развлекателни аспекти, презентиращи спортното събитие.
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2004.13

Координатор на стартовите номера
Отговаря за правилното подготвяне, разпределяне и събирането на стартовите
потници, осигурени за състезателите и работния екип.

2004.14

Други длъжностни лица от Организационния комитет
Следните допълнителни длъжностни лица се препоръчват за назначение (с
разписани длъжностни характеристики):
- отговорник за финансите (ковчежник)
- отговорник за настаняването и изхранването
- отговорник за протокола
Организаторът има право да включи и други длъжностни лица в организационния
комитет.

2005

Информация и задължения на Организационния комитет

2005.1

Организационния комитет е отговорен да подсигури цялата съответна
информация и материали на заинтересованите страни (вж. чл. 212, 213 и 214).
Информацията за настаняване и транспорт трябва да бъде разпространена поне
два (2) месеца преди състезанието.

2005.2

За Национални първенства и ФИС състезания Организационният комитет трябва
да посочи в Програмата на състезанието, както е посочено в чл. 213.8, крайния
срок за заявки, който не трябва да е по-голям от 14 (четиринадесет) дни преди
първия тренировъчен или състезателен ден и същата да бъде публикувана на
сайта на ФИС. За Континентални купи, Световни купи, Световни първенства по
Сноуборд и Зимни Олимпийски игри крайните срокове ще бъдат определени в
правилниците за съответните състезания.

2006

Основни разходи на Организационния комитет

2006.1

Организационният комитет трябва да заплати таксите за състезанието в
съответствие с разпоредбите в Календара на ФИС.

2006.2

Организационният комитет трябва да изплати възнаграждения на съдиите в
съответствие с настоящите разпоредби на ФИС.

2006.3

Организационният комитет трябва да изплати възнаграждение на Техническия
делегат на ФИС в съответствие с настоящите разпоредби на ФИС.

2006.4

Организиционният комитет трябва да предостави спане и храна за всяко друго
техническо лице опоменато в 2006.2 и 2006.3

2007

Жури

2007.1

Следните членове на Журито, които се членове на Организационния комитет,
отговарят за техническите въпроси в рамките на състезателния район.

2007.1.1

Алпийските дисциплини и Паралелни отборни състезания (PGS, PSL, SL, GS)
- Технически делегат
- Реферът (Race Director за WC,OWG, WSC, WJC, YOG)
- Ръководител на състезанието / The Chief of Competition
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2007.1.2

Крос състезания

2007.1.2.1

Сноубордкрос и Сноубордкрос отборни състезания
- Техническият делегат
- Реферът (посочен от ФИС (за състезания от по-ниско ниво** се определя от TD)
- Ръководител на състезанието/The Chief of Competition (определя се от
организаторите)
- Директор на състезанието / Race Director (WC,OWG, WSC, WJC, YOG)

2007.1.2.2

Ски крос и Ски крос отборни състезания
- Техническият делегат
- Реферът (посочен от ФИС (за състезания от по-ниско ниво** се определя от TD)
- Ръководител на състезанието/The Chief of Competition (определя се от
организаторите)
- Директор на състезанието / Race Director (WC,OWG, WSC, WJC, YOG)
•
•
•

2007.1.3

2007.1.3.1

*Големи състезания (Major): WC,OWG, WSC, WJC, YOG
**Състезания от по-ниско ниво: NC,FIS,OPN
За състезания от Континенталната Купа погледнете съответния CoC правилник.

Халфпайп, Биг Еър, Слоупстайл и други събития с оценяване
- Технически делегат
- Главен съдия
- Ръководител на състезаниетo/The Chief of Competition (определя се от
организаторите)
- Contest Director (WC,OWG, WSC, WJC, YOG)
Когато състезания по Фрийстайл ски и Сноуборд се провеждат едновременно, на
едно и също трасе, използвайки се двойно/удвоено съдийство / double up judging
(виж 3502.4), всяко състезание трябва да има собствено Жури с различни лица в
ролята на Главния съдия, но ТД, Ръководителят на състезанието и Contest
Director-a (за OWG, WSC, WC, WJC or YOG) може да бъде част от двете групи на
Журито.

2007.1.4

Ериълс, Могълс, Двоен Могълс и техните отборни състезания
- Технически делегат
- Главен съдия
- Ръководител на състезаниетo /The Chief of Competition (определя се от
организаторите)

2007.1.5

За Зимни Олимпийски игри и ФИС Сноуборд Световни първенства – за всички
видове състезания допълнителни членове на Журито са
- Стартовият арбитър / The Start Referee
- Арбитърът на Финала / The Finish Referee

2007.1.6

За Континентални купи, с изключение за АЕ/МО, Координатора на
Континенталната купа , когато е назначен от FIS, ще бъде част от Журито както
следва:

2007.1.6.1

При състезания е Сноуборд алпийските дисциплини, като допълнителен член

2007.1.6.2

При Крос състезания, като допълнителен член
42

2007.1.6.3

При Парк и пайп състезания, като допълнителен член

2007.1.7

Всеки член на журито има право на един глас. В случай на равенство,
председателят има решаващ глас (виж.2007.5.1).
По време на Зимните Университетски игри, директорът на състезанието на FISU,
одобрен от FIS, има право на глас, като член на журито.

2007.1.8

Членовете на Журито трябва да бъдат от различни Държави, както следва:

2007.2

3 различни държави

2 различни държави

Зимни Олимпийски Игри
Световна Купа
Световно Първенство
Световно Юношеско Първенство

Континентални Купи
ФИС международни състезания

Назначаване на Журито за Зимни Олимпийски игри и ФИС Сноуборд
Световни първенства

2007.2.1

Съветът на ФИС назначава / Тhe FIS Council
- Технически делегат
- Арбитър
- Главен съдия
- Съдии
- Стартовия Арбитър
- Арбитърът на Финала
- Видео контрол

2007.2.2

Работната група за Техническите делегати по сноуборд предлага квалифицирани
Технически делегати за членове на Журито на Комитета по Сноуборд и Фристайл
Ски, който от своя страна представя имената на кандидатите пред Съвета на ФИС
за одобрение.
За да бъде класиран, предложеният кандидат трябва да притежава валиден
лиценз за Технически делегат на ФИС.

2007.2.3

Работната група за Съдиите по сноуборд предлага квалифицирани Главни съдии и
съдии на Комитета по Сноуборд и Фристайл Ски, който от своя страна представя
имената на кандидатите пред Съвета на ФИС за одобрение.
За да бъде класиран, предложеният Главен съдия или съдия трябва да притежава
валиден лиценз на ФИС и да отговаря на всички други квалификационни
изисквания на ФИС.

2007.2.4

Националната Ски Асоциация на страната организатор подава своите
предложения за длъжността Ръководител на състезанието за член на
Организационния комитет за одобрение от Съвета на ФИС.

2007.2.5

Всички членове на Журито трябва да могат да общуват помежду си на един от
официалните езици на ФИС, а членовете на Журито с право на глас, трябва да
бъдат по всяко време на трасето и да комуникират помежду си.
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2007.2.6

За Зимни Олимпийски игри и Сноуброд Световни първенства на ФИС гостуваща
нация може да бъде представена в Журито само от един посочен от Съвета (The
FIS Council) член (включително ТД).

2007.3

Назначаване на Журито за Международни състезания
Правилниците за Световни и Континентални купи)

2007.3.1

ФИС назначава Техническия делегат и съдиите, включително Главния съдия.

2007.3.2

Техническият делегат назначава
- Арбитър (за състезания по-ниско ниво от СК)
- Той заменя членове на Журито в случай на форсмажорни обстоятелства.

2007.3.3

При международни състезания за жени, Журито би трябвало да включва поне една
жена.

2007.3.4

Ръководителят на състезанието (The Chief of Competition) трябва да бъде
подкрепен от Националната Ски/Сноуборд Асоциация/Федерация – организатор.

2007.3.5

Състезател няма право да бъде член на Журито

2007.4

Мандат на Журито

2007.4.1

Назначените членове на Журито се събират за първо заседание преди първата
техническа конференция.

2007.4.2

Активните задължения на Журито започват с първото заседание и приключват, при
положение че няма подадени протести, с изтичане срока за протести, иначе – след
решаването на всички подадени протести.

2007.5

Гласуване и право на глас (виж още правилника за СК и Континенталните
Купи)

2007.5.1

Техническият Делегат е председател на Журито. Той провежда всички срещи и
има решаващ глас в случай на равенство. Изключение правят състезанията по
Могълс и Ериълс – тогава Race/Contest Директора е председател на Журито
(OWG,WSC,WJC,YOG и CoC)

2007.5.2

Всеки един от изброените по-долу има право не един глас в Журито
- ТД във всички състезания
- Ръководителят на състезанието – във всички състезания
- Реферът – в състезанията по Сноуборд и Ски крос
- Реферът – в състезания по Алпийски и Паралелни Сноуборд д-ни (изключение
са състезанията WC,OWG,WSC,WJC,YOG)
- Главния съдия – в състезанията по Халфпайп, Слоупстайл, Биг Еър, Ериълс и
Могълс
- Race/Contest Директора в състезания WC,OWG,WSC,WJC,YOG – изключение
на Ериълс, Могълс и Двоен Могълс.

(виж

също

За Зимна Универсиада Директора на състезанието от FISU, одобрен от ФИС, има
право на глас като член на Журито във всички състезания.
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2007.5.2.1

За Зимни Олимпийски игри и Сноуборд Световни първенства на ФИС
- всички членове на Журито.

2007.5.3

Решенията се приемат от всички членове на Журито, а не от присъстващите в
момента.

2007.5.4

Всички заседания и решения на Журито, трябва да бъдат водени под писмен
протокол и да бъдат подписани от всеки отделен член на Журито, като всеки един
глас описва своето решение. Председателят на Журито трябва да завери
протоколите. Протоколите трябва да бъдат написани на поне един от
официалните езици на ФИС.

2007.5.5

Протоколите и решенията трябва да бъдат написани на поне един от
официалните езици на ФИС – английски, френски или немски.

2007.5.6

В случай, че се наложи вземането на неотложно решение и е невъзможно да се
свика цялото Жури, всеки един от членовете му има право преди или по време на
състезанието да взема решения, които по същество са от компетенцията на
Журито като цяло. Решението е условно, като въпросният член на Журито се
задължава във възможно най-кратък срок да представи решението си пред
Журито за потвърждение.

2007.6

Задължения на Журито

2007.6.1

Преди началото на първaтa официалнa тренировка или състезание, журито трябва
да се срещне, за да провери и одобри трасето.

2007.6.2

Журито следи за спазването на правилата по време на цялото състезание,
включително официалата тренировка.

2007.6.3

В техническо отношение това включва, но не непременно се ограничава до:
- проверка на състезателната писта и на подредените трасета, както и
официалните зони за загрявка
- проверка на снежните условия на и около трасето;
- проверка на обработката и подготовката на пистата;
- одобряване използването на снеговтвърдители и други химикали;
- проверка на загражденията на пистите и наплив от хора;
- проверка на старта, финала и мястото за спиране след финала;
- проверка на службата за оказване на първа помощ;
- назначаване на трасьорите;
- определяне на времето за подреждането на трасето;
- контролиране работата на трасьорите с Сноуборд крос дизайнера;
- проверка на закрепянето на флаговете на вратите;
- отваряне или затваряне на състезателните писти за тренировка, съобразявайки
се с техническата им подготовка и метеорологичните условия;
- определяне на начина на разглеждане на трасетата от състезателите;
- оглед на пистата преди началото на състезанието;
- определяне на броя и стартовия ред на форлойферите за всеки манш;
- изслушване на форлойферите;
- извършване на промени в стартовия ред, отчитайки състоянието на пистата и
при извънредни обстоятелства;
- промяна на стартовите интервали;
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-

даване на указания и приемане на сведения от съдиите на вратите.
проверка на съдийските кули и условията за работа на съдиите оценители;

2007.6.3.1 Член на Журито е задължен да проверява трасето периодично, по време на
състезание и тренировка;
2007.6.4

В организационно отношение:
- подреждане на състезателите за теглене на жребия;
- разпределение на състезателите без ФИС точки в групи въз основа на
определена база;
- даване право на условно и повторно спускане;
- отменяне или изключване на състезанието (преди да е започнало)
- ако снежната покрива е недостатъчна по и до трасето или снежната
повърхност е лошо подготвена или неравна;
- ако бъде преценено, че отделни участъци са недостатъчно обезопасени;
- при незадоволителна готовност или непригодност на медицинската служба
и службата за оказване на първа помощ;
- ако загражденията на трасето са недостатъчни;
- неприемливи атмосферни условия;
- изключителни студени температури – ако температурите на старта паднат под 20 градуса, Журито трябва да се срещне и обсъди отлагане на състезанието,
докато температурите не се вдигнат над -20 градуса. Журито може да прецени
да прекрати състезанието, ако няма вероятност температурите да се повишат.
Решението за прекратяване на състезанието може да бъде временно или
финално (виж 2026)
- Скъсяване на трасето, ако снежните условия го позволяват.
- прекъсване на състезанието при наличие на изброените в чл. 2026
предпоставки;
- прекратяване на състезанието при наличие на изброените в чл. 2026
предпоставки.

2007.6.5

В дисциплинарно отношение:
- вземане на решение по предложение на Техническия делегат за отстраняване
на състезател поради липса на физически или технически качества;
- привеждане в действие проверките във връзка с разпоредбите за реклама
върху екипировката и облеклото в рамките на състезателния район;
- вземане на решение относно ограничаване квотите за достъп до
състезателната писта на служители, технически и медицински персонал;
- вземане на решения за дисквалификации, IRM’s или наказателни
дисциплинарни карти;
- решения при нарушения от страна на капитани на отбори, треньори, трасьори,
обслужващ персонал, фирмени представители, ако те са акредитирани за
състезанието;
- обявяване на дисциплинарни мерки и наказания;
- налагане на наказания;
- вземане на решения по подадени протести;
- издаване на конкретни директиви по време на цялото състезание;

2007.6.6

В отношение „конфликт на интереси“
- погледнете Етичният правилник на FIS 3.3
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2007.7

Въпроси, които не са покрити в правилника
По принцип Журито взима решения по всички въпроси, които не са
регламентирани от Правилника за провеждане на международни състезания по
сноуборд.

2007.8

Канал на Журито – радиостанции
На всички състезания от спортния календар на ФИС членовете на Журито трябва
да бъдат снабдени с радиостанции. Те трябва да работят на запазена само за тях
честота и да функционират без смущения. При състезания по Слоуспстайл,
Сноуборд и Ски крос съдиите по трасето и треньорите за връзка / conneting
coaches (ако има такива) трябва да са снабдени с радиостанции.

2007.9

FIS може да наложи санкции срещу Журито или член на Журито.

2008

Техническият Делегат (TD)

2008.1

Определение

2008.1.1

Основни задължения на Техническия Делегат
- да следи дали правилата и указанията на ФИС се спазват;
- да следи дали състезанието се провежда честно;
- да съветва организаторите относно техните задължения
- да бъде официалният представител на ФИС за състезанието;

2008.1.2

Отговорност на Техническия Делегат
Структурата на Техническите Делегати е под отговорността на Комитета по
Сноуборд и Фристайл Ски. Работната група за Техническите делегати по Сноуборд
и Фристайл Ски упражнява тези правомощия.

2008.1.3

Задължителни условия
Техническият делегат трябва да притежава валиден лиценз за ТД (изключения –
виж чл. 2008.3.4)

2008.1.4

Кандидат Технически Делегати / Придобиване на правоспособност

2008.1.4.1

Всяка Национална Ски Асоциация има право да номинира във ФИС способни
лица за позицията ТД Кандидат чрез съответната форма.
След номинация, Кандидат Делегатът трябва:
1. Да присъства на първа FIS Клиника за Делегати, за да придобие нужното
обучение и водещият на клиниката да се увери, че кандидатът притежава
основни знания за материала и уменията са му на необходимото ниво.
2. Успешно да премина през определен брой практични изпити, за всяка от
дисциплините, за които иска да придобие лиценз.
3. Да присъства на втора FIS Клиника за Делегати, за да получи допълнително
обучение и премине през писмен и устен изпит, за всяка от дисциплините, за
които иска да придобие лиценз.

2008.1.4.2

Обучение
Предварителното обучение на Кандидат Делегатите е отговорност на
Националната Асоциация/Федерация, преди да бъде номиниран кандидатът към
FIS. Отговорност е на Националната Асоциация/Федерация да представи
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номинации, които имат необходимия опит и умения да получат основно обучение
по време на FIS Клиника за Делегати. Отговорност е да представи Кандидат,
способен да премине през Практическите изпити, под наблюдението на TS, а след
това да премине през писмен и устен изпит, отново с добър шанс за преминаване.
2008.1.4.3

Практическите изпити, устния и писмен изпит ще бъдат проведени на английски
език. В рамките на две години след номинацията, кандидатите трябва да
преминат успешно две практически назначения във всяка дисциплина, в която те
искат да бъдат квалифицирани.
Назначенията трябва да бъдат на състезания от две различни нива, дати и
локации. По време на практическите назначения Кандидатът трябва да покрие
всички задачи, които нормално се изпълняват от ТД, включително попълване на
пълен Доклад на ТД по одобрен формат.
За комбиниран лиценз в Сноуборд и Ски крос, трябва да бъде преминат поне
един практически изпит във всяка от дисциплините.
За надграждане на SBX/SX лиценз за комбиниран SBX и SX лиценз, е необходим
допълнителен практически, писмен и устен изпит. За комбиниран SB и FS Парк и
Пайп лиценз, кандидатът трябва да положи практически изпит поне в едно
Слоупстайл и едно Биг Еър/Халфпайп състезание (общо 2 назначения).
За Ериълс, Могълс, Двоен Могълс, Кандидатът трябва да премине две
практически назначения за всяко събитие.
За лиценз в Алпийските Сноуборд дисциплини, Кандидатът трябва да положи
практически изпит на поне две различни състезания по Алпийски Сноуборд д-ни.

2008.1.4.4

Разходите на Кандидат Делегатите по време на назначенията и изпитите, не се
покриват от Организационния Комитет или FIS. Разходите по назначенията са за
сметка на ТД кандидатите.

2008.1.4.5

Практическите назначения/изпити са под надзора на официален, квалифициран
FIS Технически Делегат, за въпросното състезание. По време на състезание може
да има само един Кандидат Делегат. Изключения могат да бъдат оторизирани
само и единствено от FIS.

2008.1.4.6

Техническият Делегат, отговарящ за Кандидата, трябва да изпрати своя доклад
относно техническите способности на Кандидата в съответната форма.

2008.1.4.7

Попълненият доклад на ТД Кандидата и писмения доклад на наблюдаващия ТД
трябва да бъдат изпратени до офиса на ФИС и до отговорното лице в
Националната Ски Асоциация на ТД Кандидата.

2008.1.4.8

След успешно преминаване на практическия изпит, Кандидатът трябва да
премине през писмен и устен изпит (по време на Клиниката за TD), под
наблюдението на водещия клиниката. След потвърждение за успешно преминат
изпит от Сноуборд и Фристайл Ски TD група, Кандидатът ще получи собствен
лиценз.

2008.1.4.9

Лиценз

2008.1.4.10 Лицензът представлява номериран индификационен документ с валидност 2
години. Той се подновява на всеки две години и е абсолютно задължителен за
всеки ТД.
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2008.1.4.11 Всеки лицензиран ТД трябва ежегодно да участва в организирани от ФИС
Сноуборд и Фристайл Ски клиники. Технически делегат, който без оправдателна
причина пропусне опреснителен курс в две последователни години или откаже ТД
назначение ще подлежи на отнемане на ТД лиценза.
2008.1.4.12 Лицензиран делегат, който иска да добави допълнителна дисциплина към
лиценза си, трябва да бъде подложен на поне един практически изпит в
съответната дисциплина, а след това да премине писмен и устен изпит.
2008.2

Назначаване

2008.2.1

За Зимни Олимпийски игри, ФИС Сноуборд Световни първенства и ФИС
Сноуборд Юношески световни първенства Техническия делегат се назначава от
Съвета на ФИС по препоръка на Комитета по Сноуборд.

2008.2.2

За всички останали състезания Техническият делегат се назначава от Работната
група за техническите делегати Сноуборд и Фристайл Ски (за състезания ниво НК,
Националната Асоциация/Федерация може да назначи ТД). Назначенията могат
да станат 60 дни преди състезанието и да бъдат уведомени TD, както и
Националната Ски и Сноуборд Асоциация/Федерация.

2008.2.3

Техническият делегат не може да бъде член на Националната Асоциация
организатор. В извънредни случаи или в дадени географски зони ФИС може да
назначи ТД от същата държава. Той не може да бъде член на клуба организатор
или на регионалната асоциация.

2008.3

Заместване на Техническият делегат

2008.3.1

Ако назначеният за Зимни Олимпийски игри, ФИС Сноуборд Световни
първенства, ФИС Сноуборд Световни юношески първенства ТД по някаква
причина е възпрепятстван да изпълни назначението си, Съвета на ФИС и
Националната ски Асоциация, към която принадлежи трябва да бъдат уведомени.
След това Съветът на ФИС незабавно определя друг ТД.

2008.3.2

За всички останали състезания Националната Ски Асоциация, към която
принадлежи ТД отговаря за незабавното посочване на заместник. Съответния
Организационен комитет и ФИС трябва да се информират незабавно.

2008.3.3

Ако по непредвидени причини ТД на Зимни Олимпийски игри или ФИС Сноуборд
Световни първенства или ФИС Сноуборд Световни юношески първенства не се
яви или закъснее за състезанието и поради това той е частично или напълно
неспособен да изпълни задълженията си, то тогава Съветът на ФИС определя за
негов заместник някой от присъстващите членове на Журито.

2008.3.4

Във всички останали международни състезания Журито на място определя
заместник на отсъстващия ТД, който също трябва да отговаря на изискванията на
чл. 2008.1.3.
В краен случай може да се избере заместник, който не отговаря на тези
изисквания, но е достатъчно компетентен, за да осигури правилното провеждане
(или продължаване) на състезанието. При избора на заместник ТД трябва да се
приложат строги критерии.
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2008.3.5

Заместник ТД има същите права и задължения като първоначално назначения ТД.

2008.4

Организация на назначението/наряда на Техническия Делегат

2008.4.1

Организаторът трябва да установи контакт с ТД навреме.

2008.4.2

При отменяне или отлагане на състезанията организаторите са длъжни незабавно
да уведомят ТД и ФИС офиса, като се съобразят с текущите крайни срокове.

2008.4.3

При всички международни състезания Техническият делегат трябва да пристигне
на мястото на състезанието поне 24 часа преди състезанието или началото на
официалната тренировка.

2008.5

Задължения на Техническия делегат за всички състезания

2008.5.1

Преди състезанието Техническият Делегат
- Преглежда хомологационното досие и се консултира с организаторите във
връзка с наличието на специално пълномощно.
- Ако той констатира липса на хомологация, Журито трябва да отмени
състезанието, с изключение на „форсмажорни“ обстоятелства, описани долу.
- В случай на състезание по Алпийски Сноуборд дисциплини, което не може да
се проведе на хомологирано трасе, поради „форсмажорни“ обстоятелства има
право да премести състезанието на „редовна писта“ предложено от
организатора. Това се прави при изрично условие, че необходимите
хомологационни мерки могат да бъдат изпълнени.
- Проверява дали техническите данни за трасето съответстват с изискванията на
стандартите по Сноуборд и Фристайл ски.
- Проверява дали подготовката на терена на всички трасета, терена и
правилните мерки широчина и т.н.) съответстват със спецификациите на
трасетата за Сноуборд и Фристайл ски.
- Проверява метеорологичните условия за тренировките и състезателните дни.
- Прочита докладите на ТД от предишни състезания, проведени на това място, и
извършва проверка дали някои от подобренията, предложени в тези доклади са
направени.
- Изисква и проверява застраховката, която според чл.212 и докладва на ФИС
при необходимост.
- Инспектира състезателните и тренировъчните писти.
- Контролира официалната тренировка. Той също така проверява прикрепването
на флаговете на вратите.
- Помага в административната и техническата подготовка на състезанието.
- Проверява официалните заявки, включително ФИС точките на състезателите.
- Проверява валидността на ФИС лиценза на състезателите, както и
възрастовите ограничения.
- Проверява дали има достатъчно радиостанции за членовете на Журито.
- Проверява акредитациите и пропуските за влизане в състезателното трасе.
- Проверява състезателното трасе по отношение на неговата подготовка,
маркировка, заграждения, както и състоянието на стартовата и финалната зона.
- Заедно с Журито контролира подреждането на трасето.
- Заедно с Журито контролира изграждането на трасетата.
- Проверява местоположението на телевизионните кули и се уверява, че са
подходящо обезопасени.
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-

-

Проверява разположението на службата за оказване на първа помощ, както и
организацията на медицинското обслужване.
Проверява всички технически съоръжения като напр. времеизмерване, ръчно
времеизмерване, комуникации, транспортиране на хора, позициите за съдиите
и др.
Присъства в състезателния район по време на всички тренировки.
Участва във всички съвещания на Журито и отборите.
Работи в тясно сътрудничество с длъжностните лица от Организационния
комитет и с Техническия съветник на ФИС.
Като Председател на Журито има право на решаващ глас в случай на
равенство на гласовете (виж.2007.5.1 за изключения).
При необходимост назначава нови членове на Журито.

2008.5.2

По време на състезанието Техническият Делегат
- Трябва да присъства в зоната на трасето.
- Работи в тясно сътрудничество с Журито, капитаните на отборите и
треньорите.
- Съблюдава за спазването на валидните правила и директиви във връзка с
рекламата върху облеклото и екипировката на състезателите.
- Контролира провеждането на състезанието в техническо и организационно
отношение.
- Съветва организаторите с оглед спазването на правилата и директивите на
ФИС.

2008.5.3

След състезанието Техническият Делегат
- Помага при изготвянето на доклада на арбитъра за дисквалификациите.
- Представя надлежно подадените протести на Журито за решение.
- Подписва протоколите с официалните резултати, представени от секретаря на
състезанието и дава разрешение за провеждане на церемонията по
награждаването.
- Контролира електронното изпращане на xml файла и попълва Доклада на
Техническия делегат он-лайн веднага след състезанието.
- Той също така трябва да провери коректността на резултатите в уеб сайта на
ФИС.
- Представя пред ФИС предложения за промени в състезателния правилник въз
основа на своите наблюдения и практически опит от въпросното състезание.
- За всички прекъснати или прекратени състезания (чл. 2026) ТД трябва да
направи и изпрати до ФИС и Националната Ски Асоциация пълен подробен
доклад. Той трябва да съдържа добре обосновани препоръки, дали
прекъснатото състезание трябва да бъде зачетено за ФИС точки или не.

2008.5.4

Общи задължения на Техническия Делегат
- Взима решения по въпроси, които не са засегнати или са засегнати в
недостатъчна степен в правилника на ФИС, при условие, че те не са били
решени от Журито и не са от компетенцията на други инстанции.
- Работи като технически консултант с Журито
- Работи в тясно сътрудничество с арбитъра и асистент арбитъра.
- Има право да постанови прекъсване на състезанието, също така да постанови
прекратяване на състезанието, ако са налични предпоставките по чл. 2026.
- Има право да предложи на Журито състезатели за изключване от участие в
състезанието.
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-

-

-

Има право да получава подкрепа от страна на Организационния комитет и на
всички лица, които работят за комитета, във всички свои действия, свързани с
изпълнението на задълженията му.
В изключителни и необикновени обстоятелства решенията на ТД са
окончателни и задължителни. При такива случаи ТД трябва да изложи своите
решения и аргументите си за тях писмено и незабавно ги отнесе на вниманието
на ФИС офиса.
При големи състезания (OWG, WC, WSC, WJC, YOG) могат да се прилагат
допълнителни правила и някой от задачите се покриват от Директора на
състезанието.

2008.6

Права на Техническия Делегат

2008.6.1

Като Председател на Журито има право на решаващ глас в случай на равенство
на гласовете (виж.2007.5.1 за изключения).

2008.6.2

Ако е необходимо, Техническият делегат може да назначи квалифициран член на
Журито.

2008.6.3

На Техническия Делегат се възстановяват пътните разходи и всички разходи за
събитието, спрямо политиката на FIS.

2008.6.4

Делегатът получава пълна информация от страна на Организаторите за всички
документи за провеждане на състезанието, като официална покана, програма,
отлагане или отмяна на състезанието и т.н.

2008.6.5

Да поиска подкрепата на Организационния Комитет и неговите служители, по
всички въпроси, свързани с изпълнението на неговите задължения.

2008.7

Разходни сметки
ТД (и Реферът, когато е назначен от FIS) има право на възстановяване на
пътните разноски до максимум 6001CHF. За по-дълги дистанции (билет за влак
първа класа или за самолет икономична класа) или при пътуване с кола по 0,70
CHF на километър (или тяхната равностойност в друга валута, като в сумата са
включени магистралните такси, ако има такива). ТД има право на безплатно спане
и храна по време на назначението. Това важи и за инспекциите.

*Максималната сума от 600CHF е валидна за състезания с изключение на ЗОИ, СП,СК и КоК, освен ако поради географски
съображения не е предоставено изключение.

На ТД се полага фиксирана дневна сума от 100 CHF* за дните, в които му се
налага да пътува до състезателния район и обратно, както и за всеки ден от
назначението, което включва пощенските разходи по изпращането на доклади и
др. Тази фиксирана сума не се удвоява (например за пътуване до дома в
последния ден от състезанието). Ако при някои от пътуванията до мястото на
състезанието на ТД се наложи да остане с преспиване, той трябва да удостовери
това с документ, за да бъдат възстановени разходите му.
Това правило се прилага за всички членове на Журито на ОИ и СП

*

2008.8

Санкции
Санкции могат да бъдат налагани на Техническия делегат, както и на всички
акредитирани участници и длъжностни лица.
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2009

Рейс Директор (RD) / Контест Директор (CD)

2009.1

Както е описано в правило 2007.5.1, изключения правят Могулс, Ериълс на СК и
Големи състезания, където Рейс Директора е Председател на Журито и има
решаващ глас във случай на равенство при Сноуборд и Ски кроса и Алпийски
Сноуборд дисциплини. В състезания Парк и Пайп, тази роля заема Контест
Директора.

2009.2

Задължения на Рейс/Контест Директора
Преди състезанието
- Организация по събитието, условия за настаняване, изхранване, транспорт,
подготовка за медии, проверка на работните условия.
- Одобрява състезателната програма.
- Инспекцията трябва да покрива време за тренировка, технически конференции,
график на състезанието, анти-допингов контрол, контрол по екипировката и
церемония по награждаването.
- Проверява инсталациите и безопасността по трасето
- Право на участие, списък със заявки, стартови списъци спрямо правилника на
FIS.
- Контролира сервиза за данните
- Контролира всички аспекти, описани в договора на организатора.
- Контролира всички аспекти, описани в критериите за подбор.
- Контролира споразумението между Националната Асоциация/Федерация,
Организатора и FIS, включително рекламните права с партньорите на FIS.
- Има право да получава подкрепа от страна на Организационния комитет и на
всички лица, които работят за комитета, във всички свои действия, свързани с
изпълнението на задълженията му по време на състезанието.
По време на състезанието
- Контролира продуктивността и презентационните аспекти на състезанието
- Грижи се за интересите на FIS.
- Контролира за спазването на правилата за реклама и маркетинг на FIS.
- При възникване на проблем, който не е напълно описан в правилника (ICR) или
произтича от опасенията на Журито, Рейс/Контест Директора трябва инициира
както дискусията, така и процеса по взимане на решения.
- Рейс/Контест Директора трябва да бъде на разположение по цялото
състезателно трасе, по време на тестиранията, тренировката, по време на
цялото състезание. Трябва да бъде ситуиран в близост до състезателната
зона. От изключителна важност е да има моментална връзка с останалите
членове на Журито.

2010

Консултативен комитет, Tехнически консултант, Консултант
трасето, Видео Контрол, Треньор за контакт (Connection coach)

на

Всяко оторизирано от FIS международно състезание трябва да има
Консултативен комитет, сформиран от началото на състезанието, с цел
консултиране Журито.

2010.1

Треньор за контакт (Connection coach)
За всяко състезание, по време на Техническата конференция се избира треньор
за контакт, който представя решенията и мненията на останалите треньори.
Журито трябва да потвърди треньора за връзка.
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2010.2

Консултативни Комитети на Състезателите
Консултативните комитети на състезателите се назначават за Международни
SBFSFK Състезания и трябва да състоят:
- Отговорникът на трасето / The Chief of Course
- Два представителя на състезателите – един мъж и една жена.

2010.3

Ролята на Консултативния Комитет по време на състезанията

2010.3.1

Членовете на Консултативния Комитет докладват по съвещателен начин на
Журито и са членове на Журито без право на глас.

2010.3.2

Консултативните Комитети наблюдават и осигуряват информация за всички
аспекти на състезанието, свързано с тяхното участие.

2010.4

Техническият Консултант
За помощ на Журито, FIS може да назначи Техн. Консултант за всички нива
състезания. Той има право да сподели мнението си с Журито, без право на глас.

2010.5

Консултант на трасето
За помощ на Журито, FIS може да назначи Консултант за трасето за всички нива
състезания. Той има право да сподели мнението си с Журито, без право на глас.

2010.6

Видео Контрол
Крос:
Алпийски д-ни:

2011

Допускане / Права и задължения

2011.1

Официални/Длъжностни лица, Медицински лица и Технически персонал
Квоти за право на допускане до състезателните съоръжения:
До 3ма състезателя:
- 3 треньора, 2 доктора*, 2 технически лица

виж правило 5408
виж правило 6406

4 или 5 състезателя:
- 3 треньора, 2 доктора*, 3 технически лица
6 до 10 състезателя:
- 5 треньора, 2 доктора*, 4 технически лица
Тези квоти включват длъжностните лица на Националните отбори (Капитан на
отбора и т.н.). Тези лица трябва да бъдат идентифицирани с акредитации/ленти.
Ако е необходимо, Журито може да намали тези квоти.
Лицата, акредитирани по правило 220.3 и 220.5, както и техническите и
медицински лица, трябва да спазват всички насоки на Официалните лица,
натоварени от организатора с отговорността за цялостната сигурност (полиция,
военни и т.н.)
Инструкциите, дадени от Журито, имат предимство във всички случаи по
отношение всички акредитирани лица – Журналисти, треньори, капитани на
отборите, както и медицинския персонал, включително доктори, физиотерапевти,
първа помощ и т.н.
2011.2

Капитани на Отбори и Треньори
Спрямо подадените квоти, Капитаните на отборите и треньорите са акредитирани
от Организатора. Притежанието на акредитация предоставя на едно лице
следните права и задължения:
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-

Може да бъде член на Журито;
Да бъде номиниран като Официално/Длъжностно лице за състезанието, ако
това не е посочено от ФИС или посочения човек не присъства;
Да му бъде издадена гривна или акредитация по време на състезанието и
тренировката;
да получат пропуск или различителна лента, обозначаваща функциите им или
с означение „Писта“;
Да следва всички инструкции на Журито;
Да представя протести на Журито по време на състезанието;
Да се възползва от всички предимства предоставени състезателите (лифтови
съоръжения, настаняване, покана и т.н.)
Има достъп до състезателните зони по време на тренировките;
Има достъп до всички официални церемонии;
Има достъп до зоната за подготовка по време на състезание;
Да присъства на всички Технически Конференции;
Да осигури информацията от всички срещи на останалите членове на отбора;
Да отговаря за регистрацията на отбора си;
Да отговаря за дисциплината в отбора си;
Да бъде запознат със състезателните права;

2011.2.1

Капитаните на отборите и треньорите са задължени да спазват правилника на
Международната Ски Федерация (ICR) и решенията на Журито. Трябва да се
държат по културен и спортсменски начин.

2011.2.2

Отговорникът на отбор или треньор, ако е приел да бъде член на Журито или
трасьор, е длъжен да изпълнява съответните задължения.

2012

Форлойфери

2012.1

Организаторът е длъжен да предостави на разположение поне трима
форлойфери. При особени случаи Журито има право да увеличи броя на
форлойферите. Журито може да разпореди да се използват различни
форлойфери за всеки манш.

2012.2

Форлойферите трябва да носят стартови номера за форлойфери и пълна
екипировка, която се изисква от ФИС.

2012.3

Избраните форлойфери би трябвало да притежават необходимите умения, за да
преминат по трасето в състезателно темпо.

2012.4

Състезатели, дисквалифицирани в първия манш не могат да бъдат допускани да
стартират като форлойфери във втория манш. Отстранени състезатели поради
дисциплинарни причини не могат да бъдат форлойфери.

2012.5

Форлойферите и техният ред се определят от Журито. След прекъсване на
състезанието, ако е необходимо, могат да бъдат допуснати до старт
допълнителни форлойфери.

1012.6

Постигнатите времена от форлойферите не би трябвало да се публикуват.

2012.7

При запитване форлойферите трябва да дават сведения на Журито относно
снежните условия, видимостта и линията на трасето.
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2013

Задължения на състезателите

2013.1

Застраховка
Всеки състезател трябва да предостави адекватна застраховка за злополука и
трябва да е подписал ФИС Декларацията за спортисти за получаването на
международен ФИС лиценз, с които се съгласява и поема всички рискове от
нараняване и контузия върху себе си или своята екипировка, в резултат от,
причинена от, свързана със провеждането и менажирането не състезанието,
както и за освобождаването на всички претенции, които състезател може да има
срещу длъжностно лице, домакините, Националната Асоциация/Федерация,
Клуба, Организаторите, техните длъжностни лица. Заявките за участие на
състезателите могат да бъдат приети само с тези условия.

2013.2

Стартови номера
Формата, размера, надписването и методът на прикрепяне не могат да бъдат
променяни и това подлежи на санкции.

2013.3

Реклама
Рекламирането върху спортната екипировка, която се използва по време на
състезание и тренировка, задължително трябва да отговарят на изискванията на
ФИС.

2013.4

Състезателите трябва да познават напълно правилата от международния
правилник , изискванията от международния правилник и критериите за
оценяване от международния правилник (ICR for Snowboard and FreestyleSki).

2013.5

Състезатели, класирали се между призьорите, трябва да присъстват на
церемонията по награждаване и да носят стартовия си номер както е предвидено.
Също така състезателите трябва да присъстват на медийните прояви. Времето и
мястото на церемонията по награждаването трябва да са поместени в програмата
на състезанието. Състезателят не е длъжен да присъства на церемонията по
награждаването, ако тя се провежда в ден, различен от деня на състезанието.

2013.6

Носенето на каски е задължително във всички сноуборд/фристайл ски състезания.
Каските, използвани в състезанията трябва да отговарят на одобрените от ФИС
изисквания. Каските трябва да се носят според указанията на производителя.

2014

Възрастови групи / Възрастови ограничения

2014.1

Състезателна и Календарна година
За да се допусне до участие в състезания от международни ФИС календар,
състезателят трябва да е навършил съответната възраст по време на
календарната година, в която започва състезателната година на ФИС.
Състезателната година на ФИС започва от 1ви юли и приключва на 30ти юни
следващата година. Календарната година е 1ви януари – 31ви декември.

2014.2

Възрастови ограничения в д-ните Халфпайп, Слоупстайл, Биг Еър
За да може да се състезава в международни състезания по Халфпайп,
Слоупстайл и Биг Еър, състезателят трябва да е навършил 13 години преди да
изтече края на календарната година, в която започва Състезателната година на
ФИС. За да се състезава в големи състезания, състезателят трябва да е
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навършил 15 години преди края на календарната година, в която започва
състезателния сезон.
2014.3

Възрастови ограничения в Сноубордкрос и Паралелните д-ни
За да се състезава в международни и големи състезания в Паралелни
дисциплини и Сноуборд крос, състезателят трябва да е навършил 15 години
преди края на календарната година, в която започва състезателния сезон.

2014.4

Възрастови ограничения в Ски кроса
За да се състезава в международни и големи състезания в Ски кроса,
състезателят трябва да е навършил 16 години преди края на календарната
година, в която започва състезателния сезон.

2014.5

Възрастови ограничения в Ериълс, Могълс, Двоен Могълс
За да се състезава в международни в Ериълс, Могълс и Двоен Могълс,
състезателят трябва да е навършил 14 години преди края на календарната
година, в която започва състезателния сезон.

2014.6

Големи състезания
За големи състезания се определят състезанията от ниво Световна купа,
Световни първенства и Зимни Олимпийски игри.
За да може да се състезава във всички големи състезания, състезателят трябва
да е навършил 15 години преди края на календарната година, в която започва
състезателния сезон. В ски кроса, състезателят трябва да е навършил 16 години
преди края на календарната година, в която започва състезателния сезон.

