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BĚ Ž ECKÉ DICIPLÍNY

Č Á ST I.
Společná ustanovení pro vš echny disciplíny

101

Platnost Pravidel lyžařských zá vodů

101.1

Svaz lyž ařů Č eské republiky (SLČ R) a s pravomocí nejvyš š ího orgá nu lyž ařského sportu v Č eské
republice stanoví pravidla pro pořá dá ní lyž ařských zá vodů v Č R a pro hodnocení výkonů zá vodníků v nich
dosaž ených. Současně stanoví pravidla pro výstavbu tratí, skokanských můstků a některých dalš ích
zařízení, slouž ících k pořá dá nílyž ařských zá vodů.

101.2

Tato Pravidla lyž ařských zá vodů (PLZ) schvá lil Výkonný výbor Svazu lyž ařů Č eské republiky (VV
SLČ R) 22.10..2009. Jsou zá vazná pro pořadatele a pro aktivní ú častníky vš ech druhů lyž ařských zá vodů
pořá daných ve vš ech zá vodních a přípravných discipliná ch slož kami SLČ R na ú zemí Č eské republiky.

101.3

Platnost Pravidel lyž ařských zá vodů schvá lených Výkonným výborem Svazu lyž ařů Č R v říjnu 2005 a
vš ech jejich dodatků a změn se vydá ním těchto Pravidel lyž ařských zá vodů ruš í.

101.4

Doplň ující organizační, technické, ekonomické a klasifikační předpisy pro organizová ní celostá tních
zá vodů a zá vodů pořá daných přísluš nými ú zemními celky SLČ R obsahují soutěž ní řá dy (SŘ) a jejich
případné přílohy, vydá vané přísluš nými orgá ny a organizačními slož kami SLČ R ve smyslu stanov SLČ R.
Tyto soutěž ní řá dy a jejich přílohy obsahují změny těchto PLZ, které jsou zá vazné, a mají obvykle
jednoročníplatnost.

101.5

Meziná rodní lyž ařské zá vody, pořá dané na ú zemí Č R, schvá lené SLČ R a zařazené do kalendá ře
Meziná rodnílyž ařské federace (FIS) se řídímeziná rodními pravidly řá dy FIS ( ICR).

200

Společná ustanovenípro všechny druhy zá vodů

200.1
200.2

Vš echny zá vody uvedené v kalendá řích SLČ R, kromě zá vodů FIS, se musíkonat dle těchto PLZ
Organizace a provedení.
Pro organizaci a provedenírůzných druhů zá vodů k tomu platíurčené předpisy.
Ú čast
Na zá vodech uvedených v kalendá řích SLČ R majíprá vo ú časti zá vodníci – členové SLČ R splň ující
pož adavky jednotlivých disciplin.
Zvlá š tnípovolení.
Předsednictvo FIS můž e zplnomocnit ná rodnílyž ařský svaz ke stanovenía pravidel pro přípravu
meziná rodních zá vodů, při kterých se uplatní jiný způsob kvalifikace – pod podmínkou, ž e nepřekračují
rozsah stá vajících pravidel.
Kontrola
Vš echny zá vody vypsané v kalendá ři FIS se musíkonat za dozoru technického delegá ta FIS.
Kaž dý prá voplatně vynesený a zveřejněný trest, který byl stanoven zá vodníkovi, funkcioná ři nebo
trenérovi, musíbýt uzná n ze strany SLČ R.

200.3

200.4

200.5
200.6

201

Rozdělenía druhy zá vodů

Lyž ařský zá vod je sportovníakce pořá daná za ú čelem změřenía vzá jemného porovná nívýkonů
jednotlivců nebo druž stev v některé z lyž ařských zá vodních nebo přípravných disciplín. Pod pojmem
zá vod rozumíme jeho přípravu, vlastníuspořá dá nía jeho zakončení. Druž stvem se rozumí kolektiv
minimá lně dvou zá vodníků, kteříse podílejíspolečně na výsledku zá vodu.
201.1.1 Zá vody se speciá lními pravidly a/nebo omezenou ú častí.
SLČ R /jako členský svaz FIS/ - kluby patřícído SLČ R a mající souhlas – mohou na své zá vody pozvat
sousednílyž ařské svazy nebo jejich kluby. Omezení musíbýt uvedeno v rozpisu zá vodu.
201.1

201.2

Lyž ařské zá vody a soutěž e pořá dané dle těchto pravidel dělíme na tři kategorie.

201.2.1

Kategorie A
- mistrovství Č R
- pohá rové zá vody SLČ R
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201.2.2

republikové klasifikační(RKZ)
republikové kvalifikační(RKvZ) zá vody
zá vody s meziná rodní ú častízařazené do kalendá řů lyž ařských zá vodů SLČ R

Kategorie B
- přebory ú zemních celků
- pohá rové zá vody ú zemních celků
- klasifikačnízá vody ú zemních celků
- kvalifikačnízá vody ú zemních celků
- vš echny dalš ízá vody a soutěž e zařazené do kalendá ře SLČ R (např. přebory vysokých š kol, armá dní
přebory apod.)

201.2.3

Kategorie C
- vš echny ostatnílyž ařské zá vody a soutěž e, např. přebory TJ – lyž ařských klubů, veřejné zá vody,
rezortní zá vody, ná borové zá vody apod.

201.3

Definice lyžařských zá vodů

201.4.1

Mistrovství Č R jsou vrcholné zá vody nejlepš ích zá vodníků. Titul MISTR Č ESKÉ REPUBLIKY přísluš né
disciplíny a kategorie získá vá zá vodník – občan Č eské republiky s nejlepš ím umístěním.

201.4.2

Přebor je zá vod, jehož se mohou zú častnit jen zá vodníci určité slož ky, např. přebor tělovýchovné jednoty
– klubu, přebor ú zemních celků, přebor š koly, přebor armá dy. Vítěz se stá vá přeborníkem této slož ky.
Přebornická soutěž se sklá dá ze vzá jemně navazujících přeborů niž š ích a nadřazených slož ek. Přebor niž š í
slož ky (niž š íkolo soutěž e) bývá postupovým zá vodem pro vyš š í kolo soutěž e. Podmínky postupu určuje
přísluš ný soutěž ní řá d. Pro ú čast ve vyš š ím kole mohou být stanovena i dalš í kriteria, např. umístění
v pořadívýkonnostního ž ebříčku zá vodníků (VŽZ) , umístěnív kvalifikačních zá vodech apod.

201.4.3

Pohá rový zá vod je zá vod určený SLČ R, popřípadě ú zemním celkem, kterého se mohou zú častnit
zá vodníci, splň ujícípředepsané podmínky. Pohá rový zá vod je součá stídlouhodobé soutěž e a zá vodník
v něm získá vá body za umístění. Bliž š í podmínky stanovípřísluš ný soutěž ní řá d a jeho případné přílohy.

201.4.4

Klasifikačnízá vod je zá vod, určený SLČ R, popř. ú zemním celkem, kterého se mohou zú častnit
zá vodníci, splň ujícípodmínky předepsané přísluš ným soutěž ním řá dem a jeho přílohami. Výsledky
vypsaných klasifikačních zá vodů tvoříspolu s výsledky dalš ích zá vodů , určených přísluš ným soutěž ním
řá dem a jeho přílohami, podklad pro sestavenívýkonnostních ž ebříčků zá vodníků (VŽZ) a případně pro
získá nípřísluš né výkonnostní třídy (VT).

201.4.5

Kvalifikačnízá vod je zá vod, určený SLČ R, popř. ú zemním celkem, kterého se mohou zú častnit
zá vodníci, splň ujícípodmínky, předepsané přísluš ným soutěž ním řá dem a jeho přílohami. Výsledky
vypsaných kvalifikačních zá vodů mohou tvořit podklad pro ú čast zá vodníků v mistrovských a
přebornických soutěž ích a pro ú čast i v jiných soutěž ích.

201.4.6

Veřejný zá vod je zá vod, kterého se mohou zú častnit mimo členů SLČ R i sportovci, kteří nejsou členy
SLČ R.

201.4.7

Resortnízá vod je zá vod vypsaný pro zá vodníky určitých pracovních odvětví, š kol, ozbrojených slož ek
apod. (např. zá vody vysokých š kol, armá dy, noviná řů apod.).

201.4.8

Zá vod s meziná rodní ú častí, který nenízařazen v meziná rodním kalendá ři FIS, se řídítěmito Pravidly
lyž ařských zá vodů.

201.4.9

Ná borový zá vod je přístupný vš em sportovcům, tedy i těm, kteřínejsou členy SLČ R. Rozpis zá vodů
můž e stanovit, ž e zá vod není přístupný zá vodníkům, kteří majíprůkazku zá vodníka SLČ R. Ná borové
zá vody majípředevš ím propagační význam a majízískat zá jemce pro trvalé pěstová nílyž ařského sportu.
Podmínky zá vodu majíbýt co nejsnazš í, proto nenítřeba důsledně dodrž ovat vš echna ustanoveníPravidel
lyž ařských zá vodů. Přitom je vš ak třeba organizovat zá vody v duchu Pravidel lyž ařských zá vodů tak, aby
nebylo ohrož eno zdravía bezpečnost zá vodníků, ani regulérnost zá vodu.

201.5

Lyž ařská soutěž je soustava souhrnně hodnocených lyž ařských zá vodů
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201.6
201.6.1

Lyžařské zá vodnídiscipliny
Severské disciplí
ny
Muž i a ž eny: běh – klasický, volnou technikou, š tafetový běh, zá vody ve sprintu, š tafetové zá vody ve
sprintu, stíhacízá vody, masový běh, běh na kolečkových lyž ích, soutěž druž stev v běhu na lyž ích, skok,
lety na lyž ích, skoky na můstcích s plastickou hmotou, soutěž druž stev ve skoku, severská kombinace,
zá vod ve sprintu v severské kombinaci, soutěž druž stev v severské kombinaci, zá vod jednotlivců a
druž stev v severské kombinaci s hromadným startem, severská kombinace v běhu na kolečkových lyž ích
nebo běhu bez lyž ía skoku na můstku s plastickou hmotou.

201.6.2

Alpské disciplí
ny
Ženy i muž i: sjezd, slalom, obříslalom, superobříslalom, paralelnízá vody, alpské kombinace, KO,
zá vody druž stev

201.6.3

Akrobatické disciplí
ny
Ženy i muž i: jízda v boulích , paralelníjízda v boulích, skoky, ski cross , halfpipe, soutěž druž stev).

201.6.4

Snowboard
Ženy i muž i: slalom, paralelní slalom, obříslalom, paralelní obříslalom, superobříslalom, holfpipe,
snowboard cross, big air, speciá lnízá vody, jízda ve stopě

201.6.5

Soutěže v telemarku

201.6.6

Jí
zda na firnu

201.6.7

Rychlostnísoutěže

201.6.8

Lyžová nína trá vě
Ženy i muž i: slalom, obříslalom, superobříslalom, paralelnízá vody, kombinace.

201.6.9

Kombinované zá vody s jinými sportovní
mi odvětví
mi.

201.6.10

Lyž ařské zá vody se mohou vypisovat v přípravných disciplíná ch, např. přespolní nebo lesní běh, slalom
na plastické hmotě nebo slalomový běh bez lyž í, akrobatické skoky do vody. Pravidla těchto zá vodů jsou
stanovena rozpisem jednotlivých zá vodů.

202

Kalendá ř zá vodů

Žá dosti a přihlá š ení
Kaž dý ná rodnísvaz je v souladu se zveřejněnými pravidly oprá vněn ž á dat o pořá dá níMistrovství světa
FIS.
202.1.2
Vš echny dalš ízá vody se musí přihlá sit do kalendá ře FIS prostřednictvím SLČ R podle zveřejněných
ustanovenípro kalendá řníkonferenci FIS.
202.1.2.1 Žá dosti ná rodních svazů musíbýt doručeny elektronicky s pož adavkem na uveřejněnív kalendá řním
programu do 31.srpna.

202.1
202.1.1

202.1.2.2 Ú seky disciplín SLČ R navrhnou do 30. dubna termíny meziná rodních zá vodů pro jejich zařazenído
kalendá ře FIS meziná rodních zá vodů a do 15. července termíny mistrovských zá vodů, zá vodů Č eského
pohá ru, republikových klasifikačních a kvalifikačních zá vodů pro příš tízá vodníobdobí.
Termíny letních zá vodů navrhnou ú seky disciplín SLČ R do 31. března přísluš ného roku.
202.1.2.3 Ú zemnícelky SLČ R určív ná vaznosti na meziná rodnía republikové zá vody do 15. října termíny zá vodů
vš ech disciplín pořá daných v rá mci jejich působnosti v příš tím zá vodním obdobía zaš lou je přísluš ným
ú sekům disciplín SLČ R.
202.1.2.4 Ú seky disciplín SLČ R vydajído 1. 12. republikový kalendá ř lyž ařských zá vodů a soutěž ísvé disciplíny.
202.1.3
Jmenová níorganizá tora zá vodu.
202.1.3.1 Odborné ú seky jmenujíorganizá tory republikových zá vodů.
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203

Licence pro účast na zá vodech FIS
Licence pro ú čast na zá vodech FIS vydá vá ná rodnísvaz těm zá vodníkům, kteřísplň ujíkriteria pro
registraci zá vodníka ve FIS v dotyčné disciplině.

Licenčnírok začíná 1. 7. a končí30. 6. ná sledujícího roku.
Pokud se chce zá vodník zú častnit zá vodu FIS, musívlastnit licenci FIS vydanou jeho ná rodním svazem.
Platnost licence můž e být omezena na ú čast na zá vodech v určitých zemích nebo pro jeden či více
určitých zá vodů.
Licence FIS bude vydá na pouze zá vodníkům, kteřípodepsali Prohlá š enísportovců v aktuá lnípodobě
schvá lené radou FIS a zaplatili poplatek za kódové číslo na přísluš ný licenčnírok. Za neplnoletého
uchazeče musí formulá ře podepsat jejich zá konnízá stupci.
203.2.1.1 Ná rodnílyž ařský svaz se musí zaručit, ž e vš ichni zá vodníci majícílicenci FIS akceptujípravidla FIS,
zvlá š tě výhradnípravomoc Sportovního arbitrá ž ního soudu jako odvolacího orgá nu pro dopingové
případy.
203.3
Ná rodnílyž ařský svaz smí vydat licenci FIS pouze v případě, ž e ž adatel podepsal Prohlá š enísportovců a
předal ho ná rodnímu lyž ařskému svazu.
203.4
Během roku platnosti licence se zá vodník můž e ú častnit meziná rodních zá vodů FIS pouze s jednou
licencí vydanou přísluš ným ná rodním svazem.
203.5
Zá vodník musíbýt občanem stá tu a vlastnit cestovnípas stá tu, za který chce soutěž it.
Zá vodník musí mít své trvalé bydliš tě během dvou let bezprostředně před podá ním ž á dosti na
přeregistraci do nového ná rodního svazu.
Zá vodník, který měnísvůj ná rodnísvaz, ztrá cíautomaticky své dosavadníbody FIS. Předsednictvo FIS
můž e v oprá vněných případech povolit výjimku.
Zá vodník, jehož licence FIS byla zadrž ena, můž e obdrž et novou licenci pro ú čast na zá vodech FIS jedině
tehdy, když proká zal, ž e ulož ená mu sankce byla splněna.
203.1
203.2

204

Kvalifikace zá vodní
ků –věkové kategorie.

204.1
204.1.1

Ná rodnílyž ařský svaz nevydá licenci zá vodníkovi, který :
Se choval nebo chová nevhodným nebo nesportovním způsobem, nerespektoval lékařské zá sady FIS
nebo antidopingová pravidla FIS.
Přijímá nebo přijal, přímo či nepřímo za ú čast v zá vodech finanční čá stku v rozporu s pravidly.
Přijímá nebo přijal cenu vyš š í hodnoty než jak je stanoveno čl. 219 PLZ.
Poskytuje nebo poskytl své jméno, titul nebo osobnífotografii pro potřeby reklamy, kromě případů, kdy
ná rodnílyž ařský svaz nebo jeho zá stupce v dané věci uzavřel smlouvu týkajícíse podpory, vybavenínebo
propagace.
Při vydá nílicence a při přihlá š enído zá vodu, ná rodnílyž ařský svaz potvrzuje, ž e zá vodník má platné a
dostatečné pojiš těnípro trénink a zá vod, a ž e přebírá plnou odpovědnost.

204.1.2
204.1.3
204.1.4

204.2

204.3
204.3.1

Výkonnostnítří
dy
Případné udělová nívýkonnostních tříd je řeš eno soutěž ním řá dem přísluš né disciplíny.

204.4
204.4.1
204.4.1

Věkové kategorie
V kategoriích přísluš ných disciplín startujízá vodníci stanoveného věku dle soutěž ních řá dů disciplíny.
Pořadatel veřejného, ná borového nebo jiného zá vodu (např. zá vodů veterá nů) můž e stanovit rozpisem
zá vodu jiné věkové kategorie.

205

Povinnosti a prá va zá vodní
ků

205.1

Zá vodníci jsou povinni dodrž ovat stanovy SLČ R, obecné zá sady čestného jedná nía zá sady ž ivotosprá vy.
Zá vodníci jsou povinni sezná mit se s přísluš nými pravidly (FIS, PLZ SLČ R) a jejich dodatky a musí
respektovat vš echna dodatečná rozhodnutí organizačního a soutěž ního výboru..
Zá vodníci majízaká zá no při tréninku, přípravě na zá vod a při zá vodě použ ít dopingové prostředky a
drogy (čl. 221 PLZ).
Zá vodníkům, kteří se chovajínesportovně vůči členům organizačního výboru, činovníkům zá vodu a vůči
veřejnosti, můž e soutěž ní výbor ulož it sankce.
Zá vodníci, kteříse bez omluvy neú častnívyhlá š enívýsledků a rozdílenícen, ztrá cejíná rok na získanou
cenu a to včetně peněž itého ocenění. Ve výjimečných případech se mohou nechat zastoupit vedoucím,
trenérem nebo jiným členem druž stva, který ale nesmízaujmout přísluš né místo na stupních vítězů.
Zá vodník, který nedodrž uje Pravidla lyž ařských zá vodů, musíbýt potrestá n soutěž ním výborem. Ve
vá ž ných případech můž e být vyloučen.

205.2
205.3
205.4

205.5

5

205.6
205.7

Zá vodník je povinen podrobit se před zá vodním obdobím preventivnílékařské prohlídce a mít ve své
průkazce zá vodníka potvrzenío této prohlídce.
Zá vodník musídbá t pokynů SLČ R o zá vodním vybavení( výzbroj a výstroj ) a o omezeníreklam na
něm.

206

Podpora a reklama

206.1

206.6

SLČ R nebo jeho pool je oprá vněn uzavírat smlouvy s komerčními firmami nebo organizacemi, týkajícíse
podpory, vybavenínebo reklamy, pokud dotyčná firma nebo organizace je uzná na SLČ R.
Využ ívá nísportovců pro propagaci nebo reklamu tabá kových, alkoholických výrobků a drog je zaká zá no.
Vš echny smluvní kompenzace musíbýt plněny svazu lyž ařů Č R nebo jeho poolu.
Pořá dajícíslož ka nebo jípověřený pořadatel můž e vstupovat v jedná nís komerčními firmami nebo
organizacemi o finančním sponzorová nízá vodu nebo o dodá vce sportovního zařízenía zbož í.
Při oficiá lním vyhlá š enízá vodů Mistrovství Č R, kdy se hraje ná rodníhymna a nebo se vztyčuje stá tní
vlajka, si zá vodník nesmíbrá t na stupně vítězů své vybavení(lyž e / prkno, hole, helmu, brýle).
Po skončeníoficiá lních ceremonií(předá ní medailía diplomů) si zá vodník můž e na stupně vítězů své
vybavení vzít.
Zá vodníci si nesmísundat jednu nebo obě lyž e nebo snowboard dříve než protnou červenou čá ru cílového
prostoru, kterou vyznačípořadatel.
Nesluš ná jména nebo symboly na oblečenía vybavenízá vodníků jsou zaká zá na.

207

Reklama a obchodníoznačení

206.2
206.3
206.4

206.5

Technická specifikace týkajícíse velikosti, podoby a počtu obchodního označeníje vž dy na jaře určena
radou FIS.
207.1

208

Pravidla týkajícíse reklamy a reklamních ploch na vybavení je nutno dodrž ovat.

Elektronická média včetnětelevize, rozhlasu a nových médií
.
Pořá dajícíslož ka nebo jípověřený pořadatel můž e vstupovat v jedná nís televizními společnostmi se
souhlasem slož ky, která zá vod vypsala. Rozsah pověření musíbýt upraven přísluš nou smlouvou.

209

Filmová prá va

210

Organizace zá vodu

211

Organizace

211.1
211.1.1

Pořadatel
Svaz lyž ařů Č eské republiky pověřuje přípravu, provedením a likvidacízá vodů pořadatele, na kterého
přená š íodpovědnost za řá dnou přípravu, provedenía likvidaci zá vodu.
Pro zá vody kategorie „A“ a „B“ jmenuje pořadatel organizačnívýbor.
Pokud nenípořadatelem sá m SLČ R , má prá vo pověřit uspořá dá ním členský lyž ařský klub.
Pořadatel musízaručit, ž e akreditované osoby uzná vajípředpisy týkajícíse pravidel zá vodů a rozhodnutí
soutěž ního výboru

211.1.2
211.1.3

211.2

Organizačnívýbor

211.2.1

Ú kolem organizačního výboru je příprava, ohlá š ení, vypsá ní, vlastní uspořá dá nía likvidace zá vodu.

211.2.2

Č leny organizačního výboru jsou předseda, tajemník, ředitel zá vodu jako předseda zá vodníkomise a
předsedové komisí, ustanovenípořadatelem.
Doporučené komise jsou:
- komise zá vodní(technická ), která zajiš ťuje technické uspořá dá nízá vodu
- komise společenská , která zajiš ťuje společenské ú koly, spojené s uspořá dá ním zá vodu, slavnostním
zahá jením a ukončením zá vodu
- komise propagační, která zajiš ťuje celkovou propagaci zá vodu ( včetně vydá nízá vodního zpravodaje)
a slavnostnívyhlaš ová ní výsledků
- komise tisková , která zajiš ťuje styk se sdělovacími prostředky
6

- komise hospodá řská , která zajiš ťuje zá vod hospodá řky v rá mci schvá lených rozpočtů
- komise pořadatelská , která zajiš ťuje vš echny pořadatelské služ by, potřebné pro hladký průběh zá vodu,
předevš ím ty, které majívliv na bezpečnost ú častníků
- komise zdravotnická , která v ú zké spoluprá ci s místními zdravotními slož kami a Horskou služ bou
pečuje o zdravotnístav ú častníků v obdobízá vodu i tréninku
- komise ubytovacía stravovací, která zajiš ťuje ubytová nía stravová ní
- komise dopravní, která zajiš ťuje dopravu ú častníků včetně provozu lanovek a vleků během zá vodu a
tréninku
V případě potřeby ustanovíorganizační výbor dalš íkomise.
211.2.3

U zá vodů, kde není ustanoven organizačnívýbor, přejímá jeho ú koly zá vodníkomise, kterou v tomto
případě jmenuje pořadatel zá vodu.

211.3

Hlá šenía povolová nízá vodů

211.3.1

Při pořá dá nízá vodů je pořadatel povinen postupovat dle platných norem české republiky a zá vody hlá sit:
- SLČ R, který je odpovědný za zařazenízá vodu do kalendá ře podle člá nku 202 PLZ
- sprá vě ná rodních parků nebo chrá něné krajinné oblasti, v níž se zá vod koná , formou ž á dosti o povolení
zá vodu
- obecnímu (městskému) ú řadu, do jehož katastru patří místo, kde se zá vod bude konat
- orgá nu policie Č R, přísluš nému k místu, kde se zá vod bude konat
- Horské služ bě, přísluš né k místu, kde se zá vod bude konat
- lesní sprá vě, případně majiteli pozemku, přísluš nému k místu, kde se zá vod bude konat
- a dalš ím institucím
Ohlá š enízá vodu musíbýt provedeno nejméně do 30 dnů před koná ním zá vodu

212

Pojištění

212.1

Pořadatel zá vodu (SLČ R) musíuzavřít pro vš echny členy organizačního výboru pojiš těnío odpovědnosti.
SLČ R kryje ze své strany pojiš těnío odpovědnosti pro své zaměstnance a pro delegované funkcioná ře,
kteřínejsou členy organizačního výboru (např. kontrola vybavení, lékařský dohled atd.) po dobu výkonu
jejich funkce pro SLČ R.
Pořadatel musípřed prvním tréninkem nebo před zá vodem vlastnit pojistnou smlouvu, sjednanou
s uzná vanou pojiš ťovnou. Tuto smlouvu musípředlož it TD.

