POSTUP PRE PRÁCU JURY
Pomôcka pre rozhodcov bežeckého lyžovania BÚ SLA

ZHRNUTIE
Najčastejšie priestupky
Hrubé lyžovanie v šprinte
Nešportové chovanie pri hromadných štartoch
Korčuľovanie pri pretekoch klasickou technikou
Chybný štart
Nesprávne chovanie sa na trati

Najčastejšie sankcie
Napomenutie (písomné i ústne)
Časová penalizácia
Diskvalifikácia
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HRUBÉ LYŽOVANIE V ŠPRINTE
Zrážky / havárie medzi pretekármi sú najčastejšími prípadmi
Je nutné zvážiť 3 veci:
Výhoda / profit pre vinníka
→ žiadna výhoda => písomné napomenutie
→ dostatočná výhoda => ďalší krok
Úmysel: jury musí zvážiť, či bolo jednanie úmyselné alebo nie
→ Jasný úmysel, veľmi nedbalé, nešportové, … => DSQ
→ Neúmyselné či nejasné => ďalší krok
Alternatíva?
→ nebola iná alternatíva alebo bol čin pochopiteľný => písomné napomenutie
→ existovala jasná alternatíva => vylúčenie z pretekov (posledné miesto v
rozbehu)

Zodpovednosť za korektné predbehnutie je na predbiehajúcom pretekárovi
(predbiehajúci pretekár musí mať lyže pred predbiehaným pretekárom)
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Rozhodnutie musí byť uskutočnené pred štartom ďalšieho rozbehu / kola

HRUBÉ LYŽOVÁNIE V ŠPRINTE: diagram
Výhoda pre vinníka?
ÁNO

NIE

Úmyselné / nie športové?

NIE / nejasné

ÁNO

Jasná alternatíva?

NIE

Písomné
4 napomenutie

ÁNO

Vylúčenie z pretekov

DSQ

NIE ŠPORTOVÉ CHOVANIE PRI HROMADNOM ŠTARTE
Najčastejšími prehreškami sú zrážky pri predbiehaní
Zodpovednosť za korektné predbiehanie je na predbiehajúcom pretekárovi:
=> predbiehajúci pretekár musí mať lyže pred predbiehaným pretekárom, než zvolí
optimálnu trasu.

Je potreba zvážiť tie isté 3 veci ako pri šprinte:
Výhoda pre vinníka?
Úmysel: jury musí posúdiť, či bol prehrešok úmyselný
Existovala jasná alternatíva?
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HRUBÉ LYŽOVANIE PRI HROMADNÝCH ŠTARTOCH
Profit / výhoda pre vinníka?
NIE

ÁNO

Úmyselné / nie športové?

NIE / nejasné

ÁNO

Jasná alternatíva?

NIE

Písomné
napomenutie
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ÁNO

Diskvalifikácia

KORČUĽOVANIE V KLASICKÝCH PRETEKOCH
Podľa pravidla 314.1.1 a 392 je normálnym trestom za korčuľovanie v
klasických pretekoch diskvalifikácia
Tento trest môže byť niekedy príliš krutý, avšak je možné použiť písomné
varovanie ako alternatívny trest v hraničných prípadoch, výlučne:
pre mladých pretekárov: dať im šancu na ponaučenie sa
392: Jury musí brať do úvahy úroveň pretekov a vek pretekárov
v úseku kde nie je stopa: môže byť obtiažne určiť, či šlo o korčuľovanie alebo
techniku pre zmenu smeru jazdy
nejasné vedenie stopy
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CHYBNÝ ŠTART
Je povinnosťou pretekára aby odštartoval v správny čas
Pri šprinte vedie druhý zlý štart k odvolaniu z pretekov
V ostatných pretekoch: časový zisk v dôsledku chybného štartu znamená
DSQ (výnimka viacdenné preteky, multistage, Tour de Ski)

NIE SPRÁVNE CHOVANIE NA TRATI
Pretekári, tréneri, servis, priemysel
Pre pretekárov: od ústneho napomenutia až po DSQ (podľa závažnosti)
Priemysel, servis: peňažný trest resp. odobratie akreditácie
Prípady majúce vplyv na pretekárov (občerstvovanie, pôsobenie trénera na
trati …): musia byť používané tvrdšie tresty
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NAJČASTEJŠIE TRESTY
Ústne či písomné varovanie
Časová penalizácia
Nová sankcia
Len pre viacdenné preteky
Prehrešok, ktorý znamená DSQ v normálnych pretekoch by mal viesť k
časovej penalizácii pri viacdenných pretekoch
Použitie DSQ alebo časovej penalizácie je rozhodnutím jury
Skorší štart: získaná výhoda + 30’’ minimálne
Ostatné prípady: posledné miesto v pretekoch (čas posledného + 1’’)

Diskvalifikácia
V šprinte (začínajúce štvrťfinále), sú použité 2 úrovne DSQ:
DSQ: pretekár je preč z výsledkov finále (ale stále je zaradený vo výsledkoch
kvalifikácie)
Vylúčenie z pretekov: posledné miesto v rozjazde / kole
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DÔKAZOVÝ MATERIÁL
Pri SP a MS: rozhodnutie jury je podložené video záznamom
Pre ostatné preteky: video je doporučené ale jury môže tiež reagovať na
základe oficiálnych rozhodcov či členov jury
Pred udelením trestu musí obvinený pretekár dostať právo predniesť svoju
obhajobu – písomne prípadne ústne
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Postup a dokumentácia:
1.
2.
3.
4.

Jury musí vziať do úvahy všetky predložené dôkazy
Ako svedectvo sú prípustné záznamy z videokamier či TV
Musí vziať do úvahy všetky poľahčujúce i priťažujúce okolnosti
Pred potrestaním musí vinník dostať možnosť predniesť svoju obhajobu – ústne či
písomne (okrem napomenutí a odobratí akreditácie)
5. Trest musí zodpovedať prehrešku
6. Všetky rozhodnutia jury musia byť zapísané (sekretárom pretekov) musí obsahovať:
Prehrešok, ktorý má byť potvrdený
Dôkazy o prehrešku
Článok pravidiel alebo nariadenie jury, ktoré bolo porušené
Udelený trest
7. Potrestaná osoba sa musí dozvedieť, že má právo odvolania
8. Písomné rozhodnutie o potrestaní musí byť zaslané vinníkovi, národnej asociácii
vinníka a FIS
9. Každá diskvalifikácia musí byť zaznamenaná v správe TD
10. Všetky tresty by mali byť zaznamenané v správe TD
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