2014.7

Възрастова допустимост за международни Юношески състезания
Долната възрастова граница за състезания по Халфпайп, Слоупстайл и Биг Еър е
в съответствие с чл. 2014.2. За Паралелни дисциплини и Сноуборд крос е в
съответствие чл.2014.3. За Ски крос е в съответствие с чл. 2014.4, а за Ериълс,
Могълс и Двоен Могълс е чл. 2014.5
Максимална възраст за Юношески състезания:
За състезания по PGS, PSL, SBX и Team SBX участието в международни
юношески състезания се ограничава до състезатели, навършили 19 години преди
края на календарната година, в която започва състезателния сезон на ФИС.
За BA, HP и SS участието в международни юношески състезания се ограничава
до състезатели, навършили 17 години преди края на календарната година, в която
започва състезателния сезон на ФИС.
За Ски крос участието в международни юношески състезания се ограничава до
състезатели, навършили 20 години преди края на календарната година, в която
започва състезателния сезон на ФИС.
За Ериълс, Могълс и Двоен Могълс участието в международни юношески
състезания се ограничава до състезатели, навършили 19 години преди края на
календарната година, в която започва състезателния сезон на ФИС.
(виж таблицата за справка).
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Класификация за участие в международни състезания (с изключение на SX)
Допустима възраст (година на раждане)

2014.8

FIS Състезателна година

21/22

22/23

23/24

24/25

U13

2009, 2010

2010, 2011

2011, 2012

2012, 2013

U15

2007, 2008

2008, 2009

2009, 2010

2010, 2011

U17

2005, 2006

2006, 2007

2007, 2008

2008, 2009

U19

2003, 2004

2004, 2005

2005, 2006

2006, 2007

2006 и по-рано

2007 и по-рано

2008 и по-рано

2009 и по-рано

2008 и по-рано

2009 и по-рано

2010 и по-рано

2011 и по-рано

2007 и по-рано

2008 и по-рано

2009 и по-рано

2010 и по-рано

2006 и по - рано

2007 и по - рано

2008 и по - рано

2009 и по - рано

Лицензирани състезатели
Алпийски SB д-ни, SBX
Лицензирани състезатели
HP,SS,BA
Лицензирани състезатели
AE,MO,DM
WSC, WC, OWG

Класификация за участие в международни състезания - Ски Крос

2014.9

FIS
Състезателна
година

21/22

22/23

23/24

24/25

U14

2008, 2009

2009, 2010

2010, 2011

2011, 2012

U16

2006, 2007

2007, 2008

2008, 2009

2009, 2010

U18

2004, 2005

2005, 2006

2006, 2007

2007, 2008

U21

2003,2002,2001

2002,2003,2004

2003, 2004,2005

Лицензирани
състезатели
WSC, WC, OWG

2004,2005,
2006

2005 и по-рано

2006 и по-рано

2007 и по-рано

2008 и по-рано

2014.10

Класификация за участие
Юношески Шампионат

в

международни

състезания

–

Световен

FIS Състезателна
година

21/22

22/23

23/24

24/25

HP,SS,BA

Мин. 2008
Макс. 2004

Мин. 2009
Макс. 2005

Мин. 2010
Макс. 2006

Мин. 2011
Макс. 2007

Алпийски SB д-ни,
SBX

Мин. 2006
Макс. 2002

Мин. 2007
Макс. 2003

Мин. 2008
Макс. 2004

Мин. 2009
Макс. 2005

AE,MO,DM

Мин. 2007
Макс. 2002

Мин. 2008
Макс. 2003

Мин. 2009
Макс. 2004

Мин. 2010
Макс. 2005

SX

Мин. 2005
Макс. 2001

Мин. 2006
Макс. 2002

Мин. 2007
Макс. 2003

Мин. 2008
Макс. 2004

58

2015

Старт, финал, времеизмерване и изчисления
Технически съоръжения

2015.1

Комуникации и окабеляване
За всички международни състезания е необходимо наличието на различни видове
комуникации (телефон или радиостанции и др.) между старта и финала.
Гласовата комуникация между стартера и финала трябва да се осигурява от
кабелна връзка или радиостанция. Ако се използва радиостанция, тя трябва да е
на отделен канал, различен от този, който използват другите длъжностни лица.
На Зимни Олимпийски игри, ФИС Сноуборд Световни първенства, Световни купи
и ФИС Сноуборд Юношески Световни първенства всички комуникационни връзки
и връзки за времеизмерване трябва да са посредством постоянни кабели
(изключение HP).

2015.2

Времеизмервателно
Moguls/DualMoguls)

оборудване

и

процедури

(Alpine,

Cross,

Във всички прояви от календара на ФИС се използват само електронни
времеизмервателни системи, стартови врати и фотоклетки, хомологирани от
ФИС. Спецификациите и процедурите във връзка с времеизмерването са
подробно описани в FIS Timing booklet.

2016

Система за озвучаване

2016.1

По време на всички състезания може да има музикален фон, но той не трябва да
пречи състезанието.

2016.2

Отговорникът по озвучаването трябва да е в постоянна радио връзка с
длъжностните лица на състезанието.

2016.3

Във всички случаи, в които се изпълнява музика, тя ще бъде избрана по преценка
на Организаторите. Музиката трябва да бъде оптимистична и енергична.

2017

Писта за загряване

2018

Затваряне и промени по трасето

За Крос виж правило 5104. За Алпийски Сноуборд д-ни виж 6106.

При затворено трасе никой, освен Журито, няма право да променя врати или
флагове, да маркира пистата или променя нейната структура (скокове, бабуни и
т.н.)
Състезателите, които навлязат в затвореното състезателно трасе, ще бъдат
наказани от Журито (с изключение на официалното разглеждане на трасето от
страна на състезателите).
Фотографи и операторски екипи имат достъп до затворената писта, за да
документират състезанието, както се изисква. Общият им брой може да бъде
ограничен от Журито. Журито определя и мястото, където те могат да се
разположат, без да се преместват.
Треньорите, сервизите и т.н., които ще имат достъп до затвореното състезателно
трасе се определят от Журито. Техният брой и позиции, подобно на фотографите
и операторите, трябва да бъде одобрено от Журито.
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2019

2020
2020.1

2020.2

Микрофони на старта и финала

В зоните на старта и финала, както и в затворената писта, използването на
микрофони, инсталирани без съгласието на организатора е забранено, както по
време на тренировка, така и по време на състезанието.

Обработка и обявяване на резултатите
Табла за обяви и резултати
Всяко събитие трябва да има едно официално табло за обяви с определено място
за всяко събитие, както е определено в правилата. Таблата за показване на
неофициални, официални резултати и друга релевантна информация се
предоставят в числата и местата, както е посочено в правилата за всяко събитие.
По време на всички състезания е задължително да има табла за резултатите
трябва да са подсигурени както на старта, така и на финала на трасето.
Неофициални резултати
Оценки, оповестени преди да бъдат проверени и потвърдени се считат за
неофициални. Те се публикуват на определено за целта табло, което е поставено
така, че да се вижда добре от финиширалите състезатели и мястото, определено
за медиите. Ако е възможно неофициалните резултати се съобщават на
публиката с високоговорители.

2020.3

Оповестяване на неофициалните времена, резултати и дисквалификации

2020.3.1

При първа възможност след приключване на състезанието и на всяка фаза,
дисквалификациите се обявяват на официалното табло за обяви. Протести се
приемат към членовете на Журито според сроковете описани в правило 2033.

2020.3.2

Оповестяване на неофициалните времена на финала и старта, заедно с писмено
и устно оповестяване на дисквалификациите, може да замени публикуването на
официалното табло.

2020.3

Официални резултати

2020.3.1

Резултатите се определят на базата на времената, оценките или реда на
финиширане (Сноуборд и ски кроса) на състезателите, които са официално
класирани.

2020.3.2

Протоколът с официалните резултати трябва да съдържа:
Крос:
виж правило 5701
Алпийски Сноуборд д-ни:
виж правило 6701
Парк и Пайп:
виж правило 3701

2020.3.3

Нациите се записват с въведените от ФИС съкращения от три главни букви (виж
Бюлетина на ФИС или официалната Интернет страница на ФИС).

2020.3.4

Резултатите от квалификациите и финалите трябва да бъдат публикувани.

2021

Церемония по награждаването

Церемонията по награждаването не може да се проведе преди приключване на
състезанието и преди даване на разрешение от страна на Техническия делегат.
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Организаторът има право да представи вероятния победител преди това. Това
представяне е неофициално и се организира на място различно от предвиденото
за официалната церемония по награждаването.

2022

Жребий

2022.1

Всяко състезание трябва да има отделен Стартов ред, определен от поставяне
или жребий. Процедурите за поставяне в схемата или теглене на жребий за
стартиране са описани в главата за Събития.

2022.2

Жребият се извършва в деня преди състезанието. Това не важи за вечерните
състезания, на които жребият може да се извърши в денят на състезанието, стига
да е предвидено достатъчно време до старта. Жребият може да се проведе на
Техническата Конференция, но може да бъде проведен и на други локации, в
случай на достъпен/публичен жребии. Препоръчва се двоен жребий –
едновременно изтегляне на стартовия номер и името на състезателя. Разрешено
е компютърно теглене.

2022.3

Отговорност е на капитаните на отборите да проверяват записите и списъкът на
поставяне, според процедурите и Специфичните правила на събитието.

2023

Промяна в Жребия

2024

Стартов лист

2024.1

Неофициален
стартов
лист
може
да
бъде
обявен
ТехническатаКонференция, веднага след изтегляне на Жребият.

2024.2

Грешки в Стартовия лист
След като е наличен неофициален стартов списък, Капитаните на отборите
трябва да информират журито в рамките на 15 минути, ако има грешка. Ако
има грешка в стартовия списък, трябва бъде направено ново теглене/ да се
поправи. След 15 минути стартовият списък става официален и трябва да
бъде разпространен незабавно до всички официални лица, треньори,
състезатели, телевизия, медии, персонал и VIP лица (където е приложимо).

2025

Условни повторни спускания

2025.1

Предпоставки

2025.1.1

Състезател, който по време на състезание е възпрепятстван поради грешка на
длъжностно лице, зрител, животно или други оправдани причини, извън неговия
контрол, може да се обърне към всеки член на Журито и поиска право на повторно
спускане, веднага след случилия се инцидент. Това оплакване може да се случи и
от Капитана на. Състезателят трябва да напусне трасето незабавно или възможно
най-скоро след намесата. След подадената жалба, състезателят няма право да
продължи своето спускане по трасето – това не важи за финалите в Сноуборд и
Ски кроса.

Не се разрешават промени в стартовия лист след провеждането на жребия и
утвърждаването на стартовия лист.
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на

2025.1.2

В специални ситуации или други технически повреди, т.е отказ на стартовото
устройство или времеизмерването, Журито може да нареди да бъде извършено
повторно спускане.

2025.1.4

Ако състезател е спрян от жълт флаг, по време на своето спускане, той може да
поиска повторно спускане. Всички повторни спускания са по преценка на Журито.
Те трябва да се уверят, че повторното спускане се провежда преди последния
стартирал състезател.

2025.1.4

Невъзможността на съдиите да наблюдават спускането.

2025.2

Намеса – причини за повторно спускане

2025.2.1

Блокиране на пистата от служител, зрител, животно или друга пречка.

2025.2.2

Блокиране на пистата от паднал състезател, който не е успял да освободи пистата
на време (не се прилага във финалите на Сноуборд и Ски кроса).

2025.2.3

Предмети върху пистата като например екипировка от предишен състезател (не
се прилага във финалите на Сноуборд и Ски кроса).

2025.2.4

Дейности на службата за оказване на първа помощ, които пречат на спускането на
състезателя.

2025.2.5

Липса на немаркирана врата, съборена от предишен състезател, която не е
правилно възстановена (не се прилага във финалите на Сноуборд и Ски кроса).

2025.2.6

Други подобни инциденти извън контрола и желанието на състезателя, които
водят до значителна загуба на скоростта или влияят на представянето на
състезателя, а оттам и не неговия резултат (не се прилага във финалите на
Сноуборд и Ски кроса).

2025.3

Валидност на условното повторно спускане

2025.3.1

Ако арбитърът или друг член на Журито не може незабавно да разпита
подходящите служители или да отсъди основанието за условно повторно
спускане, с цел да не се забавя състезанието, той може да разреши условно
повторение на спускането. То ще бъде валидно само, ако впоследствие се
потвърди от Журито.

2025.3.2

Ако състезателят е бил вече дисквалифициран преди да се случи инцидентът,
даващ право на условно повторение на спускането, от тогава повторението е
невалидно.

2025.3.3

Условното или потвърденото повторно спускане остава валидно, дори ако е било
по-бавно от първото, в което е било препречването.

2025.3.4

Ако искането за условно повторно спускане се окаже неоснователно, състезателят
ще бъде обект на санкция(и).

2025.4

Време на стартиране при повторно спускане
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2025.4.1

При фиксирани стартови интервали, състезателят трябва да стартира повторното
си спускане в някой от следващите интервали, но едва след като е докладвал на
съдията на старта. Съдията на старта трябва да даде достатъчно време за
подготовка на състезателя преди този вид старт.

2026

Отлагане, анулиране и прекъсване на тренировката и състезанието

2026.1

Отлагане и анулиране на състезание
Журито има право да отложи, анулира и прекъсне състезание във всеки случай,
поради съображения за сигурност или справедливост за състезателите.
Процедурата по отлагане на събитието (състезанието) трябва да бъде решена от
Журито, веднага след решението за анулиране на състезанието. Ако
състезанието не може да се проведе, тогава ТД трябва да се консултира с FIS, за
да определят дали състезанието може да се проведе на следващ ден или да бъде
напълно анулирано.
Ако състезание е анулирано или отложено, поради каквито и да е причини,
незабавно трябва да се изпрати e-mail до FIS и всички включени в състезанието
нации (виж 214.3). Ако състезание е отложено, незабавно трябва да се изпрати email с датата и мястото за преместеното състезание. Преместеното състезание се
взима като съвсем ново състезание (могат да бъдат подадени нови заявки,
изготвя се нов жребии и нов стартов списък и т.н.)
Директорът на състезанието (RD/CD) може да реши да прекъсне или анулира
състезанието (поради мъгла, вятър, лавина, виелица и т.н.)
Ако състезание бъде преместено и организирано на ново, то тогава
преместването на това състезание не трябва да бъде по едно и също време с
друго състезание и не трябва да пречи във времето, необходимо за провеждането
на друго.

2026.2

Прекъснато състезание или тренировка
Ако има прекъснато състезание, състезанието трябва да бъде възобновено с
предупреждение.
Ако една прекъсната фаза от състезанието, не може да бъде възобновена на
същия ден, то тогава фазата се нарича прекратена.
Ако състезание не може да бъде завършено (или продължено и не може да бъде
завършено) в рамките на същия ден, вижте следните правила:
Парк и Пайп:
Сноуборд и Ски крос:
Алпийски дисциплини:

2026.2.1

виж 3704
виж 5608
виж 6609

Прекъсване на състезание и тренировка от Журито
- За поддръжка на трасето.
- Поради неблагоприятни или променливи атмосферни или снежни условия.
- При други обстоятелства като проблеми с тока, проблеми с лифтовите
съоръжения и други подобни ситуации.
- Продължителността на всяко прекъсване трябва да се обяви веднага.
- Състезанието трябва да бъде подновено веднага след като Журито сметне, че
работата по трасето е приключила или ако метеорологичните и снежни
условия станат такива, че позволяват нормално протичане на състезанието.
- Повторно прекъсване поради същите причини, трябва да накара Журито да
премисли дали да не прекрати състезанието.
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2026.2.2

Кратко прекъсване
- Всеки един член на Журито има право да разпореди кратко прекъсване
- Погледнете състезателните
раздели в правилника за допълнителни
обстоятелства, поради които длъжностно лице може да прекъсне за кратко
състезанието.

2026.3

Доклад
При всички такива случаи, ТД трябва да направи пълен подробен доклад до ФИС
и Националната асоциация организатор. Докладът трябва да съдържа добре
обоснована препоръка дали прекъснатото състезание да бъде валидно за ФИС
точки или не.

2027

Абревиатури за резултати или невалидни резултати (RMs/IRMs)

Погледнете състезателните раздели в правилника за допълнителни детайли
относно посочените абревиатури.

2027.1

Резултати
- DNF – Не финиширал – Did Not Finish
- DNS – Не стартирал – Did Not Start
- NPS – Не му е позволено да стартира - Not Permitted to Start
- RAL – Класиран последен – Ranked as Last
- JNS – Не оценен скок – Jump Not Scored
- DSQ – Дисквалифициран - Disqualified

2027.2

Невалидни резултати
- DNF – Не финиширал – Did Not Finish
- DNS – Не стартирал – Did Not Start
- DQB – Дисквалифициран за неспортменско отношение DQ for unsportsmanlike
behaviour
- DSQ – Дисквалифициран - Disqualified
- NPS – Не му е позволено да стартира - Not Permitted to Start

2028

Недопускане до стартиране / Наказания
В което и да е международно Сноуборд и Фристайл ски състезание на ФИС, на
състезател ще му бъде наложено наказание, включващо санкцията Недопускане
до старт, ако:

2028.1

върху облеклото или екипировката му има неприлични надписи и/или символи (чл.
207.1) или ако има неспортсменско поведение в района на старта (чл.205.5).

2028.2

нарушава изискванията на ФИС по отношение на екипировката (чл. 222) и
търговските знаци (чл. 207), не носи предпазна каска по време на каквито и да е
състезания по сноуборд и фристайл ски, която отговаря на изискванията на
Спецификацията за състезателната екипировка.

2028.3

откаже да се подложи на медицински преглед изискан от ФИС (чл. 221.2).

2028.4

тренира върху затворена за състезатели писта (чл.218 и 2030.3).

2028.5

се определя от журито, в съответствие с чл.2007.6.4, за липса на технически
способности, необходими за преминаване на трасето или при извършване на опит
за маневри.

2028.6

ако състезател вече е стартирал състезание и по-късно е определен от Журито,
че е нарушил тези правила, Журито трябва да санкционира състезателя.
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2029

Санкции и наказания

Журито може да наложи наказание на състезател, когато той:

2029.1

наруши правилата във връзка с рекламата върху екипировката (чл. 223)

2029.2

нарушава правилата за реклама по екипировката (чл.207.1)

2029.3

промени стартовия номер си номер по начин, който не е разрешен (чл.2013.2)

2029.4

не е облякъл или не носи стартовия си номер.

2029.5

няма готовност да стартира навреме или направи фалстарт.

2029.6

направи фалстарт

2029.7

получава външна помощ по време на състезанието.

2029.8

е нарушил кое и да е от условията в чл. 2028.

2029.9

нарушава правилата, уреждащи санкциите, както е описано в Раздел състезания
на правилика за Сноуборд и Фрийски състезания.

2030

Дисквалификации / Наказания и санкции
Дисквалификация / наказание може да бъде наложено на състезателя от страна
на Журито ако:

2030.1

участва в състезанието чрез измама

2030.2

застрашава сигурността на човек или собственост или причини телесна или
материална вреда. Попречил е на друг състезател.

2030.3

тренира по трасе, затворено за състезатели, променя трасето по непозволен
начин съгласно чл. 2018 или действа обратно на инструкциите на Журито относно
провеждането на тренировката или състезанието.

2030.4

не носи каска отговаряща на правилата или стартов номер по време на
тренировката, разглеждането, състезанието или променя стартовия номер по
какъвто и да е начин.

2030.5

появява се късно за старт, прави фалстарт или нарушава правилата относно
стартовата процедура.

2030.6

приема каквато и да е помощ по време на състезанието.

2030.7

неоправдано поиска условно повторение на спускането, което в последствие не е
било доказано за основател.

2030.8

DQB – Дисквалифициран е за неспортсменско държание.

2030.9

не отговаря на чл. 203 – Лиценз.

2031

Апелативна комисия

2031.1

Виж чл. 225

2032

Протести

2032.1

Видове протести

2032.1.1

Срещу допускане на състезатели

2032.1.2

Срещу състезателната екипировка на състезател

2032.1.3

Срещу трасето и състоянието на трасето
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2032.1.4

Срещу друг състезател или длъжностно лице по време на състезанието

2032.1.5

Срещу дисквалификация

2032.1.6

Срещу времеизмерването или изчисляването на оценката

2032.1.7

Срещу право на повторно спускане

2032.1.8

Срещу инструкциите на Журито

2032.2

Подаване на протести
Различните протести се подават както следва:

2032.2.1

Протести по чл. 2032.1.1 – 2032.1.7 се подават на специално определеното за
целта място на официалното табло или на друго място, обявено на техническата
конференция.

2032.2.2

Протести по чл. 2026 се подават към FIS

2032.2.3

Журито може да приеме протест само, ако той се базира на физически
доказателства.

2032.2.4

Журито има право да преразгледа свое предишно становище само, ако се появи
ново физическо доказателство, което има връзка с вече взетото решение на
Журито.

2032.2.5

Всички решения на Журито са окончателни, освен тези, за които могат да бъдат
подавани протести или обжалвани според настоящите правила.

2032.2.6

Протестите трябва да се подават в рамките на активния срок на Журито, виж
2007.4.2

2033

Краен срок за подаване на протести

2033.1

Срещу допускане на състезател до участие:
- преди тегленето на жребия.

2033.2

Срещу трасето или състоянието му:
- не по-късно от 60 минути преди започване на състезанието.

2033.3

Срещу друг състезател или състезателната му екипировка или срещу
длъжностно лице, по повод недопустимо поведение по време на
състезанието:
- до 15 минути след като последният състезател е финиширал.
- при Сноуборд и Ски крос финали и PGS/PSL финали преди да е започнала
следващата серия.

2033.4

Срещу дисквалификация:
до 15 минути след публикуването или оповестяването на дисквалификациите.

-

2033.5

2033.6

Срещу времеизмерването:
- до 15 минути след като са оповестени неофициалните резултати.
- на финалните кръгове за сноуборд крос/ски крос, двоен могъл и PGS/PSL,
преди началото на следващото загряване.
Срещу инструкциите на Журито
незабавно и не по-късно от установения краен срок за подаване на протести
според чл.2033.4.
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-

2033.7

Протести, свързани с грешни изчисления и технически грешки
Жалба, основана не на нарушения на правилата от страна на длъжностно лице
или състезател, а на предполагаема грешка в изчисленията на резултатите, ще
бъде взета под внимание, ако е изпратена чрез официално писмо от асоциацията
на състезателя не по-късно от 48 часа след датата на състезанието. Ако грешката
бъде доказана, нов официален протокол с резултатите ще бъде издаден и
наградите ще бъдат преразпределени.

2034

Форма на протести

2034.1

Протестите се подават в писмена форма.

2034.2

По изключение протестите по чл. 2032.1.4, 2032.1.5 и 2032.1.6 могат да се
подадат устно.

2034.3

Протестите трябва да бъдат подробно обосновани. Необходимо е те да бъдат
подкрепени с факти и доказателства.

2034.4

CHF 100 или равностойността им в друга валута или подобна сума, посочена от
Журито, трябва да придружават протеста. Този депозит се възстановява, ако се
докаже, че протестът е основателен, в противен случай депозитът се превежда по
сметката на ФИС за развиващи дейности.

2034.5

Протестиращата страна може да оттегли своя протест преди да се публикува
решението на Журито. В такъв случай паричният депозит се връща.
Оттегляне на протеста, обаче, не е възможно, ако Журито или някой от членовете
му, с цел пестене на време, вземе междинно решение, т.е условно решение.

2034.6

Протести, не постъпили навреме или такива, за които не е платен депозит, не се
разглеждат.

2035

Право на протести
Право да подават протести (писмени или устни според правилата) имат:
- Национални ски Асоциации
- Треньори
- Капитани на отбори
- Състезатели (SBX/SX)

2036

Решение за протести от Журито

2036.1

Журито се събира за разглеждане на постъпилите протести на предварително
уговорено и обявено от него място и час.

2036.2

При обсъждане на протест(и) относно изпусната врата по време на срещата на
Журито трябва да бъдат поканени да присъстват съдията контролен пост, ако е
необходимо съдията контролен пост на съседната комбинация от врати или други
въвлечени длъжностни лица, въпросния състезател и протестиращия водач или
треньор. Също така, всички възможни допълнителни доказателства като видео
запис, снимки, филми трябва да бъдат прегледани и взети под внимание.
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2036.3

По време на гласуването по протеста имат право да присъстват само членове на
Журито. Заседанието се ръководи от Техническия делегат. По време на
заседанието се води протокол, който се подписва от всички гласували членове на
Журито. Решението се взема с обикновено мнозинство, което се определя от
всички имащи право на глас членове на Журито, не само на тези, които са
присъствали на гласуването. В случай на равен брой гласове „за“ и „против“
решаващ е вотът на Техническия делегат (Специални правила се прилагат при СК
и други големи състезания, където Рейс директора ръководи заседанието и има
решаващ глас).

2036.4

Протестните решения се обявяват веднага след заседанието на Журито, като
решението се публикува на официалното табло с резултати с посоченото време
за публикуване. При Сноуборд и Ски крос финалите, решението може да бъде
оповестено устно.

2037

Право на обжалване
Обжалване срещу решението на Журито може да бъде направено.

2037.1

Обжалването - Обжалванията се подават в офиса на ФИС.

2037.1.3

Краен срок за подаване на обжалванията

2037.1.3.1

Обжалвания срещу решения на Журито трябва да се подадат до Апелативната
комисия, не по-късно от 48 часа след оповестяването им.

2037.1.3.2

Официалните резултати могат да бъдат обжалвани пред Съвета на ФИС чрез
офиса на ФИС в рамките на 30 дни, относно въпроси, които не са в компетенцията
на Журито.

2037.1.4

Решения по постъпили обжалвания могат да вземат:
- Апелативната комисия
- Съдебния орган на ФИС

2037.2

Ефект на отлагане
Представеният доказателствен материал (протест, обжалване) не може да
доведе до отлагане на жалбата.

2037.3

Форма на подаване на жалбите
Всички жалби трябва да са писмени. Свидетелски показания и доказателства
трябва да бъдат включени. Протести подадени след крайните срокове ще бъдат
отхвърлени от ФИС.

2038

Състезателна екипировка

Вижте правилника за Спецификация на Екипировка по време на състезанието и
Реклама.

2039

Състезателен протокол

2039.1

Определение за състезания по Фристайл Ски
- АЕ
Ериълс
- АЕТ
Отборен Ериълс
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-

DM
DMT
MO
SX
SXT

Двоен Могълс
Отборен Двоен Могълс
Mогълс
Ски Крос
Отборен Ски Крос

Фристайл състезанията трябва да дават възможност за участие на мъже и жени.
2039.2

Определение за състезания по Фрийски
- HP
Фрийски Халфпайп
- SS
Фрийски Слоупстайл
- BA
Фрийски Биг Еър
Фрийски състезанията трябва да дават възможност за участие на мъже и жени.

2039.3

Определение за състезания по Сноуборд
- HP
Сноуборд Халфпайп
- SS
Сноуборд Слоупстайл
- BA
Сноуборд Биг Еър
- SBX
Сноубордкрос
- BXT
Отборен Сноубордкрос
- SL
Сноуборд слалом
- GS
Сноуборд гигантски слалом
- PGS
Сноуборд паралелен гигантски слалом
- PSL
Сноуборд паралелен слалом
- PRT
Отборен Паралелен ивент
Сноуборд състезанията трябва да дават възможност за участие на мъже и жени.

2040

Одобрение на график от Международната Федерация по Ски

Ако Организатор на състезание иска да проведе повече от едно състезание в
рамките на един ден, програмата на състезанието трябва да бъде одобрена от
FIS.

2041

Инциденти

2041.1

FIS и Нацията Домакин, организиращи състезанието, не поемат отговорност за
повреди, наранявания и контузии понесени от състезателите.

2041.2

FIS трябва да бъде писмено уведомен за всички произшествия и наранявания в
подробности. Те трябва да бъдат докладвани от Техническия Делегат (виж
2008.5.3).

2042

Застраховки

2042.1

Нацията Домакин
Нацията домакин, провеждаща състезания оторизирани от FIS, е отговорна за
осигуряване на адекватна цялостна застрахователна отговорност за състезанието
и всички негови аспекти. Виж правило 212.1, 212.2 и 212.3

2042.2

Състезатели
С издаването на състезателен лиценз и заявките за участие в състезание,
Национална Ски и Сноуборд Асоциация / Федерация, потвърждава, че
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състезателят има необходимата и валидна застраховка злополука
тренировъчни и състезателни дни и поема пълна отговорност за това.

за

2043

Организационни срещи

2043.1

Техническа Конференция
Техническите конфренции се провеждат спрямо правило 2016 от съвместните
регламенти за всички видове FIS състезания. Целта на техническите
конференции е да се осигури детайлна информация, касаеща предстоящите
събитие, процедури и дейности. Да определи стартовите номера, събира
лицензите на състезателите и се занимава с всички допълнителни
организационни въпроси.
Отговорност е на Капитаните на отборите, да предадат тази информация на
техните участници в състезанието. На Техническата конференция трябва да
присъстват Директорът на състезанието (RD/CD), Главният съдия, Ръководителят
на състезанието и Отговорникът за трасето, както и всички останали важни и
отговорни длъжностни лица. Срещата се ръководи от Ръководителят на
състезанието (от нацията домакин) и също може да бъде ръководена от
Техническия делегат.

2043.2

Срещи на Организационния Комитет
По време на всички лицензирани от FIS състезания, трябва да бъдат провеждани
организационни срещи преди и по възможност по време на състезанието.
Отговорност е на Ръководителя на състезанието да свика всички необходими
организационни срещи и да информира ключовите лица, включени в
състезанието, за да могат те да присъстват.
Резултатите от тези срещи трябва да бъдат протоколирани и публикувани до
ключовите лица. Включени в състезанието, които са успели или не са успели да
присъстват на срещата. Отговорност е на Ръководителя на състезанието да
представи най-важната информация, касаеща състезанието, така че всички
присъстващи лица да бъдат информирани.

2043.3

Съдийски срещи
За всички състезания с оценяване, Главният съдия е отговорен за свикването на
съдийска среща преди първия ден на състезанието. Силно препоръчително е
срещите на съдиите да състоят един ден преди деня на състезанието. Главният
съдия е отговорен за организацията на срещите.

2043.4

Срещи на Журито
Журито за състезанието трябва да се срещне поне веднъж преди първата
Техническа конференция. Журито за състезанието трябва да се срещне поне
веднъж преди официалната тренировка, за да проведат официална инспекция на
трасето. Главата на Журито е Председател на всички срещи на Журито (виж
2007.5.1).
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Раздел 3

Специфични правила за различните състезателни събития.
3000

Парк и Пайп

3100

Правила

3101

Стартова секция
Стартовата зона трябва да бъде затворена за всички, освен за стартиращите
състезатели, придружавани от един треньор или длъжностно лице на отбора.

3101.1

Изключения
Изключения могат да бъдат направени при състезания проведени в закрити зали
или градски събития (indoor style / in-city style events)

3101.2

Подготвителна зона за състезатели
Състезателната зона за подготовка при старта трябва да бъде гладък терен и
достатъчно широка за подготовка на състезателите, работа на треньорите,
медията и длъжностните лица.

3101.3

Стартова платформа
Зоната за стартиране дава на състезателя възможност да навлезе в трасето с
подходяща скорост и инерция и не се използват опити за маневриране.
Повърхността трябва да бъде напълно гладка и да позволява на състезателя да
стои напълно свободно в екипировката си, преди да навлезе в трасето.

3102

Трасе

3102.1

Безопасност, Ограждения, Боядисване
Трасето трябва да бъде напълно затворено с мрежи, въжета и т.н. На критични
местоположения от трасето, Организационния Комитет може да осигури
допълнителни пособия за безопасност – Матраци, допълнителни мрежи и т.н

3102.1.1

Маркировка по трасето
По време на всички събития по трасето, то може да се маркира използвайки:
цветна боя използвана по съоръженията - ръба и преходната зона (transition) на
Халф Пайпа, ръбовете на скоковете, включително попивката и т.н.

3102.1.2

Затваряне и промени по трасето
Когато трасето е затворено, никой, освен Журито или друго длъжностно лице,
няма право да променя съоръжения, маркира трасето или променя структурата на
съоръженията (take offs, рейлове и т.н). Погледнете правило 2018.

3102.2

Халфпайп

3102.2.1

Технически данни
Код
S (ft)

Халфпайп
Размер
Level A
Level B
Level C

Измервания
6,7метра / 22 фута
5,5 метра / 18 фута
4,5 метра / 15 фута
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L(m)

Дължина (полезна)
6,7метра / 22 фута
5,5 метра / 18 фута
4,5 метра / 18 фута

H(m)

V (m)
I(°)

Височина (от върха до дъното)
6,7метра / 22 фута
5,5 метра / 18 фута
4,5 метра / 15 фута
Вертикална секция, горен ръб на стената
Наклон, горен ръб на стената
6,7метра / 22 фута
5,5 метра / 18 фута
4,5 метра / 18 фута

W(m)

Широчина от ръб до ръб
6,7метра / 22 фута

6.7м
5.3м
3.5м
0.2m: 82-83градуса
Мин 17°
Препоръчан 18°
Мин 16°
Препоръчан 17°
Мин 14°
Препоръчан 15°
Мин 19м
Препоръчителна 1922м
Мин 17м
Препоръчителна 1719м
Мин 15м
Препоръчителна 1517м

5,5 метра / 18 фута
4,5 метра / 18 фута

Level A
Level B
Level C

Мин. 160м
Препоръчана 170м
Мин. 120м
Препоръчана 150м
Мин 100м
Препоръчана 120м

Категории на състезанията
OWG, WSC, WJC, WC, YOG
COC, UVS
NC, FIS, EYOF, JUN

3102.2.2

Основни спецификации
Халфпайпът трябва да отговаря на техническата спецификация (чл. 3102.2.1).
Трябва да бъде добре подготвен, да има постоянни и компактни снежни условия
по стените, добре свързани преходни зони към дъното и адекватни ъгли на
вертикалите, отговарящи на спецификациите за халфпайп. Халфпайпът трябва да
бъде завършен и готов най-малко един ден преди началото на официалните
тренировки.
Всички нива състезания (A,В,С) трябва да отговарят на препоръчителните
одобрени спецификации и е необходимо да притежават специално изработена
машина за подготовка на Халфпайп. Периодите за тренировка трябва да бъдат
минимум два дни преди насроченото състезание. При специални условия, Журито
може да намали тренировъчния период.

3102.3

Слоупстайл
Състезанието се провежда на трасе, с различни вариации от скокове, рейлове,
“тейбъли”, “биг еър-и”, “спайнове” и т.н., с две или повече линии, които
състезателите да могат да избират.
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Технически данни

3102.3.1

Код
VD (m)
I (°)
SW (m)
TF (°)

SC (n°)

JP (n°)

Слоупстайл критерии
Измервания
Разлика във височините (Vertical drop)13,45
Level A
мин. 150,0 м
Level B
мин. 80,0 м
Level C
мин. 50,0 м
Среден наклон
10°или по-стръмен
Ширина на пистата
30,0 м
Видове препятствия, всички
Мин. 2
нива
Секции, едно или повече
препятствия на едно и също място
по трасето.
Мин:
(Може да бъде оценено само едно
от тях)
Level A
6
Level B
4
Level C
3
Минимален брой на секциите
със скокове
3
Level A
Level B

2
1
1

Level C
Критерии за старта
Дължината на стартовата зона се определя спрямо
конструкцията и скоростта за първото препятствие
Дължина 10,0 м
min. 35,0 m

SA

FA (m)

FW (m)
Level A
OWG, WSC, WJC,
WC, YOG

Критерии за финала
Ширина 30,0 м
Дължината на финалната зона се определя спрямо
конструкцията и скоростта за последното препятствие
Ширина на финалната зона.
Level B

Мин 30,0м
Level C

COC, UVS

NC, FIS, EYOF, JUN

3102.3.2

Основни Спецификации
Трасето за Слоупстайл трябва да отговаря на техническата спецификация (чл.
3102.3.1). Трябва да бъде добре подготвено, да има постоянни и компактни
снежни условия по всички зони като скокове, зоните за отскок (take offs),
попивките. Слоупстайл трасето трябва да бъде завършено и готово най-малко
един ден преди началото на официалните тренировки.

3102.3.3

Описание на трасето за слоупстайл
Трасето за слоупстайл трябва да съдържа различни видове препятствия (table top
jumps, fun boxes, quarter pipes, waves/jumps, rails and ridges и т.н.). То трябва да е
разделено на различни секции, в които да има повече от един елемент, с поне
един опит, който да бъде оценен.Трасето трябва да има минимум два различни
елемента,
минимален
брой
скокове
и
общо
оценени
опита.
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Според нивото на състезанието:
Ниво на състезанието Минимален брой скокове
Level A
3
Level B
2
Level C
1

Мин. Брой “Judged Hits”
6
4
3

Трасето трябва да е така направено, че да е еднакво удобно за regular и goofy
състезатели. Разстоянието между елементите трябва да позволява “мек”
транзишън и изпълнение. Трасето трябва да бъде така проектирано, че да
позволява минимум 20 секундно спускане. Елементите и цялото трасе трябва да
бъдат така направени, че да позволяват използването както от мъже, така и от
жени.
Идеалното трасе за слоупстайл трябва да бъде технически предизвикателно, с
голям набор от разнообразност, позволявайки различни комбинации. Творчески
решения и елементи са винаги позволени, стига да се спазва безопасността и да
бъдат предварително тествани.
3102.4

Биг Еър

3102.4.1

Технически данни

Код

Биг Еър Критерии

Измервания

Критерии за старта
SA (m)

Стартова зона

Дълга мин. 5,0 м

DW (m)

Ширина Drop-in рампа

мин. 5,0 м

DP (m)

Дължина Drop-in платформа Length

мин. 5,0 м

DL (m)

Дължина Drop-in рампа Length

мин. 30,0 м

DI (°)

Наклон Drop-in рампа Inclination

мин. 20,0°

DF (m)

Drop-in Ramp Flat, транзишънзона преди скока

5,0 - 10,0 м

JH (m)
JT (°)

Критерии за скока
Височина на скока. (bottom part of the flat to the
мин. 2,0 м
top of the kicker
Ъгъл на Take-off
мин. 25,0°

JW (m)

Ширина на скока

мин. 5,0 м

Критерии за попивката
Take-off до попивката

мин. 10,0м

Level A

мин. 15,0м

LI (°)

Наклон на попивката в зависимост от take-off

мин. 28,0°

LW (m)

Ширина на попивката

мин. 20,0м

LL (m)

Дължина на попивката

мин. 20,0м

LF (m)

Критерии за финал
FA (m)

Дължина на финалната зона

30,0 м (мин. 20,0м)

FW (m)

Ширина на финалната зона

30,0 м (мин. 20,0м)

Ранг на състезанията
Level A

OWG, WSC, WJC, WC, YOG
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Level B

COC, UVS

Level C

NC, FIS, EYOF, JUN

3102.4.2

Описание на спецификациите в Биг Еъра
Биг Еър-ът трябва да отговаря на техническата спецификация (чл. 3102.4.1). Биг
Еър-ът трябва да бъде завършен и готов най-малко един ден преди началото на
официалните тренировки. Зоната за стартиране дава на състезателя възможност
на състезателя да прецени скоростта необходима за скока. Попивката трябва да
има подходящ ъгъл, както и да пасва с траекторията на летеж,за да позволи
гладко приземяване на попивката.

3103

Финална Зона
Финалната зона трябва да бъде равна и достатъчно голяма, за да позволи на
състезателя да завърши спускането си с контролирано спиране. Вратата за
излизане от трасето трябва да бъдете позиционирана така, че състезателите
трябва да спрат напълно и свалят своята екипировка, преди да напуснат
финалната зона.

3103.1

Зоната на Финала трябва да бъде ясно видима за всеки състезател, който се
приближава до финала. Трябва да бъде достатъчно широка и отлично
подготвена.

3103.2

Финалната зона трябва да бъде напълно оградена и оформена, за да подсигури
максимална видимост за длъжностните лица, медиите и зрителите. Всяко влизане
в зоната, което не е оторизирано, незабавно трябва да бъде прекратено.

3103.3

Всички инсталации трябва да бъдат построени спрямо необходимите мерки за
сигурност и безопасност.

3200

Инсталации и необходимo оборудване за състезанието

3201

Съдийска платформа

Размерът на съдийската платформа трябва да бъде преценен спрямо броя съдии
и брой екип резултати, които ще присъстват (1кв.м на човек). Зоната за
наблюдение на съдиите, трябва да бъде конструирана така, че да осигурява
достатъчно място за присъстващите длъжни лица, съдии и главен съдия.
Съдиите трябва да бъдат пазени от вятър, сняг, дъжд. Входът до платформата на
съдиите трябва да бъде поставена зад или от страни на техните работни места.

3201.1

Оборудване
Съдийската платформа трябва да бъде оборудвана със столове, маса за всички
съдии и екип резултати, включително и техните компютри, принтери, монитори и
т.н. Необходимо е да има възможност за принтиране на резултати и стартови
списъци между всяка фаза на състезанието. Те ще бъдат необходими на
Техническия Делегат, както и за публикация на резултатите на таблото с
резултати.
В близост до съдийската платформа е нужно да има тоалетна.

3201.2

Позиция на състезания по Халфпайп

75

Съдийската платформа трябва да бъде поставена в дъното/края на Халфпайп-а,
освен ако не е налично Видео оценяване – тогава платформата може да бъде
навсякъде. В случай на Видео оценяване, моля погледнете 3406.1.
3201.3

Позиция на състезания по Биг Еър
В случай на Видео оценяване, съдийската платформа може да бъде навсякъде.
Ако не се използва Видео оценяване, съдиите трябва да бъдат разположени от
едната страна на скока, с добра видимост към спускането към скока, навлизането
в зоната на отскок, зоната на отскок, попивката. В случай на Видео оценяване,
моля погледнете правило 3406.2.

3201.4

Позиция на състезания по Слоупстайл
В случай на Видео оценяване, съдийската платформа може да бъде навсякъде.
Ако не се използва Видео оценяване, съдиите трябва да бъдат разположени на
високо място така, че да имат отлична видимост към абсолютно цялото трасе. Ако
това не е възможно, тогава втора съдийска платформа ще бъде построена, а
съдийския екип ще бъде увеличен. В случай на Видео оценяване, моля
погледнете правило 3406.3.

3202

Озвучителна система

3203

Моля погледнете правило 2016.
Музика трябва да бъде използвана в състезанията Парк и Пайп.
Озвучителната система трябва да бъде достатъчно силна, така че състезателите
да чуват музиката ясно в зоните на най-голям интерес (старт, финал, цялото
трасе). Системата за озвучаване трябва да позволява ясно да се чува цялата
музика, коментарите, оповестяването на оценките и т.н.
Отговорникът за звука и DJ са отговорни за музиката и озвучаването по време на
състезанието.