213

Program

213.1
213.2
213.3
213.4
213.5
213.6
213.7
213.8

Pro vš echny zá vody SLČ R musípořadatel vydat program, který obsahuje ná sledující ú daje :
Ná zev, termín a místo soutěž e spolu s informacemi o poloze zá vodiš tě a nejvýhodnějš ídosaž itelnost.
Technické ú daje o jednotlivých soutěž ích a podmínky ú časti.
Jména hlavních funkcioná řů.
Termín a místo koná níprvníporady s vedoucími zá vodníků a losová ní.
Č asový plá n pro začá tek oficiá lního tréninku a časy startů.
Umístěníoficiá lní vývěsnítabule.
Č as a místo předá vá nícen
Termín podá nípřihlá š ek a přesnou adresu vč. čísel telefonu , faxu a e-mailové adresy.

214

Rozpis zá vodu
Rozpis zá vodu se předklá dá ve dvou vyhotoveních ke schvá lení ú seku přísluš né disciplíny SLČ R
nejpozději jeden měsíc před termínem zá vodu (pro zá vody meziná rodníje nutno předlož it rozpis ke
schvá lenínejpozději do 30. listopadu předchá zejícího roku).
Rozpis je nutno schvá lit do 14 dnů; pořadatelem můž e být vydá n až po jeho schvá lení.

214.1
214.1.1

Rozpis zá vodu musíobsahovat ú daje uvedené v čl. 213 PLZ.
Dalš í informace:
- slož ku, která zá vod vypisuje
- označenípořadatele (adresa, telefon, fax, e-mail)
- disciplíny, v nichž je zá vod vypsá n
- kategorie, pro které je zá vod vypsá n
- dobu a místo prezentace
- dobu a místo vydá vá nístartovních čísel
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214.1.2

214.1.3

dobu a místo výkladů tratí
technické ú daje o tratích a můstcích
tituly a ceny
jména obhá jců titulů
informace o ubytová ní, o stravová nía o dopravě
informace o případných ú hradá ch, které budou ú častníkům poskytnuty
informace o umístěnía době otevřenízá vodní kancelá ře nebo jiné organizačníslož ky

Různé jiné informace:
- o lékařské prohlídce
- o výš i a splatnosti startovného
- o pojiš těnízá vodníků a činovníků
- o způsobu, jak se ozná mípřípadné odřeknutínebo přelož enízá vodu
Dolož ku o schvá lenírozpisu s uvedením data a jména pracovníka, pověřeného schvalová ním rozpisu.

214.1.4

V rozpisu zá vodů kategorie „A“ je nutno uvést jmenný seznam těchto činovníků:
předsedy organizačního výboru, ředitele zá vodu, hlavního rozhodčího a po schvá lenípracovníkem
přísluš ného ú seku disciplíny technického delegá ta. Pro zá vody ve skoku a v severské kombinaci ješ tě
asistenta technického delegá ta. U běhu asistenta TD a zá stupce STK

214.1.5

Rozpis zá vodu musíbýt podepsá n předsedou organizačního výboru a ředitelem zá vodu.

215

Přihlá šky zá vodní
ků, podmí
nky účasti v zá vodě

215.1

Ke vš em zá vodům musíbýt podá ny organizačnímu výboru přihlá š ky tak, aby je měl k dispozici před
termínem uzavřenípřihlá š ek.
Zá vodníky přihlaš uje k zá vodu subjekt, za který startují. K zá vodům ná borovým, veřejným a k zá vodům
kategorie „B“ a „C“ v disciplíně snowboard se můž e zá vodník přihlá sit sá m. U běhu na lyž ích, v případě
individuá lního členstvíse zá vodník přihlaš uje sá m.
Za ú daje uvedené v přihlá š ce odpovídá přihlaš ujícísubjekt. Přihlá š ka musíbýt opatřena jmény
odpovědných činovníků. Přihlá š ky k zá vodu kategorie „A“ musíbýt odeslá ny doporučeně, příp. e-mailem
nebo faxem.
S přihlá š kou potvrzuje přihlaš ujícísubjekt, a tím zá roveň přebírá odpovědnost za to, ž e přihlá š ený
zá vodník je pro trénink i pro zá vod dostatečně zdravotně a výkonnostně kvalifiková n a připraven, a ž e je
zajiš těn ú razovým pojiš těním.
Přihlá š ka musíobsahovat tyto ú daje:
- příjmenía jméno zá vodníka
- datum narození
- evidenční číslo, případně kódové číslo FIS
- subjekt, za který startuje
- případně výkonnostnítřídu
- disciplíny, ve kterých bude zá vodník startovat
- ú plnou adresu přihlaš ovatele (telefon, fax, e-mail), aby bylo mož no ozná mit případně přelož enínebo
odřeknutízá vodu

215.2

215.3.1

215.3.2

215.3.3

215.3.4

215.4

Zjistí – li se, ž e byly v přihlá š ce ú myslně uvedeny nepravdivé ú daje, nebude zá vodník, jehož se ú daje
týkají, připuš těn ke startu, a pokud v zá vodě startoval, bude vyloučen a jeho umístěnív listině výsledků se
zruš í, popřípadě ztratízískaný titul a vrá tízískanou cenu.
Jestliž e okolnosti znemož ní koná nízá vodu, když už přihlá š ky k zá vodu byly podá ny, je pořadatel povinen
včas o tom vyrozumět přihlá š ené zá vodníky prostřednictvím přihlaš ovatele (čl.215.2) a vš echny
funkcioná ře zá vodu.

215.5

Podmí
nky účasti v zá vodě

215.5.1

Kaž dý zá vodník se musípřed zá vodem při rozpisem stanovené prezentaci proká zat platným členským
průkazem SLČ R, průkazkou zá vodníka s potvrzením o zdravotní prohlídce ne starš í12 měsíců
(čl.221.1 PLZ ) a případně Prohlá š ením o rizikovosti a osobním ručení.
Před zá vodem, pro který je soutěž ním řá dem a rozpisem zá vodu předepsá na určitá výkonnostnítřída se
musízá vodník proká zat průkazkou zá vodníka s potvrzením o udělenívýkonnostnítřídy.

215.5.2
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215.5.4
215.5.5

Č lenské průkazy SLČ R a průkazky zá vodníka s potvrzením platné lékařské prohlídky, prohlá š ením o
rizikovosti (u zá vodníků jiné stá tnípřísluš nosti) a osobním ručenía případně výkonnostnítřídy se musí
kontrolovat při zá vodech kategorie A a B při prezentaci před losová ním, pokud mož no již den před
zá vodem, při zá vodech kategorie C nejpozději 1 hodinu před startem prvého zá vodníka.
Podmínky ú časti zá vodníků s jmenovitou nominací řeš ípříloha soutěž ního řá du přísluš né disciplíny.
Ustanovení člá nků 215.5.1-215.5.4 se nevztahujína ná borové zá vody.

216

Porady vedoucí
ch zá vodní
ků (družstev)

216.1

Č as a místo prvníporady vedoucích zá vodníků musíbýt uvedeno v rozpise. Pozvá nína vš echny dalš í
porady musíbýt ozná meno vedoucím zá vodníků při prvníporadě. Naléhavé porady je třeba ohlá sit ve
vhodný čas.
Pro vytvá ření ná zorů při poradá ch vedoucích zá vodníků není zastupová nípovoleno.
Vedoucízá vodníků a trenéři jsou akreditová ni pořadatelem podle určených kvót.
Vedoucízá vodníků a trenéři musídodrž ovat PLZ a rozhodnutísoutěž ního výboru a chovat se korektně a
sportovně.

215.5.3

216.2
216.3
216.4

217

Losová ní

217.1
217.2
.
217.3

217.7

Za losová nístartovního pořadíprezentovaných zá vodníků je odpovědný soutěž nívýbor.
Startovnípořadízá vodníků se pro kaž dý zá vod a pro kaž dou disciplínu určuje losová ním, nebo body
podle zvlá š tních pravidel
V zá vodech, v nichž je počet startujících omezen, můž e soutěž nívýbor určit počet ná hradníků, kteříse
vylosujíspolečně se zá vodníky. Ve startovnílistině musíbýt vš ichni ná hradníci řá dně označeni.
K losová ní musíbýt pozvá ni vedoucí, nebo trenéři zá vodníků. Místo i dobu losová ní, určené rozpisem
zá vodů, je nutno dodrž et. Není-li řá dně prezentovaný zá vodník vylosová n vinou činovníka zá vodu, je
nutno losovat znovu.
Startovnípořadí, zveřejněné startovnílistinou, a startovní čas zá vodníka, pokud je ve startovní listině
uveden, je nutno při zá vodě dodrž et.
Startovní čísla se vydá vajína místě a v čase určeném rozpisem zá vodů, pokud mož no již den před
zá vodem, nejpozději ale 1 hodinu před startem prvého zá vodníka.
Dojde-li k posunutízá vodu o nejméně jeden den, musíse losová níopakovat.

218

Výsledky zá vodu a jejich zveřejň ová ní

218.1
218.1.1

Neoficiá lnía oficiá lní výsledky musíbýt zveřejněny v souladu s pravidly pro přísluš nou disciplinu.
Přenos výsledků
Ú daje a časy ze vš ech zá vodů uvedených v soutěž ním řá du jsou k dispozici pro SLČ R, pořadatele a
ú častníky ve svých vlastních publikacích vč. webových strá nek.
Jako součá st trvalé propagace lyž ía snowboardu SLČ R podporuje poskytová nízprá v a informací svým
členům a fanouš kům. Trvale rostoucím médiem při uplatněnía prezentaci zá vodů je internet.
Výsledky a pořadí
Ná rodnílyž ařské svazy mohou získá vat oficiá lní výsledky ze zá vodů FIS po tom, co byla provedena
kontrolníbodová procedura v sekretariá tu FIS.
Výsledky a ú daje ze zá vodů FIS mohou být použ ity pouze na webových strá nká ch ná rodních lyž ařských
svazů, organizá torů a ú častníků a nesmíbýt poskytnuty dalš ím subjektům či organizacím pro komerční
ú čely. SLČ R můž e stá hnout data do vlastního software pro zhodnocová ní výkonů, atd.

217.4

217.5
217.6

218.3
218.3.3

218.3.4

Zruš enívýsledku zá vodu a opaková nízá vodu
Soutěž nívýbor zá vodu nebo orgá n SLČ R, který rozpis zá vodu schvá lil, můž e zruš it výsledky zá vodu,
jehož průběh nebyl regulérní, aniž povolíopaková nízá vodu. Je-li zruš enívýsledku zá vodu projedná no a
schvá leno do 24 hodin po skončenízá vodu, můž e být zá vod uspořá dá n znovu

218.3.5

Přístup organizá torů k výsledkům
Organizá toři zá vodů Světového pohá ru FIS mohou obdrž et oficiá lní výsledky z jejich zá vodů po tom co
FIS body byly ověřeny ve výsledkové databá zi.
Soubor pdf obsahujícívýsledky a průběž né pořadímůž e být staž en z www.fis-ski.com a ze strá nky
ftp://ftp.fisski.ch, doplněn kódem disciplíny a označeníjeho místa : AL (alpské disciplíny), CC (bš ž ecké
disciplíny), JP (skok na lyž ích ), NK (severská kombinace), SB (snowboard), FS (volný styl) atd.
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218.3

218.4.1

218.4.2

218.4.3

218.4.5

218.5

Jednotlivý zá vod můž e být identifiková n podle kodexu zá vodu, který je uveden na detailní strá nce
kalendá ře na www.fis-ski.com.
Pořadatel zá vodů v rá mci SLČ R je povinen vydat po skončenízá vodu oficiá lnívýsledkovou listinu a
zveřejnit ji na internetových strá nká ch, nebo ji odeslat do pěti dnů po skončenízá vodu těmto slož ká m,
popřípadě funkcioná řům, které nemajípřístup k internetu a o zaslá nípož á dají:
U vš ech druhů zá vodů
1x vš em lyž ařským oddílům (klubům), jejichž zá vodníci se zá vodu zú častnili, a případně vysílajícím
subjektům, pokud nejsou členy SLČ R a o zaslá nípož á dají.
u zá vodů kategorie „A“
1x SLČ R, 1x přísluš nému ú seku SLČ R
1x ú zemním celkům (svazům) SLČ R
1x technickému delegá tovi
1x asistentovi technického delegá ta (pokud je k zá vodu nominová n), případně dalš ím slož ká m a
činovníkům dle soutěž ního řá du přísluš né disciplíny a jeho případných příloh
1x rozhodčím stylu, kteřírozhodovali (stylovali) v zá vodech ve skoku a ve skoku pro severskou
kombinaci
u zá vodů kategorie „B“ a „C“
2x slož ce, která schvá lila rozpis zá vodu, popřípadě dalš ím slož ká m a činovníkům podle soutěž ního řá du a
jeho případných příloh
Za sprá vné a včasné vyhotovenía rozeslá ní výsledkových listin odpovídá ředitel zá vodu a sekretá ř
zá vodu.
Zprá va o zá vodu

218.5.1
-

Pořadatel je povinen vyhotovit zprá vu o zá vodu, ve které uvede:
ná zev pořá dajícíslož ky a jména vedoucích činovníků zá vodu
ná zev zá vodu, dobu a místo koná nízá vodu
ú čast zá vodníků, trenérů a vedoucích
povětrnostnípodmínky, množ stvía jakost sněhu při zá vodě
stručný popis průběhu zá vodu, např. ú razy, protesty apod.
kvalitu ú pravy tratía můstků (použ ití mechanizace)
způsob a měření časů, způsob měřenídélek

218.5.2

Zprá vu odeš le pořadatel nejpozději do 14 dnů po zá vodě přísluš nému ú seku SLČ R, který rozpis zá vodu
schvá lil. Za včasné odeslá nízprá vy o zá vodu odpovídá předseda organizačního výboru.

218.5.3

Pořadatel zá vodu je povinen uschovat po dobu jednoho roku vš echny zá znamy o zá vodě, zejména rozpis
zá vodu, přihlá š ky zá vodníků, startovnílistiny, zá znamy časů, zá znamy kontrol a o průjezdu cílem, listiny
vypočtených výsledků vš ech zá vodníků, vš echny zá znamy délek skoků a hodnocenístylu skoků,
kompletnívýsledkové listiny a zá znamy a uděleníkvalifikace pro akrobatické skoky, zá pisy z jedná ní
soutěž ního výboru a zá pisy z porad s vedoucími zá vodníků. Pořadatel je povinen vš echny tyto zá znamy
na pož á dá nípředlož it vyš š íslož ce k přezkouš ení.

219

Ceny

219.1

219.6
219.7

Za umístěnív zá vodě mohou zá vodníci získat upomínkové předměty, medaile, plakety, čestné odznaky,
diplomy, pohá ry, věcné i peněž ité ceny.
Dvěma nebo více zá vodníkům, kteřídosá hnou stejný čas nebo bodové hodnoty, ná lež í stejné pořadía
stejná cena. Ceny za rekordy jsou zaká zá ny.
Vítěz mistrovství Č R obdrž ímistrovský diplom a mistrovskou medaili. Zá vodníci umístěnína 2. a 3.
místě obdrž ídiplom a medaili.
U putovních cen musíbýt v rozpise uvedeno, jakým způsobem jsou předá vá ny a kdy je mož no získat
putovnícenu trvale.
Druh a počet cen, jakož i podmínky jejich získá ní, majíbýt stanoveny rozpisem zá vodu nebo soutěž e.
Vš echny ceny musíbýt uděleny nejpozději posledníden koná ní zá vodu nebo seriá lu zá vodů.

220

Povinnosti a prá va vedoucí
ho a trenéra zá vodní
ků.

219.2
219.3
219.5

Subjekt, který vysílá zá vodníka na zá vod kategorie A, musí zajistit doprovod vedoucím nebo trenérem
přísluš nou kvalifikací.
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220.1
220.1.2

220.1.3
220.1.4

220.1.5

220.1.6

220.2
220.2.1
220.2.2

220.2.3

220.2.4

220.2.5

Povinnosti a prá va vedoucí
ho zá vodní
ků
Vedoucízá vodníků je povinen zorganizovat vš e potřebné pro ú čast na zá vodech ( dopravu, ubytová ní,
prezentaci, zú častň ovat se schůzía porad vedoucích zá vodníků a trenérů , losová níapod ) Dá le je
povinen se sezná mit s Pravidly lyž ařských zá vodů , se soutěž ním řá dem přísluš né disciplíny. a jeho
případnými přílohami, jakož i s rozpisem přísluš ného zá vodu a dodrž ovat jejich ustanovení.
Vedoucízá vodníků je odpovědný za svěřené zá vodníky , musíje vést ke ká zni a k dobrému
chová ní. Pomá há trenérovi ve výchovném působenína zá vodníky.
Proviní-li se vedoucízá vodníků proti Pravidlům lyž ařských zá vodů, nebo proti obecným zá sadá m
čestného jedná ní, či proti zá sadá m ž ivotosprá vy sportovce, můž e jej soutěž ní výbor zá vodu potrestat
zruš ením jeho pověřenía proviněníozná mit přísluš nému orgá nu SLČ R.
Akreditace opravň uje vedoucího zá vodníků:
- k ú časti na schůzích a poradá ch vedoucích zá vodníků a trenérů
- u alpských disciplín pro volbu do funkce arbitra , případně asistenta arbitra
- být autorem trati u alpských disciplin
- nosit označení vedoucího zá vodníků
Není-li vedoucízá vodníků přítomen nebo zruš í-li jeho pověřenísoutěž ní výbor zá vodu, přejímá jeho
povinnosti trenér.
Povinnosti a prá va trenéra
Trenér je povinen sezná mit se s platnými Pravidly lyž ařských zá vodů , se soutěž ním řá dem přísluš né
disciplíny a jeho případnými přílohami.
Trenér je odpovědný za to , ž e zá vodník , kterého doprová zípři zá vodech , je v takovém zdravotním ,
fyzickém i psychickém stavu a tak technicky vyspělý , aby byl schopen bezpečně zvlá dnout trénink i
zá vod.
Proviní-li se trenér proti Pravidlům lyž ařských zá vodů , nebo proti obecným zá sadá m čestného jedná ní,
či proti zá sadá m ž ivotosprá vy sportovce , můž e jej soutěž ní výbor zá vodu potrestat zruš ením jeho
pověřenía proviněníozná mit přísluš nému orgá nu SLČ R.
Akreditace pro zá vod trenéra opravň uje:
- k ú časti na schůzích a poradá ch vedoucích zá vodníků a trenérů
- u alpských disciplín pro volbu do funkce arbitra , případně asistenta arbitra
- být autorem tratě u alpských disciplin
- zahá jit zá vod jako předjezdec
- nosit označenítrenér
Není-li trenér přítomen , nebo zruš í-li jeho akreditaci soutěž nívýbor zá vodu , přejímá jeho povinnosti
v zá vodě vedoucízá vodníků

221

Lékařské prohlí
dky, vyšetření
, doping a lékařské služby.

221.1

Vš ichni zá vodníci obou pohlaví jsou povinni se podrobit preventivnílékařské prohlídce podle směrnice
Ministerstva zdravotnictví Č R o lékařských prohlídká ch zá vodníků. Lékařský posudek se zaznamená do
průkazky zá vodníka. Potvrzenío zdravotnízpůsobilosti trénovat a zá vodit má platnost 12 měsíců.
U ž actva a ú častníků veřejných zá vodů postačuje potvrzenío lékařské prohlídce š kolním nebo obvodním
lékařem.
Soutěž nívýbor můž e ulož it povinnou lékařskou prohlídku na ná vrh lékaře zá vodu před kterýmkoliv
zá vodem. Lékař je povinen prohlédnout zá vodníka, který měl při tréninku nebo v zá vodě ve skoku na
lyž ích těž ký pá d, a rozhodnout, zda můž e v tréninku nebo v zá vodě pokračovat.
Nedostaví-li se zá vodník k nařízené nebo povinné lékařské prohlídce, nebo neuzná -li lékař zá vodníka
schopným ú častnit se zá vodu, nesmízá vodník startovat nebo v zá vodě pokračovat.

221.2

221.3

221.4

221.4.1

221.4.2

Doping
Doping je ve vš ech lyž ařských disciplíná ch přísně zaká zá n. Kontrolu a postih dopingu ve sportu stanoví
Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu vydané Antidopingovým výborem Č eské republiky,
vztahujícíse na vš echny zá vodníky, kteříse na zá vod připravujínebo se ho ú častní, jejich trenéry,
funkcioná ře svazů, oddílů TJ, klubů apod., organizá tory soutěž í, jakož i oš etřujícílékaře zá vodníků.
Za doping ve sportu se považ uje:
a) zjiš těná přítomnost zaká zaných lá tek, ná lež ejících k vybraným skupiná m farmakologických
prostředků v tělních tekutiná ch sportovce
b) použ itízaká zaných dopingových metod.
Použ itízaká zaných lá tek nebo metod se zjiš ťuje dopingovou kontrolou.
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221.4.3

221.4.4
221.4.5

221.4.6
221.4.7

Doping můž e být kontrolová n při zá vodech organizovaných na ú zemí Č eské republiky Svazem lyž ařů
Č eské republiky nebo jeho slož kami (svazy, oddíly TJ, kluby apod.) nebo mimo zá vod v období
tréninkové přípravy.
Odebírat vzorky pro analýzu na doping je oprá vněn dopingový komisař s licencí Antidopingového výboru
Č R.
Kaž dý zá vodník je povinen se podrobit dopingové kontrole při zá vodě nebo mimo zá vod, bude-li k ní
vyzvá n dopingovým komisařem a je povinen dbá t jeho pokynů. Odmítnutínebo nedostaveníse
k dopingové kontrole se posuzuje stejně jako pozitivnídoping.
Zá vodníka můž e při dopingové kontrole doprová zet jedna osoba. Při vlastním odběru vzorku můž e být
přítomen pouze zá vodník a komisař.
Postih za proká zaný doping zá vodníka, případně za proká zanou spoluú čast funkcioná řů, trenérů a lékařů
uděluje SLČ R minimá lně dle sazeb uvedených ve Směrnicích pro kontrolu a postih dopingu
Antidopingového výboru Č eské republiky. O ulož eném postihu informuje Meziná rodnílyž ařskou federaci
FIS, Antidopingový výbor Č R a lyž ařský oddíl TJ – klub, jehož je postiž ený členem.

221.5

Lékařské služby zajištěné pořadatelem.
Zdravía bezpečnost vš ech osob při zá vodech SLČ R je prvořadým opatřením vš ech pořadatelů Zahrnuje
zá vodníky i dobrovolné pracovníky, technické čety, divá ky atd. Pořadatel, společně s ředitelem zá vodu
nebo TD musípotvrdit, ž e nutná lékařská zařízeníjsou k dispozici. Přesné pož adavky na zdravotní
zajiš těníobsahujíjednotlivá pravidla disciplin.