Резултати на място (OVR)

Състезателите трябва да имат възможност да виждат всички резултати и
класирания на старта и финала. След всеки рън трябва да бъдат публикувани
всички резултати и класирания. Това може да бъде постигнато, като се използва
табло с резултати, екран с данни и приложение на живо.

3300

Официални и длъжностни лица / Екип в Парк и Пайп дисциплините

3301

Жури

3302

3303

Журито е органът, който контролира състезанието и носи отговорност за взимане
на решения, касаещи състезанието. Погледнете раздел 2007 за допълнителна
информация.

Директор на състезанието

Състезания с по-висок ранг (UVS, WJC, YOG, WC, WSC и OWG), директорът на
състезанието от FIS има ключова роля и е част от Журито. Той следи всички фази
на състезанието и гарантира с останалата част от Журито, че всички технически
въпроси, въпроси по графика и правилника се спазват правилно.
Погледнете правило 2009 за повече информация.
По време на Всички Зимни Универсиади (UVS), председателят на FISU, одобрен
от FIS като Директор на състезанието за Универсиадата, има право на глас, като
член на Журито, за всички състезания.

Техническия Делегат

Основни задължения на Делегата :
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-

3304

Да се увери, че всички правила и насоки от FIS се спазват
Да наблюдава, че състезанието се провежда честно
Да съветва Организаторите спрямо техните задължения
Да бъде официален представител на FIS
Погледнете секция 2008 за повече информация

Ръководител на състезанието

Ръководителят на състезанието, както е описано в правило 2007, е член на
Журито. В Парк и Пайп дисциплините, неговите/нейните задължения са:
Контролира тренировката по Халфпайп/Слоупстайл/Биг Еър в отсъствието на
Главния Съдия и/или Техническия Делегат
- Наблюдава изграждането на Съдийските платформи
- Осигурява адекватна акомодация (маси, столове, прегради, отоплители и т.н),
за да задоволи нужните изисквания относно съдийските платформи.
- Трябва да присъства на всички технически конференции
- Осигурява достатъчно храна и напитки за Съдиите.
За допълнителна информация погледнете раздел 2004.1

3305

3306

Рефер на старта и финала за висок ранг състезания (OWG и WSC)

Рефер на Старта и Финала е необходим само за Зимни Олимпийски Игри и
Световни Шампионати. Моля погледнете правило 2004.4 и 2004.5 за информация.

Отговорник трасе (HP,BA,SS)

Отговорникът на трасето е отговорен за подготовката на трасето, спрямо насоките
и решенията на Журито. Той трябва да бъде запознат със снежните условия и
условията на терена. Той трябва да изпълнява следните задължения:
- Да бъде член на Организационния комитет
- Е под ръководството на Журито и Директора на състезанието
- Трябва да се увери, че Халфпайп, Слоупстайл и Биг Еър трасетата отговарят
на изискванията на FIS, през цялото време.
- Трябва
да има опит в изграждането и поддържането на Big
Air/Halfpipe/Slopestyle трасета. FIS имат право да поискат присъствието на
технически специалист, назначен от FIS, за подготовката и поддръжката на
трасетата по Халфпайп/Слоупстайл/Биг Еър.

3307

Официални лица на старта

3307.1

Стартер

3307.1.1

Стартерът отговаря за предупредителния сигнал и стартовата команда. Той
възлага на асистент – стартера контрола върху състезателите и следи дали
състезателите носят стартовите номера по правилен начин, дали носят своите
каски по време на разглеждането, тренировката и състезанията. Стартерът
трябва да е във връзка с Главния съдия.

3307.1.2

По време на OWG и WSC, ролята на стартера се изпълнява от Стартовия Рефер
или някой от неговите Асистенти

3307.2

Асистент Стартер

3307.2.1

Асистент – стартерът отговаря за повикването на състезателите за старт според
съответния стартов ред.

3307.2.2

По време на OWG и WSC, ролята на асистент стартера се изпълнява от
Асистентите на Стартовия Рефер
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3307.3

Стартерът и Асистент стартерът трябва да бъдат информирани с точност,
относно формата на състезанието, който ще бъде използван, както и колко
състезателя продължават във всяка една фаза.

3308

Екип на състезанието

3308.1

Шейпъри
Необходим е специален екип от хора, които имат отговорността, в тясна връзка с
Журито, Отговорникът за трасето и Техническия съветник, да строят,
шейпват/оформят и поддържат всички части от всяко едно съоръжение по
трасето. Като същевременно осигуряват необходимите условия, за изпълнение на
всяка една фаза от състезанието.
Те са в тясна връзка с Отговорника на трасето.

3308.2

Завличачи по трасето
Необходим е специален екип, оборудван със ски или сноуборд, който има
отговорността, в тясна връзка с Журито, Отговорникът за трасето и Шейпърите,
да поддържа всички части на всички съоръжения, като същевременно осигуряват
необходимите условия, за изпълнение на всяка една фаза от състезанието.

3308.3

Екип за боядисване
Необходим е специален екип, оборудван със ски, който има отговорността, в
тясна връзка с Журито, Отговорникът за трасето и Шейпърите, да оцвети ( с
подходящи цветни помпи) всички необходими части на всички съоръжения, като
същевременно осигуряват необходимите условия, за изпълнение на всяка една
фаза от състезанието.
Те са под контрола на Отговорника на трасето и ръководителя на състезанието.

3308.4

Поставени лица на Скоковете / Секциите
В слоупстайла, както и в Биг Еър-а, поставените лица на скоковете трябва да
бъдат поставени до всяка секция/препятствие, с цел директно наблюдение на
всяко едно от съоръженията. Те трябва да бъдат оборудвани с радио станции,
цветни знамена, за да контролират потока от състезатели по време на различните
етапи на състезанието.

3308.5

Медицински екип
Необходимо е да има минимум два спасителни екипа / първа помощ на старта по
всяко време, време на тренировката и състезанието. Погледнете правилника с
медицински указания и в раздел 2004.8 и 2004.9 в общите условия.

3309

Отговорник резултати

Погледнете в общите условия и по-специално в раздел 2004.6
В по-голямата част от случаите, отговорното лице е от компанията за услуги за
данни и обработка на резултати.

3309.1

Лице обявяващо трикове
За всички слоупстайл състезания за ЗОИ, Световни първенства и Световни Купи
се назначава лице, което обявява триковете.То трябва да е одобрено от Журито.
Негово задължение е да посочи имената на всички изпълнени и трикове и да
помогне на Ръководителя на резултатите да ги впише.

3310

Секретар на състезанието

Погледнете в общите условия и по-специално в раздел 2004.7
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3311

Съдийски панели

3311.1

Определение
Съдийският панел за едно състезание се състои от 3 до 9 квалифицирани Съдии
Оценители и Главен съдия, с подходящ лиценз за всяко ниво на състезание
(сертифицирани от ФИС Работната група за съдиите по Сноуборд и Фрийски).
Съдиите трябва да съдийстват според настоящите правила и съдийски критерии
на ФИС (виж също Наръчника за Сноуборд съдиите на ФИС).
Всички Главни съдии и съдии за предстоящия сезон, ще бъдат избрани на
есенните срещи от SB/FS/FK Комитета.
За всички Континентални и Европейски Купи, назначенията се формират, когато
излезе официалния Календар за сезона.

3311.2

Отговорност
Съдийската структура е под отговорността на Комитета по Сноуборд и Фрийски.
Работната група за Съдиите упражнява тези правомощия.

3311.3

Задължителни условия
Съдия и Главен съдия е нужно да имат лиценз, който отговаря на различните
нива състезания, които са приели (виж също Наръчника за Сноуборд съдиите на
ФИС).

3311.4

Развитие
Етапите за развитие на Кандидат- Съдия оценител са:
- Придобиване на C Лиценз от Нацията си.
- Получи опит на регионално ниво
- Присъства на Международна клиника за Съдии
- Задоволително преминаване на писмен изпит по време на международна
клиника.
- Ако се справи успешно и докаже, че има опит, съдията може да получи
международен лиценз. (Виж правило 3311.6 Квалификация – Лиценз ).
Националните Асоциациите могат да номинират способни кадри за кандидат
съдии, които да участват във ФИС процеса на обучение. Крайното решение за
тяхното приемане има Работната група за съдиите по сноуборд и фрийски.

3311.5

Обучение
Първоначалното обучение на кандидата е задължение на всяка Национална
Асоциация.
Необходимо е кандидатът да присъства на Международна съдийска клиника на
ФИС, да премине писмен изпит и да бъде одобрен от Работната група за съдиите
по Сноуборд и Фрийски на ФИС. Изпитът се провежда на един от официалните
ФИС езици

3311.6

Квалификация – Лиценз
Съдии на FIS по Сноуборд и Фрийски
А и В лицензи могат да бъдат издавани само от Работната група за съдиите по
Сноуборд и Фрийски на ФИС. Националните Асоциации могат да издават само
лицензи ниво С.
Лиценз ниво А
Съдия с лиценз ниво А, може да съдийства на всички нива международни
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състезания и да бъде Главен съдия на всички видове състезания, включително
ЗОИ, МЗОИ, СП.
Лиценз ниво В
Съдия с лиценз ниво В, може да съдийства Световни Купи, МЗОИ, Континентални
Купи и състезания от по-нисък ранг. Той може да бъде Главен съдия на
Континентални Купи и състезания от по-нисък ранг.
Лиценз ниво С
Съдия с лиценз ниво С, може да съдийства Континентални Купи и по-ниски нива
състезания.
При изключителни обстоятелства, максимум 1 съдия с ниво С, може да съдийства
СК. Максимум 2 съдии с ниво С, може да съдийстват Континентална Купа. Съдия с
лиценз С, може да бъде Главен Съдия на всички състезания с ранг Национални
Купи.
Лиценз

OWG

YOG

WSC

WC

UVS

WJC

CoC

FIS

NC

Ниво А

x

X

x

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X**

X*

X

X

Ниво В

x

Ниво С

X**

*)Максимум 2 съдии с ниво С, може да съдийстват Континентална Купа.
**)Максимум 1 съдия с ниво С, може да съдийства СК и СЮП
3311.6.1

Условия за покриване на лиценз ниво А
- Да имат минимум три (3) години съдийски опит в съответното състезание.
- Посещавали са минимум две (2) клиники за международни съдии през
последнте три (3) години.
- Да са съдийствали
на минимум едно (1) Световно първенство през
последните три (3) години.
- Одобрение от FIS Сноуборд и Фрийски Съдийска Консултативна група.
- Съдията може да кандидатства за надграждане на лиценза въз основа на
предишен опит в съдийството на независими събития на високо ниво или
предишен опит като състезател на високо ниво. Кандидатите трябва да са
посещавали поне една (1) Международна съдийска клиника на FIS и да имат
одобрението на своята Национална асоциация. ФСК да одобри или откаже
оценяване на заявления за надграждане на лицензи.
- За да поддържа/подновява FIS A-лиценз, съдията трябва да присъства на
минимум еднa (1) Международна съдийска клиника през последните две (2)
години и да показва задоволителни умения/знания на практическия изпит.
Присъствието всяка година е препоръчително.

3311.6.2

Условия за покриване на лиценз ниво В
- Да имат минимум две (2) години съдийски опит в съответното състезание
- Съдийстване на минимум две (2) FIS Континентални Купи (или равностойни) в
последните две (2) години.
- Да са посещавали минимум една (1) клиника за международни съдии
- Одобрение от FIS Сноуборд и Фрийски Съдийска Консултативна група
- Съдията може да кандидатства за надграждане на лиценза въз основа на
предишен опит в съдийството на независими събития на високо ниво или
предишен опит като състезател на високо ниво.Кандидатите трябва да са
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-

посещавали поне една (1) Международна съдийска клиника на FIS и да имат
одобрението на своя Национална Асоциация. ФСК да одобри или откаже
оценяване на заявления за надграждане на лицензи.
За да поддържа/подновява FIS В-лиценз, съдията трябва да присъства на
минимум еднa (1) Международна съдийска клиника през последните две (2)
години и да показва задоволителни умения/знания на практическия изпит.
Присъствието всяка година е препоръчително.

3311.6.3

Условия за покриване на лиценз ниво С
Лиценз ниво С се нарича Национален Лиценз. Той е базиран на структурата и
правилата на Националната Ски/Сноуборд Федерация/Асоциация.

3311.6.4

Само съответната нация може да издаде лиценз ниво С. В случай, че съдия иска
да вземе по-висок лиценз, той/тя трябва да вземе участие в Международна FIS
Съдийска Клиника и да бъде одобрен от FIS Сноуборд и Фрийски Съдийската
Консултативна група.

3311.7

Задължения и отговорности на Главния съдия
Главният съдия е член на съдийския състав, който за предпочитане не съдийства,
отговарящ за точността на съдийските решения, който проверява мемори
бордовете и оценките заедно с Отговорника по изчисленията и потвърждава
проверените резултати заедно с Техническия делегат и поддържа реда в
зоната/кулата на съдиите.
За допълнителна информация, моля погледнете наръчника за съдийстване.

3311.8

Задължения и отговорности на Съдиите
- Да отсъждат и класират всеки състезател честно, безпристрастно, без да
вземат под внимание впечатления от миналото и без да вземат предвид цвят
на кожата, национална или религиозна принадлежност.
- Съдията няма право да предвижда резултати предварително, да взима
участия в залози, когато е част от състезанието
- Да следват критериите за оценяване на ФИС във всички аспекти.
- Съдия не може да бъде назначен за конкретно състезание, ако в него участва
член на семейството му.
За допълнителна информация, моля погледнете наръчника за съдийстване.

3311.9

Брой съдии оценители
За OWG и WSC има минимум 7 съдии:
За Халфпайп, Биг Еър и Слоупстайл:
- 6-9 оценяващи съдии
- 1 Главен съдия
За Слоупстайл, ако се прилага оценяване секция по секция трябва да има
минимум 9 оценяващи съдии и един Главен съдия.
За ФИС Световна купа, ФИС Сноуборд Юношеско Световно първенство и всички
други международни състезания има минимум 7 съдии:
- Минимум 6 оценяващи съдии
- 1 Главен съдия
За Слоупстайл, ако се прилага оценяване секция по секция трябва да има
минимум 8 оценяващи съдии и един Главен съдия.
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При специални случаи на международни състезания – Континентална купа и пониско ниво състезания – е допустимо 1 Главен съдия + 3 оценяващи съдии
(изключенията могат да бъдат допуснати само от ФИС).
3311.10

Брой съдии оценители от Нация
Съдии (Ниво състезание)
Състезания Ниво 3-4 (НК и FIS)
- Всеки лицензиран съдия.
Състезания Ниво 2 (Континентални Купи и ЕК)
- Поне две (2) Държави представителки в един Оценяващ панел
Състезания Ниво 1 (ЗОИ,СК,СП,СЮП, МЗОИ)
СП и ЗОИ
Ако съдийският панел не е разделен на съдийски групи или отделни секции, може
да има не повече от един Съдия (вкл. Главният Съдия) от Нация. Ако съдийският
панел е разделен на секции и Съдийският панел има повече от 7 Съдии, то
тогава, от една нация могат да бъдат до 2ма Съдии (вкл. Главният съдия). Тези
двама съди не бива да съдийстват една и съща секция. В този случай съдийският
панел задължително трябва да има Съдии от 6 различни нации.
СК, СЮП и МЗОИ
Могат да бъдат назначени до двама съдии от Нация (вкл. Главният съдия).

3311.11

Разходни средства
Съдията има право на възстановяване на пътните разноски до максимум
600CHF1) (с включени магистрални такси), както и на безплатно спане и храна по
време на назначението. Това важи както за инспекции на пистата,така и за
пътуването до състезанието (влак, първа класа; при по-големи разстояния –
самолетен билет туристическа класа или по 0,70 CHF или тяхната равностойност
в друга валута на километър за пътуване с автомобил).
Освен това се полага фиксирана дневна сума от 1002) CHF за дните, в които му се
налага да пътува до състезателния район и обратно, както и за всеки ден от
назначението.
Главният съдия може да получи един (1) допълнителен ден при назначение и
разходи до 10 CHF/ден за използване на личен мобилен телефон на
международни събития.
Не се допускат двойни такси (например при пътуване до дома в същия ден, като
последното състезание). Ако нощувка по време на пътуването до и от
възлагането е необходимо, то трябва да бъде обосновано и възстановено
отделно.
В тренировъчния ден, ако съдията има повече от 200 км шофиране до
състезанието, настаняването трябва да бъде осигурено от предходната вечер от
ОК, освен ако не е официалната тренировка не започва след 10:00 часа.
Ако има нощни/вечерни финали и състезанието приключва по-късно от 20:00
часа, ОК трябва да осигури настаняване преди заминаването на съдиите.
Съдиите трябва да присъстват на еднодневно обучение на ниво Контитентална
купа.
Максималното плащане от CHF 600.-- е валидно за всички състезания с
изключение на ЗОИ, Световни първенства, Световна купа и Континентална купа,
освен ако поради географски съображения не е разрешено изключение.
1)

Това правило важи за всички членове на журито на ЗОИ и FIS Световно
първенство
2)
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Разходи на Организационния комитет за Съдии
За Континентални Купи (EC,NAC,SAC)
По време на всички Континентални купи, разходите по пътуването и
компенсационните разходи трябва да бъдат изплатени на Съдиите от
Организатора.
- FIS Сноуборд и Фрийски Съдийската Консултативна група може да реши да
назначи само 5 или по-малко от пет Съдии.
- Обяд за Съдиите в дните на състезанието
- Настаняване и изхранване (виж в СК по-горе)
- На Съдиите трябва да им бъде заплатено за дните, в които съдийстват
включително два дни максимум за пътуване (напр.2 дни – Квалификации и
Финали)
- В ден на тренировка ако Съдия има повече от 200км път до състезанието,
трябва да му бъде осигурена нощувка от предишния ден, която да бъде
заплатена от ОК, освен ако официалната тренировка не започва след 10:00ч.
- Ако има нощно събитие и финалите на състезанието свършват след 20:00,
трябва да бъде осигурена акомодация.
- В случай на отмяна на състезанието, Съдията трябва да получи заплащане
само за дните, в които е съдийствал. В случай, че състезанието е отменено в
деня на събитието, то тогава на Съдията трябва да му бъде заплатено за този
ден. На съдиите ще им бъдат възстановени всички разходи, възникнали в
резултат от отмяна на състезанието – това включва и нов самолетен билет.
- Съдията трябва да присъства на един тренировъчен ден (ниво КоК).
-

3311.12

Назначение и заместване
За Зимни Олимпийски игри, ФИС Сноуборд Световни първенства и ФИС
Сноуборд и Фрийски Юношески Световни първенства назначаването на целия
съдийски състав се прави от Съвета на ФИС по препоръка на Комитета по
Сноуборд и Фрийски и номинациите от Съдийската Група по Сноуборд и Фрийски
на FIS.

3311.12.1

Зимно Олимпийски игри
За Зимни Олимпийски игри назначаването на целия съдийски състав се прави от
Съвета на ФИС по препоръка на Комитета по Сноуборд и Фрийски и номинациите
от Съдийската Група по Сноуборд и Фрийски на FIS.
Критерий за избор на съдии за ЗОИ
Съдията трябва да има валиден FIS SB/FK лиценз ниво А
Съдията трябва да бъде номиниран от Комитета по Сноуборд и Фрийски.
Съдията трябва да е съдийствал на минимум 8 ФИС СК (вкл. СП) две години
от ЗОИ.
- Съдията трябва да владее добре Английски език.
- Съдиите трябва да бъдат от различни райони: Азия, Южно Полукълбо, Европа,
Скандинавия и Северна Америка.
- Главният съдия трябва да е бил Съдия (но не Главен съдия) на предишни ОИ.
-

Всички Национални Ски/Сноуборд Федерации/Асоциации могат да предлагат
Съдии на Комитета по Сноуборд и Фрийски, ако те притежават нужните критерии.
3311.12.2

Критерий за избор на съдии за СП, МОИ, СК, СЮП
За FIS Световни Първенства, Световни Юношески Първенства, Световни Купи и
Младежки Олимпийски игри, назначението на целия Съдийски панел се прави от
Съвета на FIS спрямо предложенията на Комитета по Сноуборд и Фрийски и
номинациите от Съдийската Група по Сноуборд и Фрийски на FIS.
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3311.12.3

По-ниски нива състезания (CoC, NAC, FIS)
Съдийският панел се номинира от Организатора, както и Съдийската Група по
Сноуборд и Фрийски на FIS.

3311.13

Заместване на съдиите
Ако по време на Зимни Олимпийски игри, ФИС Сноуборд Световно първенство
или ФИС Сноуборд Юношеско Световно първенство съдия не може да съдийства,
Съвета на ФИС, както и Националната Ски Асоциация, към която принадлежи
съдията трябва да бъдат уведомени. Съветът на ФИС трябва да назначи
незабавно нов съдия.
За всички останали състезания Националната Ски Асоциация на съдията, заедно
с ФИС отговарят за незабавното посочване на заместник. Съответния
Организационен комитет, както и ФИС трябва да бъдат незабавно уведомени.
Ако по непредвидени причини Съдия на Зимни Олимпийски игри, ФИС Сноуборд
Световни първенства и ФИС Сноуборд Юношески Световни първенства не
пристигне или пристигне с голямо закъснение на състезанието и по този начин
частично или изцяло не може да изпълни своите функции, Асистент Главния
съдия ще го замести.

3311.14

Организация на назначенията
Организаторът трябва да осъществи предварително контакт със Съдиите,
особено с Главния съдия.
Отменяне или отлагане на състезанията трябва незабавно да бъдат съобщени на
всички съдии и на ФИС офиса, като се вземат в предвид съответните срокове.
Националните Ски Асоциации могат да дават своите предложения до Работната
група за Сноуборд и Фрийски. Що се отнася до ЗОИ, СП и СЮП предложенията на
Съдийската Група по Сноуборд и Фрийски на FIS* и Комитетът по Сноуборд,
Фристайл и Фрийски, са предмет на окончателно одобрение от Съвета.
*) В случай, че Съдийската Група по Сноуборд и Фрийски на FIS* предложи
Съдия, то той трябва да бъде подкрепен от негова Национална Сноуборд/Ски
Асоциация/Федерация
Председателят на Съдийската Група по Сноуборд и Фрийски на FIS е отговорен
да потвърди информацията от Нацията.
OWG: Предложенията за нациите трябва да бъдат направени преди годишната
есенна среща на ФИС – около 1,5 години преди игрите.
WSC: Предложенията за нациите трябва да бъдат направени на годишната
пролетна среща на ФИС – около 1 година преди състезанието.
WJC: Предложенията за нациите трябва да бъдат направени преди или по време
на годишната есенна среща на ФИС за съответния сезон.
WC: Предложенията на нациите трябва да бъдат направени преди или по време
на годишната есенна среща на ФИС за съответния сезон.

3400

Критерии за съдийстване / оценяване

3401

Съдийски наръчник
Съдийският наръчник се смята за неизменна част от Правилника (ICR) по
Сноуборд и Фрийстайл/Фрийски.

3402

Критерии за съдийстване (BA,SS,HP)

Следните Съдийски критерии се взимат под внимание:
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-

Изпълнение (Execution)
Трудност (Difficulty)
Амплитуда (Amplitude)
Разнообразност/Вариативност (Variety)
Развитие (Progression)

За разяснение за критериите за съдийстване, моля погледнете Съдийския
наръчник (The Judges’ Handbook)

3403

Точкова Система / Система за оценяване
Всеки съдия използва 100 точковата система, без да използва десетични знаци.
Когато резултатът на състезателя е получен от изчисление, включващо
разделяне, резултатът се съкращава (закръглява надолу) и се показва до втория
знак след десетичната запетая.

3403.1

Скала за намаляване на точките (Deduction Scale)
Всяка съдийска система си има собствена скала за намаляване на точките, след
изпълнението на грешки от състезателите. Скалата за наказание е различна за
всяко събитие и е дефинирана в разделите, свързани със съдийските системи в
наръчника на Съдиите.

3403.2

Система за общо впечатление (Overall Impression System)
Всички съдии ще дават оценки за рън-овете, като оценяват спускането от старта
до финала под “Цялостно изпълнение”, описано в наръчника на Съдиите.
От 3 до 7 Съдии трябва да оценяват независимо изпълнението на състезателите,
спрямо съдийската критерия. Ако има 6 оценяващи съдии, най-високата и найниската оценка ще отпадат, а останалите оценки ще се зачетат. Ако има 5
оценяващи съдии се зачитат всички оценки.
Съдиите взимат под внимание грешки като: падане, спиране и могат да дадат
наказателни точки за спускането, грешката, спирането (виж наръчника на Съдиите
за повече информация)

3403.3

Система за оценяване – Секция по Секция – само за Слоупстайл (Section by
Section)
Мин. 7 и макс. 9 оценяващи съдии:
За WC, WSC, OWG, ако се използва този формат, е необходим минимален брой
от 9 съдии.
Съдиите се разделят на 2 групи: Съдии за трикове/ Съдии за цялостно
изпълнение.
Комбинираната стойност на общия резултат винаги е 100 процента, но стойността
на всеки може да варира. Препоръчват се следните стойности:
Съдиите за трикове:

60% от общия резултат.

Съдиите за цялостно изпълнение:

40% от общия резултат.

Съдиите за цялостно изпълнение оценяват с точки от 1 до 100 и Съдиите за
трикове оценяват от 1 до 100 точки за всеки трик. Занимаващите се с
информацията и резултатите пресмятат оценките.
3403.3.1

Съдии за трикове
От 2 до 3 съдийски панела ще оценяват различните секции на трасето по
Слоупстайл. Съдиите могат да бъдат в състав от двама или трима съдии и всеки
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панелът ще оцени две или три секции една след друга в курса.Съдиите за трикове
ще оценяват всеки раздел поотделно, като използват точки, за да създадат
класиране на всеки раздел.
Резултатите от всеки раздел могат да бъдат разделени поравно между всички
раздели в слоупстайла или всяка характеристика/секция може да има различни
стойности. Също така различните функции в един раздел могат да имат различна
стойност.
3403.3.2

Съдии за общо/цялостно впечатление
Един панел от двама до три съдии, които оценяват спусканията спрямо
Съдийските критерии. Резултатът от общото оценяване се пресмята със средното
аритметично на общите оценки.

3404

Система за Класиране

3404.1

Общо класиране само за FIS и по-ниски нива състезания
Всеки Съдия класира състезателите спрямо всички състезателни спускания,
спрямо Критериите за системата за общо впечатление, описани в Съдийския
наръчник, като Разнообразността се счита за основния критерий. За информация
на състезателите те могат да бъдат отбелязани от Съдиите в края на сериите.
Спрямо тяхното представяне, състезателите се разделят на следните групи:
- Отличен
- Добър
- Среден
- Изследовател (Explorer)

3405

Данни и резултати

3405.1

Голяма разлика между оценките / Scoring Gap Alert
По време на състезания ниво СЮП, СК,СП,ЗОИ е наложително да се следи из
късо за голяма разлика между оценките на състезателите. В случай на голяма
нарастваща разлика, тя трябва да се индикира (пр. състезатели 2ра и 5та
позиция) спрямо трасето подготвено за състезанието.

Системата за услуги с данните (хардуерна и софтуерна) трябва да отговаря на
стандартите, съответстващи на нивото на състезанието. Системата за данни
трябва да гарантира, че процесът по разпределяне на Жребия и изготвянето на
резултатите отговаря на правилата. Главният съдия трябва да вижда
класиранията след всеки един рън, по начин, съответстващ формата на
състезанието. Системата трябва да има възможност да трансформира
резултатите в XML формат и да ги качи в https://www.fis-ski.com/en/insidefis/document-library/timing-data.
Препоръчително е да се използва сертифицирана система за данни на FIS.
Минималното изискване е електронна таблица, която е програмирана да
представя резултатите спрямо избрания състезателен формат, правилно
сортирани състезатели по класирането им.
Резултатите могат да бъдат прехвърлени на специални карти за оценяване, след
това се преписват в системата от Отговорникът за резултатите или неговия
асистент.
По време на състезания ниво КоК и по-висок ранг, е задължително използването
на устройства, позволяващи съдиите директно да въвеждат индивидуалните си
оценки (пр.таблети или други устройства с клавиатури). За СЮП,СК,СП,ЗОИ е
задължително да има екран за съдиите, който показва техните индивидуални
оценки и класирания след всяко спускане.
За повече информация – погледнете Data Service Booklet and CoC/WC Rule book.
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3405.2

Разбиване на равенства за състезания ранг СК и СЮП.
По време на състезания ранг СЮП, СК, СП, ЗОИ, е задължително да има
„разбивач на равенства“. В случай на равенство, оценката може да бъде приета в
системата, само и единствено след потвърждение на Главния Съдия.

3406

Видео Съдийстване / Оценяване

В състезания от по-висока категория (OWG,WSC,JOWG,JWSC) се използва видео
оценяване за Слоупстайл, Халфпайп и Биг Еър. Видео връзките могат да се
използват като помощ на Съдиите или като единствена връзка, от която съдиите
да оценяват.

За ХП и Биг еър, на съдийския пост са необходими минимум два големи екрана, а
в Слоупстайла минимум 3 екрана, на които да се показва адекватно цялото трасе,
неговото съдържание и целият рън на състезателите (виж TV Guide Lines).
3406.1

Халфпайп
Ако треньор/състезател смята, че изпълненият трик е погрешно идентифициран
като брой завъртания, може да се поиска видео преглед. Прегледът ще бъде
направен от съдиите и журито, преглеждайки само официални кадри от
събитието.
Прегледът трябва да бъде поискан преди началото на следващата фаза на
състезанието или в случай, че е във финалната фаза, преди официалните
резултати да бъдат публикувани. Заявки за преглед няма да се приемат след това
време.
Прегледът може да бъде поискан от всеки член на журито, рефер или назначено
жури лице (което се обявява на срещата на капитаните на отборите).
След преглед, по преценка на съдийската колегия и журито е да се променят
оценките, ако е необходимо.

3406.2

Биг Еър
Изолирана връзка от камера, покриваща спускането, зоната за отскок, въздушното
време, приземяванията от дистанция. Трябва да може да се даде реална
представа на съдиите за размера, дълбочината, пространството и траекторията
на летеж. Може да се наложи използването на допълнителна видео връзка,
поставена на „Нокълите“, с цел правилно уточняване на извършените от
състезателите грабове.
Фиксирана камера, показваща излитанията, също е необходима.

3406.3

Слоупстайл
Тази видео връзка, трябва последователно да покрива цялото трасе, показваща
адекватни технически изображения (целият състезателен рън, включително
рейлове, въздушно време, приземяване, и т.н.) Излитанията и приземяванията на
всички видове съоръжения в трасето, трябва да бъдат видими. Целият трик
трябва да се показва в непрекъснат кадър, а не прекъснат по средата.

3406.4

Система за възпроизвеждане
В състезания на ФИС от по-високо ниво (ЗОИ,СП,СК,СЮП,МЗОИ), е необходимо
да има система за повторно възпроизвеждане на видеото с максимум четири
входа. Системата трябва да осигури възпроизвеждане на вече съществуващо
видео, показано по време на съдийстване.
- В халфпайпа – изображенията от камерата снимаща от края до началото
- В Биг Еър-а – Целият рън и близките кадри от „нокълите“, за да се виждат
грабове, както и камерата, снимаща излитането от заден план.
- В Слоупстайла – предаванията на живо , представени от Телевизионния екип.
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3500

Формати на състезания и обяснение на схеми (Heats)

3501

Heat формат

3501.1

Квалификация

3501.1.1

Размер на сериите (heats) в квалификацията.
Квалификациите се провеждат в серии, разделени по пол. Броят на сериите се
определя от общия брой състезатели от един пол и се определя от Журито преди
ТК.
Квалификационните серии, съдържат следния брой състезатели:
Халфпайп: 12-30 в серия (най-добре 25)
Слоупстайл: 12-30 в серия (най-добре 20-25)
Биг Еър: 12-30 в серия (най-добре 25-30)
Категории с по-нисък брой участници от описаните горе, ще се състезават в една
серия.

3501.1.2

Разпределяне/Поставяне
Разпределянето се случва както е описано:
Състезателите ще бъдат поставени според тяхното най- високо класиране в
актуалната ФИС СК, Кок, ФИС ранглиста за Сноуборд и Фрийски. Ако има
състезатели с равни точки, ще се използва жребий. Състезателите без точки, ще
бъдат поставени след състезателите с точки.

Състезанията Парк и Пайп се организират в т.нар Heats (хийтс/серии) за фазите
на Квалификация, полуфинали и финали, както е описано в 3501.1 Квалификации,
3501.2. Как състезателите се класират за полуфинал и/или финал. Всяка фаза
може да има различен брой състезателни рънове и зачитащи се рън-а. Форматът
не може да се променя между сериите в една фаза.
Препоръчително е, полуфиналът да се проведе, ако има повече от 24-30
състезателя (2 или повече серии/хийт-а)
Точният формат се определя от Журито, спрямо времето и броя на заявените
участници в състезанието. Форматът се определя на Техническата Конференция,
както е описано в правило 3603 – Обявяване на Формата.

Ако ще има две серии, състезателите ще бъдат разделени както следва
Серия 1: 1ви, 4ти, 5ти, 8ми, 9ти и т.н.
Серия 2: 2ри, 3ти, 6ти, 7ми, 10ти и т.н.
Ако ще има три серии:
Серия 1 : 1, 6, 7,12 и т.н.
Серия 2 : 2, 5, 8, 11 и т.н.
Серия 3: 3, 4, 9, 10 и т.н.
Ако ще има четири серии:
Серия 1 : 1, 8, 9, 16 и т.н.
Серия 2: 2, 7, 10, 15 и т.н.
Серия 3: 3, 6, 11, 14 и т.н.
Серия 4: 4, 5, 12, 13 и т.н.
3501.2

Как състезателите се класират за Полуфинал и/или Финал
Броят в описанието на формата е стандартна процедура за състезания от висок
ранг, като броят на състезателите е 10-12 мъже и 6-12 жени във финала. В
състезания ниво КоК, ФИС и други по-ниски нива състезания, броят може да бъде
модифициран от Журито, спрямо броя участници. Това може да се случи преди
Техническата Конференция. Препоръчително е класиралите се за следваща фаза
състезатели да бъдат около 1/3 от общия брой състезатели.
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Има следните опции за преминаване от Квалификации към Финал:
3501.2.1

Директно към Финал без Полуфинал
След Квалификацията, определен брой състезатели се класират директно за
Финал, както следва:
Мъже:
Една серия:
Две серии:
Три серии:
Четири серии:

Състезатели топ 10-12
Състезатели топ 5-6 от всяка серия
Състезатели топ 4 от всяка серия
Състезатели топ 3 от всяка серия

Жени:
Една серия:
Две серии:
Три серии:

Състезатели топ 6-12 продължават към Финали
Състезатели топ 3-6 от всяка серия
Състезатели топ 2-4 от всяка серия

3501.2.2

Директно към Финал + комбинирани най-високи резултати.
Състезателен формат в серии с ХХ брой състезатели достигащи Финал
Журито може да проведе Квалификацията в серии, като за финал се класират
състезатели от всяка серия плюс следващите състезатели с най-висока оценка от
общия квалификационен ден, които все още не са се класирали. Броят на
конкретните състезатели съответства с размера на състезателното поле за
Финалите, което определя Журито.
Този формат се използва само при “single judged” серии и константни условия на
трасето, спрямо прогнозата за времето.

3501.2.3

Полуфинали с пряка квалификация във финалите
Квалификационните серии се провеждат и най-високо класиралите се
състезатели от всяка серия продължават към Финалите. По-ниско класиралите се
продължават в полуфиналите, както следва:
Най-добрите състезатели се от всяка серия се класират за финали:
Мъже:
Една серия:
Състезатели топ 5-6 продължават към финали
Две серии:
Състезатели топ 3 продължават към финали
Три/Четири серии: Състезатели топ 2 продължават към финали
Жени:
Една серия:
Две/Три серии:

Състезатели топ 3-6 продължават към финали
Състезатели топ 2-4 продължават към полуфинали

Квалификация в полуфиналите, ако се използва полуфинал с директна
квалификация, ще бъдат както следва:
Мъже:
Една серия:
Две серии:
Три серии:
Четири серии:

Класиралите се 6/7 до 18то място продължават към полуфинал
Класиралите се 4то до 9то място продължават към полуфинал
Класиралите се 3то до 6то място продължават към полуфинал
Класиралите се 3то до 5то място продължават към полуфинал

Жени:
Една серия:
Две серии:
Три серии:

Класиралите се 4/5/6/7 до 9то място отиват към полуфинал
Класиралите се 3/4/5 до 5/6/7мо място отиват към полуфинал
Класиралите се 3/4/5 до 6/7/8мо място отиват към полуфинал
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Квалификация във финалите от полуфинали:
Мъже:
Жени:
3501.2.4

Състезатели топ 5-6 продължават към Финали
Състезатели топ 2-6 продължават във Финали

Полуфинал за всички състезатели
Квалификациите ще бъдат проведени и всички най-високо класирали се
състезатели от всяка серия, отиват на Полуфинал, както следва:
Мъже:
Една серия:
Две серии:
Три серии:
Четири серии:

Състезатели топ 10-24
Състезатели топ 10-12 от всяка серия
Състезатели топ 7-8 от всяка серия
Състезатели топ 5-6 от всяка серия

Жени:
Една серия:
Две серии:
Три серии:

Състезатели топ 12-24 продължават към Финали
Състезатели топ 6-12 от всяка серия
Състезатели топ 4-8 от всяка серия

Класиране за финали от Полуфинали:
Мъже:
Състезатели топ 10-12 продължават към Финали
Жени:
Състезатели топ 6-12 продължават към Финали
3501.3

Формат серии за възрастови категории
Всяка възрастова категория е в отделна серия. Категории, чиито брой е по-голям
от препоръчителния (виж правило 3501.1.1), квалификационните серии ще бъдат
разпределени, както е описано в правилото.
Броят на финалистите за всяка категория ще бъде определен от Журито преди
ТК. Възрастови категории с по-малко от 4ма участника, могат да бъдат
разпределени в следваща категория – с по-млади или по-възрастни състезатели.

3502

Зачитащи се рънове / Брой рънове за всяка фаза

За да може една фаза, да бъде зачетена за резултат, тя трябва да се състои от
минимум 2 ръна.

3502.1

Най-добър рън от два / Best of two
2 рън-а за всички състезатели. Класирането в сериите се определя от найвисоките оценки на състезателите.

3502.2

Най-добър рън от х / Best of x
3 или повече рън-а за всички състезатели. Класирането в сериите се определя от
най-високите оценки на състезателите.

3502.3

2 или повече най-добри от х / 2 or more best of x
3 или повече рън-а за всички състезатели. Класирането в сериите се определя от
двете (или повече) най-високи оценки на състезателя, спрямо броя рън-ове и
зачитащи се рън-ове ( които трябва да бъдат обявени на ТК).
Този формат е валиден само за единични или къси слоупстайл събития, със само
един скок и един рейл на нисък ранг състезания.
Трябва да се вземат предвид, описаните по-долу, критерии за разнообразност.

3502.3.1

Разнообразност в Биг Еър-а с оценяване.
В Биг Еър дисциплините, във формат най-добри 2 от 3, двата, взимащи се
предвид, трика трябва да бъдат различни. Ако състезател изпълни един и същ
трик, два или повече пъти, по време на една и съща фаза, тогава се взима
предвид трика с по-висока оценка, а този с по-ниска не се взима под внимание.
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Ако се изпълняват два скока в единична фаза, тогава се взима предвид найвисоката индивидуална оценка.
Формат по и обратно на часовниковата стрелка.
Различни трикове се определят както следва:
- По и обратно на часовниковата стрелка
- Фронтфлипове изпълнени нормал или суич / Бекфлипове изпълнени нормал
или суич. Ако състезател добави 180 градуса или повече към флип-а, то тогава
се превръща в ротационен трик – по и обратно на часовниковата стрелка
- Straight air-s или суич straight air’s се броят като различен трик.
Формат две от четири посоки (ротации)
Различни трикове се определят както следва:
- Сноуборд: Frontside, Backside, Switch Backside, Switch Frontside
- Фрийски: Right, Left, Switch Right, Switch Left.
- Фронтфлипове изпълнени нормал или суич / Бекфлипове изпълнени нормал
или суич. Ако състезател добави 180 градуса или повече към флип-а, то тогава
се превръща в ротационен трик – по и обратно на часовниковата стрелка.
- Straight air-s или суич straight air’s се броят като различен трик.
Версията на използвания формат за жени на всяко събитие, трябва да бъде
решено на ТК, преди първата тренировъчна сесия. За Мъже и Жени могат да
бъдат използвани различни формати, за едно и също състезание.
За повече информация относно Разнообразността в Биг Еър-а, моля погледнете
наръчника за Съдиите.
На срещата на TК трябва да се реши коя версия за мъжете ще бъде избрана.
3502.3.2

Разнообразност в Биг Еър-а с елиминационно / „knock out“ класиране
Първият и вторият трик трябва да бъдат изпълнени с различна посока на
ротацията (по и обратно на часовниковата стрелка). По време на третия трик,
посоката на излитане (FS,BS,SBS,Cab) трябва да бъде различна от тази на
първите два трика. Straight air-s или суич straight air’s се броят като различен трик.

3502.4

Крайно класиране
Състезателите са подредени/класирани спрямо всички състезателни рън-а.

3503

Разбиване на равенства

3503.1

Равенства за последното място при полуфиналите.
Ако двама или повече състезатели имат равни оценки за продължаване към
полуфиналите, тогава те получават еднакъв ранг (точки) и се класират за
полуфинал. Респективно, в полуфиналите, ще има повече състезатели.

3503.2

Равенства за последното място при финалите.
Ако двама или повече състезатели имат равни оценки за продължаване към
финалите, тогава те получават еднакъв ранг (точки). Всички състезатели с
равенство отиват директно до Финали

3503.2.1

Без Полуфинали
Ако няма полуфинал, както е описано в 3501.2.1, Респективно, във Финалите, ще
има повече състезатели.

Когато двама или повече състезателя имат еднакъв резултат, те получават един и
същ ранг (точки), но състезателят с по-висок стартов номер ще бъде класиран
първи в официалните резултати.
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3503.2.2

С Полуфинали
Ако се използва формат с полуфинали, както е описано в 3501.2.3, и има
равенство в квалификационната фаза, между състезатели, отиващи на Финал,
броят на класиралите се състезатели в полуфиналите, трябва да бъде намален в
съответната серия. От полуфиналите, броят на състезателите, които се класират
за финал, съответно ще бъде намален, след като състезатели с равенство
продължават от квалификациите.

3504

Видове серии

3504.1

Единично оценявани серии
Сериите се провеждат отделно, една след друга. Целият съдийски панел оценява
една и съща серия.

3504.2

Double up серии
В този съдийски формат, състезателите от две серии на едно и също състезание,
тренират и се състезават по едно и също време. Съдиите се разделят на два
различни съдийски панела с един Главен Съдия. Във всеки един от панелите,
трябва да има минимум трима съдии. Съдийски панел 1 оценява всички рънове от
1/3 от серията, а Съдийски панел 2 оценява всички рънове от 2/4 от серията. Този
формат е позволен само във фаза на Квалификация.
Ако има решение да се проведат две състезания в различни дисциплини (СБ, ФС)
на едно и също трасе, по едно и също време, за всяка от дисциплините трябва да
има отделни Съдийски панели.

3504.3

Jam (само за НК, ФИС и по-нисък ранг състезания)
Всяка серия ще получи предварително определено време. Всички състезатели
могат да направят колкото може повече рън-а през това определено време.
Първият рън стартира под ред на номерата. Вторият рън (или повече от 2), нямат
стартов ред. Преди ТК, Журито трябва да определи следното:
-

Размер на сериите;
Време за Jam сесията;
Зачитащи се рън-ове: най-добър или общо класиране;

3504.4

Knock out – Елиминации
Този финал се използва само за Финали. Препоръчително е да се проведе за
класиране на Полуфинали за всички топ състезатели (както е описано в 3501.2.4)
или само с една серия (от малко участници), като квалификация. Финалното
разпределяне - състезатели топ 16 или топ 8.

3504.4.1

Финал на елиминации се състои от:
-

1/8 финал мъже
¼ финал мъже и жени
½ финал мъже и жени
малък и голям финал за мъже и жени
Два скока / Най-добрия скок се зачита
Победителят продължава напред.

Най-високата оценка в квалификациите стартира като номер 2 във Финалите
Класиране 1-2: Класиране от голям финал
Класирани 3-4: Класиране от малък финал
Класирани 5-8: Класиране от Квалификации
Класирани 9-15: Класиране от Квалификации

-
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3504.4.2

Разнообразност във формат на елиминации
По време на елиминационен формат във Финалите, състезател може да изпълни
максимално два еднакви трика.
Ако състезател изпълни един и същ трик, два или повече пъти, по време на
Квалификации или Финали, ще бъде зачетен най-високо оцененото изпълнение, а
най-слабото, няма да се вземе предвид.

3504.4.3

Финални двойки на елиминации
Двойки 1/8 финал – Head to Head – директни елиминации
Двойка номер 1: 1во и 16то място
Двойка номер 2: 8мо и 9то място
Двойка номер 3: 5то и 12то място
Двойка номер 4: 4то и 13то място
Двойка номер 5: 3то и 14то място
Двойка номер 6: 6то и 11то място
Двойка номер 7: 7мо и 10то място
Двойка номер 8: 2ро и 15то място
Двойки 1/4 финал – Head to Head – директни елиминации
Двойка номер 1: Победител двойка 1 и 2 от 1/8 финал (мъже) и място 1 и 8 (жени)
Двойка номер 2: Победител двойка 3 и 4 от 1/8 финал (мъже) и място 4 и 5 (жени)
Двойка номер 3: Победител двойка 5 и 6 от 1/8 финал (мъже) и място 3 и 6 (жени)
Двойка номер 4: Победител двойка 7 и 8 от 1/8 финал (мъже) и място 2 и 7 (жени)
Двойки 1/2 финал – Head to Head – директни елиминации
Двойка номер 1: Победител двойка 1 и 2 от 1/4
Двойка номер 2: Победител двойка 3 и 4 от 1/4
Двойки Малък финал – Head to Head – директни елиминации
Двойка номер 1: 2ро място от двата ½ Финала
Двойки Голям финал – Head to Head – директни елиминации
Двойка номер 1: Победителите от двата ½ Финала

3504.4.4

Класиране при формат елиминации – Финали
Победителят в Големия финал се класира 1ви.
Загубилият в Големия финал се класира 2ри.
Победителят в Малкия финал се класира 3ти.
Загубилият в Малкия финал се класира 4ти.
Класиралите се 2ри от ¼ финала ще бъдат класирани от 5то до 8мо място спрямо
техните квалификационни резултати.
Класиралите се 2ри от 1/8 финала ще бъдат класирани от 9то до 16то място,
спрямо техните квалификационни резултати.

3600

Фази и провеждане

3601

Заявки

3601.1

Възрастови ограничения
Във всички ФИС състезания, възрастовите ограничения се прилагат, за да може
да има участници за всички нива състезания. Моля погледнете общите правила –
секция 2014.

3602.2

Квота
Във всички ФИС състезания, се прилагат ограничения за квотите според вида и
нивото на събитието. Вижте списъците с квотите за различните нива състезания.

Процедурите за участие са описани в общите правила – секция 215
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3602
3603

Техническа конференция / Среща между състезатели
Моля погледнете правила 2043.1 и 216

Обявяване на Формата

Формата се определя от Журито, спрямо броя участници, условията на трасето,
метеорологичните условия и необходимото време за провеждане на
състезанието. Следните параметри трябва да бъдат уточнени:
- Брой квалификационни серии;
- Формат полуфинали – да или не? С директни квалификации за Финал или без?
- В случай на малко категории дали ще бъде използван формат само Финали?
- Брой състезатели, които продължават в следваща фаза;
- Брой рън-ове, които се зачитат;
- Вид серии - Double up, jam или единично оценяване;
По време на ТК, преди тегленето на жребия, се обявява и потвърждава формата
на състезанието.
В случай на сериозни обстоятелства, могат да бъдат отстранени Квалификациите
и състезанието може да продължи директно към Финали, само ако се разполага с
необходимото време за провеждането им.
ЗОИ,СП,СЮП,СК и Кок използват формата, обяснен в съответните правила.

3604

3604.1

Стартов ред

Създаването на стартовия ред, представлява момента, в който се потвърждава
участието на състезателите и се генерират стартовите списъци.
След създаване на стартовия ред, не се допуска добавяне на състезатели и
промяна на имена. Виж правила 217, 2022 и 2023.
Стартов ред за квалификациите
При разпределянето на състезателите се използва ранглистата с точките на ФИС.
Ако даден състезател не фигурира в последната валидна ранглистата ФИС, той се
поставя в групата на състезателите без точки.
Състезателите се разделят в серии. Стартовият ред е описан в правило 3501.1.

3604.1.1

Стартов ред за ЗОИ,СП,СК
Състезателите от всяка серия ще бъдат разделени на две серии и изтеглени за
Жребии отделно.
Група 1:
Група 2

Състезатели от 6то място нагоре от ранглистата;
Състезатели от 1-5 място от ранглистата;

По време на ТК ще бъде обявено коя от двете групи стартира първа.
3604.2

Стартов ред за Полуфиналите
Стартовият ред за Полуфинала е същия като стартовия ред за рън 1 и рън 2,
спрямо резултатите от квалификациите.
Критериите за подреждане са по-слабо класиралите се да бъдат поставени преди
по-добре класиралите се. Между състезателите с еднакъв квалификационен ранг,
но от различните серии, първи ще стартира този състезател, който има по-нисък
квалификационен резултат, а този с по-висок резултат, ще стартира след него
(виж 3502).

3604.3

Стартов ред за Финалите
Стартовият ред за Финалите ще бъде един и същ за всички Финални рън-ове,
спрямо резултатите от Квалификациите и Полуфиналите.
Стартов списък със състезатели класирали се от полуфиналите:
Първи стартира последно класиралия се състезател от Полуфиналите (ранг 3
жени / 6 мъже). След него се нареждат по-добре класиралите се състезатели от
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полуфиналите
При директно квалифицирани състезатели, те ще стартират последния ред:
Първият критерий за подреждане/разпределяне е по-ниския квалификационен
ранг да бъде поставен преди по-високия квалификационен ранг. Между
състезателите с еднакъв квалификационен ранг, но от различните серии, първи
ще стартира този състезател, който има по-нисък квалификационен резултат, а
този с по-висок резултат, ще стартира след него (виж 3502). Ако резултатите са
еднакви, по-ниските ФИС точки определят кой ще стартира първи.
3604.3.1

Стартов ред за Финали в Биг Еър-а (формат най-добри 2 рън-а от 3)
Стартовият ред за Финалистите ще бъде един и същ за първите два финални
ръна, спрямо резултатите от Квалификациите и полуфиналите. За третия и
последен рън, стартовият ред ще бъде променен, подреждайки финалистите в
обратен ред, спрямо най-високите резултати от предишните два финални рън-а.

3605

Инспекция на Журито

Преди официалната тренировка, Журито трябва да се срещне формално, за да
одобри трасето. Членовете на Журито трябва да инспектират трасето всеки ден
преди официалните тренировки и периодично по време на състезанието. Моля
погледнете правило 2043.4

3606

Инспекция на отборите / състезателите

3607

Официална тренировка

3608

Загрявка преди всяка състезателна фаза

3609

Състезателни фази

Преди официалната тренировка на всяко състезание, е задължително да бъде
насрочено разглеждане на трасето за състезателите и треньорите. След
инспекцията, отборите могат да информират Журито за нередности по трасето.
Разглеждането трябва да се случи плъзгайки се бавно надолу по трасето, без
каране по препятствията, скачане от скоковете и т.н.
Въз основа на това как са разделени отборите (на 2-3-4 сесии тренировки или 2-34 сесии на квалификацията) и въз основа на метеорологичните условия и
условията на трасето могат да бъдат разрешени други периоди за проверка на
трасето по преценка на журито. Ако не възникнат забележки или притеснения,
тогава състезанието може да премине към следващия фаза. Ако има някакви
притеснения или забележки, журито ще се справи с тях, за да може състезанието
да продължи със следващите фази.
Преди състезанието, Организаторите са длъжни да организират достатъчен брой
тренировъчни дни, часове, сесии, спрямо нивото на състезанието и трасето.
Всяка тренировъчна сесия трябва да осигури достатъчно време на състезателите
да минат през цялото трасе 4 пъти.
Преди всяка състезателна фаза (Квалификации, Полуфинали, Финали) трябва да
бъде проведена загрявка за състезателите. Необходимо е да им бъде осигурено
достатъчно време за да минат през трасето поне веднъж.

Състезателната фаза трябва да бъде завършена в същия ден или в друг ден, за
който е отложена. В случай на състезание с много серии, сериите, които са се
състояли преди прекъсването на състезанието ще бъдат зачетени, а тези, които
не са се провели, ще бъдат проведени на следващия ден.
Ако състезател напусне старта (след като главният съдия е информирал, че
съдиите са готови и стартерът даде на състезателя сигнал за старт), спускането
ще се зачете и ще бъде оценявано до момента, в който състезателят спре и/или
свали екипировката си (ски/сноуборд), дори ако състезател спре преди първия
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елемент или не завърши рън-а си. Не се допуска повторно спускане.
След като състезател започне своето състезателно спускане и извърши каквато и
да е маневра, то ще получи оценка до този момент, дори ако излезе извън
трасето, спре или не финишира спускането си. Погледнете правило 3612. Този
състезател ще бъде класиран в резултатите с оценка и позиция.
В случай, че състезател е възпрепятстван по време на състезателното си
спускане, той може да поиска повторно спускане. В такъв случай, състезателят
незабавно трябва да спре, да вдигне ръката си и сигнализира на Официално
длъжностно лице неговите намерения. Журито може да позволи повторно
спускане и обяви решението преди следващата състезателна фаза. Моля вижте
2025.

3610

Процедура по стартиране и команди

Нито едно длъжностно лице или придружител, който може да помогне на
стартиращия състезател и да му даде предимство или да го смути, не може да
бъде зад него. Всякаква външна помощ и намеса е забранена. Изтегляне на
стартовите постове и подобна помощ е позволена.
Стартовите команди са следните:
Главният съдия информира Стартера, че Съдиите са готови. След този сигнал,
Стартерът трябва да информира състезателя, че той може да продължи.
Пример:

-

„Съдиите са готови“
Състезателят може да тръгва / Старт (вокален и визуален сигнал)
„Състезател с номер 22 тръгва по трасето“

В състезания от по-висок ранг, командите може да не идват от Главния съдия; в
този случай, процедурата, която трябва да се спазва, се определя от Директора
на състезанието и се съобщава на Стартера.
3610.1

Стартови интервали при Телевизионно излъчване
За състезания с Телевизионна продукция, Директорът на състезанието (или друго
делегирано лице) дава стартовите команди на Стартера, веднага след като
Съдиите и Телевизията са готови.

3610.2

Фал старт
Състезател, който стартира без да е получил официална команда за стартиране,
няма да има възможност за повторно спускане. Възможно най-бързо, Стартерът
трябва да информира Журито за номера на състезателя, който е направил фал
старт или е нарушил правилата по стартиране.

3610.3

Отложен старт
Състезател, който не е готов, за да стартира на време, ще бъде записан в списъка
с резултати като DNS и няма да му бъде позволено да стартира в този рън. Член
на Журито може да извини подобно закъснение,ако по негово мнение,
закъснението е подбудено от „форсмажорни“ обстоятелства. Тогава, Журито
може да позволи на състезателя да стартира по-късно в серията. Състезател,
който не стартира в определеното за това време, ще бъде Not Permitted to Start
(NPS) и отбелязан като DNS (не стартирал).
Повреждане на екипировката на състезателите или лека болест на състезателя,
не се зачита за „форсмажорно“ обстоятелство.

3611

Протести, повторни спускания, наказания / Санкции

3611.1

Протести
Моля погледнете правила: 2032,2036.
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3611.2

Повторни спускания
Моля погледнете правила: 2025.
Член на Журито може да позволи условно повторно спускане, при положение, че
причините
за
него
са
потвърдени
по-късно.
Състезателят, може да стартира между двама последователни състезателя,
веднага след като докладва на стартера.
Състезател може да обжалва за повторно спускане до член на Журито, веднага
след като му е било попречено. Независимо, състезателят трябва незабавно да
напусне трасе възможно най-бързо. Примери и основни причини за повторни
спускания:
- Грешка при съдиите и невъзможност да наблюдават спускането;
- В специални ситуации или други технически грешки, като провал на видео
картината/видео оценяващата система.
- Ако състезателят стартира, а спускането му не е заснето от видео камерата, в
следствие от лоша комуникация между длъжностните лица.

3611.3

Наказания / Санкции
Моля вижте правила 223.

3612

Специални Ситуации

3612.1

Спиране по време на рън-а
Ако състезател спре по време на състезателното си спускане за повече от 10
секунди, той ще бъде оценен до момента на спиране и рън-а ще бъде зачетен
като прекратен. Състезателят ще трябва да напусне трасето възможно най-бързо.
В тази ситуация, състезателя ще бъде оценен до момента на спиране. Главният
съдия има право на финално решение за тази ситуация. Моля, погледнете
Наръчника за Съдиите.

3612.2

Пропуснат Скок
Моля, погледнете Наръчника за Съдиите.

3612.3

Сваляне на състезателната екипировка (ски/сноуборд)
Ако състезател свали своята спортна екипировка (сноуборд или двете си ски) или
загуби 1 от щеките си, по време на състезателното си спускане, спускането се
счита за приключило и той ще бъде оценен. Ходене или подскачане нагоре по
трасето е позволено, стига цялата екипировка (двата чифта ски/сноуборда) да се
носи коректно.

3613

Награди

3700

Резултати и финални класирания

3701

Информация върху списъка с резултатите и стартовите списъци

3701.1

Официалният стартов списък и списъкът с резултати трябва да съдържа
следната информация:
- FIS кодекс
- Дата
- Име на състезанието
- Място на провеждане, включително Държава
- Име на спонсора на състезанието
- Подпис на ТД и Отговорника на Резултатите
- Логото на ФИС и/или Логото на Федерацията/Асоциацията
- Дисциплина

Погледнете правило 2012.

За подробна информация, моля погледнете наръчника за оценяване и данни.
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-

Събитие
Пол
Вид резултат (Стартов списък, състезателни брекети, резултат от Фаза,
Финален резултат и т.н.)

Данни за трасето
Халфпайп

Биг Еър

Слоупстайл

Име на трасето

Име на трасето

Име на трасето

Дължина

Разстояние от „Take off-a“ до „Sweet
spot-a“

Дължина

Ширина

Ъгъл на Take off-a

Височина на старта

Височина

Наклон на попивката

Височина на финала

Наклон

Височина на take off-a над Нъкъл-а (за степ ъп)

Денивелация
Брой скокове
Брой jib елементи

Жури и Официални лица
Следните Официални лица трябва да фигурират в списъците, включително
Пълните им имена и Националност. Журито се описва отделно.
Жури:
ФИС ТД
Ръководител на Състезанието
Главен Съдия
Директор на състезанието (ако присъства такъв)

-

Официални лица:
Отговорник трасе
Отговорник Резултати
Съдии, включително позициите им

-

Метеорологични условия:
Слънчево/Мъгливо/Облачно/Снеговалеж/Дъжд
Температура на въздуха
Температура на снега
Състояние на снежната покривка

-

Информация за състезателя:
- BIB номер
- Фамилно Име
- Име
- Нация
- Година на Раждане
- ФИС Код
- Regular / Goofy
3701.2

Официалният стартов списък трябва да съдържа следната допълнителна
информация:
- Номер на серията от квалификацията, полуфинала или финала
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-

Списък със състезателите и Стартов ред
Критерии за подреждане: ФИС точки, точки от СК, WSPL точки за Парк и Пайп,
за ЗОИ и МОИ точки от FIS ранклиста.

3701.3

Списъкът с резултати от въпросната Фаза на състезанието трябва да
съдържа следната допълнителна информация:
- Време на стартиране
- Фаза на състезанието
- Система за оценяване
- Ранг и информация за състезателя, описана в 3701.1
- Общ резултат за всеки рън във фазата
- Индивидуалните оценки на съдиите, включително сбора на оценки за всяка
секция. Оценките на всеки съдия (в случай на съдийстване Section by Section в
Слоупстайла) могат да бъдат показани в отделен документ.
- IRM’s
Допълнителна информация за СК,ЗОИ,СП:
- Име на трика в печелившите рън-ове;

3701.4

Финалният списък с Резултати трябва да съдържа следната допълнителна
информация:
- Система за оценяване
- Ранг и информация за състезателя, описана в 3701.1
- Общия резултат от всеки Квалификационен и зачитащ се рън / общо
- Общия резултат от всеки Полуфинал и зачитащ се рън / общо
- Общия резултат от всеки Финален и зачитащ се рън / общо. В Биг еър
резултатите тези които не се броят, се маркират
- IRM’s

3702

Финално Класиране:

Финалните резултати се подреждат по следния ред:
1. Резултати от Финалите
2. Резултати от Полуфиналите вкл. всички състезатели, които не са продължили
към Финалите.
3. Резултати от Квалификациите, подредени спрямо зачитащите се оценки от
всички квалификационни серии, вкл. всички състезатели, които не са
продължили в следващата фаза. Ако двама или повече състезателя, от
различни серии, имат равенство в резултатите, те ще получат една и съща
позиция (точки). В Официалния списък с резултати, състезателят с по-висок
стартов номер ще бъде записан над състезателят с по-малък номер.

3703

IRM’s

3703.1

DNS / Не стартирал

3703.1.1

Състезател, който не стартира в състезанието, след като стартовият списък е
издаден, няма да получи място в състезанието и ще бъде записан отделно като
“DNS”.

3703.1.2

Състезател, който в една фаза не стартира в състезателното спускане, ще бъде
записан като „DNS“ в това спускане и оценен спрямо другия/другите рън/рънове, в
които стартира.

3703.1.3

Състезател, който не стартира във финалите или полуфиналите, ще бъде
записан като „DNS“ и класиран последен във въпросната фаза. Ако двама или
повече състезатели в една фаза са “DNS”, те ще бъдат класирани спрямо техните
Квалификационни позиции или позициите от Полуфиналите.
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3703.1.4

Във формат на елиминации, състезател, който не стартира в която и да е фаза от
финалите, ще получи последно място в класирането за тази финална фаза. Ако
двама или повече състезатели са „DNS“ в една фаза, те се класират спрямо техни
позиции в Квалификациите или полуфиналите.

3703.2

DSQ / Дисквалифициран
Състезател, който е Дисквалифициран, както е описано в правило 2030, няма да
бъде класиран в никоя фаза и ще бъде записан отделно.

3703.3

NPS
Погледнете правило 2028 и правило за екипировката номер 3.5

3704

Резултати след недовършено състезание

3704.2

Ако не е възможно завършването на Финална фаза, при условие, че е завършена
поне квалификационната фаза, оценките от последната завършена фаза трябва
да представляват краен резултат за всички състезатели, които са се класирали за
съответната фаза. В този случай обявените парични награди могат да бъдат
намалени с 50%.
Официалните резултати трябва да включват:
- Резултат на всички състезатели класирани за Финалите, заедно с резултатите
от фазата, след която състезанието е било прекъснато. Състезатели, които
директно са класирани за Финалите, се подреждат преди тези състезатели,
които имат резултат от по-ранна фаза.
- Резултати на състезателите, които директно се класират за финалите.
- Резултати от Полуфиналите.
- Резултати на всички състезатели класирали се за полуфиналите с резултатите
им от квалификациите.
- Резултати от квалификациите, подредени спрямо всички зачитащи се оценки
от всички квалификационни серии, заедно с всички състезатели, които не
продължават към следващата фаза. Ако двама или повече състезателя, от две
различни фази са с равенство в резултата, те ще получат една и съща позиция
(точки). В списъка с резултати, състезателят с по-висок стартов номер ще бъде
записан над състезателя с по-нисък стартов номер.
Резултати, ако има 3 или повече незавършени спускания във Финалите
В случай, че 3 или повече спускания във Финалната фаза бъдат прекъснати след
Втората фаза, най-доброто спускане ще бъде зачетено за крайните резултати.
Това важи и за формат, при който се броят 2те най-добри от 3 спускания.
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Раздел 10
5000

Крос събития

5100

Условия за провеждане

5101

Стартова зона

След фаза на Квалификация, която може да бъде проведена с времеизмерване
или в групи (без времеизмерване), група състезатели се състезават помежду си
на специално подготвено трасе за Ски или Сноубордкрос. Това трасе съдържа
различни видове завои, скокове, ролери и други фрийстайл препятствия на терен.

За Стартова зона се определя цялата зона над и до стартовите решетки.
Включва стартовата зона, зоната за подготовка на състезателя, стартовата
платформа и стартовата рампа и отделен коридор или зона, специално
проектирани за предоставяне на достъп до трасето за длъжностни лица,
състезателни служители, треньори и т.н. Трябва да има достъп обратно до
обществените писти, без никой да се налага влиза в състезателното трасе.
5101.1

Стартова зона и подходящ навес/шатра
Стартовата зона трябва да бъде затворена за всички, с изключение на
длъжностните лица на старта, състезателите, които стартират, съпроводени от
само един треньор. За треньорите, Капитаните на отборите и длъжностните лица
на отборите, трябва да бъде осигурена оградена зона. В нея те могат да се грижат
за подготовката на чакащите състезатели, без да бъдат притеснявани от
публиката. Стартовата зона е необходимо да бъде осигурена с подходящ
навес/шатра за изчакващите състезатели и екипи.
Отделни запазени места за треньори,състезатели и технически лица на отборите
може да бъдат определени в зависимост от нивото на състезанието.

5101.2

Подготвителна зона
Препоръчва се междинна подготвителна зона между стартовата зона и
стартовата платформа да бъде определена за състезателите, които са извикани
да направят последната си подготовка, преди да бъдат извикани в Стартовата
платформа.

5101.3

Стартова рампа/платформа
Стартовата платформа трябва да бъде затворена за всички, с изключение на
състезателя(ите), придружен само от един треньор/служебно лице и официалните
лица на старта. Платформата на стартовата зона трябва да бъде подходящо
защитена срещу лошо време и да бъде подготвена по такъв начин, че
състезателите да могат да стоят спокойни в стартовата решетка и да могат да
стартират.
Стартова врата (отблъскващи стълбове или стартово устройство) да бъде
инсталирана като стартова инсталация, спазвайки изискванията на конкретните
събития.

5102

Трасе

5102.1

Определение за Крос трасе

5102.1.1

Технически данни

Стартови инсталации и инсталации на финала, телевизионни кули, оборудване за
измерване, оборудване за реклама на спонсори и т.н., са необходими предмети за
състезание.
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Код
CL (m)

CA (o)
VD (m)

SW (m)
TW (m)

SA (m)
SP (m)
SL (m)

FL (m)
FA (m)
FW (m)
Level A
Level B
Level C

Трасе за Сноуборд крос
Дължина на трасето
Level A
Level B
Level C
Къси трасета
Всички нива състезания без ЗОИ,СП (нощни и
градски състезания)
Наклон на пистата (среден)
Разлика във височините
Level A
Level B
Level C
Ширина на пистата
Ширина на коридорите (траковете)
Зависи от формата и нивото на състезанието
Критерии за старта
Стартова зона
Стартова платформа
Ширината зависи от стартовата врата
Дължина на старта (от старта до първия завой)
Level A
Level B
Level C
Критерии за финала
Финална линия (ширина)
Дължина на финалната зона
Ширина на финалната зона
Ранг на състезанията
OWG, WSC, WJC, WC, YOG
COC, UVS
NC, FIS, EYOF, JUN

Измервания
800 - 1300
min 700.0m
min 450.0m

5о - 12о
70 - 260m
min 60m
min 40m
40.0m
6.0m – 16.0m
Дължина 10,0m
Ширина 30.0m
Дължина min 6.0m
Ширина 12.0m (+/-4.0m)
100m
80m
80m
15m (+/-5.0m)
60m (+/-10,0m)
30m

5102.1.2

Характеристики на трасето
Следвайки идеята за спортовете сноуборд и ски крос, трасето с елементи трябва
да позволява 4 или 6 състезателя да го завършат възможно най-бързо.
„Вълнуващите“ спускания се създават от опити и възможности за изпреварване от
старта до финала. Различните скокове, завои, ролери и др.елементи правят
трудно овладяването на трасето. За дизайна на трасето и изградените елементи,
както и неговата подготовка, моля погледнете наръчника за строене на трасета.

5102.2

Безопасност, заграждения, боядисване

5102.2.1

Заграждения
Трасето трябва да бъде затворено с мрежи от началото до края.

5102.2.2

Инсталации за безопасност
Съгласуване с Журито, пистата трябва да бъде обезопасена с подходящо
оборудване.
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5102.2.3

Боядисване на трасето
Трасето трябва да бъде маркирано със синя боя по всички странични ръбове.
Журито решава кои точки на попивката и скоковете се маркират с боя. Преди
разглеждането, преди тренировката и преди всяка фаза от състезанието, трябва
да бъде прегледана маркировката и ако се налага - да бъде повторена отново.
Финалната линия трябва да бъде както е описано в правило 5103.1.2.

5102.2.4

Затваряне и промени по трасето
Когато трасето е затворено, само Журито има право да дава разпоредби за
промени на вратите и флаговете, да маркира и променя структурата на трасето
(скокове, ролери и т.н.)
Състезател, който влезе в затворено трасе ще бъде санкциониран от Журито
(изключение прави, когато трасето е затворено за разглеждане).
Фотографи и членове на отбори, които заснемат спусканията на състезателите,
имат право да бъдат позиционирани в затворените зони на трасето, с цел
документиране на състезанието. Журито може да намали общия им брой. Те ще
бъдат позиционирани от Журито и е възможно да останат само в тази зона.
Треньори, сервиз на отбора и т.н., на които им е позволено да седят в затворено
трасе също се определят от Журито. По същия начин като за фотографите, броят
и местата за екипите и доколкото са разположени вътре в бариерите, трябва да
бъдат одобрени от Журито.

5103

5103.1

Финална зона

Финалната зона включва зоната на финиширане, времеизмервателната
шатра/къщичка, Телевизионната кула, зоната за зрители. Инсталациите за
финала и за обезопасяването трябва да бъдат обезопасени с подходящи
предпазни мерки.
Зона за финиширане
Зоната за финиширане трябва да бъде ясно видима за състезателите, които
приближават финала. Зоната за финиширане трябва да бъде напълно заградена.
Не се допуска влизане в зоната без оторизиран достъп.

5103.1.2

Финалната линия
Финалната линия отбелязва края на трасето и се отбелязва с две вертикални
маркировки. Финалната линия трябва да бъде маркирана в червен цвят.
В крайни ситуации, Журито може да намали дистанцията, описана в правило
5102.1.1, поради технически причини или причини за безопасност. Ако
времеизмервателното оборудване е поставено зад маркировката на финала, то
трябва да бъде добре защитено.

5104

Писта за загряване

5200

Инсталации и необходими материали за състезанието

5201

Инсталации за старта, финала и времеизмерването

Трябва да се предостави подходяща писта за загрявка.

За всички събития, които са част от календара на ФИС, се използват електронни
таймери, стартови устройства и фотоклетки, хомологирани от ФИС. Списък с
всички тези устройства ще бъде публикуван. Състезания, които използват
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оборудване за времеизмерване различно от хомологираните от ФИС, няма да
бъдат зачетени за ФИС точки.
Повече информация е публикувана и може да намерите в наръчника на ФИС за
времеизмерване.
5201.1

Стартови устройства

5201.1.1

Поставяне на Стартовото устройство
Стартовото устройство трябва да бъде поставено в центъра на трасето. Вратите
трябва да се отварят едновременно и трябва да бъде невъзможно състезател да
манипулира вратата (да пречи отварянето й или да я отваря сам).

5201.1.2

Стандарти за стартово устройство за крос дисциплините
Моля погледнете в наръчника на ФИС за времеизмерване.

5201.1.3

Електронно устройство за отваряне на стартовата врата
Допустимо е да се използва електронно устройство за отваряне на вратата. Всяка
стартова врата трябва да бъде заключена на място, а след това освободена от
един и същ електронен импулс. Времето за произволно освобождаване трябва да
бъде между 1.0 и 4.0 секунди. Когато се изрече „внимание/attention“ стартовия
сигнал от Стартера(5610.3.2 стартови сигнали и команди, 2707.4 стартови
команди), той отговаря за стартовата последователност.
На състезания ранг СК, СП, ЗОИ, електронното устройство за освобождение на
вратата е задължително.
Електронното устройство за освобождение на вратата трябва да има резервен
източник на захранване, който може да осигури минимум 20 последователни
освобождения на стартовата врата. Ако тази резервна система откаже да работи,
е необходимо вратата да бъде управляване чрез механична система.

5201.2

Времеизмервателно оборудване
За всички международни състезания е необходимо да има две синхронизирани
електронно изолирани времеизмервателни системи. Едната система е основна и
се нарича А. Другата система е резервна и се нарича Б.
За допълнителни детайли, моля погледнете правилника за времеизмерване.

5201.2.1

Задействане на времеви импулс на Старта
Времеизмервателната уредба, поставена на старта, трябва да измерва точното
време, в което състезателят пресича стартовата линия (с крака си под коляното
или когато стартовата врата се отвори).

5201.2.2

Задействане на времеви импулс на Финала
По време на всички състезания, на финалната линия е необходимо да има
инсталирани две фотоклетки (хомологирани от ФИС). Едната да е вързана с
времеизмервателна система А, а другата със система Б.

5201.2.3

Времеизмерване без кабел
За състезания ниво ФИС, НК и КоК, по време на квалификацията може да се
използва безжично времеизмерване. Устройството за измерване трябва да
отговаря на стандартите на ФИС, описани в наръчника за времеизмерване.
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5201.2.4

Кабел за времеизмерване
Необходими са минимум два отделни чифта окабеляване. Комуникацията трябва
да бъде на отделна двойка. Събитие от по-високо ниво може да изисква повече
редове. За повече информация, моля погледнете в наръчника за
времеизмерване.

5201.2.5

Ръчно времеизмерване
При квалификации, е задължително да има ръчно времеизмерване на старта и
финала. За повече информация, моля погледнете в наръчника за
времеизмерване.

5201.2.6

Камера на Финала
По време на сериите, е задължително да бъде поставена камера на финалната
линия. За повече информация за изискванията и поставянето, моля погледнете в
наръчника за времеизмерване.

5201.2.7

Време за реакция
За състезания СК, СП и ЗОИ, ще бъде измерено времето за реакция. За
технически изисквания, моля погледнете в наръчника за времеизмерване.

5201.2.8

Междинни времена
Междинните времена са измерени времена на пистата между стартовата и
финалната линия. Те са само за информация за отборите, състезателите,
медиите и официалните лица и нямат влияние върху официалните резултати
официалното класиране. Тъй като времената не са за официална употреба, те
могат да бъдат измерени с нехомологирани времеизмервателни устройства. За
Световни купи, Световни първенства и Олимпийски зимни игри междинни
времена трябва да се измерват поне на всеки 20-30 секунди. Междинните
времена не се изискват за събития от по-ниско ниво. За техническите изисквания,
моля погледнете в наръчника за времеизмерване.

5201.3

Времеизмервателно къщичка
Минималният размер на зоната за времеизмерване и обработка на данни е 3.0 х
4.0 метра. Необходимо е да бъдат осигурени маси, столове и източник на
електричество. Позиционирането на зоната за времеизмерване и обработка на
данни се определя спрямо спецификите на трасето.
Съоръжението трябва да бъде устойчиво на атмосферните условия, да бъде
отоплено и да бъде в близост до тоалетна.

5203

5203.1

Врати

Вратата в SBX/SX се състои от един нисък чупещ се кол (завиващия кол) и един
дълъг слаломен кол (външен кол), които са съединени с триъгълен флаг.
Флагове на вратите
Следните размери могат да бъдат използвани:
Основна дължина:
Височина на дългата страна:
Височина на късата страна:

мин. 100см
мин. 80см
45см

макс. 130см
макс. 110см

Флаговете на вратите трябва да бъдат два различни цвята.
Материалът на флаговете трябва да бъде устойчив на вятър.
Рекламите по флаговете не трябва да намаляват пропускливостта на вятъра или
да пречи на освобождаването механизма на флаговете.
5203.2

Колове
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Всички колове, използващи се в алпийските дисциплини и Сноуборд кроса, се
разделят на твърди (не чупещи се) и чупещи се колове. Препоръчително е да се
използват два различни цвята.
5203.2.1

Твърди колове
Твърдите колове трябва да са с кръгла, еднородна повърхност и диаметър
минимум 20мм и максимум 32мм, без чупещ елемент. Трябва да са направени от
не нацепващ се материал (поликарбонатна пластмаса или материал с подобни
качества).

5203.2.2

Чупещи се колове
Ниските колове (стъбис) са чупещи колове или чупещ материал с дължина не поголяма от 45см. от чупещия се елемент до края на кола, с облечен или кух връх.
- Мека облицовка (около) 35см.
- Дължина на основата (около) 25см.

5204

Стартови номера (Bibs)

5204.1

Сноубордкрос
Номерирани номера с написан номер отпред, отзад и на ръкавите, за по-добра
видимост от съдиите по трасето.

5204.2

Ски крос
Стартови номера са номерирани отпред и отзад за по-добра видимост от съдиите
по трасето

5204.3

Стартови номера за Финалите
Стартовите номера трябва да бъдат сменени след квалификационната фаза.
Новите номера (за финалните фази) трябва да бъдат подредени по
квалификационните времена. Ако правилните числа не са налични за финалите,
трябва да се използва набор от възходящи номера.

5205

Цветни потници

За финалите се използват допълнителни цветни потници. Основните 4 цвята са
Червен /за най-добре класиралият се в квалификациите в серията/, Зелен / за
вторият по ред класирал се в квалификациите в серията/, Син /за третият по ред
класирал се в квалификациите в серията/ и Жълт /за четвъртият по ред класирал
се в квалификациите в серията/. Бяло /за петият по ред класирал се в
квалификациите в серията/ и Черно /за шестият по ред класирал се в
квалификациите в серията/ ще бъдат използвани ако се провежда формат за 6
човека. Цветните потници се носят над състезателните номера.

5206

Озвучителна система

5206.1

Звукова система
Погледнете правило 2016.

5206.2

Резултати на място (OVR)
Официално табло с резултати трябва да бъде поставено на старта и финала.
Схемите за сериите. Трябва да бъдат поставени на старта. Всички резултати и
документи, трябва да бъдат публикувани на таблото, намиращо се в зоната на
Финала. Същото правило е задължително, дори и в случай на излъчвания на живо
и/ или екран с данни.

5300

Официални лица / Екипи в крос дисциплините

5301

Жури
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Журито е органа, който контролира Състезанието и носи отговорност за вземане
на решения, относно провеждането на състезанието. Моля погледнете секция
2007 за повече информация.

5302

Директор на състезанието

Състезания с по-висок ранг (UVS, WJC, YOG, WC, WSC и OWG), директорът на
състезанието от FIS има ключова роля и е част от Журито. Той следи всички фази
на състезанието и гарантира с останалата част от Журито, че всички технически
въпроси, въпроси по графика и правилника се спазват правилно.
Погледнете правило 2009 за повече информация.
По време на Всички Зимни Универсиади (UVS), председателят на FISU, одобрен
от FIS като Директор на състезанието за Универсиадата, има право на глас, като
член на Журито, за всички състезания.
По време на състезания от КоК, националният представител/директор има
ключова роля и е част от Журито. Той следи всички фази на състезанието и
гарантира с останалата част от Журито, че всички технически въпроси, въпроси по
графика и правилника се спазват правилно. За повече информация, моля
погледнете правилника за провеждане на Континентални Купи.

5303

Технически Делегат
Погледнете секция 2008 за повече информация.

5304

Ръководител на състезанието

Ръководителят на състезанието е член на Организационния комитет и на Журито.
За допълнителна информация погледнете раздел 2004.1.

В Крос дисциплините, неговите/нейните задължения са:
- Да бъде в тесни взаимоотношения с курорта домакин.
- Да наблюдава тренировката и всички фази на състезанието.
- Заедно с ТД, наблюдава позицията на всички отговорници по постовете и
постовите съди.
- Трябва да се увери, че всички отговорници по постовете и постовите съди са
оборудвани с устройства за комуникация, че са запознати със задачата, която
се изисква от тях и че са в състояние да общуват ефективно по радиото на
избрания състезателен език (английски).
- Трябва да присъства на всички ТК.

5305

Рефер

За всички състезание от по-висок ранг, Реферът трябва да бъде от различна
националност от ТД и Ръководителя на състезанието. Реферът трябва да записва
всички доклади, които Отговорника на постовите съдии му представя. Докладите
са свързани с нарушения на правилата, грешки при преминаването на вратите
след всяко спускане или състезателна фаза, както и след края на състезанието.
Проверки, подписване и публикуване на решенията на съдиите след всяко
спускане на официалното табло с резултати. Протоколите на Рефера, трябва да
включва списък с имената на дисквалифицираните състезатели, номера на
секцията, на която е направена грешката, номера на правилото водещо до
дисквалификации и точното време, в което са публикувани дисквалификациите с
точно ограниченото време за протести.
Реферът, когато е член на Журито (виж 2007) приема протести и преглежда
заявките в зоната на финала. Той трябва да докладва всички протести/заявки
веднага до всички членове на Журито.
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В някои случаи, ТД може да избере да приеме протестите в зоната на финала, в
случаите, в които Реферът е позициониран на старта или другаде по трасето. За
големи Крос състезания, Реферът се назначава от ФИС.
В Крос състезанията, Реферът е отговорен за:
Стартовия жребий;
Инспекцията на трасето веднага след нареждането му. Той може да бъде сам
или придружен от друг член на Журито.
- Лицето, което подрежда трасето и всички членове на Журито, ако по някаква
причина не са присъствали на инспекцията, трябва да бъдат информирани за
промени като премахване или добавяне на врати
- Получава всички доклади от Стартовия Рефер и Рефера на Финала, както и от
официалните Длъжностни лица за състезанието, относно нарушения на
правилата, грешки при преминаването на вратите след всяко спускане или
състезателна фаза, както и след края на състезанието.
-

5306
5307
5308

Видео Контрол

Моля погледнете правило 5408.

Отговорник трасе / Chief of Course
Моля погледнете правило 2004.3

Трасьор / Course Setter

Журито на състезанието е отговорно за подреждането на трасето.
Трасето трябва да е подредено от назначеното лице за подреждане на трасето,
заедно с Отговорника на трасето в пряка консултация с Журито.

5308.1

Назначаване
За състезания ниво СК,ЗОИ,СП,СЮП, назначенията се правят от ФИС, след
разглеждане
на
мястото
на
състезанието
от
Директора
на
Състезанието.Трасьорът ще бъде Директора на състезанието на ФИС, заедно с
Журито и оторизиран треньор за връзка (connection coach);
За международни състезания, включени в календара на ФИС, назначаването на
трасьора се прави от Журито. Журито определя трасьора, който най-добре
подхожда на нивото на състезанието.