222

Zá vodnívybavení

222.1

Zá vodník se můž e zú častnit zá vodu pouze s vybavením odpovídajícím předpisům (FIS). Je osobně
odpovědný za použ ité vybavení(lyž e, snowboard, vá zá ní, boty, oblečeníatd.). Je povinen přezkouš et, zda
jím použ ívané vybaveníodpovídá ustanovením (FIS) a vš eobecným bezpečnostním ustanovením a
funkčním mož nostem.
Pojem zá vodnívybavenízahrnuje vš echny čá sti vybavení, které zá vodník při zá vodech použ ívá . To
zahrnuje jak oblečení, tak i pomůcky s technickou funkcí. Celé zá vodnívybavenítvořífunkčnícelek.
Veš keré nové vývojové prvky na poli zá vodního vybavení musíbýt zá sadně schvá leny ve FIS.
Nová vývojová zlepš ení musejíbýt přihlá š ena nejpozději 1.května pro ná sledujícísezónu u FIS
Komise pro zá vodnívybavení zveřejň uje po schvá lenípředsednictvem FIS prová děcíustanovení
(definice, resp. popis povolených předmětů zá vodního vybavení).

222.2
222.3
222.4
222.5

223

Sankce

223.1
223.1.1

Obecné podmí
nky
Přestupek, za nějž má být udělena sankce je definová n jako jedná ní, jestliž e :
- poruš uje nebo nedodrž uje pravidla
- představuje neuposlechnutírozhodnutíSV nebo jeho jednotlivých členů podle čl. 224.2
- představuje nesportovníchová ní
Ná sledujícíchová ní můž e být rovněž poklá dá no za přestupek :
- pokus o poruš enípravidel
- navá děníostatních k poruš ení pravidel
- připustit nebo umož nit, aby se ostatnídopustili poruš enípravidel
Při rozhodová ní, zda jedná níbylo označeno jako přestupek, je třeba přihlíž et k tom zda :
- jedná níbylo ú myslné nebo neú myslné
- jedná nívzniklo v důsledku krajních okolností
Vš echny lyž ařské ú seky a lyž ařské kluby sdruž ené v SLČ R a jimi pro akreditaci přihlaš ované osoby musí
akceptovat tato pravidla a uzná vat je ; existuje prá vo na podá níodvolá ní výhradně podle řá dů SLČ R.

223.1.2

223.1.3

223.1.4

223.2

Rozsah působnosti

223.2.1

Osoby. Tyto sankce platípro :
- vš echny osoby, které jsou akreditované pořadatelem na zá vod uvedených v kalendá ři zá vodů, a to
jak v prostoru zá vodiš tě, tak i mimo něj a na vš ech místech spojených se zá vodem
- vš echny osoby, které nejsou akreditované a nachá zejíse v prostoru zá vodiš tě

223.3

Tresty

223.3.1

Při poruš enípravidel mohou být vysloveny ná sledujícítresty :
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223.7
223.8
223.9

- důtky, písemně nebo ú stně
- odebrá níakreditace
- odepřenívydá níakreditace
- pokuta do výš e 1000,- Kč
Zú častněným zá vodníkům mohou být ulož eny dodatečné tresty :
- diskvalifikace
- zhorš enístartovnípozice
- propadnutícen a odměn ve prospěch pořadatele
- zá kaz ú časti na zá vodech uvedených v soutěž ním řá du
Zá vodník musíbýt diskvalifiková n, pokud mu spá chaný přestupek umož ň uje výhodu ve výsledcích, i
když pravidla určujív určitém případě něco jiného.
Soutěž nívýbor můž e ulož it tresty uvedené v čl. 223.3.1 a 223.3.2, nesmí vš ak ulož it ž á dné peněž nítresty
nebo zastavit zá vodníkovi činnost na jiné soutěž i, než na které byl přestupek spá chá n.
Ná sledujícítresty mohou být vysloveny ú stně :
- napomenutí
- odejmutíakreditace na probíhajícízá vod osobá m, které nebyly u pořadatele zaregistrované
- odepřenívydá níakreditace na aktuá lnízá vod osobá m, které se pohybujína zá vodiš ti nebo na jiném
místě spojeném se zá vodiš těm
Ná sledujícítresty musíbýt uděleny písemně :
- pokuty
- diskvalifikace
- zhorš enístartovnípozice
- zruš eníakreditace osobá m, které vlastníakreditaci ú seků SLČ R
Písemná rozhodnutío trestech musíbýt zaslá na viníkovi (pokud to nenízá vodník), jeho ú seku SLČ R.
Diskvalifikace musíbýt uvedeny v protokolu arbitra nebo ve zprá vě technického delegá ta.
Vš echny tresty musíbýt uvedeny ve zprá vě technického delegá ta.

224

Procedurá lníustavení

224.1

Kompetence soutěžní
ho výbory (JURY)
JURY můž e dle výš e uvedených pravidel udělit sankce na zá kladě větš iny hlasů. O udělenísankcí se
rozhoduje hlasová ním. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy JURY.
Na zá vodiš ti můž e během tréninku a zá vodu kaž dý člen JURY s hlasovací kompetencíoprá vněn udělit
osobá m, které se zdrž ujív zá vodním prostoru ú stnínapomenutía odebrat akreditaci platnou pro zá vod.

223.3.2

223.3.3
223.4
223.5

223.6

224.2

224.3

Kolektivníporušenípravidel
Jestliž e se dopustísoučasně několik osob jednoho a téhož poruš enípravidel, platíjediné trestnírozhodnutí
pro vš echny proviněné. Písemné rozhodnutí musí obsahovat jména dotyčných osob a míru trestu pro
kaž dého z nich. Rozhodnutí musíbýt předá no kaž dému proviněnému.

224.4

Vymezení
Postih nenípřípustný, jestliž e proti osobě nebylo vzneseno obviněnído 72 hodin po spá chá nípřestupku.
Kaž dá osoba, která je svědkem poruš enípravidel musíposkytnout svědeckou výpověď na slyš ení. JURY
musízvá ž it vš echny podstatné důkazy.
JURY můž e zabavit předměty, které jsou podezřelé nebo byly použ ity v rozporu s pravidly o zá vodním
vybavení.
Před ulož ením trestu (kromě napomenutía odejmutíakreditace) má osoba podezřelá z poruš enípravidel
prá vo na obhajobu a to ú stně nebo písemně.
Veš kerá rozhodnutí JURY musíbýt písemně zaznamená na a musíobsahovat :
Přestupek, který byl ú dajně spá chá n
Důkaz přestupku.
Pravidlo nebo rozhodnutí JURY, která byla poruš ena
Ulož ený trest
Trest musíbýt ú měrný přestupku. Rozsah trestu musíbýt vynesen se zřetelem na polehčujícínebo
přitěž ujícíokolnosti.

224.5
224.6
224.7
224.8
224.8.1
224.8.2
224.8.3
224.8.4
224.9

224.10
224.10.1

224.11

Opravné prostředky
S výjimkou ustanovení čl. 224.11 PLZ můž e být trestnírozhodnutí JURY napadeno odvolá ním podle
PLZ. Jestliž e odvolá nínebylo podá no ve stanovené lhůtě uvedené v PLZ, stá vá se rozhodnutí JURY
prá voplatným.
Proti ná sledujícím rozhodnutím JURY se nelze odvolat :
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224.11.1
224.12
224.13

Ú stně vyslovené důtky podle čl. 223.5 a 224.2
Ve vš ech ostatních případech se odvolá nípředá vá podle PLZ na odvolací komisi.
JURY má prá vo podat trestní ná vrhy na zá kaz startu, které přesahuje zá vod, v rá mci něhož doš lo
k přestupku (čl. 223.4 PLZ) na odvolacíkomisi.

225

Odvolacíkomise

225.1
225.1.1

Jmenová ní
Rady odborných ú seků jednotlivých disciplin jmenuje ze subkomisípro pravidla (nebo z komisídisciplin,
pokud u nich nenízřízena tato povidlová komise) předsedu a místopředsedu odvolacíkomise.
Místopředseda zastupuje komisi v případě, ž e předseda je buď nedostupný nebo neoprá vněný a pro
podjatost.
Předseda komise jmenuje pro kaž dý projedná vaný případ, proti němuž je podá no odvolá nínebo k němuž
je provedeno slyš ení, 3 členy ze subkomise jednotlivých disciplin (nebo z Rady discipliny, pokud
plavidlová komise nebyla zřízena) do odvolacíkomise a můž e se sá m zapojit. Odvolacíkomise rozhoduje
na zá kladě větš iny hlasů.. Během činnosti odvolacíkomise jsou její členové nezá vislí na Radě ú seku
SLČ R.
Aby se vyloučila případná jednostrannost a podjatost, nesmíbýt jmenovaní členové odvolacíkomise
členy lyž ařského klubu jako obviněný. Navíc musí členové, jmenovanído odvolacíkomise, sdělit
předsedovi dobrovolně případnou podjatost. Osoby, kterých se to týká nebo majípodjatost, musíbýt
předsedou z činnosti uvolněny, místopředsedou pak v případě , ž e se jedná o předsedu.
Odvolacíkomisi jmenuje Rada ú seku disciplíny.
Odpovědnost
Odvolacíkomise provede jen slyš enívztahujícíse na odvolá níobviněného, nebo R Ú D k zá věrům
rozhodnutíJURY zá vodu, nebo k trestnímu rozhodnutíJURY pokud přesahujísankce.
Postup
Odvolá ní musíbýt rozhodnuto do 30 dnů od jeho doručenípředsedovi komise. Pokud vš echny zú častněné
strany dajípísemný souhlas, můž e být termín slyš eníprodlouž en.
Vš echna odvolá nía odpovědi musíbýt zpracová ny písemně, včetně předlož ených důkazů zú častněnými
stranami odvolacíkomisi.
Odvolacíkomise určí místo a postup projedná vá níodvolá ní.
Č lenové odvolacíkomise jsou vyzvá ni, aby zachovali důvěryhodnost odvolá níaž do zveřejnění
rozhodnutí.
Předseda odvolacíkomise můž e dodatečně vyž adovat dalš í důkazy.
Odvolacíkomise musístanovit ná klady odvolá ní.
Rozhodnutíodvolacíkomise jsou vyslovena ú stně na konci slyš ení. Rozhodnutís odůvodněním se předá
písemně zú častněným straná m a vš em členům JURY. Písemné rozhodnutí musíbýt ulož eno v sekretariá tu
Ú seku disciplíny.

225.1.2

225.1.3

225.1.4
225.2
225.2.1
225.3
225.3.1
225.3.2
225.3.3

225.3.4
225.3.5

226

Jedná nív rozporu se sankcemi

226.1

V případě rozporu se sankcísouvisejícís čl. 223 PLZ nebo antidopingovými pravidly, můž e ulož it VV
SLČ R, Rada OÚ disciplíny dalš ísankce, které považ uje za přiměřené. V takových případech mohou být
ulož eny dalš ísouvisejícísankce.
Sankce proti zú častněným osobá m :
- písemná důtka nebo
- zá kaz startu v ná sledujícísankčnídobě – např. byl-li vynesena dopingový případ tříměsíčnítrest,
můž e znamenat poruš enítohoto zá kazu zvýš ením až na dva roky. Pokud byl vyměřen dvouletý zá kaz
činnosti, pak vede poruš enítohoto zá kazu až k zá kazu dož ivotnímu

227

Discipliná rnípřestupek
Vš echny discipliná rnípřestupky zá vodníků i činovníků se projedná vajípodle discipliná rního řá du SLČ R.
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Č á st II.

A:

Běh na lyž ích – organizace a řízení

300

Běh na lyží
ch
Zá vody v běhu na lyž ích jsou řízeny dle ná sledujících publikací a dokumentů: Pravidla lyž ařských zá vodů
(PLZ), Soutěž ní řá d včetně jeho dodatku na dané období, Rozpis zá vodu, Pravidla o FIS bodech a jiné
předpisy, které se zpravidla publikujív Soutěž ním řá du.

301

Organizačnívýbor
Slož ení a ú koly organizačního výboru jsou uvedeny v člá nku 211 těchto PLZ. Pokud SLČ R nebo Ú BD
SLČ R nepřevezme ú koly organizačního výboru sá m, je vybraná pořá dající organizace povinna organizační
výbor jmenovat.
Při zá vodech kategorie „A“ Ú BD SLČ R schvaluje :
- předsedu organizačního výboru
- ředitele zá vodu
- hlavního rozhodčího ( hlavního časoměřiče)

302

Zá vodníkomise a jejípovinnosti
Zá vodní komisi jmenuje organizační výbor. Tato komise odpovídá za technické zá lež itosti a provedení
zá vodu. Je ustavena ze specialistů, kteří jsou plně kvalifiková ni plnit přidělené ú koly. Na zá vodech
kategorie „A“ a „B“ zastá vá kaž dý funkcioná ř jen jednu funkci. Vš ichni členové zá vodní komise musí být
při zá vodě snadno identifikovatelní svým oblečením, pá skami na ruká vě (JURY) nebo odznaky. Vš ichni
členové zá vodní komise a členové jejich pracovních skupin musí být včas na svých místech a ješ tě před
zá vodem musípřezkouš et, zda jsou vš echny předpoklady pro řá dný průběh zá vodu splněny.

302.2 Č lenové zá vodníkomise
302.2.1 Č leny zá vodníkomise jsou:
ředitel zá vodu - předseda zá vodníkomise
sekretá ř zá vodu
velitel tratí
hlavnírozhodčí
velitel stadionu
vedoucí výpočetnítechniky a zpracová nídat
Pokud je to nutné, jmenuje si zá vodníkomise dalš í členy (velitel kontrol a bezpečnosti zá vodu).
Není-li pro zá vod jmenová n organizační výbor, přejímá jeho funkci zá vodní komise.
302.2.2 Kvalifikace činovníků
Při zá vodech kategorie „A“ musí funkci ředitele zá vodu, hlavního rozhodčího (hlavního časoměřiče),
startéra zastá vat rozhodčí – specialista přísluš né disciplíny.
Při zá vodech kategorie „B“ musí funkci ředitele zá vodu, hlavního rozhodčího (hlavního časoměřiče)
zastá vat rozhodčíspecialista přísluš né disciplíny.
Při zá vodech kategorie „C“ , kromě ná borových zá vodů, musífunkci ředitele a hlavního rozhodčího
(hlavního časoměřiče) zastá vat rozhodčínejméně II. třídy.
Rozhodčízařazeni do jiných funkcí musí mít kvalifikaci nejméně rozhodčího III. třídy.
302.3 Funkcioná ři zá vodu a jejich povinnosti
302.3.1. Ředitel zá vodu
je předsedou zá vodníkomise
kontroluje přípravy a prová děnízá vodu, informuje TD o průběhu přípravných pracía o změná ch, které
je třeba provést
je odpovědný za technické zá lež itosti a provedenízá vodu
musí kontrolovat, zda vš ichni funkcioná ři, kteří jsou za organizaci zá vodu zodpovědní, mají dostatečnou
kvalifikaci, a musízajistit, aby zá vod probíhal podle Pravidel lyž ařských zá vodů
dozírá na prá ci vš ech funkcioná řů zá vodu vyjma delegovaných činovníků (TD, ATD, STK)
předsedá schůzím vedoucích druž stev, je členem soutěž ního výboru ( JURY ) a zá stupcem zá vodní komise
při jedná ních s technickým delegá tem
stará se o optimá lníteleviznípokrytía o optimá lnípodmínky pro prá ci medií
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302.3.2 Sekretá ř zá vodu
-

podléhá řediteli zá vodu

-

kontroluje sprá vnost přihlá š ek

-

je zodpovědný za vš echny sekretá řské prá ce, týkajícíse technických zá lež itostízá vodu

-

připravuje vš echny formulá ře pro start, měření časů, výpočet výsledků, losová nía kontroly

-

organizuje schůze s vedoucími zá vodníků

-

připravuje startovnílistiny

-

pořizuje a rozděluje zá pisy z porad soutěž ního výboru, zá vodníkomise a schůzís vedoucími zá vodníků

-

zařizuje co nejrychlejš ízveřejnění neoficiá lních výsledků a distribuci oficiá lních výsledků

-

okamž itě předklá dá podané protesty soutěž nímu výboru

302.3.3 Velitel tratí
-

podléhá řediteli zá vodu

-

ve spoluprá ci s technickým delegá tem a ředitelem zá vodu zodpovídá za ú pravu tratí podle PLZ určených
parametrů,

-

konzultuje s odborníky přesné vyměření tratí (homologace tratí), vypracová ní situačních plá nů a podélných
profilů tratí

-

je zodpovědný za dokonalou ú pravu tratí (vytýčení ideá lní stopy, vytvoření nebo odstranění stopy ve
sjezdech zatá čká ch), stadionu, prostoru pro testová ní lyž í, za značení a uzavření tratí, za měření teplot sněhu
a vzduchu, za umístění stanoviš ť první pomoci, občerstvovacích stanic (po poradě s velitelem stadionu) a
umístění měřícíaparatury mezičasů na trati

-

spolu s technickým delegá tem, ředitelem zá vodu a velitelem kontrol rozhoduje o vhodném umístění kontrol
na trati

-

nasazuje technické čety na ú pravu trati a předjezdce, aby zajistil co nejlepš í kvalitu tratí, zhorš í-li se
povětrnostnípodmínky během zá vodu

-

za posledním zá vodníkem musívyslat zá věr trati (lyž ař, sněž ný skú tr)

-

musí mít kvalifikaci rozhodčího nejméně III. třídy

302.3.4 Hlavnírozhodčí(hlavní časoměřič)
-

podléhá řediteli zá vodu

-

spolupracuje s vedoucím výpočetnítechniky a zpracová nídat

-

je zodpovědný za vedenía koordinaci prá ce rozhodčích a časoměřičů

-

dozírá nad ručním i elektronickým měřením časů, mezičasů a nad pracípočtá řů

-

zodpovídá za prá ci startéra, cílového rozhodčího a kontroly v cíli

-

koordinuje prá ci rozhodčích

-

zodpovídá za podklady pro vypracová níneoficiá lních a oficiá lních výsledků

-

spolupracuje s velitelem stadionu (s velitelem startu a cíle)

-

musí mít kvalifikaci rozhodčího-specialisty pro běhy na lyž ích

302.3.5 Velitel stadion
-

podléhá řediteli zá vodu

-

je zodpovědný za vš echny aktivity v areá lu stadionu ( příchod zá vodníků na start, místo značení lyž í,
reklamníznačení, kontrola značenílyž ív cíli, odchod z oblasti cíle, podpora antidopingových komisařů)

-

koordinuje s hlavním rozhodčím umístnění startovnía cílové čá ry
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-

spolupracuje s velitelem pořadatelů na vhodném vstupu na stadion pro zá vodníky, trenéry, servis, zá stupci
médií

-

zajiš ťuje oplocení, značenítratě a označenív oblasti stadionu

-

připravuje ochrannou (mix) zónu v prostoru cíle

-

není-li tato funkce ustanovena, vš echny povinnosti přebírá velitel tratí.

-

spolupracuje s velitelem tratí, v případě umístnění občerstvovacích stanic (OS) v prostoru stadionu a při
ú pravě tratína stadionu

-

je zodpovědný za ú pravu stadionu pro zá vody dle PLZ

302.3.6 Velitel kontrol a bezpečnosti zá vodu
-

podléhá řediteli zá vodu

-

koordinuje své aktivity s velitelem stadionu a velitelem tratí

-

rozhoduje spolu s ředitelem zá vodu a TD o vhodném rozmístěníkontrolních stanoviš ť

-

seznamuje kontroly o jejich povinnostech, zejména o odst. 314, 340 a 341 těchto PLZ

-

vybavuje kontroly formulá ři a ostatním potřebným materiá lem a po dohodě s technickým delegá tem,
ředitelem zá vodu a velitelem tratíjim určuje stanoviš tě

-

po zá vodě shromaž ďuje vš echny předmětné informace, kontrolní formulá ře a přestupky poruš ení PLZ
předá vá soutěž nímu výboru

-

je povoleno použ ívat zařízení pro videozá znam

-

kontrolnístanoviš tě pro kontrolu dodrž ová níPLZ je obsazeno dvěma rozhodčími, rozhodčí zaznamená vají
poruš eníPLZ

-

jmenuje kontroly průjezdu (rozhodčí), kteří zaznamená vají průjezd kaž dého zá vodníka a informují velitele
kontrol o vš ech poruš eních PLZ

302.3.7 Ostatnífunkcioná ři zá vodu a jejich povinnosti
302.3.7.1 Hlavnípočtá ř a zpracová nídat
-

podléhá hlavnímu rozhodčímu

-

je zodpovědný za rychlý a sprá vný výpočet

-

spolupracuje při ručním i elektronickém měřenízá vodu

-

zařizuje zveřejň ová ní výsledků na výsledkové tabuli včetně mezičasů a zařizuje doručová ní výsledků
hlasateli ve spoluprá ci se sekretá řem zá vodu

302.3.7.2 Vedoucíinformační služ by
-

podléhá řediteli zá vodu
ve spoluprá ci s ředitelem zá vodu, velitelem tratí, velitelem stadionu a velitelem kontrol odpovídá za
vytvoření optimá lních pracovních podmínek pro noviná ře, fotoreportéry, rozhlasové a televizní
komentá tory i pro ostatní zá stupce sdělovacích prostředků. To zahrnuje vymezení smíš ené zóny, míst pro
fotografy, noviná ře a komentá tory.

-

zajiš ťuje místnost pro tiskovou konferenci

-

je zodpovědný za věcný tok informací pro tisk, rozhlas a televizi a za ú činnou funkci reproduktorů v
prostoru stadionu

-

není-li mož né tuto funkci obsadit, zajiš ťuje uvedené ú koly velitel stadionu a sekretá ř zá vodu

302.3.7.3 Vedoucízdravotnísluž by - lékař zá vodu
-

podléhá řediteli zá vodu
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-

je zodpovědný za lékařská vyš etření, zajiš tění první pomoci a rychlou dopravu pacientů do nejbliž š ího
zdravotního zařízení

-

spolupracuje s velitelem tratí při určenístanoviš tě prvnípomoci na trati

-

spolupracuje při zajiš ťová nídopingových kontrol s delegovanými lékaři

303

Soutěžnívýbor - JURY - a jeho povinnosti

303.1

Č lenové soutěžní
ho výboru (SV)

303.1.1 Pro zá vody kategorie „A“ a v určených zá vodech Soutěž ní výbor tvoří: technický delegá t (TD), asistent
technického delegá ta (ATD), ředitel zá vodu, zá stupce STK ú seku běhu (pokud je delegová n). Předsedou
SV je TD.
303.1.2 Pro zá vody kategorie „B“ a „C“ se ustavuje tříčlenný soutěž ní výbor (dá le SV). Jeho členy jsou ředitel
zá vodu, velitel tratě a zá stupce STK. Předsedou SV je ředitel zá vodu. Zá vodník nesmí být členem SV v
zá vodě, ve kterém startuje.
301.1.3 Při zá vodech FIS soutěž ní výbor je ustanoven dle pravidel FIS.
303.2

Povinnosti soutěžní
ho výboru (SV)
SV se musí ustavit a sejít na první schůzi nejpozději před losová ním, nejlépe vš ak již před zahá jením
prvního oficiá lního tréninku.

303.2.1 SV musí zajistit, aby zá vod byl organizová n a proběhl podle těchto Pravidel lyž ařských zá vodů. Jeho
odpovědnost začíná jmenová ním a končí po rozhodnutí protestů z posledního zá vodu a po vydá ní
oficiá lních výsledků.
303.2.2 Soutěžnívýbor rozhoduje (JURY)
-

o přelož ení, přeruš ení nebo zruš enízá vodu

-

o posunutí startu, přelož ení nebo zruš ení zá vodu při nepříznivých povětrnostních podmínká ch (např. silný
vítr, silné sněž ení, vysoká vlhkost vzduchu apod.) a to po dohodě s vedoucími zá vodníků a lékařem zá vodu

-

vyhlaš uje přelož enínebo zruš enízá vodu v případě, byla-li na trati naměřena teplota niž š í než -20oC

-

o jakékoli změně tratě ( délka, počet kol, vynechá ní čá sti, kterou nelze udrž et ve sjízdném stavu apod.)