5309

Секретар на състезанието

5310

Официални лица на старта и финала

5310.1

Стартов Рефер/Арбитър
Моля погледнете правило 2004.4
В ски крос-а, Стартовият Рефер има допълнителната отговорност да наблюдава
устройството на старта, да дава стартовите команди, да проверява цветните
потници, да раздава състезателните номера, да подрежда състезателите на
старта, да контролира публиката, да организира стартовата зона и други подобни
дейности, включително ръчното времеизмерване.

5310.2

Асистент на Стартовия Рефер/Арбитър
В зависимост размера на състезанието,
необходимия брой Асистенти.

5310.2.1

Стартер
Стартерът е отговорен за предупредителния сигнал преди стартиране и за
подаване на стартовите команди. Той назначава Асистент Стартера като
супервайзер към състезателите и проверява дали състезателите носят правилно

Моля погледнете правило 2004.7
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своите стартови номера, каски по време на инспекцията, тренировката и
състезанието. Стартерът трябва да има контакт с Журито.
5310.2.2

Асистент на Стартера
Асистента на стартера е отговорен да вика състезателите на старта спрямо
следвайки реда на стартиране.

5310.2.3

Други асистенти на старта
За да се осигури добро провеждане на състезанието, е необходимо да се
назначат достатъчен брой стартови асистенти.
- Контролиране на публиката : достъп до трасето, доста до старта
- Операции, свързани с устройството за стартиране
- Разпределяне на номерата
- Ръчно времеизмерване
- Табла с резултати
- Организация на стартовата зона

5310.3

Реферът на Финала
Моля погледнете правило 2004.5
В ски крос-а, Стартовият Рефер има допълнителната отговорност да наблюдава
преминаването през финалната линия, реда на финиширане на състезателите и
други подобни дейности, като DNS,DNF,DSQ и др.
Други подобни отговорности на Реферът на финала: Той може да приема
протести в зоната на Финала. Той трябва да докладва за протестите веднага на
членовете на Журито.

5310.4

Асистент на Реферът на Финала
В зависимост размера на състезанието,
необходимия брой Асистенти.

5310.4.1

Контрол на Финала
Лицето, което контролира Финала, има следните задължения:
- Наблюдава секциите между последната врата и финала;
- Наблюдава правилното преминаване през финалната линия;
- Записва реда на финиширане на всички състезатели, които са завършили
трасето;
* В СК и големи състезания (ЗОИ и т.н.) Реферът на финала може да покрие тези
задължения)

5310.4.2

Други асистенти на Финала
За да се осигури добро провеждане на състезанието и да се определи реда на
финиширане на състезателите, е необходимо да се назначат достатъчен брой
стартови асистенти. Официалните лица на Финала асистират на Журито с
DNS,DNF и DSQ постановленията.
- Контрол на публиката
- Съдия на финалната линия
- Събиране на номерата
- Ръчно времеизмерване
- Табло с резултати
- Организация на зоната на финала
- Смесена зона

5311

Екип на състезанието

5311.1

Отговорник контролни съдийски постове
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Отговорникът на контролните съдийски постове организира и наблюдава работата
на различните постове. Той разпределя поста, за който всеки съдия ще трябва да
отговаря и поставя съдиите на позиция. В края на всяка квалификационна фаза
или групираща фаза, както и след края на състезанието, той събира картоните на
всички постови съдии и ги представя на Рефера. Той трябва своевременно да
раздаде на постовите съдии необходимите материали (моливи, стартови списъци,
картони, инструменти за поддръжка на трасето и т.н.). той трябва да бъде
подготвен да предложи помощ с поддържането на трасето или да държи
зрителите далеч от трасето.
В зависимост от нивото на състезанието, Отговорникът на трасето или
Техническият делегат може да бъде и Отговорник контролни съдийски постове.
5311.2

Постовият съдия / Отговорник на секцията
Постовите съдии са разположени по дължината на цялото трасе така, че да могат
да имат видимост до всички врати и препятствия по трасето. Постовият съдия е
отговорен за наблюдаването на една или повече врати и препятствия по трасето,
които определят определена номерирана секция по трасето. Съдията на секцията
трябва да наблюдава дали преминаването на състезателя е било правилно. Той
трябва в писмен вид и / или незабавно по радиото, да съобщи за всякакви грешки
или нарушения на правилата. Той трябва да изпълнява и други важни функции,
всички от които са описани подробно в член 5404 Умишлен контакт.
Всеки съдия е длъжен да бъде много добре запознат със правилата свързани с
Крос състезанията, по-специално с тези правила, касаещи DNF,DSQ и RAL.
В зависимост от нивото на състезанието, отговорника на контролни постове може
да бъде и постови съдия.

5311.3

Подготовка и поддръжка на трасето

5311.3.1

Екип за боядисване
Необходим е специален екип, оборудван със ски, който има отговорността, в
тясна връзка с Журито, Отговорникът за трасето и Шейпърите, да оцвети ( с
подходящи цветни помпи) всички необходими части на всички съоръжения, като
същевременно осигуряват необходимите условия, за изпълнение на всяка една
фаза от състезанието. Въз основа на трасето, времето и снежните условия,
техниките за оцветяване могат да варират, както и броят на екипа за боядисване.
Те са под контрола на Отговорника на трасето и ръководителя на състезанието.

5311.3.2

Завличачи по трасето
Необходим е специален екип, оборудван със ски или сноуборд, който има
отговорността, в тясна връзка с Журито, Отговорникът за трасето и Шейпърите,
да поддържа всички части на всички съоръжения, като същевременно осигуряват
необходимите условия, за изпълнение на всяка една фаза от състезанието. Въз
основа на трасето, времето и снежните условия, техниките за завличане могат да
варират, както и броят на екипа.Те са под контрола на Отговорника на трасето и
ръководителя на състезанието.

5311.3.3

Шейпъри
Необходим е специален екип от хора, които имат отговорността, в тясна връзка с
Журито, Отговорникът за трасето и Техническия съветник, да строят,
шейпват/оформят и поддържат всички части от всяко едно съоръжение по
трасето. Като същевременно осигуряват необходимите условия, за изпълнение на
всяка една фаза от състезанието. Броят на шейпърите трябва да е достатъчен за
навременното поддържане на цялото трасе.
Те са в тясна връзка с Отговорника на трасето.
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5311.3.4

Екип поддържане на трасето
Необходим е специален екип от хора, който е в тясна връзка с Отговорникът на
трасето, Отговорниците на секции и шейпърите, отговорен за поддържането на
цялостта на трасето като снегопочистване, смяна на врати, безопасност,
настройки и/или смяна на оборудването, за да може да се изпълни всяка фаза на
състезанието, като същевременно се осигурят подходящи условия на трасето.
Броят на екипа за поддръжка на трасето трябва да е достатъчен за навременната
поддръжка на всички характеристики на трасето. Те са в тясна връзка с
Отговорника на трасето
Когато броят на членовете на екипа позволява, екипът за поддръжка на курса
трябва да бъде разделен в рамките на секциите под ръководството на
Отговорникът на секциите.

5311.4

Отговорника на оборудването по трасето и техническо оборудване
Моля погледнете 2004.10

5311.5

Медицински екип
Моля погледнете 2004.8 и 2004.9

5312

Обработка на данни и Екип времеизмерване

5312.1

Отговорник резултати
Моля погледнете правило 2004.6
Следните длъжностни лица са под негова отговорност:
Отговорник времеизмерване
Отговорник калкулации и неговия асистент

-

5312.2

Отговорник Времеизмерване
Отговорникът за времеизмерването отговаря за точността на времеизмерването.
Времената трябва да бъдат достъпни до Секретариата на състезанието и
отговорника на резултатите за незабавни калкулации и публикации. Те също са
отговорни за записването на данните. Отговорникът на времеизмерването може
да избере свой асистент.

5312.2.1

Асистент на отговорник на времеизмерването
Двама асистент-а работят с ръчното времеизмерване, спрямо правилата описани
в 5201.2.5; Единият от Асистентите трябва да поддържа пълен запис с
регистрираните времена на всички състезатели.

5312.3

Отговорник Изчисления
Отговорникът на изчисленията отговаря за навременното и точно производство на
резултати. Отговорникът на изчисленията контролира незабавното обявавяне (вж
2020.2.1 и 5206.2) и дублиране на стартови списъци, стартови решетки,
неофициални резултати и публикуване на официални резултати. Отговорникът на
изчисленията се ръководи от Отговорникът на резултатите, работи в тясно
сътрудничество със Секретаря на състезанието (2004.7) и Журито. Отговорникът
на изчисленията може да избира помощници.

5400

Определение за серия в кроса (heat) / спускане (run)

5401

Преминаване на вратата

Една врата е премината правилно, когато и двата крака на състезателя / двата
чифта ски / преминат линията на вратата. Когато са наредени две врати, линията
на вратата е въображаемата най-къса линия между двата кола за завиване.
Когато е наредена само завиваща врата, линията на вратата е продължение в
трасето,на линията формирана външния кол на вратата и завиващия кол (виж
рисунката)
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5401.1

Една врата е премината успешно, когато състезателят пресече линията на
вратата с двата крака фиксирани за автоматите и целият борд/ски премине
линията на вратата.

5401.2

Ако състезател извади кол от вертикалната му позиция преди борда/ските и двата
крака на състезателя да са пресекли линията на вратата, бордът и краката все
пак трябва да пресекат оригиналната линия на вратата(цветната маркировка в
снега). В случай, че високият или ниският кол липсва, състезателят е длъжен да
завие около оригинално маркираното място, за да се зачете вратата за правилно
премината.

5401.3

DNF / Незавършил /
Всички решения относно DNF са отговорност на Журито. На DNF подлежи:
Състезател, който не е преминал правилно вратата (5401), получава DNF и
не трябва да продължава през други врати (5402) и не му е позволено да се
изкачи обратно, за да преминете правилно вратата.
- Загуба на ски(и) или сноуборд (5611.1)
- Каране на ски/сноуборд извън границите на трасето, което включва
непреминаванто линия на вратата или финална линия.

5402

Отговорност на състезателя

Ако състезател пропусне врата или не премине правилно (5401), той няма право
да продължи спускането си през следващите врати.

5403

Постови съдии / Съдийство на секции

5403.1

Съдийски картони
Всеки постови съдия получава картон, в който трябва да запише съответната
информация:

5403.1.1

Името си

5403.1.2

Номер на контролния пост / секция, за която отговаря

5403.1.3

Обозначаване на спускането (1ри рън или 2ри рън/ Квалификации или Финали)

5403.2

Отбелязване на информация върху съдийския картон
Ако състезател не премине правилно през вратата, спрямо 5401, постовият съдия,
незабавно трябва да отбележи следната информация в неговия картон:

5403.2.1

Стартовия номер на състезателя

5403.2.2

Буквата “F” (fault)

5403.2.3

Схема на извършеното нарушение (абсолютно задължително)
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5403.2.4

Постовият съдия трябва също да следи, дали състезател приема външна помощ.
Дори и най-минималната помощ към състезателя се наказва. Подобна грешка
също бива незабавно описана в картона.

5403.2.5

Ако е разрешено повторно спускане, съдията на секцията трябва да докладва
информацията и стартовият номер на състезателя в неговия/нейния протоколен
лист.

5403.3

Основни задължения на постовия съдия
Ако съседен съдия, член на Журито или Официално лице от Видео Контрола
докладва за грешка на състезател, различаваща се от тази на постовия съдия на
въпросния контролен пост, Журито свободно ще тълкува тези бележки с оглед на
евентуално санкциониране на състезател или на решение относно протест.
Решенията на постовия съдия трябва да са ясни и непредубедени. В случай на
колебание, постовия съдия трябва да се придържа към принципа „ да се отсъжда
в полза на състезателя, въпреки съмнение за грешка”.

5403.3.1

Постовият съдия трябва да отсъжда грешка само когато той е убеден, че такава е
била направена. В случай на протест той трябва да може обясни ясно и
убедително как грешката е била извършена.

5403.3.2

Ако постовият съдия се колебае дали е била допусната грешка, той може да се
консултира със съседен постови съдия за потвърждение. Той дори може да
поиска чрез член на Журито кратко прекъсване не състезанието, за да се
проверят следите, оставени по трасето.

5403.3.3

Постовият съдия не трябва да се влияе от мнения на публиката при своите
отсъждания. Постовите съдии трябва сами да сформират собственото си мнение.

5403.3.4

Всеки постови съдия, който е регистрирал дисквалифицираща / санкция за
извършена грешка или е бил свидетел на инцидент, водещ до повторно
провеждане, трябва да бъде на разположение на Журито до уреждането на
всички протести.

5403.3.5

Техническият делегат е отговорен да освободи съдия от секцията, който чака да
бъде призован от Журито. С цел безопасност и разпознаване се препоръчва
съдиите на контролните постове да носят цветни номера/потници. Организаторът
може да събере постовите съдии за окончателни инструкции в присъствието на
Отговорника на контролните постове. Ако е необходимо, TD може да участва по
време на инструкциите.

5403.3.6

Организаторът трябва да подсигури допълнителни съдии за контролните постове
в случай, че е необходима смяна по постовете.

5403.3.7

Незабавно обявяване на наказания / неизправнос / IRM’s
Особено на Финалите, съдията на секцията може незабавно да сигнализира за
грешка/IRM.

5403.3.7.1

Незабавната индикация за неизправност/IRM може да се направи по следния
начин: Чрез радиокомуникационни устройства, предоставени от организатора.
Членовете на журито трябва да бъдат на същия радиоканал като съдията на
секцията, за да чуе незабавно всякакви неизправности, дисквалификация или
грешки, извършени от състезателя.

5403.3.7.2

Незабавното съобщаване не освобождава секционния съдия от запис на всички
инциденти в неговия/нейния съдийски протокол. В квалификационната фаза
протоколният лист на съдията на секциите се събира от Отговорникът на съдиите
на секции. Във фазата на елиминациите Отговорникът на съдии по секции може
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да не вземе протоколния лист, но те трябва да бъдат на разположение на журито
до края на състезанието за преглед, ако се наложи.
5403.4

Допълнителни задължения на постовите съдии
Постовите съдии може да изпълняват и следните задължения: Да подменя
падналите колове на тяхното точно място, да подменя разкъсани или паднали
флагове, поддържа и поправя своята секция от трасето, да поддържа трасето
чисто.

5403.4.1

Ако състезател е възпрепятстван по време на спускането си, съдията трябва да
поиска от въпросния състезател незабавно да докладва на рефера или друг член
на журито. Съдията на секцията трябва незабавно да докладва на Журито по
радиото и да поиска допълнителни инструкции. След това трябва да докладва
тези инструкции на въпросния състезател. Ако повторното пускане е разрешено,
съдията на секцията трябва да информира състезателя и да го/я изпрати обратно
до старта. Това правило е валидно само за квалификационната фаза. За
състезател възпрепятстван по време на квалификационната или финалната фаза,
съдията на секцията трябва да се позовава на правилото 5404. Ако трябва да се
прекрати пълна серия (4 или 6 състезатели) поради форсмажорни обстоятелства,
журито взема окончателното решение.

5404

Умишлен контакт

5404.1

Контакт причиняващ нарушения
Контактът в Сноубордкроса е често срещан. Определяне на нарушения от един
състезател срещу друг(и) състезател(и) се прави от журито. Предполагаемите
нарушения могат да бъде доведени до вниманието на журито от действащи
членове на журито, съдии по секции или преглед, поискан от състезател във
финалната зона непосредствено след серията.Журито може да използва
препоръка от съдиите от секциите и/или видео доказателства осигурени от
треньори/персонал и/или „Видео преглед“ от телевизионните камери в процеса на
вземане на решение. От предоставените доказателства журито трябва да
определи дали е настъпила намеса.Намесата се определя въз основа на членове
5404.1.1 и 5404.1.2 от ICR. Санкцията, описана в 5404.2 за определена намеса,
трябва да се определи спрямо Насоките за умишлен контакт на уебсайта на FIS.
Всички решения на журито относно намесата трябва да бъдат потвърдени преди
началото на следващата серия и не може да се оспорва.

5404.1.1

Нарушения причинени от контакт /на тялото или екипировката/
Нивото на нарушения може да се определи от следното: случайни,
непреднамерени или умишлени.
Случайният контакт се определя от естествените обстоятелства на
Сноубордкроса, които могат да са причинени от серията (състезатели един до
друг, трафик), характеристики на терена, характеристика на трасето и грешка на
състезател.
Неволна намеса, причинена от контакт, може да възникне, когато състезател
прави решение „по време на спускането“, създаващо контакт, което пряко влияе
върху резултата на друг състезател. Ако журито установи, че е възникнала
неволна намеса, пречещият състезател ще бъде санкциониран съгласно ICR
5404.2.1.
Умишлена намеса, причинена от контакт, може да възникне, когато състезател
целенасочено създава контакт, който може или не може да повлияе пряко на
резултата на друг състезател. Ако журито установи, че е настъпила умишлена
намеса, пречещият състезател ще бъде санкциониран съгласно ICR 5404.2.

5404.1.2

Нарушения причинени от блокиране /предпочитана линия на движение/
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Всеки състезател, който води пред друг състезател, има право да избира своя
собствена линия, при условие че избраната линия не се отклонява рязко от
идеалната състезателна линия. Намесата чрез блокиране може да възникне при
отклонение на водещ състезател от „идеалната“ линия на състезанието с
намерението да се предотврати изпреварването от друг състезател. Ако журито
установи, че е възникнала блокираща намеса, пречещият състезател ще бъде
санкциониран съгласно ICR 5404.2
5404.1.3

Насоки за извършен умишлен контакт и санкции
В Насоките за кроса за умишлен контакт са описани действията, намесите и
инцидентите, водещи до санкция. Насоките могат да бъдат намерени на уебсайта
на FIS.

5404.1.4

Повторни спускания не се разрешават само в резултат на нарушение на Правило
5404 Умишлен контакт.

5404.2

Санкции и предупреждения за намеса

5404.2.1

Картова система
Ако журито наложи наказание за намеса, както е определено от членове 5404.1.1
и/или 5404.1.2 по време на серията, се използва предупреждение и система от
цветни картони (жълт и червен картон) за показване на степента на санкция на
състезателя за намесата. Степента на санкцията се определя от журито и трябва
да бъде съобщена на състезателя (или представител на NSA) и рефера на старта
преди началото на следващия манш или преди обявяване на финалните
резултати.

5404.2.2

Санкцията или предупреждението, издадени за нарушение, зависи от:
− дали действието е било умишлено или не
− дали нарушителят е получил предимство от действието.
− дали вината, макар и неволна, е била достатъчно сериозна.
− свързаните последици от действието.

5404.2.3

Официално предупреждение (WRG)
Ако нарушението, определено съгласно правила 5404.1.1 и/или 5404.1.2, се счита
за неумишлено и не е повлияло пряко на крайния резултат от серията, журито
може да издаде официално предупреждение на пречещия състезател. Вижте
5404.3.1

5404.2.4

Жълт картон (RAL)
Ако намеса съгласно правила 5404.1.1 и/или 5404.1.2 се счита за неволна, но
пряко засяга крайния резултат на друг състезател, журито може да издаде Жълт
картон (RAL).
Ако се установи, че намесата е умишлена, но не засяга пряко резултата, журито
може да издаде Жълта карта (RAL).
Състезател, който получи наказание Жълт картон (RAL), ще бъде класиран като
последен в серията и изпадат на последната позиция в съответния кръг. Той ще
бъдат посочен като „RAL” в списъка с крайни резултати. Жълтият картон ще
остане на състезателя за целия сезон в същата категория състезания.

5404.2.5

Червен картон (DSQ) / Дисквалификация
Ако нарушението е определено съгласно правила 5404.1.1 и/или 5404.1.2 и
намесата се определя като умишлена и пряко засяга крайния резултат на друг
състезател, журито може да издаде Червен картон (DSQ).
Състезател, който получи санкция Червен картон (DSQ), ще бъде
дисквалифициран от текущото състезание, посочен като DSQ в списъка с крайни
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резултати и няма да бъде класиран. Червеният картон (DSQ) води до
отстраняване на състезателя от следващото състезание от същата категория
(NPS), в рамките на един състезателен сезон.
Следващото състезание в същата категория в календара на FIS трябва да бъде
завършено, публикувано и валидирано с официален резултат.
Червеният картон ще остане на състезателя за целия сезон в дадената категория
състезания.

5404.3

Санкции за множество наказателни картони

5404.3.1

Множество предупреждения (WRG)
Ако състезателят получи 2-ро предупреждение (WRG) по време на същото
състезание, това ще доведе директно до Жълт картон (RAL). Вижте 5404.2.1.2

5404.3.2

Множество Жълти картони (RAL)
Две (2) санкции за Жълт картон (RAL), издадени на състезател по време на
състезателният сезон, в една и съща категория състезания ще доведе до
автоматично спиране на този състезател (NPS) от следващото състезание в
същата категория.
Следващото състезание в същата категория в календара на FIS трябва да бъде
завършено, публикувано и валидирано с официален резултат.

5404.3.3

Множество Червени картони (DSQ)/ Дисквалификации
Две (2) санкции за Червен картон (DSQ), издадени на състезател по време на
състезателният сезон, в една и съща категория състезания, журито е длъжно да
изпрати състезателя на апелативната комисия по правило 225.2.

5404.3.4

Изтичане на наказанията/санкциите
Санкциите за Жълт/Червен картон (RAL/DSQ) изтичат, когато приключи сезонът
на определената категория състезания. Санкции (RAL/DSQ), дадени по време на
OWG, WSC, WJC, YOG, се прилагат само за това събитие.

5404.3.5

Преглед след състезанието и корекция на санкциите
Възможно най-скоро след състезанието (в рамките на максимум 24 часа или найкъсно 1 час преди следващото състезание от категорията) панел ще прегледа
наложените санкции. Панелът се състои от Журито за всички състезания с
изключение на Световна купа, където журито ще назначи пет членна комисия: TД,
Директора на състезанието и 3-ма членове на Консултативната група, които не
участват в случая (един от членовете на Консултативната група може да бъде
заместител на свързаващият треньор, ако е необходимо).
В резултат на този преглед журито може да смекчи наложената санкция, но
резултатът от състезанието/класирането остава непроменено.

5405

Незабавно обявяване на санкции / Грешки за дисквалификация

5405.1

Обяваване на санкции по правило 5404.1
Всички определени от журито санкции по правило 5404.1 трябва да бъдат
направени преди началото на следваща серия и се обявяват в зоната на финала
и се съобщават на санкционираният състезател или техен представител.
Санкцията ще бъде обявена на официалното табло за обяви на старта и финала.
Всички санкции с включително описание, трябва да бъдат записани и докладвани
от FIS
Техническият делегат трябва опише в доклада си и да препрати към
Националните ски асоциации на санкционираните участници.
Причината за санкцията може да бъде:
− Блокиране на други направо
− Бутане/дърпане
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− Контакт отстрани
− Контакт отзад
5405.2

Всички нарушения, на правила 5404.1 и 5404.2 ,спрямо системата за „наказателни
карти“ , трябва възможно най-бързо да бъдат обявени в зоната на Финала или
съобщени на Състезателя или Капитан на Отбора. Във всички случаи, това
трябва да се случи преди началото на следващата серия. Наказанието ще бъде
обявено на Официалното табло с резултати на старта и финала. Трябва да бъде
описано в коя част на трасето е възникнало нарушението Всички решения трябва
да бъдат записани и докладвани от ФИС ТД в неговия ТД доклад.

5405.3

Искан преглед
Всички искани прегледи трябва да бъдат докладвани на съдията, член на журито
или на назначено лице (което се обявява на срещата на капитаните на отборите)
преди започване на следващата серия. Заявки за преглед, получени след това,
няма да се приемат.Състезателят не е необходимо да спира спускането си и/или
да вдига ръка, ако смята че е имало нарушение и намеса от друг състезател, за
да има право да изиска преглед.

5406

Определяне на
(Квалификация)

финиширане

в

спускания

с

времеизмерване

Използва се електрическо времеизмерване. Времето на състезателя спира да
тече, когато състезателят пресече линията на финала с която и да е част от
тялото или екипировката си.

5407

Определяне на класирането във всяка серия

5407.2

Класиране на финалната линия

5407.2.1

Ски крос
Във всяка серия, класирането се определя от първата част на тялото, която
пресече финалната линия.

5407.2.2

Сноуборд крос
Във всяка серия, класирането се определя, когато сноуборда или първата част на
тялото, пресече финалната линия.

5407.3

Равенства

5407.3.1

Разбиване на равенства в сериите преди Малкия Финал
В случаите, в които не може да се определи класирането, тогава то ще бъде
определено от класирането на състезатели в квалификационната фаза. Тогава,
състезателят с по-добро класиране в квалификациите, печели равенството.
В случай на Холистичен формат (holistic format), класирането се определя от
поставянето на състезателите в серията. Тогава, състезателят с по-добро
поставяне, печели равенството.

5407.3.2

Разбиване на равенства в Малкия и Големия финал
В случайна равенство по време на Малкия и Големия финал, състезателите ще
останат равни и ще получат едно и също класиране.

5407.4

DNF,RAL,DNS

5407.4.1

Класиране на състезатели, които не са финиширали
В случай, че двама или повече състезателя не успеят да завършат трасето,
класирането в тази серия ще се уповава на това, кой състезател е успял да стигне
по-надолу по трасето. Състезателят, който е успял да премине повече врати
правилно (5401) надолу по трасето, ще получи по-добро класиране.
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В случай, че състезател, който е записан DNF, се класира в топ 2 (в серия от 4
състезателя) и топ 3 (в серия от 6 състезателя), той ще продължи към следващия
кръг.
5407.4.2

RAL / Класиран последен
Състезателят автоматично ще бъде класиран последен и записан в своята серия
като RAL (ranked as last) в списъка с резултатите. В края на въпросния кръг, той
ще бъде класиран 32ри (1/8финал;) , 16ти (1/4финал).
Състезател, който е класиран последен, няма да продължи в следващия етап от
състезанието и няма право да стартира в следващите серии в състезанието.

5407.4.3

Състезатели, които Не Стартират (DNS)
Състезатели, които не стартират (DNS), няма да получат класиране в серията и
няма да продължат в следващ етап от състезанието.

5407.4.4

Правилата за разбиване на равенство (5407.3) са валидни за IRM’s и RM.

5408

Видео Контрол

Когато Организаторът разполага с техническата инсталация за официален
видеоконтрол, Журито ще назначи официален Видео Контрол. Неговите
задължения са да наблюдава преминаването на състезателите през трасето,
както и да следи за всички инциденти на „Умишлен контакт“ и да докладва на
Журито с препоръка за окончателни решения за дисквалификация/санкция.
В FIS състезания от по-високо ниво (OWG, WSC, WC, YOG и WJC) ще се използва
видео съдия/контрол за крос състезанията.
На големи събития (OWG, WSC, WC, WJC и YOG) минимум два екрана с
подходящ размер и качество на разделителна способност трябва да са налични в
мястото за видеоконтрол, както и в стаята за данни и отчитане на време. На тези
събития трабва да бъдат предоставени предаванията на живо от телевизионна
продукция, както и забавени изображения от всички ъгли на камерата, обхващащи
състезанието (вижте също Ръководството за телевизионно излъчване). В
идеалния случай Видео контролът има отделно устройство, налично за преглед.
Допълнителни съдийски монитори са необходими, един на старта и един на
финала.

5500

Формати и описание на сериите

5500.1

Процедури по състезанието
Всички състезания обикновено се състоят от квалификационна фаза и
елиминационни финали. Журито може да реши да използва други формати в
зависимост от броя на участниците, метеорологични или снежни условия или
състезателна програма. Ако се изпълняват само елиминационни серии
(включително квалификационни кръгове), това се нарича холистичен
елиминационен формат.
Резюме на всички формати е описано в 5608.1
Квалификацията може да се проведе чрез спускания с времеизмерване, Кръг
квалификационни серии, 3 кръга квалификационни серии.

5501

Квалификационна фаза

5501.1

Квалификацията може да се проведе като квалификация по време, засечен
цикъл(и), квалификационен кръг, квалификация в 3 кръга или квалификация
“Round Robin”.
Квалификации с Времеизмерване
Времевите спускания се използват за квалифициране на състезателите за
финалните двойки с елиминации.
Те могат да се провеждат във формат за квалификация или за отсявки.
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В квалификационният формат е необходимо валидно време, за да се постави
състезателят за финалите или да бъдете класиран в случай, че не е
квалифициран. Във формат с квалификации DNF и DNS могат да се класират и за
финалите (вижте 5501.1.85)
Форматът за засичане на време може да се използва само, ако броят на
състезателите в квалификациите списъкът не е по-голям от броя на наличните
места в избраната елиминационна решетка.
5501.1.1

Квалификации с едно спускане
Всички състезатели имат право на 1 спускане с времеизмерване.
Всички финиширали състезатели се подреждат спрямо техните времена.
Всички състезатели, които са DSQ, DNF, DNS няма да получат място и класиране
в Схемите (сериите).
Задължителен формат за Ски крос – КоК, СК, ЗОИ, СП.

5501.1.2

Квалификации с 2 спускания – най-доброто спускане от 2те;
Всички състезатели правят две спускания с време – по-доброто от двете
спускания се зачита за резултат от квалификацията.
Стартовият списък за втория манш ще бъде същия като първия, но първите 16
състезателя ще стартират в обратен ред.
Всички състезатели, които са DSQ, DNF, DNS в първият манш, имат право да
участват във вторият.

5501.1.3

Два манша с времеизмерване и система Елиминации - “Cut Down” Format
- От първия Квалификационен манш, по време ще се класират 50% от
състезателите (пр. схема от 48 мъже – 24 се класират след 1 манш; схема от
24 жени – 12 се класират след 1 манш), а останалите ще участват във втори
Квалификационен манш.
- Стартовият ред за втория Квалификационен манш е същия като при първия, с
извадените вече класирани състезатели.
- Състезателите, които не финишират (DNF) или не стартират (DNS) в първият
квалификационен манш, могат да участват във вторият.
- По-доброто от двете пускания се зачита

5501.1.4

Сесии
Jam Session – Всички състезатели имат право на неограничен брой маншове за
фиксиран период от време – най-доброто време от всички спускания важи за
поставяне (seeding) от квалификацията.
Стартов ред: Поставяне при всяка система, в зависимост от броя на
стартиращите.
Максимум 64 състезатели в една серия.

5501.1.5

Разбиване на равенства в ски крос-а
Ако двама или повече състезателя имат едно и също време, състезателят, който
е стартирал по-късно, печели равенството.

5501.1.6

Разбиване на равенства в сноубордкроса

5501.1.6.1

При квалификации в един манш, жребий (seeding) или квалификации при “cut
down” формат елиминации след първи манш Ако двама или повече състезатели
имат едно и също време, тогава състезателят с по-лошата позиция от
жребия/стартов лист (seeding) се класира по-добре.

5501.1.6.2

При квалификации в два манша или втори манш в квалификации при „cut down”
формат
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Ако двама или повече състезатели имат еднакво най-добро време (равно),
състезателите ще бъдат подредени възходящо по общото им.
В случай на IRM при спускане, DNF тежи повече от времето, а DNS се отчита полеко от DNF.
Ако те все още са изравнени, тогава състезателят с по-лошо поставена позиция
ще бъде класиран по-добре.
5501.1.6.2

„Jam session“
Ако двама или повече състезатели имат еднакво най-добро време, състезателите
ще бъдат класирани възходящо по общото им време, от техните две най-добри
квалификационни времена нагоре.

5501.2

Квалификационни серии (само Холистичен формат)
Ако броят на състезатели във Холистичния формат със серии превиши броя на
състезателите, влизащи в схемата за Финал, може да бъде проведен Кръг с
квалификационни серии, докато броят на квалификационните серии е по-нисък от
броя на допълнителни серии, необходими за следващата по висока схема. За
примери погледнете Ръковоството за крос състезания.

5501.2.1

Брой състезатели за използване на Квалификационни серии
Кръг с квалификационни серии (QHR – qualifiacation heat round) се използва,
когато броят на квалификационните серии е по-нисък от броя на допълнителните
серии, необходими за следващата по-висока схема.
Използвани схеми
(brackets)
4 състезателя
QHR
8 състезателя
QHR
16 състезателя
QHR
32 състезателя
QHR
64 състезателя
QHR
128 състезателя
QHR

Брой присъстващи
състезатели
1-4
5-6
7-8
9-11
12-16
17-23
24-32
33-47
48-64
65-95
96-128
128-191

5501.2.2

Провеждане на Кръг с квалификационни серии (QHR) (Q холистичен формат)
От списъка за поставяне, броят на надвишаващите състезатели от финалната
група (X) плюс броя на състезателите, които трябва да бъдат изключени от
финалите според списъка за на поставяне = (Y). X + Y ще се състезават в
квалификационната фаза.
Ако броят на състезателите (X) е четно число, (Y) е същото като (X) или друго, (Y)
е следващото по-високо четно число.

5501.2.3

Брой Квалификационни серии
Броят на квалификационните серии, които ще се проведат е К.

5501.2.4

Определяне на състава за Квалификационните серии
Състезателите (X + Y) се попълват в квалификационния кръг по следният начин:
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Първата половина на (Y) се поставя в позицията на червения потник, започвайки
със серия 1.
Втората половина на (Y) се сортира на позицията на зеления потник, започвайки с
най-високия квалификационен номер.
След това първата половина на (X) се сортира върху позицията на синия потник,
започвайки със серия 1.
Втората половина на (X) се сортира на позицията на жълтия потник, започвайки с
най-високия квалификационен номер.
5501.2.5

Преразпределение на състезателите във Финалната фаза
Най-добре класиралите се двама състезатели от всяка серия ще бъдат
попълнени в схемата за преразпределение (RL). Те са сортирани по възходяща
позиция в първоначалната схема на поставяне.
Състезателите в RL ще бъдат разпределени във Финалната фаза в схема в
съответния ред на списък за преразпределение. Позициите на решетки на Y във
възходящ ред са на позиция в списъка за преразпределение също във възходящ
ред . (Позицията в решетката на най-добрите Y се поставя по ред в списъка за
преразпределение 1 и т.н.).

5501.2.5.1

IRM в Квалификационната фаза
Правилата за нормални квалификации са валидни за QHR по отношение на IRM.
Поради това може да се случи, че по-малко от 2 състезатели ще получат
класиране в квалификационна серия (пример: Квалификационна серия с 3
състезатели, 1 се класира, 2 RAL или 2 DNS след това само един класиран се
попълва в RL).
В случай, че в RL присъстват по-малко конкуренти от наличните места в КО
фазата, ще бъдат класирани състезатели финиширали 3ти в техните
квалификационни секции.
Поради това те ще бъдат сортирани възходящо според позицията им в списъка
за поставяне и необходимото количество състезатели ще бъдат попълнени в RL.

5501.3

Квалификации с три серии
Всички състезатели участват в три кръга на квалификационни серии, с четири
състезателя в серия. Зависимост от големината на състезанието, може да има от
една до три серии с по 3ма състезателя.
Всеки състезател печели точки за всеки квалификационен кръг в зависимост от
позицията на финиширане в серията. Има разлика в точките при сериите с 4ма и
сериите с 3ма или 2ма състезателя.
- Серия с 4ма състезателя:
1ва позиция: 10т.; 2ра позиция: 5,6т.; 3та позиция: 5,3т.; 4та позиция: 1,4т.;
- Серия с 3 състезатели:
1ви: 8,9т; 2ри: 5,1т; 3ти: 1,4т;
- Серия с двама състезателя (само в случай DNS)
1ви: 6,5т; 2ри: 1,9т;
DNF: 1т.;
DNS: -1,5т.
DRAL: -1,5т.
Класирането от квалификациите се базира на най-високите сумарни точки от 3те
квалификационни серии.

5501.3.1

Брой серии за квалификационен кръг.
Броят на серии се определя от общия брой участници и възрастовата категория,
разделено на 4 и закръглени след десетичния знак.
Пример за 38 състезателя: 8 серии с 4тири състезателя и две серии с три
състезателя за квалификационен кръг.
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5501.3.2

Распределяне на сериите в квалификации с 3 кръга
В първата квалификация състезателите се определят в съответствие с FIS Point
List. Всички състезатели, които са разпределени на червена или синя „jersey”
позиция, се сортират по реда на списъка на поставяне, зелените и жълтите
потници се подреждат в обратен ред на списъка на поставяне.
Пример за 3на квалификация: червена позиция 1 серия 1, позиция 2 серия 2,
позиция 3 серия 3; зелена позиция 6 серия 1, позиция 5 серия 2, позиция 4 серия
3.
За 2рата и 3тата квалификация, квалификационните серии трябва да бъдат
попълнени спрямо процедурата за схема на подреждане описана в 5604.3.2.1.
Жребият за 2-ри кръг трябва да изключи двойки от 1-ви кръг, а 3-ият кръг трябва
да изключи двойки от 2-ри и 3-ти кръг. Състезателите трябва да бъдат попълнени
в непълните серии справедливо.
След преглед на резултата от тегленето, журито може да реши да пренареди
поставените, ако има състезатели, които се състезават три пъти един срещу друг,
състезател се поставя три пъти в непълна серия по 3ма или когато изглежда, че
сериите имат много небалансирана тежест. След одобрение на журито
резултатът от тегленето не може да бъде обжалван.
За примери погледнете Правила за Крос състезания.

5501.3.3

Равенства в квалификации с три серии

5501.3.3.1

“Heat level value” (HLV)
Всеки състезател има стойност на „Heat level value(HLV). HLV се изчислява от
сумата на FIS точките от взелите преднина във всяка квалификационна серия
Състезателят, който има най-висок сбор ще бъде класиран по-напред.
Пример:
1ва Серия на състезател с ранг 7 в списъка за класиране съдържа рангове от
списъка за поставяне:
1, 7, 13, 19 => частичния HLV за тази квалификационна серия е 1+13+19 = 33
2ра Серия на състезател 7 съдържа: 2,7,14,24 => частичния HLV за тази серия е
40
3та Серия на състезател 7 съдържа: 3,7, 15, 20 => частичен HLV за тази серия е
38
Крайната сума (HLV) от трите частични HLV е 33 + 40 + 38 = 111

5501.3.3.2

Равенства за състезатели, които се класират за финали.
Състезателят, който има по-нисък HLV, ще бъде класиран преди състезателя(ите)
с по-висока сума.
Ако те все още са изравнени, състезателите ще бъдат класирани спрямо точките
на FIS в низходящ ред. (по-лошата позиция спрямо точките,печели равенството).

5501.3.3.3

Равенства при състезатели, които не се класират за финали – състезателите
получават един и същ ранг, но състезателя с по-висок стартов номер, ще бъде
класиран пръв.

5501.3.4

Максимален брой състезателни спускания.
Състезателният формат трябва да е избран така, че да има максимално 6
състезателни ръна в един ден за един състезател. Това включва квалификацията
и финалните серии, в случай че квалификацията и финалните серии се провеждат
в един ден. Ако форматът има повече от 6 спускания за Финалистите,
квалификациите се провеждат в отделен ден от финалите.

5501.3.5

Квалификационни серии във възрастови категории без ФИС точки
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(както е описано в правило 201.1 и 201.2)
Категории с по-малко от 6 състезателя, трябва да бъдат присъединени с
категории от по-малка или голяма възрастова група. Това е от значение за
квалификационните серии. Финалните серии могат да бъдат разделени по
възрастови категории, стига да има поне 3 състезателя за подходящ финал във
всяка възрастова категория или категория от пол.

5502

Финали

5502.1

Серии на елиминации (KO Heats)
Най-добрите 2ма състезателя (4 състезателя в серия) или топ 3 състезатели (6
състезателя в серия) преминават от фаза във фаза спрямо тяхното класиране
във всяка серия.

5502.1.1

Формат 4 човека
Финалите спрямо 128,64,32,16, 8 или 4 състезателни схеми с 4 състезателя в
серия.

5502.1.2

Формат 6 човека
Финалите спрямо 96,48,24,12, или 6 състезателни схеми с 6 състезателя в серия.