-

zda pozdnípříchod zá vodníka na start byl způsoben vyš š í mocí

-

o vyloučenízá vodníka, (trenéra nebo vedoucího zá vodníků) ze zá vodu

-

o podaných protestech a o diskvalifikaci zá vodníka

-

o přijetídodatečných přihlá š ek zá vodníků, zařazenía losová níná hradníků

-

o případné změně pořadína startu a způsobu startu ve speciá lních případech (viz čl. 334 PLZ)

-

o vš ech otá zká ch, které Pravidla lyž ařských zá vodů neřeš í

303.2.3 V prostorá ch zá vodu, zvlá š tě během oficiá lního tréninku a v průběhu zá vodu, je kaž dý člen SV
s hlasovacím prá vem oprá vněn udělit ú stnídůtku a vyloučit z probíhajícího zá vodu.
303.2.4. Rozhodnutí SV jsou platná , byla-li přijata nadpoloviční větš inou hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje
hlas předsedy SV. O vš ech rozhodnutích SV musí být pořízen zá pis, který musí podepsat vš ichni členové
SV.

304

Technický delegá t (TD)

304.1

Pravomoci

304.1.1 Technického delegá ta pro jednotlivé zá vody SLČ R na přísluš né období deleguje z řad jmenovaných TD
ú sek SLČ R. Navrhovaný kandidá t musí mít licenci TD pro běž ecké disciplíny, být technicky vyspělý,
zkuš ený a vš estranně kvalifikovaný činovník s podrobnými znalostmi sportovně technické problematiky.
TD je odpovědným zá stupcem SLČ R, je pro SLČ R garantem, ž e zá vod bude probíhat podle Pravidel
lyž ařských zá vodů. TD má odpovědnost za zapojení a využ ívá ní asistenta TD, kterého jmenuje STK ú seku
běž eckých disciplin. TD je odpovědný za organizová níprá ce SV.
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304.2

Jmenová ní

304.2.1 Jmenová nítechnického delegá ta schvaluje Výkonný výbor SLČ R.
304.2.2 Pro vš echny zá vody kategorie „A“ prová dí nominaci TD sportovně-technická komise Ú BD SLČ R.. STK
Ú BD SLČ R prová dítaké nominaci TD na vybrané zá vody ú zemních celků (svazů).
304.2.3 ATD je nominová n rovněž STK Ú BD SLČ R, a to z řad TD s licencí SLČ R. Asistent TD je řízen
jmenovaným TD, který mu určíjeho povinnosti. Asistent TD je členem SV.
304.2.4 TD, který byl zařazen do sboru TD Ú BD SLČ R, obdrž í časem neomezenou licenci. Ta můž e být zruš ena
pouze na ná vrh STK Ú BD SLČ R Radou Ú BD SLČ R.

304.3 Povinnosti TD před zá vodem
304.3.1 Technický delegá t musí dostavit se k zá vodu nejpozději jeden den před jeho koná ním a přesvědčit se ješ tě
před zahá jením oficiá lního tréninku, zda byly vytvořeny pro trénink i pro zá vod odpovídající podmínky,
případně provést před startem zá vodu nezbytná zlepš ení
304.3.2 Před zá vodem TD musí:
-

být v kontaktu s ředitelem zá vodu a s organizačním výborem zá vodu

-

zajistit, aby oficiá lnítrénink byl organizová n v souladu s ustanovením čl.338 těchto Pravidel

-

zajistit, aby do startu vlastního zá vodu byla provedena potřebná zlepš ení

-

přezkoumat, zda jsou dostatečně zajiš těna zařízení pro ubytová ní, stravová ní a dopravu zá vodníků a
doprovodu

-

u mistrovských zá vodů přezkoumat doklady o homologaci lyž ařských tratí

-

rozhodnout o použ ití ná hradní trati, nebo o změná ch čá sti homologované trati , navrž ené organizá torem
zá vodu, z důvodu š patných sněhových podmínek nebo podmínek, způsobených vyš š í mocí

-

zkontrolovat, zda jsou včas připraveny vš echny písemné informační materiá ly pro zá vodníky a jejich
vedoucí ( plá ny tratí, podélné profily se vš emi technickými daty, časové harmonogramy zá vodu,doprava ke
startu a na ubytovny apod.) - ve spoluprá ci s ředitelem zá vodu a velitelem tratí rozhodnout, kdy se budou
upravovat tratě, rozhodnout o vedenístopy a optimá lní š ířce stopy

-

s ředitelem zá vodu a velitelem stadionu kontrolovat, zda jsou v prostoru startu a cíle zajiš těny podmínky pro
prá ci SV, funkcioná řů zá vodu a trenéry

-

prověřit přístup zá vodníků ke startu a způsob opuš těnístadionu po dojezdu do cíle

-

je-li zá vod kombinovaný (stíhacízá vod), provede kontrolu startovního postupu a zařízení

-

projet trať, nebo její čá st na lž ích a posoudit připravenost tratě, nebo tuto odpovědnost přenést na jiného
člena SV (ATD)

-

prohlédnout prostory pro porady SV a pro porady vedouc ích druž stev

-

se sekretá řem zá vodu prověřit stav přihlá š ek, průběh presentace, způsob rozdělení zá vodníků do
výkonnostních skupin, přípravu losová ní a rychlost vydá vá ní startovních resp. výsledkových listin - tímto
můž e pověřit delegovaného zá stupce STK

-

kontrolovat kvalitu a přesnost informacípro zá vodníky

-

je-li v plá nu losová nípočítačem, provést zkouš ku systému

-

dohlíž et na sestaveníSV a určit místo a čas jeho schůzí

-

dohlíž et na poradu s vedoucími zá vodníků

-

podá vat vš eobecné informace a vysvětlovat změny pravidel

-

dohlíž et na umístěnísluž eb prvnípomoci a na organizaci zdravotnické činnost

304.3.3 Zá vodníkomise a jípodřízenípracovníci jsou povinni poskytnout pro činnost TD veš kerou pomoc
304.3.4 Nedostaví-li se TD z jakýchkoliv příčin k zá vodu nebo na přechodnou dobu nemůž e funkci vykoná vat,
přejímá vš echny jeho povinnosti ATD
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304.4 Povinnosti TD při zá vodě
304.4.1 V průběhu zá vodu TD musí
-

dostavit se k zá vodu za normá lních podmínek dvě hodiny před startem, při ztíž ených povětrnostních
podmínká ch ješ tě dříve

-

převzít krá tkou situačnízprá vu od ředitele zá vodu a velitele tratí

-

zabezpečit, aby výzbroj a výstroj zá vodníků odpovídala předpisům o použ itíreklamy

-

zdrž ovat se v prostoru stadionu. Musí-li se vzdá lit, informuje ředitele zá vodu

-

brá t na zřetel kaž dý faktor, který můž e ovlivnit průběh zá vodu

-

při nepředvídaných udá lostech, které neřeš í PLZ nebo Soutěž ní řá d, rozhodnout o postupu

-

mít trvalý kontakt se členy SV nebo aspoň s ředitelem zá vodu a velitelem tratí

-

aktivně podporovat dobrou týmovou spoluprá ci a zajiš těnípro hladký průběh zá vodu

304.5 Povinnosti TD po zá vodě
304.5.1 Po zá vodě musíTD
-

převzít zá věrečnou zprá vu ředitele zá vodu, velitele tratí, hlavního rozhodčího, příp. jiných funkcioná řů

-

na zá věrečné poradě SV projednat průběh zá vodu a řeš it případné protesty

-

převzít od sekretá ře zá vodu neoficiá lnívýsledkovou listinu a společně provést jejíkontrolu

-

ověřit, ž e oficiá lnívýsledky byly uveřejněny

304.5.2 TD do 10 dnů předá zprá vu o koná ní a průběhu zá vodu předsedovi STK Ú BD SLČ R, pořadateli zá vodu a
na sekretariá t Ú BD SLČ R
304.5.2 Pokud byla provedena diskvalifikace, připravídostatečnou dokumentaci potřebnou k odvolacímu procesu

304.6 Asistent TD a zá stupce STK (pokud je delegová n)
304.6.1 Jsou pro daný zá vod nominová ni z řad TD Ú BD a určeni přísluš ným soutěž ním řá dem, jsou členy SV.
304.6.2 ATD se musí zú častň ovat schůzí SV, vš ech schůzí s vedoucími zá vodníků. Prová dí kontrolu tratí a
předklá dá SV připomínky zá vodníků, trenérů a své vlastní. Zajiš ťuje sprá vnou a včasnou přípravu zařízení
pro zá vod (stadion, tratě, prostor sportovců, zahřívací trať, servisní prostor). Doplň uje zprá vu TD o
libovolné pozná mky, které považ uje za důlež ité.
Sleduje chová nízá vodníků a jejich výkonnost při tréninku a v zá vodě.
304.6.3 Zá stupce STK sleduje průběh prezentace, připravuje ná vrh rozdělení do výkonnostních skupin pro losová ní,
prová dí kontrolu systému při počítačovém losová ní. Na zá kladě pož adavků vedoucích druž stev (trenérů) při
prezentaci, posoudí zařazení jejich zá vodníků do výkonnostních skupin. V případě, ž e není delegová n tuto
činnost přebírá TD, případně ATD.

305

Ná hrada výdajů
Delegovaní funkcioná ři (TD, ATD, zá stupce STK) , mají prá vo na ná hradu cestovních výdajů dle Směrnice
Ú BD SLČ R (viz Soutěž ní řá d)

307

Porada vedoucí
ch zá vodní
ků

307.1

Průběh

307.1.1 Před kaž dým zá vodem se uskuteční porada vedoucích zá vodníků. Zpravidla se koná den před zá vodem.
307.1.2 Den, čas a místo koná ní porady vedoucích se zveřejní v rozpisu zá vodu nebo ve zvlá š tě vydá vaném
programu zá vodu. TD a ředitel zá vodu stanoví, kolik delegovaných funkcioná řů bude na tuto schůzi
připuš těno. Porada vedoucích zá vodníků není veřejná .
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307.2 Vedeníporady
307.2.1 Pro poradu má být připravena a rozdělena písemná agenda, kterou připravuje sekretá ř zá vodu ve spoluprá ci
s ředitelem zá vodu a TD (čl. 304.3.2 PLZ)
Předsedou porady vedoucích zá vodníků je ředitel zá vodu
Na průběh porady dohlíž íTD
Při poradě vedoucích zá vodníků můž e SV, pokud to situace vyž aduje, přijmout a zveřejnit svá rozhodnutí
(čl.303.2.2)
Při poradě vedoucích zá vodníků postačí prostá větš ina hlasů pro doporučení soutěž nímu výboru. Kaž dá
výprava (oddíl, klub) má jeden hlas.

307.2.2 Program porady vedoucí
ch zá vodní
ků
Na první poradě vedoucích předlož í ředitel zá vodu program, který je zpracová n TD a ředitelem zá vodu.
Na kaž dé poradě je nutno provést jmenovitou kontrolu přítomnosti
Program musíobsahovat
-

přivítá nípřítomných

-

představení členů organizačního výboru,

-

představení členů soutěž ního výboru

-

předpověď počasí

-

kontrola přihlá š ených nebo vytvořenískupin zá vodníků (čl. 333 a 334 PLZ)

-

losová ní (čl. 336 PLZ)

-

popis stadionu (přístup,značenílyž í,start, příjezd do cíle, u š tafet počet drah, předá vací ú zemíapod.)

-

popis trati ( přístup, profil,odbočky, měření mezičasů, občerstvovacístanice, značeníapod.)

-

ú pravu tratí

-

místo, čas a organizaci testová nílyž í

-

dobu pro trénink na trati

-

vš eobecné informace TD

-

vš eobecné informace pořadatele ( např.doprava na zá vod, k ubytovná m apod.)

307.2.3 O poradá ch vedoucích zá vodníků musí být sepsá n zá pis, který bude obsahovat vš echny podstatné
připomínky a vš echna přijatá rozhodnutí. Zá pis pořizuje sekretá ř zá vodu.
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B.

BĚ Ž ECKÉ TRATĚ , TECHNICKÁ ZAŘ ÍZENÍ, ÚPRAVA TRATÍ A
DEFINICE BĚ Ž ECKÉ TECHNIKY, STADION

311

Popis tratípro běh na lyží
ch

311.1

Tabulka vzdá lenostía délek okruhů
Pro tratě do 4 km se volídle mož ností
Uspořá dá nízá vodu

Délka tratízá vodů

Délka okruhu

Individuá lnístart

5 / 7 / 10 / 15 / 30 / 50

2/2.5/3/3.3/3,5/3,75/5/7.5/10/12.5
/15/16.7

Hromadnýstart

10/15/30/50

2,5/3,3/3,5/3,75/5/7.5/10

Ostatnízá vody

bez omezení

bez omezení

Stíhacízá vod

5/7/7.5/10/15

2.5/3/3.5/3,75/5/7/7.5/10

Š tafeta

3x4 (4x4) / 3x7 (4x7 )

2.5/3.3/3,5/3,75/4/5/7/10

3x5 (4x5) / 3x10 (4x10)
(různá kombinace tratí)

2,5/3,3/3,5/3,75/4/5

Individuá lnísprint

0.4 – 1.8

0.4 – 1.8

Š tafeta ve sprintu

2 x (3-6) 0.8 – 1.8

0.4 – 1.4

(týmy se 3-4 zá vodníky,
mohou být smíšené )

Tato tabulka je platná pro pořá dá nízá vodů na více kol, ale pokud se vybírá krá tká trať s mnoha koly,
musíse vzít v ú vahu celková délka zá vodu, typ startu a š ířka trati.
Individuá lní sprinty mohou být pořá dá ny na více okruzích. Zá vody ve sprintu š tafet by měly být pořá dá ny
na jednom okruhu.
311.2

Program pro sezónu určuje RÚ B. Techniky a délky tratí se určují kaž doročně. Stíhací zá vod se můž e konat
ve stejný, nebo různý den s odliš nými technikami, na stejných nebo odliš ných délká ch tratí. Je mož no
zařazovat uká zkové zá vody.
Dá le mohou být uspořá dá ny zvlá š tní zá vody na dlouhé a velmi dlouhé vzdá lenosti se společným startem,
zá vody hlídek, zá vody dvojic, vícedenní zá vody. Tyto zá vody mají organizaci a hodnocení uvedené v
rozpisu zá vodu.

312

Normy pro běžecké tratě

312.1

Zá kladnícharakteristika

312.1.1 Tratě pro běž ecké lyž ová ní musí být navrž eny tak, aby prověřily technickou, taktickou a fyzickou
připravenost zá vodníků. Stupen obtíž nosti by měl odpovídat významu a typu zá vodu. Trať by měla být
natolik přírodní, jak je to mož né. Měla by obsahovat členité ú seky se stoupá ními s vyloučením
monotónních ú seků. Kde je to mož né, měla by trať vést lesnatým terénem. Rytmus tratě by neměl být
přeruš ová n velkým počtem ostrých změn směru a ostrými stoupá ními. Sjezdy musí být navrž eny tak, aby je
bylo mož né zdolat bez nebezpečíi za velmi rychlých podmínek a při zledovatělé stopě.

312.1.2 Pro tratě od 5 km výš e platízá sadně tato skladba tratí:
q

Jedna třetina stoupá ní definovaná sklonem mezi 9% /1:11) až 18% (1:5.5) s výš kovým rozdílem přes 10
m a několik kratš ích stoupá ní prudš ích než 18% (viz čl. 313.1)

q

Jedna třetina zvlněného terénu s využ itím stoupá nía sjezdů s výš kovým rozdílem 1 – 9m

q

Jedna třetina různých sjezdů, vyž adujících použ itírozdílných technik pro sjezd
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9%

18%
9°

4,5°
1:5,5

1:11

Pro tratě od 1 do 4 km platí:
q

Až 80% se sklá dá ze zvlněného terénu střídaného s rovinatými ú seky

q

Menš íprocenta ze sjezdů různého druhu s menš íná ročností

312.1.3 Běž ecké tratě, případně jejích čá sti, mohou být použ ity vícekrá t. Při zá vodě se tratě smí použ ívat pouze ve
směru určeném pro zá vod.
312.1.4 Prostor pro testová ní lyž í a testovací tratě musí být umístněny v blízkosti stadionu. Testovací tratě musí
připraveny na stejné ú rovni jako celý zá vodníokruh. Výjimky povoluje SV.
312.1.5 Při mistrovských a celorepublikových zá vodech se tratě v blízkosti stadionu musí oplotit, také je nutné
uzavřít strmá místa a zú ž ené čá sti tratě.
312.1.6 Délky zá vodní
ch tratí
Ž ákyněnejmladšído 1km

ž áci nejmladšído 1km

Ž ákyněmladší2,3km

ž áci mladší2,3,4km

Ž ákyněstarší3,4,5km

ž áci starší3,4,5,6,7km

Dorostenky mladší3,4,5,7,10 km*

dorostenci mladší4,5,6,7,10,15 km*

Dorostenky starší5,6,7,10,15km *

dorostenci starší5,7,10,15,30km*

Juniorky 5,7,10,15km

junioř i 5,7,10,15,30km

Ž eny 5,7,10,15,30km

muž i 5,10,15,30,50km

*Pro některé kategorie můž e být délka tratě podmíněna písemnou jmenovitou nominací. Tato má
ročníplatnost a musíbýt uvedena v SŘ na dané zá vodníobdobí.

zpravidla

Dá le mohou být uspořá dá ny zvlá š tní zá vody na dlouhé vzdá lenosti se společným startem, zá vody hlídek,
dvojic, vícedenní zá vody a jiné specifické zá vody. Tyto zá vody mají organizaci a hodnocení uvedené
v rozpisu zá vodu

313

Normy pro zá vod a homologace

313.1.1 Výškový rozdí
l –HD
Výš kový rozdíl mezi nejniž š ím a nejvyš š ím bodem trati je dá n uvedenými ú daji, nesmívš ak být větš í:

trať

HD

0.4 – 1.8 km sprint

50 m

1 km

20 m

2-3 km

50 m

3.3 km

65 m

3,75 km

75 m

5 km

100 m

7.5 km

125 m

10 km

150 m

15 a více km

200 m
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313.1.2 Maximá lnístoupá ní–MC
Rozdíl ve výš ce jednoho stoupá ní (PHD) nesmí překročit uvedené limity, ale můž e být přeruš en zvlněnou
čá stí, která v délce nepřekročí200 m, nebo sjezdem nepřekračujícím 10 m PHD.
Trať

MC

0,4 – 1,8 km sprint V

0 – 30 m

0.4 – 1.8 km sprint KL

10 -30 m (12 – 18 %)

1 km

20 m

2 - 2.5 km

50 m

3 - 3.3 km

50 m

3,75 km

50 m

4 - 5 km

50 m

7,5 km

65 m

10 km a více

80 m

313.1.3 Celkové stoupá ní–TC
Součet vš ech stoupá ní (výš kových rozdílů) by měl být v rá mci hodnot:
Trať

TC

0,4 -,1,8 km sprint - V

0 – 60 m

0.4 – 1.8 km sprint - KL

20 – 60 m

1 km

30 – 50 m

2 - 2.5 km

75 – 105 m

3 - 3.3 km

100 –135 m

4 – 5 km

150 –210 m

7 - 7.5 km

200 - 315 m

10 km

250 - 420 m

15 km

400 –600 m

30 km

800 –1200 m

50 km

1400 – 2000 m

313.1.4 Šířka tratí
Šířka tratíby měla být podle ná sledujícítabulky z příručky pro homologaci.
A
B
C
D
E

individuá lní, KLASICKÁ technika (minimá lní š ířka 3 m)
totéž jako A + individuá lní, VOLNÁ technika, š tafeta, KLASICKÁ technika, (normá lní š ířka ve
stoupá ní4 m)
totéž jako B + š tafeta, VOLNÁ technika, hromadný start, KLASICKÁ technika, sprint,
KLASICKÁ technika, (normá lní š ířka ve stoupá níje 6 m)
totéž jako C + š tafeta, OBĚ techniky, hromadný start, VOLNÁ technika, (normá lní š ířka ve
stoupá níje 9 m)
stíhací zá vody : dvě tratě kategorie C a D nebo jedna trať se š ířkou a minimá lně 12 m ve
stoupá ních

Pož adavky na š ířku jsou založ eny na měřeních trati, upravené pro lyž ová nía oplocené pro zá vod.
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313.2

Profilové normy tratí
Popis stoupá ní
Stoupá ní je definované dílčím výš kovým rozdílem (PHD). PHD je výš kový rozdíl mezi nejniž š ím a
nejvyš š ím bodem stoupá ní. Dalš í definice stoupá ní je dá na dílčím stoupá ním (PC). PC je celkové stoupá ní
jednoho ú seku do kopce. Součet hodnot vš ech PC je celkové stoupá ní TC tratě.

TC = PC1 + PC2 + ........PCn

A=

Hlavnístoupá ní
PHD ≥ 30 m, svah 9 – 18 % je přeruš en několika zvlněnými čá stmi, které v délce nepřekročí 200
m, nebo sjezdy nepřevyš ujícími 10 m PHD
Krá tká stoupá ní
10 m ≤ PHD ≤ 29 m, svah 9 –18 %
Strmá stoupá ní
4 m < PHD < 10 m, svah > 18 %

B=
C=

313.2.1 Tabulka pro stoupá ní
Délka tratě Hlavnístoupá ní A
Svah 9-18%, průměr 6-12%
Počet
PHD(m)
2 – 2.5 km 1
30-50

Krá tká stoupá níB
Svah 9-18%
km umístění Počet
PHD (m)
0.7-1.7
1-3
10-29

Strmá stoupá ní C
≥18%, ≤ 10m PHD
počet
1-2

3 – 3.5 km

1

30-50

1-2

2-3

10-29

1-3

4 – 5 km

2

30-50

3-5

10-29

2-4

7 – 7.5 km

2 –3

30-65

4-6

10-29

2-4

10 km

1-2

51-80

1) 1-2
2) 3-4
1) 1-3
2) 4-6
1) 2-4
2) 6-8

5-7

10-29

3-5

12.5 km

2
1-2

30-50
51-80

1) 2-5
2) 7-10

6-9

10-29

3-5

15 km

2-3
1-2

30-50
51-80

1) 2-7
2) 9-13

≥8

10-29

5-8

16.6 km

2-3

30-50

313.2.2 Pokyny pro provedenístoupá ní
- Hlavní stoupá ní (A) by mělo být přeruš eno krá tkými ú seky zvlněného terénu a mít průměrný svah od 6%
do 12%
- Krá tká stoupá ní(B) mohou být přeruš ena
Ÿ 35 % - 55 % TC se sklá dá z celkových dílčích stoupá ní PC z hlavního stoupá ní (A)
Ÿ 25 % - 35 % TC se sklá dá z celkových dílčích stoupá ní PC z krá tkých stoupá ní (B)
Ÿ 15 %- 35 % TC se sklá dá ze zvlněného terénu a prudkých stoupá ní z celkových dílčích stoupá ní PC
vyjma stoupá ní A a B
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313.2.3 Popis zvlněného terénu
- Jde o kombinaci rovného a vlnitého terénu, který využ ívá vš echny prvky s krá tkými stoupá ními a
sjezdy
- Sklon svahu < 9 %
- Můž e být zahrnuto stoupá ní < 10 m HD se svahem ≥ 9 %
313.2.4 Pokyny pro stanovenídélky tratí:
Zá vod v běhu můž e být koná n na jedno i více kol.
Příklad zá vodu na 15 km:
a) Jeden 15 km okruh, použ ijte tabulku pro 15 km
b) 10 km okruh + 5 km okruh pro zá vod na 15 km, použ ijte tabulku pro 10 km a pro 5 km
c) dvakrá t 7.5 km okruh pro zá vod 15 km, použ ijte tabulku pro 7.5. km
d) třikrá t 5 km okruh pro zá vod na 15 km, použ ijte tabulku pro 5 km
313.2.5 Homologace
Při homologaci běž eckých tratí se postupuje dle směrnice vydané STK Ú BD SLČ R a po schvá lení Radou
Ú BD SLČ R. Má platnost jako součá st běž eckých pravidel. Po provedené homologaci je vydá n certifiká t na
danou trať.
Homologační protokol (certifiká t) má platnost pět roků. Při kaž doročním použ ívá ní tratí, bez zá sadních
připomínek, lze prodlouž it platnost homologace pro dalš ích pět roků administrativní cestou. O prodlouž ení
platnosti homologace pož á dá provozovatel homologovaných tratípřed skončeníplatnosti certifiká tu.
Pro meziná rodnízá vody se postupuje dle Pravidel FIS

314

Definice techniky

314.1

Klasická technika

314.1.1 Klasickou techniku tvoří střídavý běh, soupaž ný běh, stoupá ní jednostranným nebo oboustranným
stromečkem bez fá ze skluzu a vš echny prvky sjezdové techniky bez zrychlová ní bruslením nebo
odš lapová ním. Pro otá čení se ke změně směru dovolují kroky a odš lapy. Je zaká zá no použ ívat techniku
bruslení a odbruslová ní. V místech, kde je naryta stopa se nesmí při zatá čení odš lapovat. Toto pravidlo platí
i pro ty zá vodníky, kteří ve stopě nejedou.

314.2

Volná technika

314.2.1 Volná technika obsahuje vš echny techniky běž eckého lyž ová ní!

315

Úprava a pří
prava tratí

315.1.

Úpravy před sezónou
Kameny, kořeny, pařezy, křoví a podobné překá ž ky by měly být odstraněny. Tratě musí být v letní přípravě
upraveny tak, aby se na nich dalo lyž ovat i za š patných sněhových podmínek. Ty čá sti tratě, které mají
problémy s odvodněním, musí být opraveny. Letní příprava má být standardem, který umož ní koná ní
zá vodů při vrstvě sněhu přibliž ně 30 cm. Zvlá š tní pozornost se musí věnovat krajům zatá ček a sjezdovým
ú sekům.

315.2

Všeobecná úprava

315.2.1 Tratě by měly být kompletně připraveny mechanizací. Při použ ití těž ké mechanizace, se musí brá t zřetel na
přirozenou povahu terénu tak, aby byl maximá lně zachová n původnírá z.
315.2.2 Trať by měla být připravena na doporučenou š ířku podle homologačních pož adavků. Musí být připravena
tak, aby zá vodníci mohli probíhat a předjíž dět se, aby si vzá jemně nepřeká ž eli. Trať ve svazích (stoupá ních)
musíbýt dosti š iroká pro mož nost vzá jemného předjíž děnía to i při stoupá nístromečkem.
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315.2.3 Zá vodnítrať musíbýt kompletně připravena před začá tkem oficiá lního tréninku, musí být zřetelně a sprá vně
označená , značení kilometrů musí být na sprá vných místech. Testovací drá hy by měly být upraveny jako
zá vodnítrať.
315.2.4 Pro vš echny zá vodníky se musí zajistit stejné podmínky pro celý zá vod. Trať musí být trvale udrž ová na a
provozuschopná . Je nutné mít k dispozici dostatečný počet předjezdců, nebo vybavenípro přípravu tratí.
315.2.5 Jsou zaká zá ny jakékoliv umělé prostředky pro zlepš ení klouzavosti stopy. Použ ití umělého sněhu je
povoleno.
315.3

Úpravy pro klasickou techniku

315.3.1 Při zá vodech s intervalovým startem v klasické technice se naryje jedna stopa, zpravidla uprostřed zá vodní
drá hy (ideá lní linie), vyjma zatá ček a to po celé délce zá vodní tratě. V zatá čká ch by měla být naryta tak, aby
lyž e mohly jet v dané stopě bez omezení , při dosaž ení nejvyš š ích mož ných rychlostí. Stopa se můž e
odstranit v místech, kde jsou zatá čky příliš ostré. Aby se předeš lo mož nosti jet v zatá čká ch mezi stopou a
hrazením a tím se zamezilo dlouhým odš lapová ním, musíbýt stopa v těchto ú secích naryta u tohoto hrazení.
315.3.2 Stopy musí být připraveny tak, aby ovlá dá ní lyž í a skluz byl mož ný bez postranního brzdícího efektu
jakékoliv čá sti vá zá ní. Dvě stopy by měly být od sebe 17-30 cm, měřeno ze středu kaž dé stopy. Hloubka
stopy 2-5 cm a to i ve tvrdém zmrzlém sněhu. Šířka tratě by měla být 3-4 m.
315.3.3 Při použ itídvou stop by tyto měly být od sebe vzdá leny 1.0-1.2 m, měřeno od středu kaž dého pá ru stop.
315.3.4 Posledních rovných 100 m je cílová rovinka. Začá tek musí být jasně označen barevnou čarou. Tato čá st tratě
je rozdělena minimá lně do třech koridorů s narytými stopami. Ty musí být označeny a jasně viditelné, ale
nesmípřeká ž et lyž ím. Pro zá vody v individuá lním sprintu viz člá nky 360.4.5 a 360.4.6 PLZ.
315.4

Úpravy pro volnou techniku

315.4.1 Při zá vodech s intervalovým startem volnou technikou by měla být š ířka tratě min. 4 m, dobře urovnaná . Ve
sjezdech, kde jsou naryté stopy, musí kopírovat ideá lní stopu tratě
315.4.2 Posledních rovných 100 m je cílová rovinka. Začá tek musí být označen barevnou čarou. Musíbýt nejméně 9
m š iroká a musí být rozčleněna do 3 koridorů o š ířká ch 3 m. Ty musí být označeny a jasně viditelné, ale
nesmípřeká ž et lyž ím. Pro zá vody v individuá lním sprintu viz člá nky 360.4.5 a 360.4.6 PLZ.
315.5

Úpravy pro stí
hacízá vody

315.5.1 Pro stíhací zá vody bez přeruš ení (SKIDUATLON) by měl být okruh pro klasiku š iroký tak, aby bylo mož né
narýt 4 stopy po celé délce tratě. Okruh pro volnou techniku by měl být tak š iroký, aby umož ň oval jet vedle
sebe třem zá vodníkům.. O počtu stop rozhoduje SV.
315.5.2 Pro stíhací zá vody s přeruš ením, by měl okruh splň ovat podmínky stanovené pro intervalový start zá vodu.
Okruh pro volnou techniku má mít š ířku tak, aby umož ň oval alespoň 2 zá vodníkům jízdu vedle sebe. Start
stíhacího zá vodu by měl být ze 2 až 5 startovních koridorů, z nich kaž dý musíbýt minimá lně 3 m š iroký.
315.6

Pří
prava pro zá vody s hromadným startem

315.6.1 Hromadný start by měl mít rovnoběž né stopy v délce minimá lně 25 m, kde končí startovní prostor
(označeno čá rou) a v něm zá vodníci nesmějí svoji stopu bezdůvodně opustit a při zá vodech volnou
technikou v daném prostoru nesmí zá vodník použ ít bruslařský krok. Pak ná sleduje zóna, kde se trať sbíhá
do tratě, která dovoluje vytvořit 4 klasické stopy nebo pro 3 zá vodníky, jedoucí volnou technikou bez
omezová ní vedle sebe. V průběhu tratě se nesmí vyskytovat ž á dné překá ž ky, které by mohly zapříčinit
ucpaní tratě. Při mimořá dných podmínká ch můž e SV provést ú pravy startovního prostoru.
315.7

Pří
prava tratěpro zá vody ve sprintu –viz.čl.360.4 a 361.5

316

Značenítratě

316.1

Pro označení tratí se použ ívají tabulky, směrové sloupy vlaječky, pá sky. Značení musí být tak jasné, aby
zá vodník nikdy nezapochyboval, kam trať vede. Barevné značenítratě musíbýt uvedeno v popisech tratí.

316.2

Kilometrovníky musí označovat ujetou vzdá lenost. Při mistrovských a celorepublikových zá vodech musí
být označen kaž dý ujetý kilometr. Na ostatních zá vodech dle mož ností, značení posledních pěti kilometrů je
povinné. Výjimku schvaluje SV..
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316.3

Rozcestí a křiž ovatky musí být označeny jasně a zřetelně (doporučuje se obsadit rozhodčím nebo
technikem). Nepouž ívané čá stítratí musíbýt přehrazeny.

317

Občerstvovacístanice

317.1

Stanoviště

317.1.1 Na tratích do délky 15 km musí být zřízena jedna občerstvovací stanice (na stadionu). Na trati do 30 km
včetně musí být zřízeny tři, na tratích do 50 km včetně š est občerstvovacích stanic. Tyto stanice musí být
umístěny tak, aby je zá vodník mohl dobře použ ít.
317.1.2 U vš ech zá vodů s hromadným startem musí trenéři při podá vá ní občerstvení zá vodníkům stá t na místě,
nesmíbýt v pohybu.

318

Ochrana tratě

318.1

Při mistrovských (i celorepublikových) zá vodech musí být trať po obou straná ch, kde hrozí styk divá ků se
zá vodníky, ohrazena.

320

Lyžařský běžecký stadion

320.1

Prostor stadionu

320.1.1 Pro mistrovské a celostá tní zá vody se zřídí běž ecký stadion s dobře vyprojektovaným prostorem startu a
cíle.
320.1.2 Zařízení stadionu by mělo tvořit funkční jednotku, rozdělenou a kontrolovanou potřebnými branami,
oplocením a vyznačenými zónami. V kaž dém případě musíbýt zaručeno, aby:
-

zá vodníci mohli probíhat stadionem vícekrá t

-

zá vodníci, funkcioná ři, sdělovací prostředky, servisní doprovod a divá ci měli dobrý přístup do svých
vymezených prostor

-

bylo k dispozici dostatek místa pro provedení individuá lního, stíhacího, hromadného a š tafetového startu a
aby vjezd do cíle měl potřebnou délku ( odst.315.3.4 a 315.4.2 ).

320.1.3 Zá vodníci by měli mít bez potíž ípřístup do těchto prostor:
-

do místa pro přípravu zá vodníků (buň ky pro zá vodníky)

-

na vjezdové stopy

-

ke značenílyž ía kontrole výstroje

-

k místu pro odlož ení oblečení

-

ke startu

-

k prostoru pro testová nílyž í

-

do místa průjezdu nebo předá vacího prostoru ( s východem)

-

do cíle

-

ke kontrole lyž ípo projetícílem

-

k místu bezprostřednípéče (odlož enému š atstvu, občerstveníapod.)

-

k východu

320.2

Pracovnípodmí
nky pro funkcioná ře zá vodu :

320.2.1 Funkcioná ři zá vodu a členové SV musí mít vhodné pracovní podmínky. Trenéři, dalš í funkcioná ři, sdělovací
prostředky a členové servisu musí mít uvnitř stadionu vyhrazeny vlastní oplocené pracovní zóny, aby mohli
pracovat aniž by přitom ruš ili průběh zá vodu u startu a cíle. Přístup do těchto prostor by měl být regulová n
pomocíakreditace.
320.2.2 Elektronické měření času a jeho výpočet je nutno prová dět v budově s dobrým výhledem na start a cíl.
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320.2.3 Start a cíl by měly lež et zpravidla v jedné linii. Při elektronickém měření času je startovní branka umístěna
na startovní čá ře a cílová fotobuň ka na cílové čá ře. Měření mezičasů při průjezdu by mělo probíhat stranou
od startovnínebo cílové čá ry.
320.2.4 Při mistrovských a celostá tních zá vodech musí být pro soutěž ní výbor (SV) zajiš těna pracovní místnost
zpravidla v blízkosti stadionu.
320.2.5 Lékař zá vodu (velitel zdravotnísluž by) musí mít v blízkosti stadionu k dispozici vytá pěnou místnost.
320.3.1 Zahřívacítréninkové stopy by měly vést ke stadionu a dle mož nosti je nutno tyto ohradit.
320.3.3 V blízkosti stadionu, při zá vodech kategorie „A“ by měly být š atny (místnosti, stany), WC
320.4

Zaří
zenípro průběžné informace

320.4.1 Teplotní tabule ukazuje teplotu vzduchu a sněhu. Tyto teploty musí být měřeny v časech : dvě hodiny,
hodinu, půl hodiny před startem, při startu, půl hodiny a hodinu po startu prvního zá vodníka. Toto měření se
musí prová dět při mistrovských zá vodech, při ostatních zá vodech podle mož nosti. Teplotní tabule má být
umístěna v blízkosti voskovacích kabin a na stadionu.
320.4.2 Měření teplot se prová dí na stadionu a na místech, kde je mož no očeká vat extrémní teploty (nízko či vysoko
polož ené body trati).
320.4.3 Pro mezičasy a neoficiá lnívýsledky musíbýt zřízena tabule.
320.4.4 Pro podá vá ní průběž ných informací musí být zaveden rozhlas. Při použ ití ná hradních tratí nebo v místech,
kde to není mož né, se použ ije megafonů a informačních tabulí.
320.4.5 V blízkosti stadionu musíbýt vyhřívaná místnost pro dopingovou kontrolu a WC.

C.

ZÁ VOD A ZÁ VODNÍCI

331

Požadavky na zá vodní
ky

331.1

Věkové kategorie

331.1.1 Zá vodnírok trvá od 1.července do 30.června ná sledujícího roku.
Věková kategorie je vž dy daná kalendá řním rokem (1. 1. – 31.12.)
331.1.2 Oprá vněníke startu vš ak začíná již dříve, a to na začá tku zá vodnísezóny, od 1.července předchozího roku.
331.1.3 Kategorie
Nejmladš í ž actvo 9-10 let
Mladš í ž actvo 11-12 let
Starš í ž actvo 13-14 let
Mladš ídorost 15-16 let
Starš ídorost 17-18 let
Junioři a juniorky 19-20 let
Muž i a ž eny od 21 let
Kategorie do 23 let nesmějíbýt starš ínež 23 let v průběhu kalendá řního roku (1. 1. –31.12.).
331.1.4 Vš ichni zá vodníci by měli zpravidla startovat v zá vodech kategorie podle svého věku. Start ve vyš š í věkové
kategorii musíbýt pro kaž dou sezónu upraven Soutěž ním řá dem pro daný rok, vydaným Ú BD SLČ R.
331.2

Systém bodová ní

331.2.1 Systém bodová níje dle SŘ.

332

Lékařská vyšetření

332.1

Zdravotnístav
29

332.1.1 Kaž dá vysílající slož ka je plně odpovědná za zdravotní stav svých přihlaš ovaných zá vodníků. Přihlaš uje-li
se zá vodník individuá lně, odpovídá za svůj zdravotní stav osobně (čl. 221). Lékařem zá vodu bude vyš etření
- lékařská prohlídka provedena jen na pož á dá nítrenéra či zá vodníka a to za ú platu podle lékařských norem.

333

Přihlá šky

333.1

Postup

333.1.1 Při mistrovských a celostá tních zá vodech musí být přihlá š ka podaná vž dy buď elektronicky, nebo písemně
v čase podle rozpisu zá vodu.
Přihlá š ka musíobsahovat : - celé nezkrá cené jméno (příjmenía jméno) zá vodníka
- oddílovou (klubovou) přísluš nost
- datum narození
- kodové číslo zá vodníka
- výkonnostnítřídu
- discipliny, ve kterých bude zá vodník startovat
- jméno odpovědného pracovníka s kontaktníadresou přihlaš ovatele (telefon,
fax, e-mail).
Nesplň uje-li přihlá š ka tyto pož adavky, není platná . Kontrolu prová dí TD zá vodu nebo delegovaný
pracovník STK Ú BD SLČ R společně se sekretá řem zá vodu (ostatnídle čl. 210.1,2,3,4).
333.1.2 V zá vodech kde povinnost písemných přihlá š ek není uvedena, je mož no podá vat přihlá š ky do dvou hodin
před losová ním.
333.2

Pří
jem oficiá lní
ch informacío přihlá šká ch pro zá vod

333.2.1 Oficiá lní přihlá š ky a informace o zařazení do skupin (je-li vyž adová no) musí sekretá ř zá vodu přijmout a
zkontrolovat dvě hodiny před poradou vedoucích týmů.
333.2.2 Jestliž e bude pro stanovení pořadí na startu použ ito zařazová ní do skupin, pak sekretá ř zá vodu použ ije
přihlá š ky pro zařazení zá vodníků do skupin, pokud nebyly dá ny zvlá š tníinstrukce.
333.2.3 Pořadí na startu bude určeno tak, ž e zá vodník s nejlepš ím počtem bodů bude mít na startu nejvýhodnějš í
pozici. Pro tento ú čel bude sekretá ř zá vodu povinen sestavit současné bodové hodnoty pro kaž dého
zá vodníka v platné listině bodů, jak je definová no v čl. 334

333.3 Rozdělenído výkonnostní
ch skupin
333.3.1 Rozdělení se prová dí buďto podle listin bodů (výkonnostní ž ebříček), nebo rovnoměrným rozdělením do
vš ech skupin (prová dívedoucí druž stva).
Počet skupin se určuje podle počtu přihlá š ených zá vodníků :
Při méně než 20 startujících
skupiny I. , II.
Při počtu 21 až 40 startujících
skupiny I., II., III.
Při více než 40 startujících
skupiny I., II., III., IV.
Výkonnostně jsou skupiny řazeny I. – nejslabš í, IV. – nejsilnějš í
Při použ itílistiny bodů za tvorbu skupin odpovídá SV. Přípravu prová dějíTD a zá stupce STK.
U zá vodů, ve kterých se nepouž ívá listina bodů (výkonnostní ž ebříček), se skupiny tvoří rovnoměrným
rozdělením dle počtu zá vodníků. Toto navrhuje vedoucí druž stva (trenér) do specifického seznamu.
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Příklady:

Team
Team A – 8 př ihlášek

Skupiny
I.
II.
2
2

Team B – 6 př ihlášek

1

Team C – 3 př ihlášky

1

III.
2

IV.
2

2

1

2

-

1

1

333.3.2
333.3.3
333.3.4
333.3.5

Pořadístartu skupin pro losová níurčí SV, Zařazenízá vodníků do skupin se během losová nínemění..
SV se řídízá sadou, ž e skupina nejlepš ích zá vodníků má mít pro svůj výkon nejpříznivějš ípodmínky.
Pro mistrovské zá vody mohou být vytvořeny nasazené skupiny nejlepš ích zá vodníků s omezeným počtem.
Podmínky tvorby těchto skupin musí být uvedeny v Soutěž ním řá du a mají platnost zpravidla na jednu
sezonu – dle platnosti daného SŘ.

334

Použitísystému bodová nípro určenípořadína startu

Pořadí na startu je obvykle sestaveno na zá kladě listiny bodů. Pro první zá vod se pořadí určí dle listiny
bodů z předchozísezóny.
334.2
Výkonnostně nejlepš í skupina má nejvýhodnějš í startovní pozici, zařazení dalš ích výkonnostních skupin je
dle rozhodnutísoutěž ního výboru.
334.3.1 Při intervalovém startu distančních zá vodů zá vodníci startují v obrá ceném pořadí jejich výkonnosti (dle LB,
případně dle bodová níFIS). Výkonnostně nejlepš ímu zá vodníkovi je vž dy přidělena poslednípozice
ve skupině.
334.3.2 Při zá vodech s hromadným startem (včetně stíhacích) je výkonnostně nejlepš ímu zá vodníkovi přidělena
vž dy první startovací pozice, ostatním zá vodníkům jsou přidělena startovní čísla dle jejich výkonnosti
v distančních zá vodech.
334.3.3 Pro kvalifikaci v individuá lním sprintu startuje výkonnostně nejlepš í skupina jako první a pořadí na startu
v této skupině je losová no. Za touto skupinou dostanou startovní pozice ostatní zá vodníci dle priorit
v čl.334.2 PLZ.
334.1

335

Ná hradní
ci a dodatečné přihlá šky

335.1

V zá vodech, v nichž je počet startujících omezen, můž e soutěž ní výbor určit počet ná hradníků. Jejich
startovní pořadí se losuje ve zvlá š tní skupině. Ná hradník startuje tehdy, nenastoupí-li některý zařazený
zá vodník ke startu z důvodu vyš š í moci ( lékařem potvrzené zranění, nemoc apod.) a pokud SV potvrdí, ž e
můž e startovat.

335.1.1 Pro hromadný start
-

ná stup ná hradníka je mož ný, ale ne později než dvě hodiny před startem

-

startovnípozice ná hradníka v š ípovém systému startu bude podle jeho umístění v platné listině bodů

-

startovnípozice ná hradníka bude mezi startovnímu pozicemi (tratěmi) zá vodníků, kteřís ním sousedí

Pro intervalový start
-

ná stup ná hradníka je mož ný, ale jeho startovnípozici stanoví soutěž nívýbor

Pozdnípřihlá š ky nejsou přípustné.
335.1.2 Startovní čas ná hradníka nesmí mu dá t výhodu před ostatními zá vodníky.
335.1.3 Do 30 minut před startem musíbýt vedoucím druž stva ozná meno sekretá ři zá vodu, kteřízá vodníci nebudou
startovat již zapsaníve startovnílistině (nemoc nebo jiný důvod).

336

Losová ní

336.1

Principy

336.1.1 Losová ní je mož né prová dět normá lně (ručně), nebo počítačem. Je mož né vytvořit startovní listinu bez
losová ní. Startovní pořadí je určeno aktuá lním pořadím v průběž ném bodová ní (listina bodů) a to první
v pořadímá číslo jedna, nebo lze použ ít obrá cené pořadí – první v pořadístartuje poslední.
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336.1.2 Při mistrovských zá vodech je třeba prová dět dvojná sobný nahodilý výběr.
336.1.3 Pokud je zá vod přelož en nejméně o jeden den, musíbýt losová níopaková no.
336.1.4 Je mož né provést losová nípřed poradou vedoucích týmů pod dozorem soutěž ního výboru.
336.2

Ručnílosová ní

336.2.1 Při ručním losová ní se postupuje ná sledujícím způsobem : vytá hne se jméno zá vodníka (nebo číslo, které
má ve skupině přiděleno) z dané skupiny a ve stejné době je losované startovní číslo, které bylo skupině
přiděleno.
336.3

Losová nípočí
tačem

336.3.1 Na losová nípočítačem dohlíž í člen SV.
336.3.2 Do počítače jsou zadá na jména zá vodníků a jejich zařazenído skupin
Ná hodným výběrem zá vodníka ze skupiny a ná hodným výběrem startovního čísla se vytvoří startovní
listina se zařazenými zá vodníky.

337

Startovníčí
sla

337.1

Provedení

337.1.1 Startovní čísla musí být čitelná zepředu i zezadu. Velikost, tvar a způsob upevnění nesmí být během zá vodu
měněny. Pořadatel je odpovědný za opatření odpovídajících čísel. Startovní čísla použ ívaná při zá vodech ve
sprintu, stíhacích zá vodech a zá vodech s hromadným startem by měla mít číslice na obou straná ch pod
paž emi.
337.2

Čí
sla na nohá ch

337.2.1 Při zá vodech kategorie „A“ , při hromadných startech (sprinty, stíhacízá vody, team sprinty a zá vody š tafet)
by mělo být připevněno samostatné číslo na stehno zá vodníka, které je blíž e cílové kameře.

338

Trénink a prohlí
dka trati

338.1

Zá vodníkům musí být umož něna prohlídka trati a trénink na ní. Trať musí být ve stavu, v jakém se na ní
pojede zá vod. Musí být otevřena den před zá vodem. Vyskytnou-li se mimořá dné podmínky, můž e soutěž ní
výbor trať uzavřít, nebo trénink povolit jen na některých čá stech tratě, nebo trénink časově omezit. Tato
omezení musíbýt včas zveřejněna.
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Program zá vodu (viz čl. 311.2)

339.1

Discipliny a délky tratí určuje Soutěž ní řá d pro daný rok. Pořadí disciplin zá vodu stanovuje rozpis zá vodu,
případné změny stanovuje soutěž nívýbor zá vodu.

339.2

Při stíhacím zá vodě musí být použ ito obou běž eckých technik. Zá vod můž e být vypsá n v provedení 2 dnů,
anebo oba zá vody v jeden den. Délky tratí nemusí být shodné. Při mistrovských zá vodech můž e být počet
zá vodníků v druhém zá vodě omezen.