5502.1.3

Финални Схеми за Крос / Pairings (двойки)
Схемите за финалите ще бъдат спрямо формата на елиминация (Knockout) и
Group Heat Format (RR) :

5502.1.3.1

Knockout Схеми за 1 серия / 4 състезателя, 4 в серия

Серия
#

червени потници
1ва позиция

зелени потници
2ра позиция

сини потници
3та позиция

жълти потници
4та позиция

1

2

3

4

1

Knockout Схеми за 1 серия / 6 състезателя, 6 в серия

5502.1.3.2
Серия #
1

червени
потници
1ва позиция
1

зелени
потници
2ра позиция
2

сини
потници
3та позиция
3

жълти
потници
4та позиция
4

Бели
потници
5та позиция
5

Черни
потници
6та позиция
6

Knockout и RR Схеми за 2 серия / 8 състезателя, 4 в серия

5502.1.3.3

Серия #

червени потници
1ва позиция

зелени потници
2ра позиция

сини потници
3та позиция

жълти потници
4та позиция

1

1

4

5

8

2

2

3

6

7

Knockout Схеми за 2 серия / 12 състезателя, 6 в серия

5502.1.3.4

1

червени
потници
1ва
позиция
1

зелени
потници
2ра
позиция
4

сини
потници
3та
позиция
5

2

2

3

6

Серия #
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жълти
Бели
Черни
потници
потници потници
4та позиция
5та
6та
позиция позиция
8
9
12
7

10

11

Knockout Схеми за 4 серии / 16 състезателя, 4 в серия

5502.1.3.5

Серия #

червени потници
1ва позиция

зелени потници
2ра позиция

сини потници
3та позиция

жълти потници
4та позиция

1
2
3
4

1
4
3
2

8
5
6
7

9
12
11
10

16
13
14
15

5502.1.3.6

Knockout Схеми за 4 серии / 24 състезателя, 6 в серия

Серия #
1
2
3
4
5502.1.3.7

червени
потници
1ва
позиция
1
4
3
2

1
2
3
4
5
6
7
8

жълти
потници
4та
позиция
16
13
14
15

Бели
потници
5та
позиция
17
20
19
18

Черни
потници
6та
позиция
24
21
22
23

червени
потници
1ва позиция
1
8
5
4
3
6
7
2

зелени
потници
2ра позиция
16
9
12
13
14
11
10
15

сини потници
3та позиция
17
24
21
20
19
22
23
18

жълти
потници
4та позиция
32
25
28
29
30
27
26
31

Knockout Схеми за 8 серии / 48 състезателя, 6 в серия

Серия #
1
2
3
4
5
6
7
8

сини
потници
3та
позиция
9
12
11
10

Knockout Схеми за 8 серии / 32 състезателя, 4 в серия
Серия #

5502.1.3.8

зелени
потници
2ра
позиция
8
5
6
7

червени
потници
1ва
позиция
1
8
5
4
3
6
7
2

зелени
потници
2ра
позиция
16
9
12
13
14
11
10
15

сини
потници
3та
позиция
17
24
21
20
19
22
23
18
124

жълти
потници
4та
позиция
32
25
28
29
30
27
26
31

Бели
потници
5та
позиция
33
40
37
36
35
38
39
34

Черни
потници
6та
позиция
48
41
44
45
46
43
42
47

5502.1.3.9

Knockout Схеми за 16 серии / 64 състезателя, 4 в серия

1

червени
потници
1ва позиция
1

зелени
потници
2ра позиция
32

33

жълти
потници
4та позиция
64

2

16

17

48

49

3

9

24

41

56

4

8

25

40

57

5

5

28

37

60

6

12

21

44

53

7

13

20

45

52

8

4

29

36

61

9

3

30

35

62

10

14

19

46

51

11

11

22

43

54

12

6

27

38

59

13

7

26

39

58

14

10

23

42

55

15

15

18

47

50

16

2

31

34

63

Серия #

сини потници
3та позиция

5502.1.3.10 Knockout Схеми за 16 серии / 96 състезателя, 6 в серия
Серия #

червени
потници
1ва позиция

зелени
потници
2ра позиция

сини потници
3та позиция

жълти
потници
4та позиция

Бели
потници
5та позиция

Черни
потници
6та позиция

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
16
9
8
5
12
13
4
3
14
11
6
7
10
15
2

32
17
24
25
28
21
20
29
30
19
22
27
26
23
18
31

33
48
41
40
37
44
45
36
35
46
43
38
39
42
47
34

64
49
56
57
60
53
52
61
62
51
54
59
58
55
50
63

65
80
73
72
69
76
77
68
67
78
75
70
71
74
79
66

96
81
88
89
92
85
84
93
94
83
86
91
90
87
82
95

125

5502.1.3.11 Knockout Схеми за 32 серии / 128 състезателя, 4 в серия

1

червени
потници
1ва позиция
1

зелени
потници
2ра позиция
64

65

жълти
потници
4та позиция
128

2

32

33

96

97

3

17

48

81

112

4

16

49

80

113

5

9

56

73

120

6

24

41

88

105

7

25

40

89

104

8

8

57

72

121

9

5

60

69

124

10

28

37

92

101

11

21

44

85

108

12

12

53

76

117

13

13

52

77

116

14

20

45

84

109

15

29

36

93

100

16

4

61

68

125

17

3

62

67

126

18

30

35

94

99

19

19

46

83

110

20

14

51

78

115

21

11

54

75

118

22

22

43

86

107

23

27

38

91

102

24

6

59

70

123

25

7

58

71

122

26

26

39

90

103

27

23

42

87

106

28

10

55

74

119

29

15

50

79

114

30

18

47

82

111

31

31

34

95

98

32

2

63

66

127

Серия #

126

сини потници
3та позиция

5502.1.4

Серии с квалификация
Всички класирали се състезатели ще бъдат разпределени в схеми спрямо тяхното
класиране в квалификациите, както е показано в 5502.1.3. Схемите могат да се
определят и според Жребии /вж. 5604.3.3)

5502.1.5

Серии с поставяне
Ако се използва холистичният КО формат или квалификационните кръгове,
водещи до холистичен КО формат, възможно е да се продължи със серии, за
състезателите не продължаващи в своите серии, за да изкарат своите
класирания. За новите серии те ще бъдат групирани в нови схеми. Тези, които се
класират 3ти в серията си, ще се състезават един срещу друг. Тези, които се
класират 4ти, ще се състезават съответно.
Състезателите, които са се класирали на 3то или 4то място в 1/6 финалите, ще се
състезават за позиция в четвърт финалите и Финалите за места 33-64.
Състезателите, които са завършили 3ти или 4ти в 1/8 Финалите, ще се състезават
за позиция в Малкия и Големия Финал за места 17-32.
Състезателите, които са завършили 3ти или 4ти в 1/4 Финалите, ще се състезават
за позиция в Малкия и Големия Финал за места 9-16.
Ако има повече от 64 състезателя, кръговете за загубилите имат лимит –
максимално един допълнителен кръг. След тези кръгове, състезателите ще бъдат
с равенства в респективните позиции.
За пример вж. Ръководство за Крос състезания

5502.3

Формат Раунд Робин

5502.3.1

Формат от Серии (“Group Heat” Format)
16 състезателя са групирани във групови серии, съгласно квалификациите, както
е показано в 5502.1.3. Има 5 кръга групови серии, където всеки състезател, във
всеки рунд, се състезава срещу всеки друг състезател – (всеки със всеки).

5502.3.1.1

Единичен панел:
Ако има до 16 състезатели, поставени в груповите серии, въз основа на
квалификация или поставяне, както е показано в 5502.1.3.12 Финални двойки/
групи. Има пет (5) кръга, в които всеки състезател ще се състезава във всяка
серия, срещу всеки друг конкурент.
Ако има от 17 до 19 заявени състезатели, може да се организира предварителна
квалификация със състезатели подредени на 16-то и по-високо място в по точки
на FIS и един ще продължи към фазата на груповите серии.

Двоен панел:
Ако има от 20 до 32 състезатели, поставени в груповите серии с два панела,
базирани на квалификацията или класирането, както е показано в 5502.1.3.13
Финални двойки/ групии. Има пет (5) кръга, в които ще участва всеки състезател
като се състезава във всяка серия срещу всеки друг състезател от същият панел.
5502.3.1.2.2. Схема за Роунд Робин при двоен панел:
5502.3.1.2

Панел 1

Стартов номер спрямо Групови серии
червени
зелени
сини
жълти потници
Група Серия
потници
потници
потници
4та позиция
1ва позиция 2ра позиция 3та позиция
1
1
4
5
8
2
9
12
13
16
1
3
17
20
21
24
4
25
28
29
32
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2

3

4

5

1
4
5
8
1
4
5
8
1
4
5
8
1
4
5
8

Панел 2
Група
Серия

6

7

8

9

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

9
12
13
16
12
9
16
13
13
16
9
12
16
13
12
9

17
20
21
24
21
24
17
20
24
21
20
17
20
17
24
21

25
28
29
32
32
29
28
25
28
25
32
29
15
16
25
28

Стартов номер спрямо Групови серии
червени
зелени
сини
жълти
потници
потници
потници
потници
1ва
2ра
3та
4та
позиция
позиция
позиция
позиция
2
3
6
7
10
11
14
15
18
19
22
23
26
27
30
31
2
10
18
26
3
11
19
27
6
14
22
30
7
15
23
31
2
11
22
31
3
10
23
30
6
15
18
27
7
14
19
26
2
14
23
27
3
15
22
26
6
10
19
31
7
11
18
30
2
15
19
30
3
14
18
31
6
11
23
26
7
10
22
27q
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5502.3.2

Разбиване на равенства в груповите серии
В случай на неразрушимо равенство в серия, всички състезатели получават
еднакъв брой точки.

5502.3.3

Разбиване на равенства в груповите серии
В случай на равенство между двама състезателя, състезателят с по-високо
класиране в общата им серия се счита за първи от двамата. Ако все още има
равенство, състезателят с по-добро квалификационно време ще продължи. Ако
има равенство между трима или повече състезателя, то равенството ще бъде
разбито спрямо техните квалификационни резултати.

5502.3.4

Класиране в груповите серии
Състезателите ще бъдат класирани спрямо точките, които са спечелили в серията
си.

5502.3.5

Таблица с точките спрямо класирането във всяка от сериите:
4 точки за 1во място
DNS = 0т.
3 точки за 2ро място
RAL = 0т.
2 точки за 3то място
1 точка за 4то място
Не завършил (DNF) се счита за резултат и състезателите ще бъдат класирани
(ако има множество състезатели с този статут, класирането ще се основава на
състезателя, който е успял по-надолу по трасето) съгласно 5702.6 „Окончателно
класиране за DNF“.

5502.3.6

Междинно класиране за групови серии в Round Robin формат.
След серия номер 20 (рунд 5), се образува средно класиране от 12то до 16то
място, спрямо общите точки на всеки състезател. Ако състезанието не може да
бъде завършено, средното класиране може да бъде използвано като финален
резултат. При двойният панел състезателите ще бъдат класирани според
позицията, която са получили в техните панели. И двата резултата ще бъдат
обединени в крайния списък с резултати. Там няма да има
Разделение за първите 8 ранга. (И двете 1-ви места ще получат 1-ви ранг. 2-ри
места ще получат 3-ти ранг...) Позициите от 9-ти класирал се състезател
нататък ще се определят от класирането или квалификацията между тях.

5502.3.7

IRM /невалидни резултати/ по време на груповите серии в Round Robin формат

5502.3.7.1

DSQ по време на груповите серии в Round Robin формат.
В случай на дисквалификация, състезателят/ите няма да продължат в
следващата групова серия, полуфинали или финали и ще загуби всичките си
точки и няма да бъде класиран.

5502.3.7.2

В случай, че състезателите са класирани като последни (RAL), незавършили
(DNF) или нестартирали (DNS) в Груповата фаза те все още могат да участват в
следващите кръгове.

5502.3.9

Полуфинали

5502.3.9.1

При единичен панел
Осемте състезателя с най-много точки се класират за полуфиналите. Те биват
подредени спрямо резултатите от класирането на Раунд Робин 5502.1.3.3.
Равенството се разбива според правило 5502.3.3

5502.3.9.2

При двоен панел
Четиримата (4) състезатели с най-висок резултат на панел от RR (Raund Robin)
формата ще се класират полуфиналите. Те ще бъдат поставени в стартовата
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решетка според класацията на резултатите от кръговата система.
5502.3.10

Финали
Малък Финал: 3-то място полуфинал 1 (червено), 3-то място полуфинал 2(зелено),
4-то място полуфинал 1 (син), 4-то място полуфинал 2 (жълт)
Голям Финал: 1-во място полуфинал 1 (червено), 1-во място полуфинал
2(зелено), 2-ро място полуфинал 1 (син), 2-ро място полуфинал 2 (жълт)

5502.3.10.1 Форсмажорни обсотятелства
Ако състезанието не може да бъде завършено, журито може да реши да пропусне
полуфиналите и Малкият финал, като първите двама състезатели от всеки панел
се класират директно за Големия финал.
5502.3.11

Разбиване на равенство във финалите (Round Robin Формат)
При равенство в полуфиналите, състезателите се класират спрямо резултата в
Груповата фаза на Round Rodin.В случай на не възможно за разбиване равенство
в големия или малкия Финал, състезателите остават с равен резултат.

5600

Фази и провеждане

5601

Заявки

Процедурите за участие са описани в общите правила – секция 215

5601.1

Възрастови ограничения
Във всички ФИС състезания, възрастовите ограничения се прилагат, за да може
да има участници за всички нива състезания. Моля погледнете общите правила –
секция 2014.

5602.2

Квота
Във всички ФИС състезания, се прилагат ограничения за квотите според вида и
нивото на събитието. Вижте списъците с квотите за различните нива състезания.

5602

Техническа конференция

5603

Моля погледнете правила 2043.1 и 216

Обявяване на формата

Форматът, който ще се използва за квалификации и финали, както и схемите,
трябва да се оповестят на първата ТК, по време на тегленето на Жребия.
Форматът се избира от Журито и може да бъде различен от този, който е обявен в
Поканата.

5604

Жребий / Стартов ред

5604.1

Списък на поставяне

5604.1.1

Трябва да бъде използван най-актуалният списък с точки на FIS, валиден към
датата на жребия за подребда на състезатели. Ако състезателите не присъстват в
последния валиден Списък с точки на FIS, те се присвояват към тази група
състезатели без точки.

5604.1.2

Настоящите състезатели ще бъдат сортирани според техния ранг в текущият
списък с точки на FIS във възходящ ред.

5604.1.3

На Европейските купи присъстващите състезатели ще бъдат подредени във
възходящ ред според FIS точките или по точките за Купа Европа, като се взима
по-добрата позиция.Ако състезателите са изравнени, по-добрите точки във 2-ра
категория ще определи позицията им. Всички 2 списъка (FIS точки, EC) имат една

Виж правило 217, 2022, 2023 и 2024.
Санкции могат да бъдат дадени на нация, чиито състезатели стартират в грешен
стартов ред.
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и съща стойност. Ако все още са изравнени стартовата позиция ще бъде
определена чрез жребий.
На Континенталната купа състезателите ще бъдат подредени по ред на
съответното място в ранглистата за Континенталната купа или списък с точки от
FIS на събитието, който ранг е по-добър. На първото състезание за
Континенталната купа за сезона ще бъде взето под внимание финалното
класиране за CoC от предходния сезон.
Ако състезателите са изравнени, класирането за Купата ще реши тяхната
позиция. Ако все още са изравнени, по-добрият ранг в списъка с точки на FIS ще
реши тяхната позиция. Ако все още са изравнени, тяхната позиция ще бъде
решена чрез жребий.
5604.1.4

На Световна купа и Световно първенство присъстващите състезатели ще бъдат
подредени според ранга си на FIS точки или ранг на Световната купа или
стартовият лист за Световната купа (WCSL) , взима се най-добрата позиция (найдобре класираният състезател се появява в горната част на списъка).
Ако състезателите са изравнени, този с по-добра позиция във 2-рата категория
ще заеме по-предна позиция. Всички 3 списъка (FIS точки, WC, WCSL) имат една
и съща стойност. Ако са все още изравнени след използване на трета категория,
тяхната позиция ще бъде определена чрез жребий.

5604.1.5

По време на Олимпийски игри се прилагат специфични правила.

5604.3

Жребий

5604.3.1

Насрочен стартов списък за квалификация
Първата група се състои от първите 16 мъже и първите 8 жени в класирането и
тяхната подредба ще бъдат изтеглена на случаен принцип. Останалите
състезатели ще бъдат подредени според ранглистата във възходящ ред.
Стартовите номера се разпределят според резултата от тегленето и класирането.

5604.3.1.1

Стартов ред в извънредни условия „snowseed“
В извънредни условия журито може да промени стартовия ред за квалификацията
(когато вали сняг и т.н.). Група от най-малко 6 състезатели, номинирани
допълнително, стартира преди първия старт. Тези 6 състезателя се изтеглят на
случаен принцип сред последните 20% от стартовия списък. Те ще стартират в
обратен ред на стартовите си номера.
Ако последните 20% от стартовия списък са по-малко от 6 състезателя, ще бъдат
избрани последните 6 състезатели от списъка.

5604.3.2

Поставяне/ Разпределяне при Холистичен формат и 3 Квалификационни серии
Всички състезатели ще получат стартов номер според списък на ФИС точките и
ще бъдат разделени на групи, като при 5502.1.3 Финални схеми / Двойки:
Група 1: Червен потник
Група 2: Зелен потник
Група 3: Син потник
Група 4: Жълт потник
Група 5: Бял потник
Група 6: Черен потник
В случай, че се провежда квалификационен кръг (5501.2),процедурите за
попълване на финалните схеми/двойки ще определят местата, на които
квалифицираните състезатели ще бъдат подредени, след квалификационния
кръг. В този случай, приетата процедура за сериите, определя и реда на списъка
за преразпределение в схемата (5501.2.5).
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5604.3.2.1

Теглене на случаен принцип
Група 1 (Червени потници) ще бъде попълнена в схемата според тяхната позиция
в ранглистите.Останалите състезатели ще бъдат изтеглени на случаен принцип
сред съответната група в схемата. Тегленето засяга само състава на
квалификациите. Стартовият лист на състезателят остава според списъка на
подредба. В случай, че последната клетка от схемата не е напълно запълнена,
най-добрите състезатели трябва да се състезават в квалификациите с по-малко
състезатели. (виж правило 5604.3.3.1).

5604.3.2.2

Процедура за директно поставяне в схемата
Състезателите се попълват в схемата според позицията в ранглиста за
класиране, без жребий, както е показано в 5502.1.3.

5604.3.2.3

Селектирано поставяне в схемата
Състезателите се попълват в схемата, като се използват селектирани серии,
както за 5604.3.3.

5604.3.3

Селектиране на Серии
В случай на селектиране на серии, квалифицираните състезатели няма да бъдат
попълнени в схемите според класирането им в квалификацията. Те ще бъдат
разделени на групи, така наречени “Pools“ /басейни/. Басейните са базирани на на
цвета на потник за финала. Състезателят с най-нисък стартов номер на Pool 1
(червeни потницк) избира един състезател от Pool 2 (зелени потници), един
състезател от Pool 3 (сини потници), един състезател от Pool 4 (жълти фланелки),
във формат от квалификации по 4 човека и допълнително един състезател от
Pool 5 (бели потници) и един състезател от Pool 6 (черни потници) при
квалификации по 6 човека в серия. След като състезателят с най-ниският стартов
номер е избрал своята квалификация, следващият най-нисък стортов номер от
Pool 1 прави избора си и така докато не се селектират всички серии.

5604.3.3.1

Непълни серии
В случай, че броят на класираните за финала състезатели е по-малък от броя
свободни места за финала, състезателите с най-добрите финални стартови
номера не трябва да избират състезател от група 4 при квалификации във
формат от 4 човека, или да избират сътезател от група 6 при квалификации във
формат от 6 човека (пример: в схема за 32 състезатели, с 28 състезатели,
налични по време на тегленето, Pool 1 номера 1, 2, 3 и 4 ще трябва да изберат по
един състезател от зеления Pool, един състезател от синия Pool и няма конкурент
на жълтия Pool).

5604.3.3.2

Лично участие при селектиране на серии
Ако избраният състезател не присъства на селекцията на серии, състезателят
губи правото си да избира серията си. След като всички останали серии са
избрани от присъстващите състезатели, останалите състезатели от групите ще
бъдат причислени към тази серия. Ако повече от един състезател не присъства на
селекцията на сериите, останалите състезатели от басейните ще бъдат
разпределени със стартови номера. Най-ниският останал номер за червения Pool
ще получи най-високия оставащ номер от зеления Pool, следван от синия Pool,
последван от жълтия Pool. В случай на квалификации във формат от 6 човека,
най-високият оставащ стартов номер от белия Pool, последван от черния Pool.

5605

Подреждане на трасето

Подреждането на вратите трябва да бъде направено преди официалното
разглеждане и тренировка и трябва да обедини изкусното използване на терена с
включването на теренните елементи и скокове. Незначителни настройки могат да
се наложат по време на тренировката, за да се приспособи трасето към плавна
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състезателна линия. Всякакви промени по време на тренировката трябва да
бъдат оповестявани в зоната на старта, за да могат треньорите и състезателите
да са предупредени за тези промени.
5605.1

Поставяне на триъгълните врати

5605.1.1

Вратите трябва да бъдат поставени така, че състезателите да могат да ги
различават ясно и бързо дори при високи скорости. Вратата трябва да бъде
поставена под прав ъгъл спрямо състезателната линия. При определени
обстоятелства може да се изисква от състезателите да преминат между две врати
с един и същи цвят (например: коридори).

5605.1.2

Вратите трябва да бъдат поставени от двете страни на всички препятствия, като
ролери и зоната за излитане от скоковете, както и финалната линия. Поставянето
на врати на слепи места като попивката на скока трябва да се избягва. При по
прави, наклонени или всякакъв друг тип виражи се поставя една врата на
завиване и не се изисква външна врата.

5605.2

Резервни колове
Отговорникът за трасето е отговорен за наличието и правилното поставяне на
достатъчно резервни колове. Те трябва да бъдат поставени на старта или така, че
състезателите да не бъдат подведени или объркани от тях.

5605.3

Маркировка на вратите
Мястото на коловете за вратите трябва да бъде маркирано с лесно
разпознаваема цветна субстанция, която да остане видима до края на
състезанието.

5605.4

Номериране на вратите
Вратите трябва да бъдат номерирани от началото до края на трасето, като
номерата са прикрепени към външния кол. Стартът и финалът не се считат за
врати.

5605.5

Помощ
Трябва да се предостави помощ на трасьора, в момент определен от Журито,
така че те да могат да се концентрират върху действителната подреждане на
трасето.
Оборудването на ръководителя на трасьора да осигури достатъчно от следното:
- достатъчно сини и червени колове (дълги стълбове и „stubbies“)
- съответен брой знамена, разделени на цветове
- drills, ключове за врати и др.
- достатъчно номера за номериране на вратите.
- боя за маркиране мястото на коловете.

5606

Разглеждане на трасето

5607

5607.1

Състезателят има право да инспектира трасето, плъзгайки се бавно надолу по
трасето, или извън него. Времето за разглеждане се определя от Журито и трябва
да бъде минимум 30 минути. Всички състезатели трябва да имат възможност да
разгледат трасето поне веднъж преди тренировката. Състезателите трябва да
носят своите стартови номера и каски по време на инспекцията.

Тренировка

Задължително е да бъде осигурен поне един тренировъчен рън преди началото
на състезанието.
Състезатели, които не носят стартовите си номера, няма да имат право на
тренировъчно спускане.
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5608

Състезателна фаза

5608.1

Описание

Kвалификационна фаза

5501

Квалификация с времеизмерване

1 или повече спускания

5501.1

Поставяне с времеизмерване

1 или повече спускания

5501.1.5

Квалификация с 3 серии

3 кръга с (х) серии

5501.3

Кръс с квалификационни серии за
Холистичен формат

1 кръга с (х) серии

5501.2

с 1 панел ( 5 кръга с 4 серии/ 20
серии) или 2 панела ( 2 х 20
серии)

5502.3

Round Robin формат

5502.1

Елиминационна фаза ( KO формат)
Холистичен формат
128/64/32/16/8/4 ( при формат от 4
човека) и 96/48/24/12/6 ( при
формат от 6 човека)
Елиминационен кръг / Формат
128/64/32/16/8/4 ( при формат от 4
човека) и 96/48/24/12/6 ( при
формат от 6 човека)

1 до 6 кръга с (х) серии
След Поставянето, РР или
Квалификации – от 1 до 6 кръга
с (х) серии

5608.2

Определяне позицията на Стартовата врата
Изборът коя стартова врата ще бъде използвана за квалификационните
спускания с време, се определя от Журито.

5608.3

Прекъснато състезание или тренировка
Ако фаза от състезанието е прекъсната и не може да бъде завършена в същия
ден, тя трябва да се третира като прекратена фаза.

5609

Старт Стоп

Процедурата за старт стоп е въведена, за да се гарантира безопасността на
всички състезатели и официални лица, които имат достъп до трасето. Тази
процедура трябва да се разбере и спазва от всички страни.

Старт Стоп: Старт стоп може да възникне поради поддръжка на трасето,
климатични обстоятелства (мъгла, вятър), оборудване на пистата (оборудване на
състезателите, ограда, инструменти и др.).
Команда „Старт стоп“: При командата „старт стоп!“ Стартовият рефер трябва
затвори старта. Той/тя трябва да отговори незабавно по радиото,
потвърждавайки, че стартът е затворен и да посочи стартовия номер на
последния състезател/серия, който/която е стартирал.Както и стартовият номер/а
на състезателя / серията задържаната на старта (“старт спиране е потвърдено,
номер 23 / серия по трасето, номер 24 / серия на старта”).
Жълт флаг: За незабавно спиране на състезател по трасето, трябва да се
използва жълт флаг /вж. 5609.1/
5609.1

Жълт Флаг
Жълт флаг се използва на пистата от съдиите на секцията за незабавно спиране
на спортист в техния раздел.
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Жълт флаг се използва само в участъка, където се случва инцидентът и от
всички секции по-горе (т.е.: Старт стоп жълт флаг раздел 4. Раздел 4 използва
жълт флаг както и раздел 3-2-1. Секции 5-6 и т.н. до зоната на финала не спират
атлетите да слизат в своята секция).
5609.1.1

Инспекции
Журито определя позицията на жълтите флагове за тренировката и за
състезанието, който може да бъде използван за да предупреди следващия
състезател.
Флаговете трябва да бъдат поставени преди първата инспекция на трасето от
екипите и трябва да бъдат разпознаваеми от състезателите.

5609.1.2

Тренировки
Когато състезател или серия е спрян в тренировка от жълт флаг, състезателят
или участниците в серията имат право да започнат отново от точката, където са
били спрени.

5609.1.3

Квалификации
Когато един състезател или цяла серия (всички 4/6 атлети) е спрян по време на
квалификация състезателят или серията имат право на повторение. Журито
трябва да гарантира, че повторението на състезателя се провежда преди
последния състезател на старта от стартовият лист или в случай на серия преди
началото на следващата серия (Световна купа и Големи събития). За събития от
по-ниско ниво, преди да започне следващата фаза.

5609.1.4

Финали
При прекратяване на пълна серия (всички 4/6 състезатели) по време на
състезанието, състезателите имат право на повторение. Журито трябва да се
увери, че повторението на серията ще се проведе преди следващата да стартира
(Световно първенство и големи събития). За събития от по-ниско ниво, преди да е
започнала следващата фаза.

5609.1.5

Задължения
Състезатели, на които е сигнализирано с Жълт флаг, трябва да спрат незабавно.

5610

Процедура по стартиране и команди

5610.1

Спускания с време
По време на квалификациите, стартът може да бъде проведен с отворено или
затворено стартово устройство. С отворено устройство, то бива или по
алпийската стартова система или “light beam“. Като алтернатива може да се
използва стартиране на реакция със затворено устройство, като във финали КО.

5610.1.1

Стартови сигнали и команди
Човек, който не е длъжностно лице или служител, който евентуално би могъл да
даде предимство или да смути стартиращите състезатели не могат да бъдат зад
тях. Всяка външна помощ е забранена. Стартерът не трябва да докосва
състезателя на старта. 10 секунди преди старта, стартерът ще каже на всеки
състезател "10 секунди". Пет секунди преди старта, стартерът ще брои "5, 4, 3, 2,
1" и след това ще даде командата за стартиране "Go".

Нито едно длъжностно лице или придружител, който може да помогне на
стартиращия състезател и да му даде предимство или да го смути, не може да
бъде зад него. Всякаква външна помощ и намеса е забранена. След нареждане от
Стартера, състезателят трябва да заеме своята позиция зад стартовото
устройство. Стартерът не може да докосва състезателя. Отблъскването от
стартовото устройство е позволено.
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5610.2

Стартови интервали

5610.2.1

Равни интервали
Състезателите обикновено стартират през равни интервали между 20–60 секунди.
Журито може да определя различни интервали.

5610.2.2

Специални интервали за Телевизията
За да отговори на изискванията за телевизионно предаване, Журито може да
обмисли искане за увеличаване на стартовия интервал.

5610.3

Серии

5610.3.1

Избор на стартова позиция и цветни потници за финалите

5610.3.1.1

Цветни потници за финала /вж.5205/
1ви от Квалификация/Поставяне
2ри от Квалификация/Поставяне
3ти от Квалификация/Поставяне
4ти от Квалификация/Поставяне
5ти от Квалификация/Поставяне
6ти от Квалификация/Поставяне

– Червен потник
– Зелен потник
– Син потник
– Жълт потник
– Бял потник
– Черен потник

5610.3.1.2

Избор на стартова позиция
Изборът на позиция за стартиране за всяка серия, се определя от
квалификацията/позицията (време). Първо избира състезателят с по-добро
класиране от квалификацията / поставяне, след това вторият по класиране и т.н.

5610.3.2

Стартови команди и сигнали
Готови сме за следващата Серия. Продължете към стартовата врата“
„Влезте в стартовата врата“ (30 секунди преди стартовата команда)
„Skier/Rider Ready!“, след това „Внимание“ последвано от отваряне на
стартовата врата от Стартера (Стартерът дава сигнал към вратата в случай, че се
използва електронно отваряне на вратата.) По време на стартовата команда за
Финала, не се позволяват треньори на старта (медия, информация, радиостанции
и т.н.)

5610.4

Закъснение за старт
Състезателят носи отговорност, сам за себе си, да бъде на време и готов на
старта. Пропуснат старт е DNS.

5610.4.1

Форс мажорно обстоятелство
Журито, може да извини подобно закъснение, ако по тяхно мнение е породено от
Форс мажорни обстоятелства. Повреда на личната екипировка на състезателя не
се води за подобно обстоятелство.

5610.4.2

Стартов ред в Квалификации с време
Когато е имало закъснение и даден състезател не е стартирал, но вече е в
готовност за старт, Стартерът трябва да уведоми Журито, Рефера, Официалните
лица на Финала, Отговорника на Времеизмерването, Водещия и т.н, че
състезателят ще стартира.

5610.5

Фалстарт

5610.5.1

Фалстарт или манипулиране на стартовата врата
Дисквалификации/Санкции:
- Когато състезател манипулира стартовото устройство
- Когато ските/сноуборда на състезател преминат стартовата линия преди
стартовия сигнал (отваряне на вратата)
- Когато стартовата врата очевидно има техническа повреда, стартът трябва да
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-

5610.5.2

бъде даден отново.
Когато стартовата врата е отворена от състезател, а не от Стартера, поради
техническа повреда, стартът трябва да бъде даден отново.
Ако стартовата врата не се отваря за всички състезатели, стартът трябва да
бъде даден отново.

Редовни и фалстартове
При състезания с фиксирани стартови интервали състезателите са длъжни да
стартират на сигнала за старт. Времето на стартиране е валидно, ако е станало в
следните ограничения: 5 секунди преди до 5 секунди след официалното време за
стартиране. Състезател, който не стартира в рамките на това време ще бъде
санкциониран.
Стартовият рефер трябва да уведоми Журито за стартовите номера и имената на
състезателите, които са направили фалстарт или са нарушили правилата.

5610.5.3

В състезанието, по време на сериите, ако състезател навлезе в трасето преди да
е дадена стартовата команда, той бива записан RAL.

5611

Специални условия

5611.1

Загуба на ски или сноуборд
Състезател, който стартира или преди определено място от трасето, загуби
своите ски/one foot със сноуборда, трябва да спре и няма право да продължи по
трасето. Тогава състезателят трябва да напусне трасето за това състезателно
спускане ще получи DNF.

5611.2

Продължаване с една ска, без ски или с един крак на сноуборда
Определя се място от трасето, близко до финала, взимайки се предвид
уникалните характеристики на всяко индивидуално трасе във всеки индивидуален
момент. Определяне на мястото се ръководи от позицията на финалния елемент
или скок от трасето, който води до Финалната зона , и дали се счита за възможно
безопасното завършване на трасето, ако след тази точка настъпи загуба на
оборудване.
Ако състезател загуби една или и двете ски / загуби контакт със сноуборда, след
това определено място, те все още ще имат право да преминат линията на
финала и да завършат. Предварително определеното място се определя от
Журито преди кръга на и се съобщава на ТК.

5612

Протести, повторни спускания

5612.1

Повторни спускания
В случай на умишлен контакт, право на повторно спускане не се допуска.

Mоля погледнете правило 2027.

Повторните спускания ще бъдат разгледани от Журито само в случай на
Форсмажорни обстоятелства или ако на състезателят му е било попречено от
други лица или обстоятелства извън тези, представени от останалите
състезатели в тази серия.
Повторно спускане може да се вземе предвид, само ако потенциално засегнатият
състезател е имал шанс да напредне в серията си.
Броят на състезателите, участващи в повторното спускаме, зависи от ситуацията.
Например, ако двама състезателя в серията, са водели с голяма преднина, те
няма да бъдат подложени на повторно спускане.
Ако състезател пропусне врата поради намеса и очевидно не спечели никакво
предимство, това действие може да не се счита за „DNF“.
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5612.1.1

Повреда във времеизмервателната уредба
Ако има повреда/грешка във времеизмервателната система, тогава ще бъде
направено повторно спускане.

5612.2

Протести
Не трябва да има протести срещу решение, че състезател е нарушил Правило за
умишлен контакт 5404.1 Умишлен контакт.
При такива случаи погледнете 5405.3.1
За протести погледнете 2032.

5613

Награди

5700

Резултати и финални класирания

5701

Информация на стартовия списък и списъка с резултати

5701.1

Официалният стартов списък и списъкът с резултати трябва да съдържа
следната информация:

Моля вижте правило 2021.

За подробна информация, моля погледнете наръчника за оценяване и данни.

Данни за състезанието:
-

FIS кодекс
Дата
Име на състезанието
Място на провеждане, включително Държава
Име на спонсора на състезанието
Подпис на ТД и Отговорника на Резултатите
Логото на ФИС и/или Логото на Федерацията/Асоциацията
Дисциплина
Събитие
Пол
Вид резултат (Стартов списък, състезателни брекети, резултат от Фаза,
Финален резултат и т.н.)

Данни за трасето:
-

Име на трасето
Дължина
Височина на старта
Височина на Финала
Денивелация
Брой на елементите по трасето

Жури и официални длъжностни лица:
Следните длъжностни лица трябва да бъдат изброени, включително пълно име и
националност. Журито се определя отделно.Освен това всички длъжностни
лица/членове на журито с достъп до видео преглед на живо за целта на преглед
на DNF и/или 5404 проблеми, трябва да бъде отбелязана с „ *VA*“
Жури:
ФИС ТД
Ръководител на Състезанието
Реферът
Директор на състезанието (ако присъства такъв)

-

Официални лица:
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-

Стартов рефер
Рефер на Финала
Строител на трасето
Съветник за трасето (ако присъства такъв)
Технически съветник (ако присъства такъв)
Дизайнер на трасето (ако присъства такъв)
Видео Контрол (ако присъства такъв)

Метеорологични условия:
- Слънчево/Мъгливо/Облачно/Снеговалеж/Дъжд
- Температура на въздуха
- Температура на снега
- Състояние на снега
Информация за състезателя:
- BIB номер
- ФИС Код
- Фамилно Име
- Име
- Нация
- Година на Раждане
5701.2

Официалният стартов списък трябва да съдържа следната допълнителна
информация:
- Номер на серията от квалификацията, полуфинала или финала
- Час на стартиране
- Списък със състезателите и Стартов ред
- Критерии за подреждане: ФИС точки, точки от СК, WSPL точки за Парк и Пайп.

5701.3

Списъкът с резултати от Квалификациите трябва да съдържа следната
допълнителна информация:
- Време на стартиране
- Класиране/Позиция
- Информация за състезателя, описана в 5701.1
- Време от квалификацията
- IRM’s
- Име на форрънърите и тяхната Държава

5701.4

Финалният списък с Резултати трябва да съдържа следната допълнителна
информация:
- Време на стартиране
- Финално класиране
- Информация за състезателя, описана в 5701.1
- Напредък:
- Класиране в сериите
- Цвят на сериите в кръговете
- ФИС Точки
- IRM’s
- Решения на Журито
- Име на форрънърите и тяхната Държава

5702

Финални резултати

Състезателите от 1 до 4 (или от 1 до 6 във формат 6 души) се класират според
тяхнот място в Големия финал. Състезателите от 5 до 8 (или от 7 до 12 във
формат 6 души) се класират според тяхното място в Малкият финал. Всички
останали състезатели се класират и групират според мястото им серията в кръга,
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в който са елиминирани и след това по своята квалификация (време, 3
квалификационни кръга или кръгови групови сериии) се класират в тази група.
Ако не е проведена квалификация по време или 3 манша, състезателите, които се
елиминират в същия кръг с еднакъв ранг на в серията ще бъдат изравнени на
крайното класиране (за пример в четвъртфиналите 4-човека формат,
състезателите на трето място в сериите всички ще бъдат класирани на 9то място,
а класираните на четвърто място в серия ще бъдат класирани на 13то).RAL и DNS
ще се разглеждат като отделни групи и ранговете ще бъдат коригирани спрямо
тях. Ако са се случили квалификационни серии, състезателите, които са били
елиминирани в квалификационната серия като 3-ти, ще бъдат изравнени, а тези,
които са били елиминирани като 4-ти, са изравнени след състезателите в
класацията, които са се състезавали в крайната схема.
Всички изравнени състезатели ще бъдат изброени във възходящ ред на техните
стартови номера
5702.2

Формат Раунд Робин
Резултатите от груповите серии Раунд Робин се зачитат като Квалификационни
резултати.

5702.3

Финално класиране за DNF
Ако състезател получи DNF (5401.3) в еднократна квалификация (5501.1.1) и не
стартира в KO фазата (5501.1.7), състезателят ще се появи като DNF в списъка с
крайни резултати и няма да получи ранг.
Ако най-добрият резултат на състезател във 2-ра квалификация (5501.1.2,
5501.1.3) или Сесията (5501.1.4) е DNF (5401.3) (DNF в двата цикъла или DNF в
едно изпълнение и DNS в другото изпълнение) състезателят ще се появи като
DNF в списъка с крайни резултати и няма да получи ранг.
Състезател, който получи DNF (5401.3) в серия, ще бъде класиран в тази серия
съгласно 5407.4.1 Класиране на състезателите, които не са завършили, ще
получат крайно класиране според тяхната позиция в серията.

5702.4

Финално класиране за RAL
Състезател, който е класиран като последен (RAL) в който и да е кръг от финала,
получава последното място в класирането за този последен кръг преди всички
DNS. Ако два или повече състезатели са RAL в един и същи кръг, те се класират в
съответствие с правилата за разбиване на равенството. Състезател, който е
класиран като последен в следващ кръг, получава последното място в този кръг
преди всички DNS. Вижте също 5407.4.2

5702.5

Финално класиране за DNS
Ако състезател не е стартирал в нито една фаза на състезание, той ще се появи
като DNS в списъка с крайни резултати и няма да бъде класиран.
След приключване на първата фаза на състезанието, състезател, който не
стартира (DNS) във всеки кръг от финалите, ще бъде класиран на последно място
за този кръг преди всички със санкции на NPS. Всички състезатели, които не са
стартирали (DNS) в кръга са групирани заедно и се класират според правилата за
прекъсване на равенството.

5702.6

Финално класиране за състезатели с наказание /NPS/
Ако състезател получи NPS санкция (2028) в първата фаза на състезанието,
състезателят ще се появи като NPS в списъка с крайни резултати и няма да бъде
класиран.
След приключване на първата фаза на състезанието, състезател, който е получил
NPS санкция (2028) във всеки кръг от финалите, ще бъде класирана на последно
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място за този кръг след всички DNS. Всички състезатели, които получават NPS
санкция в кръга са групирани заедно и се класират според правилата за
прекъсване на равенството.

5703

Резултати след недовършено състезание

5703.1

Прекъсване на състезанието
Ако има прекъсване на състезание, състезанието трябва да бъде възобновено
когато условията го позволяват. Резултатите, завършени преди прекъсването, ще
останат валидни, ако е възможно състезанието да завърши в същия ден. В
противен случай резултатите преди прекъсването ще бъдат анулирани, освен ако
квалификациите или някои фази или кръгове от финалите са напълно завършени.
В този случай, само незавършените финални фази или кръгове ще бъдат
отложени, но трябва да бъдат завършени на същото трасе.

5703.2

Прекъсване на състезания на големи събития / Световни купи, Световни
първенства, ЗОИ/
Ако малкият и големият финал на състезание в рамките на голямо събитие не са
били завършени, няма да има резултати, няма парична награда и не се раздават
медали.

5703.3

Прекъсване на състезания на всички останали по ниво събития
Завършени фази, които създават валиден резултат:
− Квалификация по време (1 рън, 2 ръна или 1 пълен рън от 2 ръна)
− Квалификации в 3 серии
− кръгова групова квалификационна фаза
− KO рундове: Допълнително завършени спускания в KO фазата на загряване
ще се зачитат към резултатът. Всички състезатели от останалите KO
рундове се класират и са групирани според мястото им във всяка серия в
последния завършен кръг, а след това по техния квалификационен ранг в
тази група.
Завършени фази, които не създават резултат:
− Квалификационен кръг
− Всеки завършен рунд на фазата с нокаути в холистичен формат преди
Големия Финал.
Ако малкият и големият финал на състезание не са завършени и има валиден
резултат за това състезание от друга завършена фаза, няма да има Купови точки,
но може да се присъждат медали и титли, както и FIS точки се изчисляват за
скалата за входни точки в съответствие с минимума,определен за състезателната
категория.

5900

Екипировка

5901

Сноуборд

5901.1

Състезателна екипировка
Вижте спецификациите за състезателно оборудване и реклама по екипировката.

5901.2

Каски
Вижте спецификациите за състезателно оборудване и реклама по екипировката.

5901.3

Сноуборд
Вижте спецификациите за състезателно оборудване и реклама по екипировката.

5901.4

Автомати, пластини и задържащи устройства
Вижте спецификациите за състезателно оборудване и реклама по екипировката.
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5902

Ски

5902.1

Състезателна екипировка

5902.1.1

Ски екипи
Вижте спецификациите за състезателно оборудване и реклама по екипировката.

5902.1.2

Защитна екипировка
Вижте спецификациите за състезателно оборудване и реклама по екипировката.

5902.1.3

Измерване на екипировката
Вижте спецификациите за състезателно оборудване и реклама по екипировката.

5902.2

Каски
Вижте спецификациите за състезателно оборудване и реклама по екипировката.