340

Zá vodní
k v zá vodě

340.1.1 Zá vodník má povinnost dostavit se včas na start a sprá vně odstartovat. Zá vodníci musí jet od startu do cíle
po vyznačené trati, projet vš emi kontrolami a vůči ostatním zá vodníkům se chovat v duchu fair-play . Celou
trať musí projet vlastní silou a na svých označených lyž ích. Pomoc pohybujících se pomocníků a vodičů, a
to před, vedle i za zá vodníkem, nenípovolena.
340.1.2 Při klasické technice smí zá vodník očistit lyž e od sněhu a ledu. Toto smí učinit pouze mimo trať a bez cizí
pomoci. Při vš ech zá vodech si zá vodník můž e vyměnit hole. Můž e si rovněž vyměnit jednu, nebo obě lyž e,
pokud jsou poš kozeny, nebo je-li zá vada na vá zá ní. Výměnu musí zá vodník provést mimo stopu a bez
pomoci jiné osoby. Poš kození musí přezkoumat SV. Vosky, hořá ky, stěrky a občerstvení mohou být podá ny
druhou osobou, pomoc při mazá ní vš ak není povolena. Případná ú prava lyž í zá vodníkem musí být
provedena mimo trať Je zaká zá no použ ívat jakékoliv mazací pomůcky (hadry napuš těné chemiká liemi,
desky apod.).
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340.1.3 Zá vodník, který je předjíž děn , musí na první vyzvá ní uvolnit trať, výjimkou sprintu a ve vyznačených
zóná ch trati (viz čl. 340.1.4) Toto platípři zá vodech klasickou technikou rovněž v případě, kdy jsou na trati
zřízeny 2 stopy a při zá vodech volnou technikou i tehdy, když předjíž děný zá vodník musí omezit bruslení.
Při předjíž děnísi zá vodníci nesmí vzá jemně překá ž et.
340.1.4 Jakmile zá vodník vjede do označené čá sti tratě, kde jsou vytýčeny koridory musí zůstat v koridoru, který si
zvolil. Výjimku tvoří případ, kdy předjíž dí jiného zá vodníka v tomtéž koridoru, ale nesmí se již vrá tit zpět
do svého původního a nesmíohrozit zá vodníka jedoucího v tomto koridoru.
340.1.5 Při stíhacích zá vodech, hromadném startu, zá vodech team sprint a při zá vodech š tafet zá vodníci, nebo
druž stva, která jsou předjíž děna o kolo musejí opustit zá vod. Ve vš ech zá vodech zá vodníci, nebo druž stva
budou zařazeni do konečných výsledků (bez udá ní času) podle jejich poslední pozice na trati. O případné
výjimce rozhodne soutěž nívýbor.
340.1.6 Zá vodníci musí dodrž ovat pokyny funkcioná řů a rozhodčích a nesmějí se v ž á dném případě vměš ovat do
organizace zá vodu.
Zá vodník, který zá vod nedokončil, musí o tom co nejdříve vyrozumět nejbliž š í kontrolu, rozhodčího, a v cíli
odevzdat startovní číslo.
340.1.7 Zá vodník se nesmí svévolně pohybovat po trati, pohybovat se proti směru trati a křiž ovat trať.
340.1.8 Zá vodník musí splň ovat vš echny aspekty zdravotních pož adavků.

341

Funkcioná ři a dalšíčinovní
ci během zá vodu

341.1

Pokud to bude nutné, TD a ředitel zá vodu vydají při mistrovských zá vodech pro funkcioná ře, sdělovací
prostředky, členy servisu a ostatní nezá vodící osoby, které se během zá vodu pohybují na trati, na stadionu a
v prostoru přípravy zá vodníků speciá lnípravidla.

341.2

Pro zajiš těnípořá dku a kontroly na trati musíbýt přijaty tyto zá sady:

-

v době začínající 5 minut před startem a končící projetím zá věru (nebo skú tru uzavírajícího zá vod) není
dovoleno funkcioná řům, trenérům, nezá vodícím zá vodníkům a ostatním osobá m pohybovat se na lyž ích po
trati. V té době musíjmenovanízaujmout svá místa a stá t mimo trať bez lyž í.

-

při hlá š ení mezičasů a informací zá vodníkům na trati je dovoleno komukoliv běž et vedle zá vodníka jen bez
lyž ía do vzdá lenosti 30 metrů.

-

při této činnosti se nesmípřeká ž et jiným zá vodníkům.

-

zkouš ení lyž í a vosků na trati se musí prová dět vž dy ve směru zá vodu. Při tomto zkouš ení se musí dbá t na
bezpečnost ostatních na trati a na přípravu tratě. Během zá vodu je zaká zá no použ ívat elektronická
časoměrná zařízení, která se použ ívajípro testová ní lyž í.

-

bezdrá tové spojení mezi zá vodníkem a trenérem nenídovoleno

341.3

Během zá vodu nesmízasahovat do trati ž á dná osoba mimo techniky, kontroly a rozhodčích.

341.4

Testová ní lyž í na tratích během zá vodu a v době 5 minut před startem první kategorie není dovoleno.
Organizá toři musízaručit, ž e v tuto dobu je trať volná .
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Značenílyží

342.1.1 Pro snadnějš í kontrolu se obě lyž e těsně před startem zá vodníka označí. Zá vodník se musí dostavit osobně,
včas a s připevněným číslem.
342.1.2 Při mistrovských zá vodech musíznačka na lyž ích obsahovat také startovní číslo zá vodníka.
341.1.3 Při zá vodech ve sprintu se značenílyž íneprová dí
342.1.4 Při stíhacích zá vodech musí být označeny oba pá ry lyž í. při stíhacích zá vodech bez přeruš ení musí být oba
pá ry lyž í označené před hromadným startem a není dovoleno se jich dotýkat nebo je přemístit dokud
zá vodník nedokončil zá vod (viz čl. 364.4)
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D

STARTY, MĚ Ř ENÍ Č ASŮ, PRŮJEZD CÍLEM A VÝ SLEDKY

351

Starty

315.1

Typy startů

351.1.1 Použ ívají se individuá lní starty, hromadné starty, starty rozběhů při sprintu, stíhací starty a starty š tafet. U
zá vodů uvedených v celostá tním kalendá ři se start jednotlivce prová dí normá lně v intervalu 30 sekund. TD
nebo ředitel zá vodu můž e povolit start ve dvojicích nebo start v minutových intervalech. Při mistrovských
zá vodech tato výjimka neplatí.
351.2

Provedeníintervalového startu

351.2.1 10 sekund před startem vydá startér připravenému zá vodníku povel "pozor", 5 sekund před startem začne
odpočítá vat 5-4-3-2-1 a startovní povel "vpřed". Při elektronickém měření času má být současně vydá n
elektroakustický signá l. Startovní hodiny je třeba umístit tak, aby je zá vodník mohl dobře sledovat.
351.2.2 Do okamž iku vydá ní startovního povelu musí mít zá vodník chodidla v klidu za startovní čá rou. Hole musí
být v klidu a před startovní čá rou nebo startovníbrankou.
351.2.3 Při použ ití ručního měření času bude zá vodníkovi, který odstartuje předčasně, deklarová n chybný start.
V tomto případě bude jeho časem čas podle startovní listiny (viz také čl. 351.5 PLZ) – zá vodník bude
penalizová n.
351.2.4 Při použ ití elektronické časomíry můž e zá vodník vystartovat v intervalu 3 sekundy před až 3 sekundy po
odeznění startovního povelu. Pokud vystartuje více než 3 sekundy před startovním signá lem, je to
kvalifiková no jako chybný start (viz také čl. 351.5 PLZ). Pokud vystartuje později než 3 sekundy po
startovním povelu, platíjako jeho startovní čas ze startovnílistiny.
351.2.5 Zá vodník, který startuje opož děně, nesmípřeká ž et při startu ostatních zá vodníků.
351.2.6 Při elektronickém i ručním měření musí být zaznamená n skutečný čas startu pro případ, kdy soutěž ní výbor
rozhodne, ž e pozdnípříchod zá vodníka byl zaviněn vyš š í mocí.
351.2.7 Při celostá tních zá vodech se měřískutečné časy startu vž dy, a to elektronicky i ručně.
351.2.8 Při skupinových a hromadných startech se skutečný startovní čas neměří.
351.3

Provedeníhromadného startu

351.3.1 Startovnípozice mohou být určeny losem (viz čl. 334 PLZ), nebo podle průběž ného bodová ní v listině bodů
(viz čl. 336.1.1 PLZ).
351.3.2 Hromadný start by měl být proveden systémem handicapového systému. To znamená , ž e nejvýš e postavený
zá vodník (zpravidla dle platné listiny bodů) má nejvýhodnějš í startovní pozici (st. číslo 1), s odstupem
ná sleduje druhý nejvýš e postavený zá vodník, atd. První startující s číslem 1 startuje ze startovní drá hy číslo
1 na startovní čá ře. Zá vodníci nesmějí bezdůvodně měnit svoji startovní drá hu dokud neopustí startovní
prostor (viz. čl. 315.6.1). Uspořá dá ní startovních postů je ve tvaru š ipky, kdy zá vodníky odděluje určitá
pevná vzdá lenost. Soutěž nívýbor můž e rozhodnout o jiném způsobu hromadného startu..
351.3.3 Pozdnípřihlá š ky viz PLZ čl. 335.
351.3.4 Startovní proces při hromadném startu začíná dvě minuty před vydá ním startovního signá lu. V této době
budou vydá ny pokyny ke startu pro vš echny zá vodníky, kteří jsou na svých jízdních stopá ch. Tyto pokyny
končí pokynem, aby zá vodníci zaujali své startovní pozice a je vydá no upozornění „jedna minuta do
startu“, ná sleduje povel „30 sekund do startu“. Když jsou vš ichni zá vodníci v klidu a zaujali pozice, pak
jako dalš ízazní startovnípovel nebo signá l .
351.4

Start při stí
hací
m zá voděu běžecké kombinace ( stí
hacízá vod )

351.4.1 Startér musí zajistit vš em zá vodníkům mož nost odstartovat v jejich sprá vných startovních časech. Asistent
startéra musí stá t za startem, aby se mohl vhodně zachovat v případě chybného startu a vrá tit zá vodníka,
nebo aby mohl zaznamenat poruš enípravidel.
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351.5

Důsledky chybného startu

351.5.1 Při zá vodech s použ itím intervalového startu, nebo startu při stíhacím zá vodu s přeruš ením, nemůž e být
zá vodník, který provedl chybný start, funkcioná řem zá vodu, nebo členem soutěž ního výboru vrá cen na
strtovníčá ru. Poruš ení pravidel při chybném startu musí být toto ozná meno soutěž nímu výboru, který
rozhodne o přiměřené sankci.
351.5.2 Při vš ech zá vodech s použ itím hromadného startu má kaž dý chybný strt za ná sledek opaková ní startu, tzv.
„restart“ zá vodu. Startér je vyzvá n , aby dal signá l k opaková ní startu (druhý výstřel) a musí mít asistenty,
postavené na trati ve vzdá lenosti, kde je mož né zá vodníky vrá tit.

352

Měřeníčasu

352.2

Metody, postupy

352.1.1 Pro mistrovské zá vody a zá vody uvedené v celostá tním kalendá ři platí, ž e měření časů musí být
elektronickou časomírou. Toto měření musí být vž dy doplněno ručním měřením časů. Výsledky obou
měření se porovná vají. V ostatních zá vodech můž e být čas měřen jen ručními hodinami udá vajícími hodiny,
minuty, sekundy a desetiny sekund.
352.1.2 Výsledný čas zá vodníka se uvá dís přesností na desetiny sekund.
352.1.3 Výsledné časy v setiná ch vteřiny se použ ívajípouze pro kvalifikaci zá vodníků ve sprintu.
352.1.4 Pokud se použ ívajítranspondéry, zá vodníci je musínosit.
352.1.5 Pokud dočasně vysadí elektronická časomíra, použ ije se měření ruční, korigované o průměrnou časovou
odchylku vzniklou mezi elektronickým a ručním měřením. Při častém nebo ú plném výpadku elektronického
měření při jednom zá vodě se použ ije časů ručního měření pro vš echny zá vodníky. V tomto případě se musí
počítat se skutečnými startovními časy.
352.2

Mezičasy

352.2.1 Na trati 10km se musí měřit jeden mezičas, na trati 15km jeden až dva mezičasy, na trati 30km dva až tři a
na trati 50km nejméně tři mezičasy. Toto ustanoveníplatípro mistrovské a celostá tnízá vody.

353

Cí
l - Průjezd cí
lem

353.1

Metody

353.1.1 Při ručním měření se měříten okamž ik, kdy přední noha (š pička chodidla) zá vodníka přetne cílovou čá ru.
353.1.2 Při použ ití elektronické časomíry se měří ten okamž ik, kdy byl přeruš en paprsek elektronických čidel.
Měřícíbod fotobuň ky musílež et 25 cm nad povrchem sněhu.
353.1.3 Pokud zá vodník při dojezdu do cíle spadne, změří se mu čas dle čl. 353.1.1 nebo 353.1.2 pokud je celé jeho
tělo za cílovou čá rou, rozumí se bez cizípomoci
353.1.4 Rozhodčí v cíli je zodpovědný za vedení zá pisu, ve kterém je zaznamená no pořadí zá vodníků, v jakém
projeli cílem.
353.1.5 Při stíhacím zá vodě, zá vodech ve sprintu (rozjíž ďky), zá vodě š tafet a při zá vodě s hromadným startem se
doporučuje použ ívat videokamery. Při použ ití dvou kamer je kaž dá na jedné straně cílové čá ry, přičemž by
jedna měla být umístněna v ú hlu 85o k cílové čá ře. Toto se hlavně doporučuje u mistrovských zá vodech a
v zá vodech s meziná rodní ú častí. Cílová kamera musíbýt zamířena na předníhranu vyznačené cílové čá ry.
353.1.6 Při použ ití kamer se určí pořadí v cílí v jakém pořadí zá vodníci protnou svislou rovinu cílové čá ry š pičkou
nohy. Šířka cílové čá ry nesmí být větš ínež 10 cm.
353.1.7 Ve vzdá lenosti 10 – 15 m za cílovou čarou se vyznačí kontrolní čá ra a označí se ná pisem "kontrola lyž í".
Zde se kontroluje, zda zá vodníci přejeli cílovou čá ru s alespoň jednou označenou lyž í. Zá vodníci před
přejetím této kontrolní čá ry nesmějí sundat lyž e.Do tohoto prostoru nesmí mimo členy SV, rozhodčích nebo
lékaře nikdo vstupovat. Přestupky se oznamujíSV. Toto ustanoveníplatípro mistrovské a celostá tnízá vody.
Tento prostor musízá vodník po dojetído cíle urychleně opustit.
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354

Výpočet výsledků

354.1

Metody

354.1.1 Výsledný čas zá vodníka se vypočte jako rozdíl jeho času na startu a v cíli.
354.1.2 Pokud budou mít dva nebo více zá vodníků stejný výsledný čas, umístí se na stejném místě výsledkové
listiny. Zá vodník s niž š ím startovním číslem bude uveden jako první.
354.1.3 Dodatečné výsledkové informace v individuá lních sprintech, sprintech druž stev a ve stíhacích zá vodech viz
PLZ čl. 340.1.9, 360.5.1, 361.6.2, 363.3.1 a 364.5.2.
354.1.4 Vypočtené výsledky předá vá hlavní rozhodčí (hlavní časoměřič) co nejdříve sekretá ři zá vodu. Ten je
zodpovědný za jejich zveřejnění.

355

Zveřejněnívýsledků

355.1

Postup

355.1.1 Neoficiá lní výsledková listina s udá ním času zveřejnění se vyvěsí co nejrychleji na výsledkové tabuli.
Soutěž ní výbor musí do 15 minut po uplynutí doby pro podá ní protestu vyřeš it protesty a zá vady. Po jeho
verdiktu se výsledková listina stá vá oficiá lní.
355.1.2 Výsledková listina musíobsahovat:
Označení zá vodu, místo a datum, pořadí zá vodníků, jejich rok narození (nebo kód), startovní čísla, výsledné
časy, časové rozdíly k času vítěze, lyž ařskou techniku, mezičasy s pořadím, počet zá vodníků přihlá š ených,
startujících, diskvalifikovaných a kteří zá vod nedokončili. Technické detaily o zá vodu, délka, HD, MC, TC,
počasí, ú daje o teplotě, slož eníSV, časové limity pro získá ní VT a podpisy.
.355.1.3 Oficiá lní výsledkovou listinu podepisují TD a sekretá ř zá vodu, tím je ztvrzena její platnost. Nemá -li zá vod
TD podepisuje tuto listinu ředitel a sekretá ř zá vodu.,

E

Zá vody ve sprintu a stí
hacízá vody
Tabulka délky tratía délek okruhů - doporučení

USPOŘ Á DÁ NÍ ZÁ VODU
STÍHACÍ ZÁ VOD
INDIVIDUÁ LNÍ SPRINT
ŽKYNĚ, DORKY, JKY, ŽENY
ŽCI, DORCI, JŘI, MUŽI
SPRINT DVOJIC (ŠTAFET)
ŽKYNĚ, DORKY, JKY, ŽENY
ŽCI, DORCI, JŘI, MUŽI

DÉ LKY TRATÍ
3,3.3,5,6,7,7.5,10,15

DÉ LKY OKRUHŮ
2,2.5,3.3,5,7.5,10

0,4 – 1,4
0,4 – 1,8

0,4 – 1,4
0,4 – 1,8

2X(3-6) 0,4 – 1,4
2X(3-6) 0,4 – 1,8

0,4 – 1,4
0,4 – 1,8

360

Individuá lnízá vody ve sprintu

360.1

Zá vody ve sprintu jednotlivců se sklá dají z kvalifikační čá sti, organizované jako intervalový zá vod. Po
kvalifikaci startujínejlepš ízá vodníci v různých sestavá ch (4, 5, 6 zá vodníků) s hromadným startem.

360.2

Kvalifikace

360.2.1 Startovnípořadív kvalifikaci dle čl. 334.3.3. Jako poslednístartujízá vodníci bez bodů, jejichž pořadíse
vylosuje. Nebo se zá vod vylosuje.
360.2.2 Startovníintervaly mohou být 10, 15, 20 nebo 30 sekund. Kvalifikace se měřína 1/100 sekundy.
360.2.3 Kvalifikace a finá le musíbýt na stejné trati a stejné délky tratě.
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360.2.4 Jsou-li použ ity dva okruhy, musíbýt použ ito odděleného koridoru k navedenína trať pro prvnía pro druhý
okruh.
360.2.5 V případě ž e jsou dosaž ené stejné kvalifikační časy zá vodníci jsou řazeni dle umístěnív listině bodů
(ž ebříčku). Zá vodníci se stejnými kvalifikačním časem, kteřínepostoupili do čtvrtfiná le, budou stejně
klasifiková ni ve výsledkové listině.
360.3

Sprint finá le (čtvrtfiná le, semifiná le, finá le)

360.3.1 V zá vodech kategorie „A“ začíná finá lová čá st čtvrtfiná lovými rozjíž ďkami, v ostatních soutěž ích dle
rozhodnutí pořadatele (musí být specifiková no v rozpisu zá vodu).
360.3.2 Startovní uspořá dá ní pro čtvrtfiná lové rozjíž ďky je dá no dle výsledkové listiny z kvalifikace. Zařazení
zá vodníků do čtvrtfiná lových rozjíž děk se určíz pořadív cíli kvalifikačního kola.
O způsobu uspořá dá nírozběhů, podle počtu přihlá š ených a průchodnosti tratě, rozhodne SV, který zá roveň
stanovívyřazovacísystém
V zá vodech, při kterých ve čtvrtfiná lových rozjíž ďká ch není měřen čas (rozběh 6 zá vodní
ků v pěti
rozjí
žďká ch), jsou š está místa v semifiná lových rozjíž ďká ch určena pro zá vodníky z těch, kteří byli ve
vš ech čtvrtfiná lových rozjíž ďká ch na třetích místech. Třetí zá vodník s nejlepš ím časem z kvalifikace je
zařazen do prvnísemifiná lové rozjíž ďky a třetízá vodník s druhým nejlepš ím časem z kvalifikace je zařazen
do druhé semifiná lové rozjíž ďky. V případě, ž e ve čtvrtfiná lových rozjíž ďká ch čas je měřen, tak do
semifiná lových rozjíž děk postupují dva nejrychlejš í zá vodníci na třetím nebo čtvrtém místě, přičemž
nejrychlejš í bude zařazen do první semifiná lové rozjíž ďky a druhý do druhé semifiná lové rozjíž ďky. Do
finá le A bude zařazen první a druhý zá vodník z kaž dé semifiná lové rozjíž ďky a dva nejrychlejš í z třetích a
čtvrtých míst v semifiná lových rozjíž ďká ch, vš ichni ostatní semifinalisté budou zařazeni do finá le B.
360.3.2.2 Jestliž e zá vodu ve sprintu v kvalifikaci se ú častní menš í počet zá vodníků, nebo š ířka tratě nedovoluje start
v rozjíž ďká ch 6 zá vodníkům soutěž ní výbor rozhodne o systému rozjíž děk.
Pří
klady pro uspořá dá nírozběhů –viz. pří
loha (pří
padněSŘ )
360.3.3 Ve finá le sprintu budou startovnípozice pro jednotlivé rozběhy uspořá dá ny ná sledovně:
čtvrtfiná le – dle kvalifikačních časů (pořadí)
semifiná le – dle umístěníve čtvrtfiná le a kvalifikačních časů
finá le – dle umístění v semifiná le a kvalifikačních časů
360.3.4 Zá vodníci se stejným umístěním ve čtvrtfiná le nebo semifiná le (když neníB – finá le), kteří
nepostoupili do dalš ího kola, budou klasifiková níve shodě s jejich kvalifikačními časy ve výsledkové
listině.
360.3.5 V případě shodného výsledku ve čtvrtfiná le, nebo v semifiná le získá lepš ípořadízá vodník s lepš ím časem
z kvalifikace, dojde-li ke shodnému výsledku ve finá le A nebo B, budou mít oba zá vodníci v konečných
výsledcích stejné pořadí.
360.3.6 Startovnísystém a chybné starty
360.3.6.1 Prostor startu je upraven se startovní čá rou a s předstartovní čá rou, která je 2 m před startovací čá rou.
Průběh startu – zá vodníci se podle pokynů seřadí na před startovní čá ru (zajistí pomocníci startéra) kde
jim jsou dá ny instrukce. Po povelu „Na svá místa“ se zá vodníci přesunou na startovní čá ru a zaujmou
polohu „připraveni“ . Jsou-li vš ichni zá vodníci v klidu na svých místech, vydá startér povel „Připravit se“ .
Po vydá nípovelu musejívš ichni zá vodníci zůstat nehybně stá t v poloze „připraveni“ . Přibliž ně po 2-5
sekundá ch po vydá nípovelu „Připravit se“ ná sleduje povel – signá l startu (výstřel).
360.3.6.2 Při startech se startovacími brá nami a i bez nich jsou stejné pokyny (viz čl. 360.3.6.1).
360.3.6.3 Startér můž e prohlá sit start za neplatný z důvodu chyby zá vodníka nebo mechanické zá vadě na startovní
brá ně. Po prvním chybném startu kterýkoliv zá vodník, který způsobíchybný start odstupuje ze zá vodu a
bude klasifiková n na posledním místě v této rozjíž ďce (čtvrtfiná le, semifiná le, finá le).
360.3.7

Jestliž e zá vodník neodstartuje nebo neprojede celou trať rozjíž ďky, bude zařazen na poslední místo v této
rozjíž ďce (čtvrtfiná le , semifiná le, finá le).
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360.3.8 Jestliž e zá vodník nedokončí rozběh vlivem vyš š í moci, je klasifiková n na posledním místě
v rozběhu (čtvrtfiná le, semifiná le, finá le).
360.3.9

Pokud je příčinou diskvalifikace překá ž ení, a toto překá ž enívede k tomu, ž e jiný zá vodník nepostoupído
dalš ího kola, bude moci tento pokračovat v dalš ím kole ze druhé řady 4m zpět. Toto pravidlo bude
uplatň ová no jen ve výjimečných případech , kdy překá ž eníbylo zá měrné.