5902.3

Ски екипировка

5902.3.1

Брой ски
Вижте спецификациите за състезателно оборудване и реклама по екипировката.
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Раздел 11
6000

Алпийски сноуборд събития

6100

Условия за провеждане (основни определения)

6101

Техническа част на Състезателното трасе:
Инсталации на старта и финала, телевизионни кули, екипировка за измерване,
екипировка за реклама на спонсорите и т.н. са необходими за състезанието.

Хомологация

Всички състезания в Алпийските дисциплини трябва да се провеждат на
хомологирани писти. В специални случаи изключения и отклонения от
техническите данни и изисквания могат да бъдат одобрени от ФИС.

6102

Спецификации на трасето – таблица

6102.1

Спецификация на трасето за единични състезания
Код

Критерии за Слалом и Гигантски слалом

CL (м)

Дължина на трасето (пропорционално на разликата във височините

VD

CA(*)

Измервания

SL Слалом

400,0м – 600,0м

GS Гигантски слалом

600,0 м – 1200,0 м

Разлика във височините (пропорционално на CL)
SL Слалом

120,0, - 180,0 м

GS Гигантски слалом

200,0м – 400,0м

Ъгъл на трасето (среден)

16,0* (+/- 2,0*)

CL и VD трябва да бъдат пропорционални. Пр. дълго трасе/висока разлика във
височините; Късо трасе/ниска разлика във височините.
SW(m)

Ширина на пистата
SL Слалом

Мин. 30,0м

GS Гигантски слалом

Мин. 40,0м

Pro-скокове са възможни
Изключения за събития в града и на рампа.
Критерии за старта
SA (m)

Стартова зона / Start area

Дължина 10,0м
Ширина 30,0м

SP (m)

Стартова платформа

Дължина мин 6,0м

Ширина: зависи от стартовата врата

Дължина 8,0м (+/- 4,0м)
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Наклон за засилване
Подреждане на трасето
GD

Разстояние между вратите
GS Гигантски слалом

20,0м – 25,0м

SL Слалом

10,0м – 14,0 м

Критерии за финала
FL (m)

Финална линия

FA (m)

Дължина Финална зона

FW (m)

Мин. 10,0

SL Слалом

40,0 м

GS Гигантски слалом

60,0 м

Ширина Финална зона

Мин. 30,0м

Нива състезания

6102.2

Ниво А

OWG, WSC, WJC, WC, YOG

Ниво B

COC, UVS

Ниво C

NC,FIS, EYOF, JUN

Спецификация на трасето за паралелни състезания
Код
CL (m)

VD (m)

CA (o)

Критерии за Паралелни дисциплини

Измервания

Дължина на трасето (пропорционална на VD
PGS Паралелен гигантски слалом

400.0 м – 600.0 м

PSL Паралелен слалом

250.0 м – 400.0 м

Разлика във височините (пропорционална на CL)
PGS Паралелен гигантски слалом

1000.0 м – 200.0 м

PSL Паралелен слалом

80.0 м – 120.0 м

Наклон на пистата (среден)

16,0о (+/- 2,0о)

CL и VD трябва да са пропорционални помежду си - Напр. дълго трасе/голяма VD, късо
трасе/ малка VD
SW (m)

Ширина на пистата
PGS Паралелен гигантски слалом

Мин. 40,0m

PSL Паралелен слалом

Мин. 30.0m

144

Възможни са скокове
Изключения са възможни при
състезания и състезания на рампи.

градски

Критерии за старта
SA (m)

Стартова зона

Дължина 10,0m
Ширина 30.0m

SP (m)

Стартова платформа

Дължина мин. 6 м

Ширина в зависимост от стартовата врата

12,0m (+/-4.0m)

Наклон за засилване
SD (m)

Разстояние между стартовите врати

Мин. 6,0m

Препоръка: разстоянието между трасетата
Подреждане на трасетата
CD

GD

Разстояние между трасетата
PGS Паралелен гигантски слалом

9.0m – 12.0m

PSL Паралелен слалом

8.0m – 10.0m

Разстояние между вратите
PGS Паралелен гигантски слалом

20.0m – 25.0m

PSL Паралелен слалом

10.0m – 14.0m

Критерии за финала
FL (m)

Финална линия (ширина за всяко трасе)

Мин. 8.0m

FA (m)

Дължина на финалната зона

60.0m (на 0,0о)

FW (m)

Ширина на финалната зона

Мин. 30.0m

Нива състезания

6103

Ниво А

OWG, WSC, WJC, WC, YOG

Ниво B

COC, UVS

Ниво C

NC,FIS, EYOF, JUN

Стартова зона

Стартовата зона е част от трасето и определя цялата зона над и до стартовите
врати. Включва стартовата зона, зоната за подготовка на състезателя, стартовата
платформа и стартовата рампа и отделен коридор или зона, специално
проектирани за предоставяне на достъп до трасето за длъжностни лица, екипи,
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треньори и т.н. Трябва да има достъп обратно до обществените писти, без никой
да се налага влезте в състезателното трасе.
6103.1

Зона на старта
Стартовата зона трябва да бъде затворена за всички, с изключение на
участващите състезатели/отбори и отговарящите на условията служители на
отборите (състезатели, треньори, обслужващ персонал,) за да могат отборите да
се подготвят, без да бъдат прекъсвани от публиката, персонала и т.н. Трябва да
се осигури подходящ подслон/палатка за загряване на състезателите, които
изчзкват на старта.
Отделно запазени места за треньори, състезатели и сервизни техници за
отборите може да бъде определени в зависимост от нивото на състезанието.

6103.2

Зона за подготовка
Препоръчва се междинна зона за подготовка между стартовата зона и стартовата
платформа да бъде определена, посветена на състезателите, които са извикани
за да направят последната си подготовка, преди да бъдат извикани в Стартовата
платформа.

6103.3

Стартова рампа/платформа
Стартовата рампа трябва да бъде подготвена по такъв начин, че състезателите
да могат да стоят спокойно и да стартират бързо. Стартово устройство или
средство за отблъскване ще бъде поставено на старта. Спецификациите ще
бъдат адаптирани към нуждите на конкретните събития.

6104

Трасе

6104.1

Подготовка на трасето
Състезанията трябва да се провеждат на твърдо подготвена снежна повърхност.
Ако по време на състезанието вали сняг, Ръководителят на състезанието трябва
да се увери, че той снегът е отъпкан или, ако е възможно, отстранен от пистата.
Пистата трябва да бъде затворена най-малко 20 (двадесет) часа преди
състезанието. Пистата трябва да е възможно най-равна от едната до другата
страна. Снегът трябва да бъде уплътнен, за да осигури твърда повърхност снежна
повърхност. Използването на изкуствени средства за подготвяне на трасето е
разрешено (сол, вода и др.) На критични места от Организационния комитет може
да изисква да бъдат поставени предмети за безопасност (матраци, мрежи и т.н.),
както е описано в доклада за хомологация или по искане на Журито.
По цялата ширина на избраната писта, снегът трябва да бъде постоянно твърд,
така че да е възможно да се предложат равни условия за състезание и на двете
трасета.

6104.2

Класически единични състезания

6104.2.1

Характеристики на слаломното трасе
Идеалната слаломна писта, взимайки под внимание разликата във височините и
наклона, определени по-горе, трябва да включва серия от завои, подредени така,
че да позволяват на състезателите да комбинират максимална скорост и
прецизност на завоите. Трасето трябва да е симетрично и да не дава предимство
на goofy или regular състезатели.
Слаломът трябва да позволява бързо спускане през всички завои. Трасето не
трябва да изисква акробатика, несъвместима с нормалната техника. То трябва да
е технически сполучлива комбинация от фигури, подхождащи на терена, свързани
с единични или повече врати, позволяващи плавно спускане, но тестващи
различни умения в сноуборд техниката, включително промяна на посоката при
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различен радиус. Вратите никога не трябва да бъдат подредени само по линията
на наклона, така че да се налагат няколко пълни завоя, разнообразени с траверси.
6104.2.2

Общи характеристики на Гигантския слалом
За предпочитане е теренът да е вълнист и хълмист. Пистата трябва да е широка
поне 40 метра.
Инспекторът, натоварен с хомологация на пистата, преценява дали тази
минимална ширина е подходяща и ако се налага, може да разпореди
разширяване. Като изключение, ако е определено от инспектора или Техническия
делегат, пистата може да е широка по-малко от 40 метра.

6104.2.3

Брой врати в Слалома
Препоръчителен брой врати за слалома
Минимум: 35 врати
Максимум: 55 врати

6104.2.4

Брой врати в Гигантския Слалом
Препоръчителен брой врати за Гигантски слалом
Минимум: 25 врати
Максимум: 50 врати

6104.2.5

Разстояние между вратите за Слалом и Гигантски слалом
Разстоянието между коловете за завиване трябва да бъде:
В Слалома между 10 и 14м (препоръчително 11-13м)
В Гигантския слалом между 20 и 25 м (препоръчително 22-24м)
Разстоянието между коловете за завиване (банан):
В Слалома 5 до 6 м
В Гигантския слалом 10 до 17 м

6104.3

Паралелни дисциплини
Състезание, в което двама състезатели едновременно се състезават един до друг
по две паралелни трасета. Подреждането на трасетата, конфигурацията на
терена и подготовката на снега трябва да бъдат възможно най-идентични.

6104.3.1

Характеристики на PGS и PSL

6104.3.1.1

Избира се склон, достатъчно широк да позволи две или повече трасета, за
предпочитане леко вдлъбнат (да позволява наблюдаването на цялото трасе от
всяка точка). Вариациите на терена трябва да бъдат едни и същи по повърхността
на пистата. Цялото трасе трябва да има един и същ профил и трудност.

6104.3.1.2

Пистата трябва да разполага с лифт, който да подсигурява гладкото и бързо
протичане на състезанието.

6104.3.2

Брой врати
Препоръчителен брой врати за Паралелен слалом – 23-30 врати
Препоръчителен брой врати за Паралелен Гигантски слалом – 22 – 26 врати

6104.3.3

Разстояние между вратите
Разстоянието от кол за завиване до кол за завиване
за PSL – 10 – 14 метра (препоръчително 11 – 13 м.)
за PGS – 20 – 25 метра (препоръчително 22 – 24 м.)
Разстояние между коловете за завиване (банана)
За PSL 5 до 6м.
За PGS 10 до 17м.

6104.5

Безопасност, заграждения, боядисване
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6104.5.1

Заграждения
Трасето трябва да бъде затворено с мрежи от началото до края. Препоръчително
е да се определят местата, предназначени за треньори по трасето за наблюдение
на състезаващите се състезатели.

6104.5.2

Затваряне и промени по трасето
Когато трасето е затворено, само Журито има право да дава разпоредби за
промени на вратите и флаговете, да маркира и променя структурата на трасето
(неравности и т.н.)
Състезател, който влезе в затворено трасе ще бъде санкциониран от Журито
(изключение прави, когато трасето е затворено за разглеждане).
Фотографи и членове на отбори, които заснемат спусканията на състезателите,
имат право да бъдат позиционирани в затворените зони на трасето, с цел
документиране на състезанието. Журито може да намали общия им брой. Те ще
бъдат позиционирани от Журито и е възможно да останат само в тази зона.
Треньори, сервиз на отбора и т.н., на които им е позволено да седят в затворено
трасе също се определят от Журито. По същия начин, както за фотографите и
екипите с камери, броят, местата им и това доколко са разположени вътре в
огражденията, трябва да бъдат одобрени от журито.

6104.5.3

Инсталации за безопасност
Съгласувано с хомологационните изисквания пистата трябва да бъде
обезопасена с подходящо оборудване. Журито може да наложи допълнителни
мерки за безопасност.

6104.5.4

Маркиране на трасето и терена
За всички състезания, трасето, съгласувано с Журито, трябва да бъде маркирано
използвайки:
- Борови иглички или подобен материал разпръснати по трасето и/или
- Цветна боя използвана на участъците вертикално от врата до врата, ръба на
халфпайпа, зоната на излитане на скоковете, включително попивките и т.н.
хоризонтално по трасето (за SBX, SX), както и в близост до зоните с промяна
на терена, скокове, транзишъни, финалната линия и т.н.

6105

Финална зона

6105.1

Зоната за финиширане трябва да бъде ясно видима за състезателите, които
приближават финала. Тя трябва да бъде достатъчно широка и отлично
приготвена.

6105.2

Зоната за финиширане трябва да бъде напълно заградена. Не се допуска влизане
в зоната без оторизиран достъп.

6105.3

Инсталациите за финала и за обезопасяването трябва да бъдат обезопасени с
подходящи предпазни мерки.

6105.4

За състезатели, завършили своето спускане, трябва да се предвиди специална
зона, отделена от реалния финал. В тази зона или коридор трябва да е възможно,
да се осъществи контакт с медиите.

6105.5

Необходимо е да се обособят визуално разделени входове и изходи за
финалната зона.

6105.6

Финалната линия и маркировки.
Финалната линия е маркирана с две вертикални маркировки (или три или четири
за паралелни събития), надуваеми или вертикални банери. Инсталацията трябва
да бъде добре защитена.
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В PGS/PSL всеки финал трябва да бъде поне 8м широк (общо 16м), в GS и SL
финалът не трябва да е по-малко от 10м широк.
В крайни ситуации, Журито може да намали дистанцията, поради технически
причини или заради терена. Смята се, че ширината на финала е разстоянието
между два банера или поста за финала. Времеизмервателната оборудване е
поставено зад маркировката на финала, и то трябва да бъде добре защитено.
Финалната линия се маркира хоризонтално в червен цвят.
6105.6.1

В PGS/PSL финалната линия трябва да е паралелна със стартовата линия и да
бъде на еднакво разстояние от последната врата.

6106

Писта за загряване

Подходящи за загряване писти, затворени за външни лица, трябва да са на
разположение и колкото е възможно, техният профил трябва да се доближава до
този на състезателното трасе.

6200

Инсталации и необходими материали за състезанието

6201

Инсталации за старта и финала

6201.1

Стартови устройства за паралелните дисциплини
Два различни начина за старт с два вида стартови врати са възможни:
- Едновременен - Вратите се отварят едновременно и в двата манша и
състезателят не трябва да може да отвори вратата с бутане.
- Със забавяне - Вратите се отварят едновременно в първия манш. Във втория
стартовите врати се отварят според разликата във времената, постигнати в
първия манш. Състезателят не трябва да може да отвори вратата с бутане.

6202

Врати

6202.1

Флагчета за вратите
Триъгълните флагове за вратите (банери) трябва да бъдат 2 различни цвята и
трябва да бъдат използвани следните размери (допускат се леки разминавания):

Вратата се състои от един нисък чупещ се кол (завиващия кол) и един дълъг
слаломен кол (външен кол), които са съединени с триъгълен флаг. Вътрешната
страна на завиващия кол трябва да бъде – огъващ се (stubbie). Външният кол
трябва да бъде не огъващ се и добре фиксиран (особено при ветровито време).

Дължина на база:
Дължина дълга страна:
Дължина къса страна:

PSL/SL
100 см
80 см
45 см

PGS/GS
130 см
110 см
45 см

6202.1.1

За всички нива състезания е позволено да се използват PGS/GS флагове за
PSL/SL. За състезания ниво ЗОИ, СП,СК, МОИ и СК флаговете за PGS се
използват за всички PAR/SBX състезания.

6202.1.2

Триъгълният флаг трябва да е поставен под прав ъгъл (90о) спрямо линията на
наклона в долната част на вратата. Триъгълните флагове се прикрепят в основата
на вратата.

6202.1.3

Флаговете трябва да бъдат същия цвят като коловете (обикновено червен или
син)

6202.1.4

Флаговете трябва да бъдат от ветроустойчив материал.

6202.1.5

Рекламите по флаговете не трябва да намалява пропускливостта на вятъра или
да пречи на освобождаването механизма на флаговете.
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6202.2

Колове
Всички колове, използващи се в алпийските дисциплини, се разделят на твърди
(не чупещи се) и чупещи се колове. Препоръчително е да се използват два
различни цвята. В паралелните дисциплини, трасетата са два различни цвята.

6202.2.1

Твърди колове
Твърдите колове се използват като външни колове на вратата. Трябва да са с
кръгла, еднородна повърхност и диаметър минимум 20мм и максимум 32мм, без
чупещ елемент. Те трябва да са с такава дължина, че когато са забити в снега, да
изпъкват най-малко 1,80 м от снега. Трябва да са направени от не нацепващ се
материал (поликарбонатна пластмаса или материал с подобни качества).

6202.2.2

Чупещи се колове
Ниските колове (стъбис) са чупещи колове или чупещ материал с дължина не поголяма от 45см. от чупещия се елемент до края на кола, с облечен или кух връх.
-

Мека облицовка (около) 35см.
Дължина на основата (около) 25см.

6203

Времеизмервателна къщичка

6204

Времеизмервателно оборудване

Работната зона за измерване на време и данни трябва да осигурява работно
пространство за най-малко 2 души с маси и столове. Необходими са електрически
източници и отопление. Местоположението на времеизмервателната къщичка се
определено в съответния спецификации на трасето. Съоръжението трябва да е
устойчиво на атмосферни влияния, с подходящи подови настилки и отопляемо.
Трябва да има добър изглед към финалната линия. Тоалетните трябва да са
налични в близост. Също така вижте Изискванията относно засичане на времето и
Изискванията към доставчика на данни и времена (разширени изисквания
особено за големи събития).
За всички международни състезания е необходимо да има две синхронизирани
електронно изолирани времеизмервателни системи. Едната система е основна и
се нарича А. Другата система е резервна и се нарича Б.

За допълнителни детайли, моля погледнете правилника за времеизмерване.
Организаторът трябва да осигури система за данни и времеизмерване, която да
отговаря на следните изисквания: използва последните класирания за ФИС и КоК
Купа, както и изчислява състезателите с най-добри точки. Системата трябва да
осигури възможност да пресмята стартовите списъци, резултати от
квалификационни и елиминационни спускания, както и финалните резултати,
включително спечелените точки за КоК и ФИС.
6204.1

Времеизмерване на старта
Времеизмервателната уредба, поставена на старта, трябва да измерва точното
време, в което състезателят пресича стартовата линия (с крака си под коляното).

6204.2

Задействане на времеви импулс на Финала
По време на всички състезания, на финалната линия е необходимо да има
инсталирани две фотоклетки (хомологирани от ФИС). Едната система е свързана
със система „А“, а другата със система „Б“

6204.3

Кабел за времеизмерване
Необходими са минимум два отделни чифта окабеляване. Комуникацията трябва
да е на отделна двойка. Събитието от по-високо ниво може да изисква повече
окабеляване. За допълнителни детайли, моля погледнете правилника за
времеизмерване.
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6204.4

Времеизмерване без кабел
За състезания ниво ФИС, НК и КоК, по време на квалификацията може да се
използва безжично времеизмерване. Устройството за измерване трябва да
отговаря на стандартите на ФИС, описани в наръчника за времеизмерване.

6204.5

Ръчно времеизмерване
При квалификации, е задължително да има ръчно времеизмерване на старта и
финала. За повече информация, моля погледнете в наръчника за
времеизмерване.

6204.6

Времеизмерване за Квалификации и единични събития
Времето на всеки състезател ще бъде регистрирано с две независими
хомологирани системи за времеизмерване (виж също правилника за
времеизмерване).

6204.7

Времеизмерване за Финали
Тъй като стартът е едновременен, с две независими хомологирани системи за
времеизмерване, ще бъде регистрирана само разликата във времето между
състезателите на финала. Първият състезател, който прекъсне един от
сигналите, стартира хронометъра и получава времето „нула“, другият състезател
(2-ри) спира последователно часовниците (хронометри) и получава разлика във
времето от 1/100 от секундата на първия състезател.

6205

Стартови номера

6206

Озвучителна система

6206.1

Звукова система
Погледнете правило 2016.1-2

6206.2

Резултати на място (OVR)
Официално табло с резултати трябва да бъде поставено на старта и финала.
Схемите за сериите трябва да бъдат поставени на старта. Всички резултати и
документи, трябва да бъдат публикувани на таблото, намиращо се в зоната на
Финала. Същото правило е задължително, дори и в случай на излъчвания на живо
и/ или екран с данни.

6300

Официални лица в Алпийските сноуборд дисциплини

6301

Жури

6302

Директор на състезанието

Стартовите номера са номерирани с числа отпред, отзад и по ръкавите, за подобра видимост. За повече информация погледнете правилата за екипировка.

Погледнете правило 207

Състезания с по-висок ранг (UVS, WJC, YOG, WC, WSC и OWG), директорът на
състезанието от FIS е председател на Журито и носи отговорността на Рефер.
Вижте правила 2009 за повече информация. Погледнете правило 2009 за повече
информация.
По време на Всички Зимни Универсиади (UVS), председателят на FISU, одобрен
от FIS като Директор на състезанието за Универсиадата, има право на глас, като
член на Журито, за всички състезания.
По време на състезания от КоК, директорът на Състезанието е председател на
Журито. Вижте правила 2009 за повече информация. Моля погледнете
правилника за провеждане на Континентални Купи за повече информация.
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6303

6304

6305

Техническия Делегат

Основни задължения на Делегата :
- Да се увери, че всички правила и насоки от FIS се спазват
- Да наблюдава, че състезанието се провежда честно
- Да съветва Организаторите спрямо техните задължения
- Да бъде официален представител на FIS
Погледнете секция 2008 за повече информация.

Ръководител на състезанието

Ръководителят на състезанието е член на Организационния комитет и на Журито.
За допълнителна информация погледнете раздел 2004.1.
В Алпийските дисциплини, неговите/нейните задължения са:
- Да бъде в тесни взаимоотношения с курорта домакин.
- Да наблюдава тренировката и всички фази на състезанието.
- Заедно с ТД, наблюдава позицията на всички отговорници по постовете и
постовите съди.
- Трябва да се увери, че всички отговорници по постовете и постовите съди са
оборудвани с устройства за комуникация, че са запознати със задачата, която
се изисква от тях и че са в състояние да общуват ефективно по радиото на
избрания състезателен език (английски).
- Трябва да присъства на всички ТК.

Рефер

За всички състезание от по-висок ранг, Реферът трябва да бъде от различна
националност от ТД и Ръководителя на състезанието.

6305.1

Права и задължения на Рефера
- Стартовия жребий;
- Инспекцията на трасето веднага след нареждането му. Той може да бъде сам
или придружен от друг член на Журито.
- Лицето, което подрежда трасето и всички членове на Журито, ако по някаква
причина не са присъствали на инспекцията, трябва да бъдат информирани за
промени като премахване или добавяне на врати.
- Получава всички доклади от Стартовия Рефер и Рефера на Финала, както и от
официалните Длъжностни лица за състезанието, относно нарушения на
правилата, грешки при преминаването на вратите след всяко спускане или
състезателна фаза, както и след края на състезанието.
- Проверява, подписва и публикува доклада на Рефера след всяко спускане.
Публикува го на официалното табло или във финалната къща списъка с
имената на състезателите, които са дисквалифицирани, номера на вратата,
на която е възникнала грешката, имената на съдиите, които са забелязали
грешката, водеща до дисквалификация и точното време на публикуването и.
- Изпраща доклад до ФИС в специални случаи, в които има различие в
мнението на Журито или в случай на тежка контузия на състезател.

6305.2

Сътрудничество с ТД
Реферът и неговият асистент, трябва да работят в тясна връзка с ТД.

6306

Отговорник трасе / Chief of Course

6307

Секретар на състезанието

Моля погледнете правило 2004.3
Моля погледнете правило 2004.7
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6308

Трасьор / Course Setter

Трасьорът на трасето е назначен от Журито на състезанието (ако не е избран от
ФИС) и е обявен на ТК преди състезанието. Преди да нареди трасето, той трябва
да проведе инспекция съвместно с Журито и лицата, отговорни за трасето
(ръководителя на състезанието и отговорника за трасето.

За състезания от най-високо ниво СК,СП,ЗОИ, може да се приложи допълнителен
протокол за избор на Трасьор. По време на всички състезания работата на
трасьора се контролира от Журито (Директора на състезанието за големи събития
и WC).
6308.1

Назначаване

6308.1.1

За състезания ниво СК,ЗОИ,СП,СЮП, назначенията се правят от ФИС (само
опитни трасьори).

6308.1.2

За всички други международни състезания, включени в календара на ФИС,
назначаването на трасьора се прави от Журито. Журито или Организационния
Комитет.

6308.2

Права на Трасьора

6308.2.1

Да препоръча въвеждане на промени по трасето и мерките за сигурност.

6308.2.2

Наличие на достатъчен брой работници по трасето за нареждането му, така че
Трасьорът да може да се концентрира единствено върху дейностите по редене на
трасето.

6308.2.3

Да му бъдат осигурени всички необходими материали от Ръководителя на
оборудването.

6308.3

Задължения на Трасьора

6308.3.1

За да може да нареди трасето подходящо, спрямо терена, снежната настилка и
способностите на състезателите, Трасьорът трябва да проведе инспекция на
терена, заедно с ТД, Реферът, Ръководителят на състезанието и отговорникът на
трасето.

6308.3.2

Трасьорът, трябва да вземе предвид наличните измервания за сигурност.

6308.3.3

Трасьорът, трябва да се погрижи да нареди симетрично трасе, за да не е в полза
нито на карачи Regular, нито на карачи Goofy. Между старта и първата врата, не
трябва да има завой.

6308.3.4

Трасето трябва да е напълно готово и подредено, не по-късно то старта на
разглеждането, за на пречи на състезателите по време на инспекцията.

6308.3.5

Подреждането на трасето е задача на Трасьора. Той е отговорен за спазването на
правилата на правилника и се съветва с членовете на Журито.

6308.3.6

Трасьорът трябва да участва във всички ТК.

6308.3.7

Трасьорът трябва да работи съвместно с Членовете на Журито.

6309

Официални лица на старта и финала

6309.1

Стартов Рефер/Арбитър
Моля погледнете правило 2004.4
В Алпийските дисциплини, Стартовият Рефер има допълнителната отговорност
да наблюдава устройството на старта, стартовата пръчка и вратата на старта, да
дава стартовите команди, да проверява цветните потници, да раздава
състезателните номера, да подрежда състезателите на старта, да контролира
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публиката, да организира стартовата
включително ръчното времеизмерване.

зона

и

други

подобни

дейности,

6309.2

Асистент на Стартовия Рефер/Арбитър
В зависимост размера на състезанието,
необходимия брой Асистенти.

6309.2.1

Стартер
Стартерът е отговорен за предупредителния сигнал преди стартиране и за
подаване на стартовите команди. Той назначава Асистент Стартера като
супервайзер към състезателите и проверява дали състезателите носят правилно
своите стартови номера, каски по време на инспекцията, тренировката и
състезанието. Стартерът трябва да има контакт с Журито.

6309.2.2

Асистент на Стартера
Асистента на стартера е отговорен да вика състезателите на старта спрямо
следвайки реда на стартиране.

6309.2.3

Други асистенти на старта
За да се осигури добро провеждане на състезанието, е необходимо да се
назначат достатъчен брой стартови асистенти.
- Контролиране на публиката : достъп до трасето, доста до старта
- Операции, свързани с устройството за стартиране
- Разпределяне на номерата
- Ръчно времеизмерване
- Табла с резултати
- Организация на стартовата зона

6309.3

Реферът на Финала
Моля погледнете правило 2004.5

трябва

да

бъдат

номинирани

В Алпийските дисциплини, Стартовият Рефер има допълнителната отговорност
да наблюдава преминаването през финалната линия, реда на финиширане на
състезателите и други подобни дейности, като DNS,DNF,DSQ и др.
Други подобни отговорности на Реферът на финала: Той може да приема
протести в зоната на Финала. Той трябва да докладва за протестите веднага на
членовете на Журито.
6309.4

Асистент на Реферът на Финала
В зависимост размера на състезанието,
необходимия брой Асистенти.

6309.5

Други асистенти на Финала
За да се осигури добро провеждане на състезанието и да се определи реда на
финиширане на състезателите, е необходимо да се назначат достатъчен брой
стартови асистенти. Официалните лица на Финала асистират на Журито с
DNS,DNF и DSQ постановленията.
- Контрол на публиката
- Съдия на финалната линия
- Събиране на номерата
- Ръчно времеизмерване
- Табло с резултати
- Организация на зоната на финала
- Смесени зони

6310

Екип на състезанието
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трябва

да

бъдат

номинирани

6310.1

Отговорник контролни съдийски постове
Отговорникът на контролните съдийски постове организира и наблюдава работата
на различните постове. Той разпределя поста, за който всеки съдия ще трябва да
отговаря и поставя съдиите на позиция. В края на първото спускане и в края на
състезанието, той събира картоните на всички постови съдии и ги представя на
Рефера. Той трябва своевременно да раздаде на постовите съдии необходимите
материали (моливи, стартови списъци, картони, инструменти за поддръжка на
трасето и т.н.). Той трябва да бъде подготвен да предложи помощ с
поддържането на трасето или да държи зрителите далеч от трасето. Той трябва
да се увери, че маркирането на вратите е извършено на време.

6310.2

Постовият съдия / Отговорник на секцията
Постовите съдии са разположени по дължината на цялото трасе така, че да могат
да имат видимост до всички врати и препятствия по трасето. Постовият съдия е
отговорен за наблюдаването на една или повече врати Съдията трябва да
наблюдава дали преминаването на състезателя е било правилно. Той трябва в
писмен вид и / или незабавно по радиото, да съобщи за всякакви грешки или
нарушения на правилата. Той трябва да изпълнява и други важни функции, всички
от които са описани подробно в член 6403 Съдийстване на врати.
Всеки съдия е длъжен да бъде много добре запознат със правилата свързани с
състезанията Алпийски дисциплини, по-специално с тези правила, касаещи
DNF,DSQ.

6310.3

Подготовка и поддръжка на трасето

6311.3.1

Екип за боядисване
Необходим е специален екип, оборудван със ски, който има отговорността, в
тясна връзка с Журито, Отговорникът за трасето, да оцвети ( с подходящи цветни
помпи) всички необходими части на всички съоръжения, като същевременно
осигуряват необходимите условия, за изпълнение на всяка една фаза от
състезанието.
Спрямо метеорологичните условия и условията по трасето, броят на екипа може
да по-голям.
Те са под контрола на Отговорника на трасето и ръководителя на състезанието.

6311.3.2

Завличачи по трасето
Необходим е специален екип, оборудван със ски или сноуборд, който има
отговорността, в тясна връзка с Журито, Отговорникът за трасето, да поддържа
всички части на трасето, като същевременно осигуряват необходимите условия,
за изпълнение на всяка една фаза от състезанието. Те са под контрола на
Отговорника на трасето и ръководителя на състезанието. Спрямо
метеорологичните условия и условията по трасето, броят на екипа може да поголям.

6311.3.3

Екип поддържане на трасето и вратите
Необходим е специален екип от хора, които имат отговорността, в тясна връзка с
Журито, Отговорникът за трасето и Техническия съветник, отговорниците на
постовете, да поддържа всички части от трасето. Това включва премахването на
сняг, подмяна на врати, корекция и/или подмяна на оборудването за безопасност,
за да може да се проведе добро състезание. Те са под контрола на Отговорника
на трасето. Спрямо метеорологичните условия и условията по трасето, броят на
екипа може да по-голям.

6310.5

Отговорника на оборудването по трасето и техническо оборудване
Моля погледнете 2004.10
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6310.6

Медицински екип
Моля погледнете 2004.8 и 2004.9

6311

Отговорник резултати

Моля погледнете правило 2004.6
Следните длъжностни лица са под негова отговорност:
- Отговорник времеизмерване
- Отговорник калкулации и неговия асистент

6311.1

Отговорник Времеизмерване
Отговорникът за времеизмерването отговаря за точността на времеизмерването.
Времената трябва да бъдат достъпни до Секретариата на състезанието и
отговорника на резултатите за незабавни калкулации и публикации. Те също са
отговорни за записването на данните. Отговорникът на времеизмерването може
да избере свой асистент.

6311.1.1

Асистент на отговорник на времеизмерването
Два асистент-а работят с ръчното времеизмерване, спрямо правилата описани в
2020.2.4. Единият отговорник поддържа пълен запис на регистрираните от
състезателите времена.

6311.2

Отговорник изчисления
Отговорникът на изчисленията отговаря за навременното и точно производство на
резултати. Отговорникът на изчисленията контролира незабавното обявавяне (вж
2020.2.1 и 6206.2) и дублиране на стартови списъци, схеми, неофициални
резултати и публикуване на официални резултати след изтичане на интервала за
протест или след като подадени протести са решени.
Отговорникът на изчисленията се наблюдава от Ръководителя на резултатите,
работи в тясно сътрудничество със секретаря на състезанието (2004.7) и може да
избира помощници.

6400

Контрол на вратите и финала

6401

Преминаване на вратата

6401.1

Една врата е премината правилно, когато поне предния му крак е фиксиран за
автомата на борда и целия борд пресече линията на вратата. В случай на падане,
състезателят трябва да пресече линията за завиващата врата.

6401.2

Линията на вратата с триъгълен флаг в слалома, паралелния слалом, гигантския
слалом, паралелния гигантски слалом и сноуборд кроса е продължението на
линията, преминаваща покрай завиващия кол, която свързва двете точки на
основата на флага.

6401.3

Ако състезател извади кол от вертикалната му позиция преди борда и двата крака
на състезателя да са пресекли линията на вратата, бордът и краката все пак
трябва да пресекат оригиналната линия на вратата(цветната маркировка в снега).
В случай, че високият или ниският кол липсва, състезателят е длъжен да завие
около оригинално маркираното място, за да се зачете вратата за правилно
премината.

6401.4

Забрана за продължаване след грешка при преминаването
Ако състезател пропусне врата и не се върне, за да я премине правилно, той вече
няма право да премине през следващите врати и трябва да напусне трасето
възможно най-скоро.
Ако състезателят не се съобрази с тази забрана, той може да бъде наказан от
Журито със санкция която да е дисквалификация и/или парична глоба.
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Счита се, че състезателят е осъзнал грешката си, ако той неправилно премине
две или повече врати и очевидно се отклони от линията на правилно пресичане
на линията на вратите.

6402

Отговорност на състезателя

6402.1

Състезател в случай на допусната грешка или падане може да отправи въпрос
към постовия съдия. Когато е възможно, постовият съдия трябва да информира
състезателя дали е допуснал грешка, която води до наказание / дисквалификация.

6402.2

При всички случаи с ясен, решителен тон съдията контролен пост отговаря на
въпроса на състезателя или го информира с една от следните реплики:
“GO!” – ако състезателят няма да подлежи на наказание / дисквалификация, тъй
като контролният пост не е отчел неправилно преминаване на вратата.
“Back!” – ако състезателят подлежи на наказание / дисквалификация.

6402.3

По принцип постовия съдия използва тези думи на родния си език. Състезателят
би трябвало да научи тези изрази и може да е от полза, ако те бъдат съобщение
на техническата конференция.

6402.4

Състезателите носят пълна отговорност за собствените си действия и не могат да
държат съдията отговорен.

6403

Постови съдии / Съдийство на вратите

6403.1

Съдийски картони
Всеки постови съдия получава картон, в който трябва да запише съответната
информация:
- Името си
- Номер на контролния пост / секция, за която отговаря
- Обозначаване на спускането (1ри рън или 2ри рън/ Квалификации или Финали)

6403.1.1

Ако състезател не премине правилно през вратата, спрямо 6401, постовият съдия,
незабавно трябва да отбележи следната информация в неговия картон:
- Стартовия номер на състезателя
- Ако постовият съдия отговаря за повече от една врата, вписва и номера на
вратата
- Буквата “F” (fault)
- Схема на извършеното нарушение (абсолютно задължително)

6403.2

Общи задължения на Постовите съдии

6403.2.1

Постовият съдия трябва също да следи, дали състезател приема външна помощ.
Дори и най-минималната помощ към състезателя се наказва. Подобна грешка
също бива незабавно описана в картона.

6403.2.2

Всеки съдия е длъжен да бъде много добре запознат със състезателния
правилник и трябва да следва инструкциите на Журито.

6403.2.3

Ако съседен съдия, член на Журито или Официално лице от Видео Контрола
докладва за грешка на състезател, различаваща се от тази на постовия съдия на
въпросния контролен пост, Журито свободно ще тълкува тези бележки с оглед на
евентуално санкциониране на състезател или на решение относно протест.

6403.2.4

Решенията на постовия съдия трябва да са ясни и непредубедени. В случай на
колебание, постовия съдия трябва да се придържа към принципа „ да се отсъжда
в полза на състезателя, въпреки съмнение за грешка”.
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6403.2.5

Постовият съдия трябва да отсъжда грешка само когато той е убеден, че такава е
била направена. В случай на протест той трябва да може обясни ясно и
убедително как грешката е била извършена.

6403.2.6

Ако постовият съдия се колебае дали е била допусната грешка, той може да се
консултира със съседен постови съдия за потвърждение. Той дори може да
поиска чрез член на Журито кратко прекъсване не състезанието, за да се
проверят следите, оставени по трасето.

6403.2.7

Постовият съдия не трябва да се влияе от мнения на публиката при своите
отсъждания. Постовите съдии трябва сами да сформират собственото си мнение.

6403.2.8

Отговорността на съдията на вратата започва с приближаването на състезателя
към първата врата, която той наблюдава, и приключва, когато състезателят е
преминал през последната врата от неговата секция.

6403.2.9

Във съответствие с инструкциите, дадени от Журито, Отговорникът на
контролните постове (или негов помощник) събира всички съдийски картони. След
това той ги предава на Рефера.

6403.2.10

Всеки постови съдия, който е записал нарушение, водещо до дисквалификация /
наказание или е бил свидетел на инцидент, водещ до условно повторно спускане,
трябва да е на разположение на Журито до уреждането на възможни протести.

6403.2.11

Техническият делегат е отговорен да освободи постовия съдия, който е на
разположение на Журито.

6403.2.12

Постовият съдия трябва да бъде поставен на изолирана и безопасна позиция. Той
трябва да бъде разположен така, че да може добре да наблюдава терена, вратите
и участъка от трасето, за който той отговаря - достатъчно близо, за да може да
изпълни необходимите действия и същевременно достатъчно далеч, за да не
пречи на състезателя. С цел безопасност и разпознаване се препоръчва съдиите
на контролните постове да носят цветни номера/потници.

6403.2.13

Организаторът трябва да подсигури допълнителни съдии за контролните постове
в случай, че е необходима смяна по постовете. Организаторът може да събере
постовите съдии за окончателни инструкции в присъствието на Отговорника на
контролните постове. Ако е необходимо, TD може да участва по време на
инструкциите.

6403.2.14

Постовият съдия трябва да е на своята позиция преди старта на състезанието.

6403.3

Допълнителни задължения на постовите съдии
Постовите съдии може да изпълняват и следните задължения: да подменя
разкъсани или паднали флагове, поддържа и поправя своята секция от трасето,
да поддържа трасето чисто.

6403.3.1

Да подменя падналите колове на тяхното точно място

6403.3.2

Ако на състезател му е било попречено по време на неговото спускане, той
трябва незабавно да напусне състезателното трасе и да докладва на най-близкия
съдия контролен пост. Постовият съдия трябва да запише подробностите от
инцидента в своя съдийски картон и да го предаде на Журито в края на 1вия или
2рия манш. Постовият съдия трябва да поиска от въпросния състезател незабавно
да докладва на Арбитъра или друг член на Журито.

6403.4

Подпомагане на Постовите съдии
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6403.4.1

Организаторът трябва да разполага с резервни постови съдии, които да сменят
контролни постове по време на състезанието (или за втория манш), ако замяна се
налага.

6403.4.2

В особено трудни места, помощник за вратите, който да помогне на съдията на
вратата.

6403.4.3

Достатъчно резервни врати в съответния цвят. Тези резервни колове трябва да се
държат и поставят на място достатъчно встрани, за да не объркват
състезателите. Резервните колове трябва да бъдат поставени под наклон в снега,
сочейки надолу по безопасни причини и по възможност с вече прикрепени
флагове.

6403.4.4

По време на цялото състезание, всички съдии на вратите трябва да бъдат
оборудвани с радиостанции, за да осигурят комуникация с финала, или друго
длъжностно лице, назначено от Журито.

6404

Незабавно обявяване на санкции / Грешки за дисквалификация

6404.1

В Алпийските сноуборд дисциплини, постовият съдия незабавно трябва да
сигнализира при извършване на грешка, която води до дисквалификация.

6404.2

Незабавното сигнализиране при грешка може да бъде направено по следните
начини:

6404.2.1

При добра видимост чрез вдигане на флаг със съответен цвят.

6404.2.2

При лоша видимост или мъгла чрез звуков сигнал.

6404.2.3

Чрез други способи, подсигурени от Организатора и одобрени от Журито.

6404.3

Незабавното оповестяване не освобождава съдията от задължението му да
вписва в картона всички нарушения.

6404.4

Постовия съдия е длъжен бъде на разположение
информация на членовете на Журито при поискване.

6405

Преминаване през финалната линия

на Журито и да дава

Финалната линия трябва да бъде пресечена:
с поне един крак, прикрепен към дъската
с двата крака в случай на падане непосредствено в зоната на финала. В този
случай. Времето спира, когато някоя част от тялото или оборудването на
състезателя премине през системата за измерване на времето.

-

6406

Видео Контрол

Когато организаторът разполага с техническата инсталация за официален
видеоконтрол, журито ще назначи официален видеоконтролер. Задълженията на
видеоконтролера са да наблюдава преминаването на състезателите по
трасето/пистата. Официалният видеоконтролер трябва да даде съвет на Журито
за окончателно решение относно дисквалификация / санкция.
На всички състезания в международния календар се препоръчва използването на
видео контрол.
В FIS състезания от по-високо ниво (ЗОИ, СП, СК, МОИ и МСП) използването на
видео съдийството/контрол за състезания в сноуборд алпийските дисциплини е
задължителен.
На големи събития (ЗОИ, СП, СК, МОИ и МСП) минимум два екрана с
подходящ размер и качество на разделителна способност трябва да са налични в
мястото за видеоконтрол. Излъчванията на живо от телевизионната продукция,
както и забавени изображения 0трябва да бъдат осигурени поне от два ъгъла на
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камерата на цялото състезателно трасе (вж. към ръководството за телевизионно
излъчване). В идеалния случай видеоконтролерът има отделно устройство на
разположение за преглед. На старта също са необходими и монитори с предаване
на живо, както и при позицията по трасето на Директора на състезанието.