360.3.10 Překá ž ení můž e být také sankcionová no vyřazením ze zá vodu (zařazenízá vodníka na poslední místo
v přísluš né rozjíž ďce

360.4 Tratě
360.4.1 Start musíbýt umístěn na rovné drá ze s přímými koridory, nebo narytými stopami v délce 30-50 metrů .
360.4.2 Trať musíbýt dostatečně š iroká (6m – 10m) a bez mnoha ostrých zatá ček, aby podmínky pro vš echny
zá vodníky byly stejné.
360.4.3 Č á sti tratě musíbýt rovné, š iroké a dlouhé pro mož nost předjíž dění. V přímých ú secích tratě mohou být
vyznačeny koridory a zá vodník nesmízvolenou stopu opustit viz.čl. 340.4. Tyto koridory by měly být 3m
š iroké pro volnou techniku běhu a 1,5m pro klasickou techniku běhu.
360.4.5 Cílové koridory by měly být čtyři (4). Pro M-Č R je toto podmínkou. Pro klasickou techniku můž e SV
rozhodnout jinak, zvýš it počet koridorů podle počtu startujících v rozjíž ďce. Tyto vyznačené koridory mají
mít délku minimá lně 50 m.
360.4.6 Délka cílové zóny má být minimá lně 80m. Výjimku určíSV.

360.5 Výsledky
360.5.1 Při zá vodech ve sprintu se 30 zá vodníky ve čtvrtfiná le bude výsledková listina uspořá dá na ná sledovně:
31 – a dalš í
26.-30..místo
21 - 25.místo
16. – 20.místo
13. – 15.místo
5.-8.místo
1.-4.místo

dle výsledků z kvalifikačního kola
zá vodníci, kteří se umístili na š estých místech ve čtvrtfiná lových
rozjíž ďká ch, řazených dle výsledků z kvalifikace
zá vodníci, kteří se umístili na pá tých místech ve čtvrtfiná lových
rozjíž ďká ch řazených dle výsledků z kvalifikace
zá vodníci ze čtvrtých míst kaž dé čtvrtfiná lové rozjíž ďky podle jejich pořadí
v kvalifikačním kole (s výjimkou těch, kteřípostoupili ze čtvrtých míst do semifiná le)
zá vodníci z třetích míst kaž dé čtvrtfiná lové rozjíž ďky, kteří nepostoupili do semifiná le,
umístěnípodle jejich pořadív kvalifikačním kole
dle umístěnív cíli B finá le
dle umístěnív cíli A finá le

Při zá vodech ve sprintu s 16 zá vodníky ve čtvrtfiná le bude výsledková listina uspořá dá na ná sledovně :
17. – a dalš í
13. – 16.místo
9. – 12.místo
5. – 8.místo
1. – 4.místo

dle výsledků z kvalifikačního kola
zá vodníci, kteří se umístili na čtvrtých místech ve čtvrtfiná lových rozjíž ďká ch, řazených
podle výsledků kvalifikace
zá vodníci, kteří se umístili na třetích místech ve čtvrtfiná lových rozjíž ďká ch, řazených
podle výsledků kvalifikace
dle umístěnív cíli finá le B
dle umístěnív cíli finá le A

Pokud bude ve finá lových rozjíž ďká ch startovat jiný počet zá vodníků, postupuje se dle stejných pravidel.
360.6

Soutěžnívýbor (JURY)

360.6.1 Po přijetírozhodnutív zá vodech ve sprintu se musíshodovat 3 členové SV (včetně TD). Platípro
zá vody kategorie „A“ ..
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360.7

Protesty

360.7.1 Z důvodů časové ná ročnosti v průběhu zá vodu není dovoleno podá vat protesty během čtvrtfiná le a
semifiná le.
Protesty budou přijímá ny pouze po finá le (jak je tomu i v jiných zá vodech).

361

Sprint dvojic (štafety ve sprintu)

361.1

Sprinty jsou zá vody ve kterých se střídají2 zá vodníci, kdy kaž dý absolvuje 3 – 6 ú seků (š tafetovým
způsobem). Počet a délka ú seků musíbýt určena v rozpisu zá vodu.

361.2

Počet štafet

361.2.1 Z důvodu prostorového omezeníby počet š tafet neměl překročit 20 a ve finá le nemá překročit 10.
V případě větš ího počtu š tafet je mož né uspořá dat semifiná lové rozjíž ďky a stanovit kvalifikaci pro finá le
druž stev. Uspořá dá nísemifiná lových rozjíž děk a finá le je v souladu s pravidly a principy zá vodů ve sprintu.
Postup týmů ze semifiná lových rozjíž děk do finá le se prová dípodle ná sledujících principů :
Jestliž e se v semifiná lových rozjíž ďká ch neměří čas, postupuje prvních 5 š tafet ze dvou semifiná lových
rozjíž děk. V případě, když se při rozjíž ďká ch měří čas, postupujíprvní3 š tafety z kaž dé rozjíž ďky dalš í4
nejrychlejš í š tafety ze čtvrtých až sedmých míst.
Při počtu přihlá š ených dvojic (š tafet) do počtu 20 se startuje přímo finá le. Při počtu dvojic (š tafet) více než
20 se mohou jet dvě semifiná le A a B. O pořadíběhů A a B se losuje. Pořadí, které vznikne pro start
(součtem bodů, nebo losová ním) se střídavě (lichá -sudá ) řadído semifiná le A a B. Počet postupujících do
finá le z jednotlivých běhů A a B určíSV
Pro kaž dou š tafetu mohou být přihlá š eni 2 zá vodníci z jednoho oddílu, nebo z jednoho krajského svazu
lyž ařů. Při mistrovských zá vodech, v případě malého počtu přihlá š ených š tafet, můž e SV výjimečně povolit
start mimo soutěž kombinovaných š tafet, které startujína konci startovního pole. Při zá vodech M Č R
kombinované š tafety startujímimo soutěž .
361.3

Startovnípozice

361.3.1 Štafeta s nejmenš ím součtem počtu bodů z listiny bodů (ž ebříčku) jednotlivých zá vodníků startuje s číslem
jedna, druhá je s dalš ím nejniž š ím počtem bodů atd. Je-li součet stejný u dvou š tafet, niž š í startovní číslo se
přidělí š tafetě jejíž jeden člen má nejniž š ípočet bodů. Lze určit losem. Je rovněž mož né celé startovnípole
vylosovat.
361.3.2 Změna ve slož ení š tafety musí být provedena do dvou hodin před startem daného zá vodu. Štafeta, která
bude nahrazena ná hradníkem, vš ak ztratísvou startovnípozici a je umístěna na konci startovního pole.
Jestliž e je změna u více š tafet, řadíse tyto na konci startovního pole dle svých startovních čísel. Původní
startovacípozice bude prá zdná .
361.4

Startovníprostor

361.4.1 Startovníprostor je připraven ze 2-6 koridorů, dlouhých 100m (kratš ídélku určí SV dle mož nostístadionu).
Ve startovnízóně je vzdá lenost mezi stopami 1,5m. Zá vodníci v této zóně musídodrž et svou trať, tedy do
opuš tění startovního prostoru (viz. čl. 315.6.1). Způsob startu musí být hromadný s handicapem. Viz čl.
351.3.2. Zá vodník startujícíza tým číslo jedna startuje na startovní čá ře číslo jedna.
361.5

Trať a předá vacíúzemí

361.5.1 Č á sti tratě musíbýt přímé, dostatečně š iroké a dlouhé pro mož nost předjíž dění
361.5.2 Předá vací ú zemí musíbýt 15m š iroké a 45m dlouhé a mělo by být vhodně umístěno, aby rychlost
zá vodníků nebyla velká a předá vka mohla být čistá .
361.5.3 Zóna pro ú pravu lyž íběhem zá vodu musíbýt umístěna v blízkosti předá vacího ú zemí. Je povoleno, aby
v průběhu semifiná lových a finá lových rozjíž děk pracoval na lyž ích zá vodníků jeden servisman na kaž dý
tým. Použ ívá ní mazacích stolů a povolených pomůcek musí být v tomto prostoru dle rozhodnutí SV.
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361.5.4 Cíl – musízde být při dojezdu minimá lně tři koridory.Pro cílovou zónu platíPLZ čl. 353.1. Pro republikové
zá vody se musípouž ívat fotobuň ka.
361.6

Výsledky a umí
stění

361.6.1 Zá vodníci, kteří jsou předjeti o kolo platíPLZ čl. 340.1.5
361.6.2 Výsledková listina bude řazena ná sledovně: Ve finá le jsou řazené dvojice, tak jak se umístily. Štafety, které
nepostoupily ze semifiná le se řadíza finá lovým umístěním. Příklad: š tafety na 6 místě z obou semifiná le se
řadína 11 a 12 místo – seřazeny dle časů, kterých dosá hly v semifiná le. Štafety na 7 místě budou na 13 a 14
místě dle časů ze semifiná le atd.
361.7

Soutěžnívýbor

361.7.1 Ve sprintu dvojic u republikových zá vodů platnost rozhodnutí musí mít shodné stanovisko minimá lní
3 členové mezi kterými musí být TD.
361.8

Protesty

361.8.1 Z důsledku časové ná ročnosti se v průběhu semifiná le ž á dné protesty nepřijímají. Protesty budou přijaty
pouze po skončenízá vodu.

362

Stí
hacízá vody (s přerušení
m nebo bez přerušení
)

362.1

Stíhacízá vod je organizová n jako kombinovaný zá vod ze dvou polovin, kde jedna se jede klasicky a druhá
volně – toto musíbýt dodrž eno. Zá vod se můž e konat ve dvou dnech (1/2 jeden den, 2/2 druhý den) nebo se
provede v jednom dni a mezi oběma čá stmi musíbýt minimá lně 1,5 hodiny přestá vka.

363

Stí
hacízá vod s přerušení
m (Pursuit)

363.1

Tento druh stíhacího zá vodu je tvořen ze dvou oddělených čá stí, které dá vajícelkový výsledek na konci
druhé čá sti. Kaž dá čá st se jede odliš nou technikou.

363.2

Startovnípostup

363.2.1 První čá st zá vodu se startuje zpravidla jako standardnízá vod s intervalovým startem, z něhož vzniknou
průběž né výsledky (viz čl. 351.2 PLZ). Případnou změnu způsobu startu stanoví Soutěž ní řá d, nebo SV.
363.2.2 Ve druhé čá sti zá vodu, vítěz z první čá sti startuje jako prvníatd. Startovní intervaly jsou stejné jako konečné
časy zá vodníků v první čá sti zá vodu, bez desetin sekundy. Viz tabulka
Pořadí1. zá vod
1.
2.
3.

Jméno
X
Y
Z

Výsledný čas
25:12,9
25:14,2
25:21,7

Č as bez desetin sekund
25:12:00
25:14:00
25:21:00

Start. Č as
0:00
0:02
0:09

363.2.3 Soutěž nívýbor můž e povolit hromadný start pro později startujícízá vodníky, aby předeš la předjíž dění
později startujících zá vodníků zá vodníky, kteříodstartovali jako první. SV můž e rovněž omezit počet
startujících ve druhé čá sti stíhacího zá vodu.
363.2.4 Start je bez startovacích branek. Musíbýt připraveny dva a více startovních prostorů. Vedoucízá vodníků a
rozhodčímusízajistit, aby se vš ichni zá vodníci včas připravili ke startu.
363.2.5 Pro zajiš těnípřesného a hladkého průběhu startu, se použ ije startovních hodin s velkým displejem. Pro
kaž dý startovníprostor je určen samostatný startér a pomocníci. Prvních 100-200m musíbýt trať upravena
na š ířku nejméně 6m. Při této metodě je velmi důlež itá funkce pomocníka startéra.
363.2.6 Druhá čá st zá vodu musíbýt odstartová na stíhacím způsobem. Kaž dá čá st stíhacího zá vodu musíbýt
provedena jinou běž eckou technikou. Z důvodu š patného počasí můž e SV start přesunout, odlož it nebo
zruš it druhou čá st zá vodu. Při zruš enídruhé čá sti zá vodu jsou oficiá lní výsledky vyhlá š eny dle výsledků
z první čá stízá vodu jako konečné.
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363.3

Výsledky

363.3.1 Výsledný čas zá vodníka ve stíhacím zá vodě je součtem časů z první čá stí zá vodu bez desetin sekundy a času
z druhé čá sti zá vodu s desetinami sekundy.

364

Stí
hacízá vod bez přerušení(DOUBLE PURSUIT - SKIDUATLON)

364.1

Zá vod se sklá dá ze dvou čá stí, prvníje odstartová na hromadným startem, ve druhé čá sti musí kaž dý
zá vodník provést výměnu lyž í ve výměnném boxu (umístěném na stadionu) a pokračovat v zá vodě. Kaž dá
čá st se jede odliš nou technikou běhu (klasicky + volně).

364.2

Start

364.2.1 Musíbýt použ it systém hromadného startu s handicapem (tvar š ipky). Viz čl. 351.3.2.
364.2.2 Startovnípořadíje dle listiny bodů, ž ebříčků. Zá vodníci bez bodů jsou na konci pole vylosová ní. Rovněž je
mož né celé zá vodnípole vylosovat – napřed drž itelé MT a I.VT, poté drž itelé II.VT a bez bodů. Rozhoduje
SV.
364.2.3 Značenílyž ípro obě čá sti je povinné.
364.3
364.3.1

Tratě
Délky tratíby měly být pro obě čá sti shodné:
Žá kyně starš í
Žá ci starš í
Dorostenky mladš í
Dorostenci mladš í
Dorostenky starš í
Dorostenci starš í
Juniorky + ž eny
Junioři + muž i

3 km + 3 km
3 km + 3 km
4 km + 4 km
5 km + 5 km
5 km + 5 km
7 km + 7 km
5 km + 5 km
10 km + 10 km

–
–
–
–
–
–
–

4 km + 4 km
5 km + 5 km
6 km + 6 km
6 km + 6 km
10 km + 10 km
7,5 km + 7,5 km
15 km + 15 km

364.3.2 Obě čá sti – klasika a volná technika by měly být pokud mož no oddělené (kaž dá samostatná ) a měly by být
pro republikové zá vody homologované.
364.4

Výměnné boxy

364.4.1

Box: délka 2-2,5m, š ířka 1,2-1,5m, mohou být vybaveny protiskluznou rohož í. Mohou být barevně
rozliš eny – liché červené, sudé modré. Startovní čísla zá vodníka = číslo boxu. Systém rozlož ení boxů
v daném zá vodě určíSV.

364.4.2

V prostoru výměnných boxů je mož né od vyznačeného místa použ ít různou techniku běhu.

364.4.3

Trať kolem boxů musíbýt na vjezdu min. 4m š iroká a výjezd z boxů musíbýt min. 6m š iroký.

364.4.4

Předjíž děnív prostoru příjezdu je mož né pouze na vnějš ístraně od boxů .

364.4.5

Vybavení pro druhou čá st zá vodu (volnou technikou), musí být v boxech před hromadným startem.
Uklá dá níoblečení nenídovoleno.

364.4.6

Ve druhé čá sti zá vodu v boxech se musí měnit lyž e, hole a boty je mož né také měnit. Výměnu musí
prová dět zá vodník sá m, cizí pomoc není dovolena. Veš keré odlož ené vybavení musí zůstat v boxu dokud
zá vodník nedojede do cíle.

364.4.7

5 minut před startem musí vš ichni, mimo zá vodníků, opustit prostor výměnných boxů. Po dobu zá vodu
nemá nikdo přístup do prostoru výměnných boxů (považ ová no za hrubé poruš ení pravidel). Výjimku
povoluje SV.

364.5

Výsledky

364.5.1

Při zá vodech se mohou měřit mezičasy v okamž iku, kdy zá vodník vjíž dí, nebo vyjíž dí z prostoru
výměnných boxů. Konečné výsledky jsou tvořeny pořadím, jak zá vodníci dojíž dí do cíle. Při dojetí
prvního zá vodníka do cíle se uzavře příjezdová zóna k boxům o případné změně rozhoduje SV.
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364.5.2 V případě, ž e je zá vodník dostiž en čelem zá vodu (při okruhovém běhu), tento dá le nepokračuje v zá vodě a
ve výsledkové listině je uveden za posledním klasifikovaném zá vodníkovi bez času (viz čl. 340.1.5 PLZ).

F

ŠTAFETOVÉ BĚ HY

371

Organizace

371.1.1 Organizace š tafetových běhů je stejná jako u jiných zá vodů v běhu na lyž ích s ná sledujícími doplň ky:
371.2

Funkcioná ři štafetových zá vodů

371.2.1 Ředitel zá vodu jmenuje vedoucího hromadného startu a předá vky š tafet, který se svými pomocníky prová dí
hromadný start a dohlíž í na předá vku š tafet tak, aby předá vka byla prová děna podle čl.376.8.1. Jeden z jeho
pomocníků svolá vá zá vodníky do předá vacího prostoru k předá vce, dalš í pomocník zaznamená vá detaily o
zá vodnících po jakékoliv nesprá vné předá vce.
371.2.2 Při celostá tních zá vodech určí SV jednoho svého člena, který dohlíž ína hromadný start a předá vky š tafet.

372

Technická zaří
zenía pří
prava

372.1

Start

372.1.1 Startovníprostor
Startovní prostor musí být umístěn v relativně plochém terénu a aby mohlo být vytvořeno alespoň 100 m
přímých stop. Mezi startovními stopami musíbýt odstup alespoň 1,5 m.
372.1.2 Startovnístopy š tafet musíbýt připraveny ve tvaru š ípu (viz čl. 351.3 PLZ)
372.2

Startovnípozice

372.2.1 Rozestavení š tafet - zá vodníci prvního ú seku stojí na startovní čá ře. Startovní číslo 1 startuje ze střední
stopy, číslo 2 vpravo od něho (dá le tak vš echna sudá čísla), číslo 3 vlevo (dá le tak vš echna lichá čísla). Viz
schéma postavení na startu. Na nerovném terénu by startovní čá ra měla být polož ena tak, aby kaž dý
zá vodník měl stejné podmínky. Značka s číslem má být umístěna vpravo od stopy.
372.2.2 Kaž dý lyž ařský oddíl (krajský svaz lyž ařů) můž e přihlá sit více š tafet. Štafety startující mimo soutěž mají mít
nejméně výhodné startovnípozice.
372.2.3 Jestliž e z prostorových důvodů nemohou vš ichni startovat vedle sebe, je povoleno postavit zá vodníky do
více řad za sebou s odstupem nejméně 4m, a společně je odstartovat. První řadu má tvořit nejméně 6
zá vodníků ( startovní čísla 1 až 6 ).

373

Trať

373.1

Délky tratí

373.1

Délka zá vodnítratě pro š tafety je pro kaž dou kategorii určová na pro daný rok Soutěž ním řá dem. Pro ž eny a
juniorky je neměnná - 5km, pro muž e a juniory neměnná - 10km.

373.1.2 Délka prvního ú seku se můž e liš it od délky ostatních ú seků o plus-minus 5% s ohledem na podmínky
stadionu.
373.2

Klasická technika.
Hromadný start š tafet viz čl. 315.6 PLZ. Po celé délce tratě by měly být upraveny souběž ně minimá lně 2
stopy.

373.3

Volná technika
Hromadný start š tafet viz čl. 315.6 PLZ..Trať má být upravena pokud mož no s minimá lní š ířkou 6 m.
Provedení ú pravy viz čl. 315.4.1.

373.4

Kombinace klasické a volné techniky

373.4.1 Při kombinovaném způsobu š tafet (klasická a volná technika) se ú seky jedou klasickou technikou na
klasické trati a dalš í ú seky volnou technikou na trati pro volnou techniku. Je také mož né jet obě techniky na
stejné trati, jestliž e je dostatečně š iroká (9 m).
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374

Štafetová předá vka

374.1

Předá vací ú zemí tvoří obdélník o délce 30m a dostatečné š ířce (doporučení : pro klasickou techniku min.
4m, pro volný způsob min.6m). Předá vací ú zemí musí být zřetelně označeno, pokud mož no na rovném nebo
velmi mírně stoupajícím terénu v blízkosti startu a cíle. Pokud se předá vací ú zemí nachá zí za cílovou
čarou, musíbýt mezi cílovou čarou a začá tkem předá vacího ú zemí vzdá lenost nejméně 5m.

375

Barvy úseků

375.1

Startovníčí
sla

375.1.1 Pro kaž dý ú sek š tafety se použ ije jiné barvy startovních čísel nebo jejich podkladů:
1. – červená , 2. –zelená , 3. –ž lutá , 4. - modrá
Nejsou-li tyto barvy k dispozici, musíbýt barvy jednotlivých ú seků uvedeny ve startovnílistině.

376

Zá vod a zá vodní
ci

376.1

Štafetové družstvo

376.1.1 Štafetové druž stvo se sklá dá podle rozpisu zá vodu buď ze 3 nebo 4 zá vodníků. Kaž dý zá vodník můž e běž et
jen jeden ú sek.
376.1.2 Zá vodí se ve svých věkových kategoriích. Junioři mohou startovat v kategorii muž ů, příp.juniorky v
kategorii ž en. V kategorii dospělých jsou výjimky dané SŘ.
376.2

Přihlá šky
Dvě hodiny před poradou vedoucích týmů musejí být nahlá š ena sekretá ři zá vodu jména tří (resp. čtyř)
zá vodníků, kteří budou zá vodit, spolu s jejich pořadím na startu. Po tomto čase mohou být nahrazeni pouze
po zá sahu „vyš š í moci“ (podmínky viz čl. 335.1.1).

376.3

Losová ní

376.3.1 Startovní čísla š tafet se obvykle losují. Při mistrovských zá vodech se startovní čísla zpravidla přidělujítak,
ž e odpovídají umístění š tafet na minulém mistrovství. Štafety, které na minulém mistrovství nestartovaly, se
v dalš ím pořadí vylosují. Tohoto způsobu se můž e použ ít i u jiných zá vodů. Jiný způsob přidělová ní
startovních čísel š tafet je dá n součtem bodů z momentá lně platné listiny bodů (ž ebříčku) přísluš né kategorie
tří (resp. čtyř) zá vodníků přihlá š ené š tafety. Štafeta s nejniž š ím součtem bodů bude mít nejniž š í startovní
číslo. O způsobu přidělová ní startovních čísel rozhoduje SV.
376.4

Pozdnípřihlá šky

376.4.1 O dodatečných přihlá š ká ch rozhodne SV. Kombinované š tafety mohou startovat jen podle rozhodnutí SV a
musí vž dy startovat z poslední řady. Při mistrovských zá vodech kombinované š tafety startují mimo soutěž .
376.5

Značenílyží

376.5.1 Pro značenílyž íse použ ívajístejné barvy, jaké majístartovní čísla pro kaž dý ú sek (viz čl.375.1).
376.6

Provedenístartu

376.6.1 Start je prová děn formou hromadného startu..
376.7

Startovnísigná l

376.7.1 Startér se musí postavit tak, aby ho vš ichni zá vodníci dobře slyš eli a aby viděl, zda bylo sprá vně
odstartová no.
376.7.2 Proces hromadného startu viz čl. 351.3.4 PLZ..
376.7.3 Při chybném startu uzavřou pomocníci startéra, stojící 100m od startovní čá ry na trati, na smluvené znamení
( druhý výstřel, opakované hvizdy, případně jiný způsob) trať. Startér ná sledně zorganizuje nový start.
376.8

Předá vka

376.8.1 Předá vka se prová dí dotykem ruky přijíž dějícího zá vodníka na jakoukoliv čá st těla zá vodníka startujícího.
Při předá vá ní musí být oba zá vodníci uvnitř předá vacího ú zemí .Jestliž e při předá vce byla tato pravidla
poruš ena, soutěž ní výbor určí sankce. Startující zá vodníci mohou vstoupit do předá vacího ú zemí pouze na
vyzvá ní. Jakékoliv postrková ní, či tlačení zá vodníků nenídovoleno.
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377

Měřeníčasu a výsledky

377.1

Zá kladnípravidlo

377.1.1 Pro měření časů a vyhodnocení zá vodu platí pravidla běž eckých zá vodů ( čl.351 až 355 ) a 340.1.5
s ná sledujícími dodatky :
377.2

Č asomí
ra

377.2.1 Měření časů jednotlivých zá vodníků na ú secích se prová dí v okamž iku, kdy zá vodník protne čá ru měření
mezičasu (zpravidla začá tek předá vacího ú zemí). Tento okamž ik je současně startovním časem
ná sledujícího zá vodníka.
377.2.2 Celkový čas š tafety je čas změřený od hromadného startu š tafet do okamž iku, kdy poslední člen š tafety
přeťal cílovou čá ru. Pořadí v cíli zá vodníků posledního ú seku je konečným pořadím š tafetového zá vodu.
(viz čl. 353.1.4, 353.1.5).