6500

Описание на формата на състезанието и сериите

6501

Single format – Две спускания

6501.1

Ограничения за второто спускане / манш 2106.2
Второто спускане може да бъде проведено на същото трасе, но вратите трябва да
бъдат прередени. Първите 15 жени и първите 25 мъже класирали се в първия
манш се класират за втория манш. В състезания от Континентални купи и пониски нива Журито може да позволи 45 мъже и 25 жени да стартират във втория
манш, ако времето позволява това. Това трябва да бъде обявено поне 1 част
преди старта на първия манш.
Първите 15 жени и първите 15 мъже в класирането от първия манш стартират в
обратен ред във втория манш. Останалите състезатели стартират според
класирането си в първия манш.

6503

Двоен формат / Dual Format

6504

Паралелни състезания / Parallel events

6504.1

Паралелна квалификационна система
От самото начало се подреждат паралелни трасета. Тези трасета трябва да са
същите или подобни на трасетата за финалите.
Тази квалификационна система се състои от два манша, които когато е възможно
трябва де се проведат в един и същи ден.

6504.1.1

Първи манш – Квалификационно спускане
В Квалификационния манш всички състезатели са подредени според ранглистата
на ФИС (с изключение на първите 16, за които се провежда жребий). Всеки
състезател прави едно спускане с времеизмерване – нечетните номера (1, 3, 5…)
по червеното трасе, четните номера (2, 4, 6,…) по синьото трасе.
Първите 16 по всяко трасе, се класират за втори манш – Елиминационна
спускане.
Ако има равенство на 16тата позиция, всички класирали се на нея продължават
напред във втория манш.
При равенство в елиминационното спускане, се класира съсътезателят с по-добро
квалификационно спускане

6504.1.2

Втори манш – Елиминационно спускане
Началният ред на втория манш е обратен на резултатите от първото спускане на
всяко трасе. Състезателите разменят своите трасета (състезавалите се по
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Събитието в единичния формат (без паралелно спускане) трябва винаги да се
решава от две спускания на две различни трасето. Когато е възможно, и двете
спускания/манша трябва да се проведат в един и същи ден.

Всички състезатели се подреждат спрямо по-доброто класиране от ранглистата
на ФИС СК/КоК/ФИС, с изключение на първите 16, които се разбъркват в
произволен Жребий. Всеки състезател има един рън с времеизмерване – не
четните числа (1,3,5) карат на червеното трасе, а четните (2,4,6..) на синьото
трасе. Всички класирали се на червеното и класиралите се на синьото стартират
на другия цвят трасе в следващото спускане.
Стартовият ред за второто спускане е същия като в първия манш.
Финален резултат: Времената от двата манша се събират заедно (едно спускане
на червеното и едно на синьото трасе).

червеното трасе от първия манш ще се състезават на синьо трасе през вторият и
обратно).Крайните резултати след елиминационния манш ще бъдат общото
време от двете спускания. В топ 16 състезатели с валидно време за мъже и жени
преминават към финалната фаза.
Ако двама или повече състезатели напредват към финалната фаза, включително
равенства за последната допустима позиция за финалите (4-та, 8-та, 16-та) след
изравнени две квалификации, предимство печели състезателят който има подобро единично спускане, като време. Ако все още са изравнени, равенството ще
бъде решено от позицията на стартиране. Състезателят с по-лоша позиция ще
получи по-добър ранг.
6504.1.3

Малко състезателно поле
В случай на по-малко състезатели (32 състезатели), кръгът за елиминация може
да се извърши с 8 състезатели на трасе (общо 16).

6504.2

Квалификация с отделно трасе

6504.3

Елиминационни финали / KO (Knock out) Finals / Директни Елиминации

6504.3.1

Паралелните финали се състоят от:
- 1/8 финали
- 1/4 финали
- 1/2 финали
- малък и голям финал

6504.3.1.1

1/8 финали
Победителите в осминафиналните серии се квалифицират за 1/4 финалите.

6504.3.1.2

¼ финали
Победителите в четвърт финалните серии се квалифицират за 1/2 финалите.

6504.3.1.3

½ финали
Победителите в полуфиналните серии се квалифицират за големия финал.
Загубилите полуфиналните серии се квалифицират за малкия финал.

6504.3.1.4

Малък и Голям финал
Победителят от Големия Финал заема 1во място. Победеният от Големия Финал
заема 2ро място.
Победителят от Малкия Финал заема 3то място. Победеният от Малкия Финал
заема 4то място.

6504.3.1.5

Ако за квалификациите е използвана Система за квалификации с паралелни
трасета (чл. 6503.1) или в случай на малко състезателно поле (6503.1.3), се
позволяват Финали само с 8 мъже и 4 жени.
Необходимо е Журито да оповести това на Техническата конференция преди
състезанието.

6504.3.1.6

Местата от 5то до 8мо и местата от 9то до 16то се определят спрямо времената в
квалификационния манш (маншове). При всички случаи, състезател
квалифицирал се в дадена група, остава в тази група, дори ако неговото
квалификационно време е било по-слабо от едно или повече квалификационни
времена на състезатели, елиминирани в по-долна група.
Т.е.: Веднъж щом състезател се е квалифицирал в първите 8, състезателят ще
остане в първите 8 в крайното класиране.

6504.3.1.7

DNS в Паралелни Финали
Ако състезател не стартира в 1/8 или 1/4 финалите, той автоматично ще бъде
класиран на 16то място (1/8) или 8мо място (1/4). Ако двама или повече
състезатели не стартират, те ще бъдат класирани (15/16) и (7/8) според техните
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квалификационни времена (и така нататък с трима или повече нестартирали
състезатели).
Ако съсътезател не стартира виж 6702.4.3
Ако състезател не стартира в първия манш на малкия или големия финал,
другият състезател трябва да стартира само веднъж.
6504.3.2

Формат директни елиминации с 2 спускания – Финали с два манша / 2 Runs KO
final format
Всяка двойка състезатели се състезава в два манша. Състезателите си разменят
трасетата за втория манш. Времевата разлика във финиширането на двамата
състезатели се регистрира.
След втория манш разликите от двата манша се събират. Състезателят с помалка разлика продължава в следващия кръг. Максималната разлика във
времената е изчислената наказателна разлика, максимум 1,5 секунди.
Ако разликата от двата манша е равна, победителят от втория манш продължава
в следващия кръг.
(Ако се използва стартова врата със забавяне и двамата състезатели финишират
едновременно, състезателят, който е загубил първия манш, е победител).
Състезател, който не е завършил или е бил дисквалифициран в първия манш,
стартира във втория с 4% (макс. 1,5 сек.) наказание (виж чл. 6503.2.3 наказателно
време).
Ако състезателите са равни и в двата манша, състезателят, който е имал подобро квалификационно време, продължава в следващия кръг. В случай, че и
двамата състезатели имат еднакво квалификационно време (=общо време от
квалификационния и елиминационния манш), равенството се решава в
зависимост от правило 6504.1.4 най-добрия манш от 2.
Състезател, който не е стартирал в първия манш (DNS) получава наказателно
време. Когато и двамата състезатели не стартират в първия манш, състезателят,
който победи във втория манш автоматично продължава в следващия кръг.
Когато и двамата състезатели не стартират във втория манш, състезателят, който
е победил в първия манш автоматично продължава. В допълнение, когато
единият състезател е DNS, а другият състезател от двойката е DSQ,
състезателят, който не е стартирал получава наказателно време за първия манш,
във втория манш състезателят, който е стартирал (но е бил DSQ) продължава в
следващия кръг.

6504.3.2.1

Сформиране на сериите за Паралелни Финали – Формат с два манша
Сформират се 8 серии както следва, използвайки резултатите
Квалификациите:
Групи
Жени и Мъже
Място 1 – Място 16
Място 8 – Място 9
Място 5 – Място 12
Място 4 – Място 13
Място 3 – Място 14
Място 6 – Място 11
Място 7 – Място 10
Място 2 – Място 15

6504.3.2.2

Стартов ред
Във всяка двойка състезателят, който е вписан първи или съответно отгоре на
двойките ще прави първото си спускане по червено трасе. Следвайки реда в
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таблицата от горе надолу, всички групи се състезават последователно. За втория
манш състезателите си сменят трасетата. Всички маншове във паралелните
финали използват тази система.
6504.3.2.3

Наказателно време
Наказателното време се изчислява като се използва най-доброто време от
квалификациите при жените и мъжете. 4% от това време с максимум от 1,5
секунди се прилага при паралелните финали.
Във всички случаи разликата във времената във всяка серия през първия манш
не може да бъде по-голяма от наказателното време. Т.е. ако действителната
разлика е 3 секунди, а наказателното време 1,5 секунди, тогава изоставането, с
което ще стартира загубилия състезател ще бъде 1,5 секунди.
Ако двамата състезатели са равни след втория манш според съответните им
наказателни времена, състезателят, който е победил във втория манш
продължава в следващия кръг. Ако и двамата състезатели са дисквалифицирани
във втория манш на една и съща врата, състезателят, който е победил в първия
манш продължава в следващия кръг.

6504.3.2.4

IRM-и при повторно спускане
Състезателят, който е дисквалифициран или не финишира в първия рън от кръг,
ще стартира с наказателно време във втория рън.
Състезателят, който е дисквалифициран или не финишира е елиминиран.
В случай, че и двамата състезатели не финишират, състезателят, който е
преминал повече врати:
В първия рън: печели първия рън с наказателно време
Във втория рън: продължава в следващия кръг
Ако и двамата състезатели не финишират, спрат, паднат или са
дисквалифицирани на една и съща врата решението ще се разбие според
правило 6503.3.2. В големия и малкия финал равенството няма да бъде
разрешено.

6504.3.3

Формат директни елиминации с 1 спускане – Финали с един манш / 1 Run KO
final format
Всяка състезателна двойка прави само един манш
Състезателят с по-добър квалификационен ранг може да избере червено или
синьо трасе. Изборът трябва да бъде направен не по-късно от момента, в който
състезателят влезе в Стартова платформа.
В случай, че един или и двамата състезатели не завършат трасето, състезателят
завършил повече врати ще премине към следващия кръг.
Ако и двамата състезатели не завършат трасето на една и съща врата или са
изравнени на Финалната линия, състезателят с по-добър квалификационен ранг
преминава към следващия кръг. В малки и големи финали равенства на една и
съща врата или на финалната линия няма.

6504.3.3.1

Сформиране на сериите за Паралелни Финали – Формат с един манш
Сформират се 8 серии както следва, използвайки резултатите
Квалификациите:
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Групи

6600

Фази и провеждане

6601

Заявки

Жени и Мъже
Място 4 – Място 13
Място 5 – Място 12
Място 8 – Място 9
Място 1 – Място 16
Място 2 – Място 15
Място 7 – Място 10
Място 6 – Място 11
Място 3 – Място 14

Процедурите за участие са описани в общите правила – секция 215

6601.1

Възрастови ограничения
Във всички ФИС състезания, възрастовите ограничения се прилагат, за да може
да има участници за всички нива състезания. Моля погледнете общите правила –
секция 2014.

6602.2

Квота
Във всички ФИС състезания, се прилагат ограничения за квотите според вида и
нивото на събитието. Вижте списъците с квотите за различните нива състезания.

6602

Техническа конференция

6603

Обявяване на формата

6604

Жребий / Стартов ред

6604.1

Стартов ред и Разпределяне/Поставяне (Seeding)

6604.1.1

Състезателите ще бъдат подредени по ред на текущия списък с точки на FIS.
Състезател, който не присъства в последните валидни FIS точки списък се
причислява към тази група състезатели без точки.

6604.1.2

На Континенталната купа състезателите ще бъдат подредени по ред на
съответното място в ранглистата за Континенталната купа или списък с точки от
FIS, взима се рангът,който е по-добър, до място 30 от списъка на поставяне. От
31 място нататък атлетите ще бъдат сортирани в низходящ ред на техните FIS
точки. На първото състезание за Континенталната купа за сезона ще бъде зето
под внимание финалното класиране на Континенталната купа от предходния
сезон.Ако състезателите са изравнени, по-добрият ранг в класирането на Купата
решава тяхната позиция. Ако все още са изравнени, по-добрият ранг в списъка с
точки на FIS ще реши тяхната позиция. Ако все още са изравнени, тяхната
позиция ще бъде решена чрез жребий.

6604.1.3

На Световна купа и Световното първенство състезателите ще бъдат подредени
по ранг за съответното събитие в Стартовият лист на Световната купа (WCSL) до
30 място на списък за поставяне. От 31 място нататък атлетите ще бъдат
сортирани в низходящ ред на техните FIS точки. Ако състезателите са изравнени,

Форматът, който ще се използва за квалификации и финали, както и схемите,
трябва да се оповестят на първата ТК, по време на тегленето на Жребия.
Форматът се избира от Журито и може да бъде различен от този, който е обявен в
Поканата.
Във форсмажорни обстоятелства, Журито може да смени Формата на
състезанието, но те са длъжни да го обявят преди да започне разглеждането.
Виж правило 2017, 2022,2023 и 2024.
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този с по-добрият ранг във 2-ра категория, FIS точки или WCSL, ще реши тяхната
позиция. Ако все още са равни позицията ще бъде решена чрез жребий.
6604.1.4

Първата група се състои от 16 и може да бъде намалена до 10, ако има по-малко
от 30 състезатели или друг брой, определен от журито.
Провежда се жребий на случаен принцип за първата група. Останалите
конкуренти ще бъдат зпоставени според техния ранг описан в критерии за
засяване в предишни правила 6604.1.3. Всички състезатели без точки ще бъдат
изтеглени.

6604.1.5

За стартове на ЗОИ се използват специфични правила.

6604.2

Промени след Жребия
Никакви промени, допълнения или замествания не са разрешени в нито един
Стартов ред след Жребия.

6604.3

Стартов ред в извънредни условия „snowseed“
В извънредни условия журито може да промени стартовия ред за квалификацията
(когато вали сняг и т.н.). Група от най-малко 6 състезатели, номинирани
допълнително, стартира преди първия стартов номер. Тези 6/12 състезателя се
изтеглят на случаен принцип сред последните 20% от стартовия списък. Те ще
стартират в обратен ред на стартовите си номера.
Това правило не се прилага, когато организаторът е осигурил поне 6
квалифицирани форрънъра.

6604.4

Раздаване на стартовите номера
Стартовите номера ще бъдат раздадени спрямо реда на стартиране: 6604.1.3

6604.4.1

Стартови номера за финали на големи състезания
Стартовите потници се разделят на потници за тренировка и квалификация и
потници за финали. Стартовите номера за финалите трябва да съвпадат и бъдат
раздадени спрямо класирането във Квалификациите (пр. 1-16,…). В случай, че
няма наличен резервен комплект за финалите, номерата (пр. 1-16) трябва да се
задържат и не се раздават. Квалификационните потници тогава ще се
разпределят, започвайки от първото число, което не влиза във финалите (пр.
17,18….). Организаторите могат да решат да използват тази система и за
състезания от по-нисък ранг.

6604.4.2

Стартови потници за Форрънърите
Организаторите трябва да осигурят 4 (F1-F4) броя отделни стартови номера за
Форрънърите.

6605

Подреждане на трасето

6605.1

Подпомагане работата на трасьора
На Трасьора трябва да бъде оказана помощ в период определен от Журито
време, така че той да се концентрира изцяло върху начина на оформяне на
трасето, без да му се налага да се разсейва с дейности като пренасяне на колове
и др.

6605.2

Оборудване за редене на трасето
Отговорникът на пистата е длъжен да подсигури достатъчно от следните
материали:
- достатъчно на брой червени и сини колове (дълги и къси колове);
- съответния брой флагове, разпределени по цветове;
- чукове, бормашини, ключове, клинове и др.;
- достатъчно номера за вратите;
- боя за маркиране на разположението на коловете;
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-

6605.3

измервателни въжета (за големи състезания и СК от Рейс Директора);

Разглеждане на трасето
Тази проверка трябва да се извърши от Трасьора, преди той да подреди трасето.
Слаломът трябва да съответства на средната способност за преминаване през
трасето на първите 30 участници.

6605.4

Врати
Вратата се състои от един нисък чупещ се кол (завиващия кол) и един дълъг
слаломен кол (външен кол), които са съединени с триъгълен флаг – 6202.

6605.4.1

Поставяне на триъгълните банери
Всички врати с триъгълни банери трябва да са поставени под правилен ъгъл (90 ͦ)
спрямо основната линия на наклона на трасето.
Последователните врати трябва да се редуват в син и червен цвят. Вратите
„Банан“ са един и същ цвят.

6605.4.2

Маркировка на вратите
Мястото на коловете за вратите трябва да бъде маркирано с лесно
разпознаваема цветна субстанция, която да остане видима до края на
състезанието.

6605.4.3

Номериране на вратите
Вратите трябва да бъдат номерирани от началото до края на трасето, като
номерата са прикрепени към външния кол. Стартът и финалът не се считат за
врати.

6605.5

Подреждане на трасето (единичен формат и паралелен формат)
При реденето на слалома трябва да се спазват следните принципи:
- Избягване на монотонни серии от стандартизирани комбинации от врати
- Врати, които налагат на състезателя внезапно или рязко спиране, трябва да
бъдат избягвани, тъй като те пречат на плавността на спускането, без да
увеличават трудността, която модерният слалом трябва да има.
- Препоръчително е преди трудни комбинации от врати да се постави поне една
врата, което да позволява на състезателя да премине контролирано през
трудната комбинация.
- Не се препоръчва да се редят трудни комбинации веднага след старта или в
самия край на трасето. Последната врата трябва да е сравнително бърза, така
че състезателят да премине финала с добра скорост.
- Слаломните колове трябва да бъдат забити в снега от Отговорникът на
пистата или негови определени помощници веднага след като те бъдат
подредени, така че трасьорът да може да контролира тази работа.

6605.5.1

Последните 2 врати
При определяне на трасето с врати се обръща особено внимание на насочването
състезатели през финала по естествена линия, адаптирана към терена.
Последните две врати трябва да насочват състезателите в добра естествена
линия и скорост към финала. В идеалния случай да водят състезателите към
влизане в средата на финалната линия.

6605.6

Състезания единичен формат
Трасето за втория рън може да се подреди до трасето за първия манш. В случай,
че има достатъчно място.
Трасето за първия манш трябва да бъде наредено в деня преди състезанието. И
двата манша могат да се проведат на една и съща писта, но трасето за втория
манш трябва да се пререди.
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6605.6.2

Подреждане на Гигантски слалом
При подреждането на гигантски слалом следните принципи трябва да се спазват:

6605.6.2.1

Първа врата
Първата врата трябва да бъде поставена направо от стартовата врата и на
достатъчно разстояние до стартовата врата, за да се даде възможност за
потегляне и стабилно каране на цялата повърхност на сноуборда,за да се
генерира достатъчно скорост за завои на кантовете без да стават небалансирани.

6605.6.2.2

Симетрично трасе
Трасето за гигантски слалом трябва да бъде построено „симетрично“, за да не е в
услуга на „goofy” или или „regular състезатели. Ако бъдат зададени двойни
комбинации на врата (банани) , трябва да бъдат зададени по равен брой за
“goofy” и за “regular” състезатели (възможни са изключения, ако наклонът/теренът
изисква).

6605.6.2.3

Плавно спускане
Умело използване на фигури (вертикални врати, "трансферни врати", промени в
ритъма...), осигуряващо разнообразие на трасето и ритъма, но в същото време
позволяващо свободно/плавно каране през цялото трасе. Фигури могат да се
задават, но основно на безинтересен терен.

6605.6.2.4

Използване на терена
Гигантският слалом трябва да използва терена максимално и да представя
разнообразие от дълги, средни и малки завои. Състезателите трябва да са
свободни да избират своя собствена линия между вратите, която не трябва да се
поставя надолу по линията на падане на склона.
Когато е възможно, трябва да се използва цялата ширина на хълм.

6605.7

Подреждане на трасето за паралелни дисциплини
Когато двете трасета са подредени, лявото трасе (гледано отгоре) е с червени
колове и червени триъгълни флагове, а дясното трасе (гледано отгоре) е с сини
колове и сини триъгълни флагове. Врати 6202
При специални обстоятелства (например спонсорски цветове в големи събития)
журито може да потвърди цветовите вариации, които трябва да останат в
цветовите диапазони на червено (оранжево, розово и др.) и синьо (черно, зелено
и др.).

6605.7.1

Разстояние между двете трасета
Равните разстояния между съответните два маркера на трасета (от завиващ кол
до завиващ кол) трябва да са: PSL от 8 до 10 метра.
PGS от 9 до 12 метра.
Ако разстоянието между стартовите врати е по-малко от необходимото
разстояние на трасето, е възможно първата част от трасето (3-та-5-та врата) да
се регулира до достигнете определеното разстояние за трасето.
Първите врати (червено и синьо трасе) трябва да са на същото разстояние (9м)
като разстоянието между стартовите врати.

6605.7.2

Един и същ трасьор подрежда трасетата и подсигурява те да са еднакви и
паралелни. Той трябва да направи така, че трасето да е плавно, с вариативност
на завоите (ясно очертани завои) и смяна на ритъма. В никакъв случай трасето не
трябва да прилича на право спускане от горе до долу.
Позволено е да се подреждат двойни и тройни комбинации.

6605.7.3

Разстоянието между най-близките колове на две съседни врати не трябва да е помалко от 10 метра в PGS и 5 метра в PSL. Вратите трябва да са поставени така,
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че състезателите да могат ясно и бързо да ги различават, дори и при висока
скорост. Флагът на вратата трябва да е поставен под прав ъгъл на
състезателната линия.
6605.7.4

Първите врати трябва да бъдат поставени направо от стартовата врата и на
достатъчно разстояние до стартовата врата, за да се даде възможност за
потегляне и каране на цялата повърхност на сноуборда,за да се генерира
достатъчно скорост за завои на кантовете без да предоставят някакво предимство
или недостатък за един от двамата конкуренти.
-

Ако се редят врати „Банан“, то е задължително да бъдат наредени еднакъв
брой врати за Goofy и Regular карачи.

6605.7.5

Ако за финалите се използва единичен формат, трябва да се направи коригиране
на трасето след елиминационният манш, ако разликата във времето между двете
трасета е 0,75% или повече (измерено със средното време на шестте най-бързи
състезателя мъже и на двете трасета в елиминационния цикъл). Коригирането
(напр. броя на вратите) е отворено по преценка на журито на състезанието, като
се цели за честна и равномерна конкуренция.

6605.8

Проверка на трасето
Журито трябва да провери дали трасето е готово за разглеждане и/или
състезания след като то бъде подредено от трасьора, като обърне специално
внимание дали:
- Слаломните колове са здраво забити.
- Вратите се редуват правилно по цвят.
- Позицията на коловете е маркирана.
- Номерата са в правилен ред, поставени на външните колове.
- Коловете имат нужната височина над снега.
- Двете слаломни трасета са на достатъчно разстояние, за да не объркват
състезателите.
- Загражденията на всяко трасе е на достатъчно разстояние от коловете.
- Препятствията покрай трасето са или премахнати или обезопасени.
- Последната врата преди финала води състезателите към средата на
финалната линия.
- Резервните колове са правилно поставени и не подлъгват състезателите.
- Стартът и финалът са в съответствие с чл. 6103 и 6105.

6606

Инспекция на трасето

6606.1

В деня на състезанието, трасето ще остане затворено за тренировка.

6602.2

Състезателите имат право на минимум 10 минути за разглеждане на паралелните
трасета (квалификации и финали).

6603.3

Трасето трябва да е напълно готово за състезание в момента, когато започва
разглеждането на трасето от състезателите и те не трябва да бъдат смущавани
по време на разглеждането от работниците по пистата. Журито взима решение
относно метода на разглеждане. Състезателите трябва да носят стартовите си
номера. Те не могат да се спускат по подготвената писта или между вратите. Те
трябва да разглеждат трасето бавно, свличайки трасето отвън или вътре, по
нареждане на Журито. Състезателите нямат право да влизат в трасето без
краката им да са закрепени за борда. Състезателите нямат право да се спускат по
трасето.

6607

Процедура по стартиране и команди

Нито едно длъжностно лице или придружител, който може да помогне на
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стартиращия състезател и да му даде предимство или да го смути, не може да
бъде зад него. Всякаква външна помощ и намеса е забранена. След нареждане от
Стартера, състезателят трябва да заеме своята позиция зад стартовото
устройство. Стартерът не може да докосва състезателя. Отблъскването от
стартовото устройство е позволено.
6607.1

Стартови интервали
В GS,SL, обикновено състезателите стартират с равни интервали между 30-60
секунди. Журито може да обяви и друг интервал.
В PGS/PSL стартът се провежда с не правилни интервали. Ръководителят на
състезанието, Директорът на състезанието или друго длъжностно лице,
определено от Журито, дава знак на Стартера, кога може да стартира следващият
състезател. Преди да стартира състезател, предишният състезател трябва да е
преминал през финалната линия.

6607.1.1

Специални стартови интервали
Стартовите интервали могат да бъдат променени при следните условия:

6607.1.1.1

За да удовлетвори нуждите на ТВ продукцията, Журито може да позволи
увеличаване на стартовите интервали.

6607.1.1.2

Стартови интервали на първите 25 състезатели
(Групата със стартови номера 1-25) интервалът може да е максимум 120 секунди.

6607.1.1.3

Стартовият интервал не може да бъде по-малък от 30 секунди в гигантския
слалом.

6607.2

Стартови сигнали и команди

6607.2.1

Сигнали и команди за единични състезания (GS, SL, Квалификации PGS/PSL)
стартовият сигнал е следния:
Десет секунди преди старта, стартерът съобщава на всеки състезател: „десет
секунди“, а пет секунди преди старта започва да брои: „пет, четири, три, две,
едно“, след което дава командата „старт“ („go”, “parte” или „los“).
По възможност е добре да се използва автоматичен звуков сигнал. Ако има
възможност, може да бъде използвана автоматична сигнална уредба. Стартерът
трябва да позволи на състезателя да гледа стартовия часовник.

6607.2.2

Сигнали и команди паралелни състезания - стартовият сигнал е следния:
Преди да даде командата „Старт” (Go) или да произведе единичен звуков сигнал,
Стартерът първо трябва да се увери, че състезателите са готови като ги попита:
„червено трасе готов, синьо трасе готов, внимание” (“red course ready, blue course
ready, attention”).
Командата „Райдъри готови” („riders ready”) може да се използва само заедно със
звуков сигнал (серия от кратки звуци следвани от един различен стартов сигнал
(по-силен и продължителен), при който се отварят стартовите врати).

6607.3

Фалстарт
В състезания с фиксиран интервал на старта състезателят трябва да стартира,
когато чуе звуковия сигнал. Стартът се зачита за валиден, ако стане в следните
времеви рамки: 5 секунди преди и 5 секунди след стартовата команда.
Състезател, който не стартира в този времеви интервал ще бъде наказан
/дисквалифициран.
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Стартовият съдия трябва да информира журито за стартовите номера и имената
на състезателите, които са направили фалстарт или са нарушили стартовите
правила.
6607.3.1

Дисквалификации има когато:
Състезателят въздействие върху стартовата врата от страна на състезател
Бордът на състезателя (тялото също се взима предвид, когато се използва
стартова врата в западен стил) премине стартовата линия (вертикалната равнина)
преди финалният стартов сигнал да бъде даден (звуков и/или видим).

6607.4

Неизправност на стартовата врата при паралелни събития
Ако една, две или трите врати останат блокирани поради технически проблем, без
състезател да е докоснал вратата преди стартовия сигнал, стартът трябва да
бъде повторен.

6607.5

Отложен старт

6607.5.1

Отложен старт в квалификациите и единичния формат
Състезател, който не е готов, за да стартира на време, ще бъде санкциониран.
Реферът може да извини подобно закъснение,ако по негово мнение,
закъснението е подбудено от „форсмажорни“ обстоятелства.
Пример, счупване на личната състезателна екипировка на състезателя, не е
повод за „форсмажорно“ обстоятелство.
В случай на съмнение, Реферът на старта може да позволи състезателят да
стартира, но това трябва да бъде потвърдено от Журито.
В случай на фиксирани стартови интервали, закъснелият състезател, може да
стартира, след като е уведомил Стартовия Рефер. Стартовият Рефер трябва да
уведоми Журито, след кой състезателен номер ще стартира закъснелият
състезател.
В случай на не правилни интервали, закъснелият състезател ще стартира спрямо
6607.5. Стартовият Рефер информира Журито след кой състезателен номер ще
стартира закъснелият състезател.
Стартовият Рефер взима решението, след консултация с Журито трябва да
записва стартовите номера и имената на състезатели, които са били
санкционирани, защото не им е било позволено да стартират поради късна поява;
или на които е било разрешено да стартират въпреки късната поява; или на които
е било разрешено да стартират отново.

6607.5.2

Отложен старт в КО финали
Задължително е състезателите да използват специалната транспортна система
от финала обратно до стартовата зона (лифт, моторна шейна).
Състезател, който не е готов да стартира навреме, ще бъде DNS.
В случай на „форсмажорни обстоятелства” Стартовият рефер може да позволи
незначително закъснение.Приемливо „кратко“ забавяне може да бъде оценено
като такова по отношение на нивото на състезанието (напр. до 60 секунди в
телевизионно предаване на живо от голямо състезание, като финали на FIS), но
след консултация с журито. Например, разбиване на личното оборудване на
състезател или леко заболяване на състезател не представляват „форсмажорни
обстоятелства“, докато очевиден проблем с транспортирането с лифта или
повредена моторна шейна, може да се счита за такава.
В случай на DNS, Стартовият рефер трябва да запише стартовите номера и
имената на състезатели, които са били DNS, като не им е позволено да стартират
поради късно появяване.
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6608

Протести, повторни спускания, Наказания / Санкции

6608.1

Наказания / Санкции
Санкции могат да бъдат направени, ако състезател

6608.1.1

Преминава скоростно през врата или упражнява завои по трасето, по време на
разглеждане

6608.1.2

Продължи спускането си, след извършване на грешка при преминаване на
вратата.

6608.2

Дисквалификации
Състезател е дисквалифициран DSQ, когато:

Общите условия за наказанията, моля прочетете 223.

-

-

Премине през линията на вратата без поне единия крак да е прикрепен за
борда;
Не успее да покрие трасето върху борда си или премине през финала както в
описано в 6405;
Фалстарт (6607)
Попречване на съперника, волно или не във финалните спускания. Когато
състезател попречи на съперника си по време на квалификационния и
елиминационния манш, съперника може да получи повторно спускане.
Спускането на състезателя, който е попречил, ще се зачете като крайно.
Неправилно преминаване на врата
Завой, който не е извършен от външната страна на вратата

6609

Специални процедури

6609.1

Прекъсване на състезание
Ако прекъснатото спускане не може да бъде завършен в същия ден, то трябва да
се третира като прекратено спускане.

6609.1.1

Прекъсване на състезанието от Журито

6609.1.1.1

За да се даде възможност за поддръжка на трасето. Времето
продължителността на всяко прекъсване трябва да бъдат обявени незабавно.

6609.1.1.2

Поради неблагоприятни или непостоянни метеорологични условия, сигурност и
снежни условия.
-

-

и

Състезанието ще продължи, веднага след като Журито определи, че работата
по трасето е приключила и ако метеорологичните и снежните условия
позволяват да се проведе благоприятно състезание.
Повторното прекъсване на състезанието, наредено по същата/ите причина/и,
трябва да накара Журито да обмисли прекратяване на състезанието.

6609.1.1.3

Доклад
Във всички подобни случаи трябва да бъде направен подробен доклад от ТД и
Националната Асоциация. Докладът на TД трябва да съдържа обоснована
препоръка, независимо дали прекратеното състезание ще се вземе предвид за
FIS точки или не.

6609.1.2

Кратко прекъсване
Всеки член на Журито има право да нареди кратко прекъсване на състезанието.
Постовият съдия също може да поиска кратко прекъсване.

6609.2

Спиране - Изкачване

6609.2.1

Квалификации и единичен формат
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Състезател, който спре напълно след допусната грешка при преминаването на
вратата , във фаза на Квалификациите, има право да се качи и да я премине
правилно.
6609.2.2

КО финали
Състезател, който спре напълно след допусната грешка при преминаването на
вратата , няма има право да се качи и да я премине правилно и трябва незабавно
да напусне трасето.

6609.3

Повторни спускания
Условни повторни спускания могат да бъдат приети в случаите, описани в 2025.

6903.1

Квалификация
Ако състезател попречи на своя опонент по време на квалификационното
спускане, състезателят, на който е попречено, може да получи повторно спускане.
Състезателното спускане на този, който е попречил, ще се смята за финално.

6609.4

Наказание по време на дисквалификационната фаза

В случай, че журито не може да разгледа протестите срещу квалификант, преди
старта на елимицаионните спускания, протестите могат да бъдат разрешени не
по-късно от краят на Квалификационната фаза.
В случай, че неразрешената Дисквалификация засегне състезателите, които
напредват към елиминационната фаза, журито ще даде временен в
елиминациите на участващите в неразрешеният казус състезатели. Въпросните
състезатели ще стартират елимининации сами и преди всички останали
състезатели, във възходящ ред на номерата.

6610

Награди

6700

Резултати и финални класирания

6701

Информация на стартовия списък и списъка с резултати

6701.1

Официалният стартов списък и списъкът с резултати трябва да съдържа
следната информация:

Моля вижте 2021
За подробна информация, моля погледнете наръчника за оценяване и данни.

Данни за състезанието
FIS кодекс
Дата
Име на състезанието
Място на провеждане, включително Държава
Име на спонсора на състезанието
Подпис на ТД и Отговорника на Резултатите
Логото на ФИС и/или Логото на Федерацията/Асоциацията
Дисциплина
Събитие
Пол
Вид резултат (Стартов списък, състезателни брекети, резултат от Фаза,
Финален резултат и т.н.)

-

Данни за трасето
- Име на трасето
- Хомологационен номер
- Дължина
- Височина на старта
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-

Височина на Финала
Денивелация
Брой на вратите по трасето

Жури и официални длъжностни лица:
Жури:
Ръководител на Състезанието
ФИС ТД
Реферът
Директор на състезанието (ако присъства такъв)

-

Официални лица:
Отговорник на трасето
Трасьор за всяко спускане
Стартовият рефер (ако присъства такъв)
Рефер на Финала (ако присъства такъв)
Съветник за трасето (ако присъства такъв)
Видео Контрол (ако присъства такъв)

-

Метеорологични условия:
- Слънчево/Мъгливо/Облачно/Снеговалеж/Дъжд
- Температура на въздуха
- Температура на снега
- Състояние на снега
Информация за състезателя:
- BIB номер
- ФИС Код
- Фамилно Име
- Име
- Нация
- Година на Раждане
6701.2

Официалният стартов списък трябва да съдържа следната допълнителна
информация:
- Номер на серията от квалификацията, полуфинала или финала
- Списък със състезателите и Стартов ред
- Критерии за подреждане: ФИС точки

6701.3

Списъкът с резултати от всяка Фаза трябва да съдържа следната
допълнителна информация:
- Време на стартиране
- Фаза (1манш,2манш,финали)
- Време
- Класиране и информация за състезателя, както е описано в 6701.1
- IRM’s
- Допълнителна информация за СК,ЗОИ,СП:
- Минимум две разделени времена.

6701.4

Финалният списък с Резултати трябва да съдържа следната допълнителна
информация:
- Финално класиране и информация за състезателя, както е описано в 6701.1
- Време от Q1
- Време от Q2
- Сбор на двете квалификационни времена
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-

Разлика във времената
IRM’s
Име на форрънърите и тяхната Държава
Допълнителна информация за СК,ЗОИ,СП:
Минимум две разделени времена.

6702

Финално класиране

6702.1

КО Класиране (3та фаза, Knock out Финали)
Състезателите 1 и 2 се класират спрямо тяхната позиция на финиширане в
Големият финал. Състезатели 3 и 4 се класират спрямо тяхната позиция на
финиширане в Малкия финал. Всички останали състезатели се класират спрямо
класирането им във всеки кръг, кръга от който са отпаднали (пр. четвърт финал) и
тяхната квалификационна позиция.

6702.2

Единичен формат и Квалификация
Състезателите, които участват и в квалификацията и в елиминационния кръг, ще
бъдат класирани спрямо тяхното общо време от двете спускания. Останалите
състезатели ще бъдат класирани спрямо резултатите от квалификационното
спускане.

6702.3

Равенства
Когато двама или повече състезатели имат еднакво време и са елиминирани в
една и съща фаза от състезанието, те ще получат една и съща позиция (точки),
но в списъка с резултати, състезателят с по-висок стартов номер ще бъде записан
над състезателя с по-нисък номер.

6702.4

RM / IRM (Резултати и не завършени резултати)
IRM са подредени както следва: DNF, DSQ и DNS

6702.4.1

Първа фаза
Състезател, който е отбелязан като DNS,DSQ,DNF в първата фаза (2ри
квалификационен манш) няма да бъде класиран.

6702.4.2

Втора Фаза
Състезател, който е отбелязан като DNS,DSQ,DNF във втората фаза, ще бъде
класиран последен от всички състезатели, стартирали във 2рият кръг.

6702.4.3

Финална фаза на Елиминации
Състезател, който е отбелязан като DNS,DSQ,DNF, ще бъде класиран спрямо
неговия квалификационен резултат в кръга, от която е отпаднал (пр. ¼ финал).

6702.4.4

DQB
Състезател, който е отбелязан като DQB, няма да получи класиране, не зависимо
дали е стартирал във втората или финалната фаза.

6703

Резултати при прекъснато състезание
Ако има прекъсване на състезание, състезанието трябва да бъде възобновено
когато условията го позволяват. Резултатите, завършени преди прекъсването, ще
останат валидин, ако е възможно състезанието да приключи в същия ден.
Ако не е възможно да се завърши състезанието в същия ден, състезаниет може
да бъде отложено в рамките на официалния график (например резервен ден,...).
Независими квалификационни фази (SB PAR квалификация и елиминиране
трябва да бъдат завършени в същия ден. Финалните фази трябва да бъдат
рестартирани на точката на прекъсване (напр. финалите, спрени след трета
серия, ще продължат след прекъсване със серия номер четири).
Ако не е възможно да се завърши финал, при условие че поне фазата на
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квалификация е завършена, резултатът от последната завършена фаза се
приема като краен резултат. Само FIS точки се присъждат според резултатите от
квалификацията. Не се присъждат точки за купа, парична награда или медали.

6900

Екипировка

6901

Състезателно облекло

6902

Каски

6903

Сноуборд екипировка

6903.1

Сноуборд
Вижте спецификациите за състезателно оборудване и реклама по екипировката.

6903.2

Автомати
Вижте спецификациите за състезателно оборудване и реклама по екипировката.

6903.3

Пластина, Стопери, каишки
Вижте спецификациите за състезателно оборудване и реклама по екипировката.

6903.3

Баланс и контрол на скоростта
Вижте спецификациите за състезателно оборудване и реклама по екипировката.

Вижте спецификациите за състезателно оборудване и реклама по екипировката
Вижте спецификациите за състезателно оборудване и реклама по екипировката.
Вижте спецификациите за състезателно оборудване и реклама по екипировката.
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Раздел 12
Специални правила
7900

Нощни състезания

7900.1

Нощни състезания са позволени.

7900.2

Осветлението трябва да покрива следните критерии:

7900.2.1

Нивото на светлината по цялото трасе, не трябва да бъде по-малко от 80 lux
(лукса), успоредно на терена. Осветлението трябва да бъде възможно найравномерно.
В случай, че състезанието се излъчва по телевизията, нивото на осветление
трябва да се провери от отговорния за това човек за телевизионната продукция.
Възможни са специални промени.

7900.2.2

Осветлението да бъде поставено така, че светлината да не променя
топографията на пистата. Светлината не трябва да пречи на състезателите, а да
им показва точният терен. Не трябва да променя дълбочината.

7900.2.3

Трябва да се обърне внимание на това, светлините да хвърлят минимална сянка
в състезателната линия и не трябва да заслепяват състезателя.

7900.2.4

Препятствия и сгради, намиращи се в непосредствена близост до трасето, трябва
да бъдат осветени.

7900.3

ТД заедно с Журито трябва да проверят предварително дали осветлението
съответства на правилата. Организаторите осигуряват на ТД и Журито
светломери с корекция.

7900.4

ТД трябва да представи допълнителен доклад за качеството на осветлението.

7900.5

Дизайнерът на трасето трябва да го разположи така, че да осигури възможно найдобро осветяване.
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Раздел 13
Други източници на информация
− FIS Snowboard and Freeski Judges Handbook / FIS Сноуборд и Фрийски наръчник за
съдии
− FIS Moguls/Aerials Judges Handbook / Наръчник на FIS Moguls / Aerials Judge
− World Cup Rule Books / Правила на Световната купа
− Continental Cup Rule Books / Правила на Континенталната Купа
− FIS Points Rule Books / Правила за FIS точки
− Medical Guidelines / Медицински насоки
− Commercial Markings on Equipment / Търговски рекламни знаци на оборудването
− Quota description Snowboard / Описание на квотата Сноуборд
− Rules for the Organisation of WSC and WJC / Правила за организацията на СП и
СЮП
− Precisions & Instructions / Новости и инструкции
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