G

VEŘ EJNÉ A MASOVÉ ZÁ VODY V BĚ HU NA LYŽ ÍCH

380

Definice, organizace, hodnocení
.

380.1

Masové zá vody v běhu na lyž ích jsou otevřené zá vody pro vš echny zá vodníky bez omezení délky
zá vodnítrati, nebo zá vodního charakteru, počtu startujících (není-li v rozpise zá vodů uvedeno jinak).

380.2

Pro masové zá vody platí ustanovení a člá nky Pravidel lyž ařských zá vodů s ná sledujícími změnami a
doplň ky, které mohou být dá le rozvedeny v rozpise zá vodu.

381

Přihlá šky a zá vodní
ci:

381.1

Zá vodní
ci

381.1.1 Masového běhu se můž e zú častnit kaž dý, kdo splň uje podmínky kategorií, věku, pro které je zá vod vypsá n a
je zdravotně způsobilý tento zá vod absolvovat.
Přihlá š ky by měly být podá ny písemně, nebo pro pořadatele jiným přijatelným způsobem (Fax, elektronicky,
apod.). U pozdějš ích přihlá š ek (než je daný termín), mohou být pož adová ny vyš š ípoplatky.
Zá vodníci se musí proká zat dokumentem, který jednoznačně uvá dí jeho totož nost (sportovní průkazy,
obč.průkaz, pase).
381.2

Licence

381.2.1 Licencovanízá vodníci odpovídajíza dodrž ová nípož adavků ná rodních lyž ařských svazů (SLČ R).
381.3

Nasazová ní

381.3.1 Zá vodníci mohou být umístěni na různé startovní pozice podle jejich zá vodnických schopností. Nasazová ní
můž e zahrnovat elitnístartovnískupinu, jejíž slož ení můž e být založ eno na zná mých předchozích výkonech,
nebo na nominaci zá vodníků ná rodních lyž ařských svazů, nebo podle bodů FIS
381.4

Zařazová nído skupin

381.4.1 Zá vodníci mohou být zařazeni do skupin podle výsledků v minulém roce, nebo jiných zá vodů. Mohou být
také zařazeni do skupin podle pohlavía věku, nebo podle data podá nípřihlá š ky k zá vodu.
Pro zachová ní bezpečnosti a regulérnosti zá vodu je při hromadných startech nutné, aby zá vodníci s nejlepš í
výkonností startovali z nejvýhodnějš ího postavení. Za tím ú čelem pořadatel rozděluje ú častníky do
výkonnostních skupin, kterým přiřazují místo ve startovních řadá ch a sledech. Zá sady pro zařazení do
skupin, jejich počet a rozdělení na startovní čá ře stanoví pořadatel a musí být přesně uvedeny v rozpise
zá vodu.
381.5

Výsledky musíbýt odděleně vyhotoveny pro muž e a ž eny.

381.6.1 Zá vodníci
381.6

Masové běhy jsou pořá dá ny pro potěchu vš ech zú častněných ú častníků, kteří jsou s velkými rozdíly
výkonností a zkuš eností. Je proto nutné, aby se startující k sobě chovali sportovně s maximá lní
ohleduplností. Zá vodníky, kteřítoto nerespektujíje mož né ze zá vodu vyloučit.
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Během zá vodu se musí
:
-

od startu do cíle projet označenou tratía vš emi kontrolami

-

celou trať projet na lyž ích, bez cizípomoci a pouze vlastními silami

-

nepřeká ž et ostatním zá vodníkům

-

umož nit rychlejš ím zá vodníkům předjetí

-

dodrž ovat zá sadu, ž e pomalejš ízá vodníci se pohybujív pravé stopě, rychlejš ípak ve stopě levé.

381.7

Při veřejných zá vodech v běhu na lyž ích uvedených v kalendá ři světového pohá ru (FIS WC, nebo Maratón
Cup) vš ichni zá vodníci zařazeni do elitní skupiny musejí vyhovět pravidlům FIS – ICR, (čl. 207.1 PLZ)
„Reklama a obchodníznačení“ a (čl. 222.2 PLZ) „Zá vodní vybavení“ .

382

Rozpis zá vodu a informace.

382.1

Rozpis zá vodu musíobsahovat (viz. čl.214.1 PLZ)

-

ná zev zá vodu

-

místo zá vodu (případně i místo ná hradních tratí)

-

délky tratía techniku běhu zá vodu (klasicky , volně)

-

datum zá vodu a čas startu

-

postup nasazová nído startovních skupin

-

konečný termín pro podá nípřihlá š ek, adresa pořadatele

-

výš i startovného

-

informace o ubytová nía dopravě

-

ceny

-

vrá cenístartovného při odřeknutízá vodu

-

zá sady pro pojiš těnízá vodníků

-

dalš ínutné potřebné informace

382.2

Před startem zá vodu by měli zá vodníci dostat tyto informace:

-

čas startu

-

techniku běhu (klasicky, volně)

-

popis a profil tratí

-

dopravníinformace

-

startovní čísla, identifikační ná š ivky, označeníapod.

-

značenílyž í(je-li nutné)

-

provedenístartu

-

prostor přístupu ke startu

-

místo občerstvová ní

-

jaký postih pro zá vodníka, který nedokončí

-

provedenívjezdu do cíle

-

informace o lékařské prvnípomoci

-

informace o místech pro odlož ení š atstva a jeho převoz

-

prostory pro převléká ní, mazá nílyž í

-

informace o výsledcích

-

postup při podá vá níprotestů
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-

postup při ná hlém odřeknutízá vodu

-

ostatnídůlež ité informace

383

Soutěžnívýbor.

383.1

Soutěž nívýbor v plné míře pracuje jako technický poradce pořadatele.
V masových zá vodech je prioritou bezpečnost zá vodníků.

383.1.1 Soutěžnívýbor je tvořen:
-

technický delegá t (předseda) –jmenuje STK Ú BD SLČ R

-

ředitel zá vodu

-

velitel tratí

-

vedoucízdravotní služ by

-

TD můž e přizvat dalš í osoby, aby se ú častnily zasedá ní SV. Tyto dalš í osoby mají poradní funkci a nemají
prá vo hlasovat.

384

Trať

384.1

Ší
řka

384.1.1 V celé délce je třeba odstranit vš echny překá ž ky, aby mohly být upraveny dvě stopy (minimá lně). Při volné
technice je nutná dostatečná š ířka pro předjíž dění.
384.2

Prostor startu

384.2.1 Startovní prostor, pokud mož no na rovině. Měl by ú stit přímo do trati a ú prava musí zamezit nadměrnému
nahromaděnízá vodníků. Měl by být dostatečně dlouhý, aby se zá vodníci mohli postupně seřadit do stop.
Prostor startu má být organizová n tak, aby umož nil :
-

kontrola a identifikace zá vodníků

-

přehled nasazenína startu

-

kontrola shromaž ďová nína startu

384.3

Prostor cí
le

384.3.1 Trať by měla končit přímým přístupem do cílového prostoru (pokud mož no rovinatým). Posledních 500m m
má být značeno. V ú seku posledních 200m š ířka trati by měla být minimá lně 10 m, pro mož nost společného
dojezdu více zá vodníků. Je zde doporučeno vybavení pro potřebné kontrolní činnosti. Nutné jasné označení
k občerstvení, odlož enému oš acení, dopravním prostředkům, první pomoci. Při koná ní více zá vodů na stejné
trati (okruhu), s různými délkami, měly by být zajiš těny oddělené cílové drá hy, aby bylo zajiš těno, ž e
vedoucízá vodníci delš ího zá vodu nebudou omezová ni pomalejš ími finiš ujícími kratš ího zá vodu.
384.4

Ú prava trati

384.4.1 Před sezónou
Trať má být pečlivě upravena a udrž ová na tak, aby bylo zajiš těno, ž e zá vod můž e bezpečně proběhnout i při
minimá lnísněhové pokrývce.
384.4.2 Zimnípříprava
Trať má být po celou zimu zhutň ová na a upravová na, aby byl zajiš těn pevný zá klad pro konečnou ú pravu
384.4.3 Volná technika
Při zá vodech volnou technikou, je nutné trať co nejvíce zhutnit a upravit co největš í š ířku. Pokud to
poměry na trati dovolí, upravit v určitých ú secích po straně stopu. Posledních 200m má mít š ířku min. 10
m upravených do třech drah dobře označených.
384.4.4 Klasická technika
Doporučuje se co nejvíce masových běhů prová dět klasickou technikou. Ú prava tratí se prová dí vytvořením
dvojice stop Kde to š íře dovolí upravit co nejvíce stop, ve strmých sjezdech (nebo kde určí TD a ředitel
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zá vodu) stopu zruš it, rovněž tak v ostrých zatá čká ch. Pokud to situace dovolí upravovat trať i během zá vodu
(dle povětrnostních podmínek).
384.4.5 Obě techniky běhu na lyž ích
Zá vody mohou probíhat oběma technikami ve stejný čas a na stejné trati. V takových případech má být trať
pro volnou techniku oddělena od klasické trati vhodnými zá branami, nebo značením, aby zá vodníci jedoucí
klasickou technikou neměli mož nost použ ít druhou trať a opačně. Kaž dá trať má být zhutněna a upravena
v souladu s čl. 384. 4.3 a 384.4.4. PLZ.
384.5

Měřenía značení

384.5.1 Trať je nutné od startu do cíle dobře změřit. Mělo by být označeno posledních 500 m a posledních 200 m.
Doporučuje se největš í délka pro muž e 70 km a pro ž eny 50 km. Nebezpečná místa (prudké sjezdy, ostré
zatá čky a křiž ová ní) by se měla označit.
384.6

Občerstvová ní

384.6.1 Občerstvovací stanice by měly být umístěny přibliž ně kaž dých 10 km. Je dobré připravit různé ná poje.
384.7

Ná vrh trati

384.7.1 Tratě zá vodů mají být vedeny tak, aby vyhověly zá vodníkům vš ech ú rovní, od rekreačních lyž ařů až po
výkonnostně vyspělé lyž aře. Ná vrh trati má být přizpůsoben ú rovni zkuš enosti ú častníků.
384.8

Bezpečnosti je nutné věnovat maximá lní pozornost. Před startem musí být zá vodníci upozorněni na
nebezpečné ú seky trati a obtíž né podmínky.

385

Kontrola

385.1

Způsob prová děníkontroly

385.1.1 Kontrola trati se má prová dět tak, aby byl zabezpečen hladký a bezpečný průběh zá vodu. Stanoviš tě a
nasazeníkontrol určuje TD s ředitelem zá vodu. Hlavnípozornost se má věnovat:
-

absolvová nícelé trati bez zkracová ní

-

zda si zá vodníci nebrá nív pohybu na trati

-

zda se nevyskytujínové překá ž ky

-

kontrole dalš ích ná lež itostí

-

ž e neníposkytová na cizípomoc

385.2

Č lenové kontrol by měli být dostatečně poučeni o své činnosti

386

Zdravotníslužba

386.1

Hlavnílékař zá vodu (vedoucízdravotníslužby)

386.1.1 Vedoucí zdravotní služ by je členem organizačního výboru a soutěž ního výboru. Hlavním lékařem zá vodu
musíbýt lékař s aprobací..
386.2

Plá nová ní

386.2.1 Vedoucí zdravotní služ by musí vypracovat směrnice pro poskytová ní první pomoci, pro transport zraněných
a vá ž ných zdravotních potíž ích. O těchto opatřeních mají být dá ny informace vš em zá vodníkům a
funkcioná řům zá vodu.
386.3

Zdravotnické zajiš tění

386.3.1 Pro zajiš těnízdravotnípéče o zá vodníky, by mělo být zaš koleno dostatečné množ stvípracovníků.
386.4

Stanoviš tě prvnípomoci.

386.4.1 Stanoviš tě první pomoci musí být na trati jednoznačně označeno. Za zdravotní stav zá vodníků plně
odpovídá vysílajícíslož ka, nebo sá m zá vodník přihlaš uje-li se sá m.
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387

Předpověď počasí

387.1

Předpoklady

387.1.1 Při masových zá vodech musí soutěž ní výbor věnovat maximá lní pozornost počasí a to hlavně teplotá m,
době vystavení jejímu vlivu a oblečení spolu s dalš í ochranou proti zimě. Rovněž se musí pečlivě sledovat
informace o větru.
387.2

Teplota mezi minus 15°C a minus 25°C.

387.2.1 Je-li větš ina trati pod teplotou mezi minus 15o až 25o C musí se vydat vš em pokyn o ochraně před chladem.
Za těchto podmínek zůstá vá na odpovědnosti ú častníků zá vodu, aby vyhledali informace a dodrž ovali
doporučení, vydaná organizá torem zá vodu.
387.3

Teplota minus 25°C a niž š í

387.3.1 Jestliž e na převá ž né čá sti tratě je teplota minus 25o C nebo niž š í, musíbýt zá vod odlož en nebo zruš en.
387.4

Předpověď teplého počasí

387.4.1 Jestliž e je předpověď, ž e teplota v průběhu zá vodu stoupne nad 5oC a předpoklá dá se slunečné počasí, je
nutné dá t zá vodníkům informaci o oblečení, ochraně kůž e, upozornění na dostatek tekutin před a během
zá vodu. Dá t pozor na příznaky dehydratace.

388

Postup při zrušenízá vodu

388.1

Postup

388.1.1 Č initelé, které normá lně přichá zejí v ú vahu pro zruš ení nebo odlož ení zá vodu jsou : teplota, počasí, sněhové
podmínky a stav trati. Jestliž e je zá vod odlož en, musí se spolu s STK Ú BD SLČ R stanovit nový termín.
Při odřeknutí zá vodu se musí předevš ím brá t v ú vahu: bezpečnost zá vodníků a funkcioná řů a alternativy pro
odřeknutí nebo přesunutí. Pokud dochá zí k přesunutí zá vodu, je třeba o novém termínu informovat vš echny
zú častněné.
388.1.2 Jestliž e k rozhodnutí zruš it nebo odlož it zá vod dojde dříve než 6 dnů před datem původního zá vodu, musí
organizační výbor, po konzultaci s TD, informovat pomocí sdělovacích prostředků, internetu, telefonem
apod.
388.1.3 Při nutnosti ná hlého zruš ení zá vodu (ohrož ení bezpečnosti vš ech zú častněných) musí dostat informaci
vš ichni zá vodníci a funkcioná ři. Zá vod vš ak nemůž e být zruš en v době kratš í než tři hodiny před startem,
s výjimkou, ž e by se jednalo o bezpečnost zá vodníků a funkcioná řů zá vodu.
388.1.4 Při přesunutí zá vodu na ná hradní termín, má být umož něn start vš em přihlá š eným zá vodníkům, kteří
zaplatili startovné, bez dalš ích poplatků. V případě, ž e se zá vodník přelož eného zá vodu nezú častní,
startovné se nevrací. U zruš eného zá vodu musí být uveden postup vracení startovného v propozicích tohoto
zá vodu.

H

NEPOVOLENÍ STARTU, DISKVALIFIKACE, VYLOUČ ENÍ,
PROTESTY, ODVOLÁ NÍ A JINÁ USTANOVENÍ

390

Nepovolenístartu
Start v jakýchkoliv zá vodech pořá daných Ú BD SLČ R nebude zá vodníkovi povolen, který :

390.1

- se nesluš ně a nevhodně chová k členům organizačního výboru, funkcioná řům a veřejnosti (viz.čl.205.3) a
na oděvu nebo vybavení má obscénníslova anebo symboly

390.2

- poruš ípravidla, která se týkajívybavenínebo reklamnímu značení(viz. čl.205.7)

390.3

- se nedostaví k nařízené lékařské prohlídce (viz. čl. 221.3)

390.4

- Jestliž e zá vodník v zá vodě odstartoval a později SV zjistil, ž e poruš il tato pravidla, musí SV zá vodníka
sankčně postihnout
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391

Penalizace
Soutěž nívýbor postihne penalizacízá vodníka, který např. :

391.1

- poruš ípravidla upravujícípouž itíreklamy na vybavení(čl. 207.1)

391.2

- změnístartovní číslo nedovoleným způsobem (čl. 337.1.1)

391.3

- nemá nebo nemá upevněno oficiá lnístartovní číslo (čl. 337.1.1)

391.4

- poruš uje pravidla pro označová nílyž í(čl. 342.1.1, 342.1.3, 342.1.4)

391.5

- poručuje pravidla prová děnístartu (čl. 351.2.2 – 351.2.5)

391.6

- poruš uje pravidla zaká zaných způsobů testová nílyž ía zahřívá ní(čl. 341.1.3, 341.1.4)

391.7

- poruš uje pravidla povinnosti zá vodníka během zá vodu, nebo se chová nesportovně (čl. 340.1 – 340.1.7)

391.8

- poruš uje pravidla, platná pro boxy pro výměnu vybavení a při předá vce š tafety (čl. 364.4.4 – 364.4.7, čl.
376.8.1)

391.9

- ve š tafetovém zá vodě běž ívíc než jeden ú sek tratě (čl. 376.1.1)

391.10 - sundá si lyž e překročení červené čá ry „kontrola lyž í“ (čl. 353.1.6)
391.11 - vezme si lyž e na oficiá lníceremoniá l (čl. 206.6)

392

Diskvalifikace
O diskvalifikaci zá vodníka rozhoduje soutěž ní výbor. Vš echny přísluš né argumenty musí být zvá ž eny
a zá vodník musí mít mož nost obhajoby. SV musítaké vzít v ú vahu ú roveň zá vodu a věk zá vodníka

392.1

Zá vodní
k je soutěžní
m výborem vyloučen:

-

jsou-li v jeho přihlá š ce k zá vodu nesprá vné ú daje, nebo provinil-li se proti ustanovení čl.221.4 a čl.340

-

poruš il-li ustanovenío věkové hranici podle čl.331.1.2 a 331.1.3

-

poruš il-li ustanovení čl.222.2 a 207.1 o výzbroji a výstroji

-

neprojel celou vyznačenou trať (čl. 340.1.1)

-

uvedl-li nepravdivé důvody pro opož děný start

-

přijal-li zaká zanou pomoc během zá vodu

-

neuvolnil-li na vyzvá nírychlejš ího zá vodníka stopu

-

je-li jeho dopingová zkouš ka pozitivní nebo nedostavil-li se bez vá ž ných důvodů na tuto zkouš ku

-

poruš il-li techniku běhu danou rozpisem zá vodu (čl. 314.1.1)

-

jel více než jeden ú sek trati při š tafetovém zá vodě (376.1)

-

pohyboval-li se při zá vodě jiné kategorie v protisměru

-

provinil-li se proti obecným zá sadá m čestného jedná nía proti zá sadá m ž ivotosprá vy sportovce

-

jestliž e svým chová ním ohrozil bezpečnost osob nebo skutečně způsobil zranění a regulérnost zá vodu

-

neodpovídalo-li připevněné startovní číslo jeho startovnímu číslu uvedenému ve startovní listině a jeho
jménu

392.2

Je-li zá vodník vyloučen až po vydá ní výsledkové listiny, musí tato být zruš ena a vydá na nová a jméno
zá vodníka je uvedeno s označením diskvalifikace (DSQ) bez času .

392.3

Při větš ím provinění (dopink, opakovaná diskvalifikace, hrubé poruš ení Pravidel zá vodníkem, trenérem,
funkcioná řem, ostatními osobami, které ohrož ujízá vod) podá SV informace Radě Ú B SL Č R.

392.4

Pokud SV shledá , ž e poruš ení pravidel nemělo vliv na výsledek zá vodu, je mož né rozhodnout, ž e provinivš í
se zá vodník (š tafeta) nebude diskvalifiková n. Soutěž ní výbor ulož í pokutu do výš e 1000,- Kč dle druhu
provinění. Pokuta jde ve prospěch pořadatele, který ji vyká ž e jako příjem a potvrdí slož ení příjmovým
dokladem.
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392.5

SV musíinformovat zá vodníka (vedoucího druž stva, trenéra) o diskvalifikaci.

393

Protesty a jejich formy podá ní

393.1

Protest proti poruš eníPravidel lyž ařských zá vodů podá vá zpravidla vedoucízá vodníků (nebo trenér, pokud
není vedoucípřítomen, nebo byl zbaven funkce). Protest se podá vá zá sadně písemně s podrobným
vyjá dřením sekretá ři zá vodu.
Při podá níprotestu je nutno slož it peněž itý vklad, a to:
Kategorie
zá vodu

jednotlivci

Druž stva
š tafety

A

500,- Kč

800,- Kč

B

300,- Kč

500,- Kč

C

100,- Kč

200,- Kč

–

Bez slož enípeněž itého vkladu se písemně podaný protest neprojedná vá . Je-li protest oprá vněný, vklad se
vrací, je-li zamítnut, propadá ve prospěch pořadatele, který ho vyká ž e jako příjem a potvrdíslož enívkladu
příjmovým dokladem.
393.2

Soutěžnívýbor musíprojednat protest:

-

byl-li podá n v předepsané lhůtě

-

nebyl-li protest podá n z důvodu získá níurčité výhody

-

byl-li protest dolož en peněž itým vkladem (u běž eckých disciplin):

393.3

Protest proti porušeníPravidel lyžařských zá vodů podá vá vedoucí(trenér) zá vodní
ků:

-

proti losová ní ú stně během losová nísoutěž nímu výboru

-

proti jedná ní jiného zá vodníka, trenéra, rozhodčího a činovníka písemně sekretá ři zá vodu nejpozději do 30
min po zveřejněníneoficiá lních výsledků

-

proti měření času písemně sekretá ři zá vodu do 15 min po zveřejněníneoficiá lních výsledků

-

proti vyloučení zá vodníka ze zá vodu písemně sekretá ři zá vodu do 15 min po zveřejnění neoficiá lních
výsledků

-

proti chybnému výpočtu, přepsá ní a chybá m vzniklým při opravová ní výsledků, nebo proti jiným poruš ením
Pravidel lyž ařských zá vodů, zjiš těným po zá vodech doporučeným dopisem organizačnímu výboru zá vodu
do jednoho měsíce po ukončení zá vodu. V případě zjiš těné chyby musí být opravené výsledkové listiny
zveřejněny a ceny znovu rozděleny.

394

Odvolá ní

394.1

Vysílající slož ka i sá m zá vodník můž e podat proti rozhodnutí SV odvolá ní k STK Ú B SL Č R nebo k Radě
Ú B SL Č R a to doporučeným dopisem do jednoho měsíce po ozná menírozhodnutí SV.

394.2

Doručené odvolá ní musí být projedná no do jednoho měsíce a odesilatel musí být s výsledkem jedná ní
sezná men doporučeným dopisem.

395

Zá vod družstev

395.1

V běhu na lyž ích je mož né uspořá dat zá vody druž stev (Mistrovství Č R smíš ených druž stev - I.liga, II.liga,
divize ). Organizace, hodnocenía pravidla těchto soutěž íjsou součá stíSoutěž ního řá du pro daný rok.

395.2

V těchto zá vodech se musídodrž ovat vš echna ustanoveníPravidel lyž ařských zá vodů .

395.3

Lze vypsat dalš ísoutěž e při dodrž eníPLZ. Jejich organizace a hodnocení je obsahem SŘ na přísluš nou
sezonu.
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