Súťažný poriadok
Úseku snowboardingu SLA
na sezónu 2018/2019

OBSAH
1.

ÚVODNÉ USTANOVENIE ................................................................................................................ 3

2.

VEKOVÉ KATEGÓRIE ...................................................................................................................... 4

3.

ORGANIZÁCIA DOMÁCICH SÚŤAŽÍ ............................................................................................ 5
3.1 SPRACOVANIE VÝSLEDKOVÝCH LISTÍN................................................................................. 6
3.2 ZASIELANIE VÝSLEDKOVÝCH LISTÍN ..................................................................................... 6
3.3 MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA .................................................................................................... 6
3.4 HODNOTENIE V PRETEKOCH SLA ............................................................................................. 6
3.5 HODNOTENIE V SÚŤAŽI SLA ...................................................................................................... 6
3.6 ÚČASŤ ZAHRANIČNÝCH ŠPORTOVCOV NA PODUJATIACH SLA....................................... 7

4.

POVINNOSTI USPORIADATEĽA MEDZINÁRODNÝCH FIS PRETEKOV ................................ 8

5.

ÚČASŤ NA MEDZINÁRODNÝCH PRETEKOCH........................................................................... 9
5.1 PRIHLÁŠKY NA MEDZINÁRODNÉ PRETEKY FIS .................................................................... 9
5.2 LICENCIE FIS ................................................................................................................................... 9

6.

RÔZNE ............................................................................................................................................... 10
6.1 ROZHODCOVIA A ČINOVNÍCI PRETEKOV ORGANIZOVANÝCH SLA .............................. 10
6.2 ODMENY ROZHODCOM A ČINOVNÍKOM PRETEKOV ......................................................... 10
6.3 POVINNOSTI USPORIADATEĽA PRETEKOV .......................................................................... 10
6.4 MEDZINÁRODNÁ LISTINA BODOV (LB FIS .......................................................................... 10

7.

PODMIENKY ZARADENIA ŠPORTOVCA DO REPREZENTÁCIE ........................................... 11
7.1 POVINNOSTI REPREZENTANTA ............................................................................................... 11
7.2 NOMINAČNÉ KRITÉRIÁ PRE ZARADENIE DO RD V SEZÓNE 2019/2020 .......................... 11

8.

7.2.1

Slopestyle, Big Air, Half Pipe ............................................................................................ 11

7.2.2

Snowboardcross.................................................................................................................. 11

7.2.3

Slalom................................................................................................................................. 12

ÚČASŤ NA VÝZNAMNÝCH SVETOVÝCH PODUJATIACH ..................................................... 13
8.1 NOMINAČNÉ KRITÉRIÁ PRE MS, MSJ...................................................................................... 13
8.2 NOMINAČNÉ KRITÉRIÁ PRE EYOF .......................................................................................... 13
8.3 NOMINAČNÉ KRITÉRIÁ PRE YOG ............................................................................................ 13
8.4 NOMINAČNÉ KRITÉRIÁ PRE SVETOVÚ ZIMNÚ UNIVERZIÁDU ....................................... 13
8.5 REALIZAČNÝ TÍM PRE VÝZNAMNÉ SVETOVÉ PODUJATIA .............................................. 13

9.

PODMIENKY ZARADENIA ŠPORTOVCA DO TALENTOVANEJ MLÁDEŽE ........................ 14

10.

REGISTRÁCIA PRETEKÁRA V SLA ......................................................................................... 15

11.

ADRESÁR ..................................................................................................................................... 16

1. ÚVODNÉ USTANOVENIE
Úsek snowboardingu (ďalej len ÚS) Slovenskej lyžiarskej asociácie (ďalej len SLA) je
samostatný riadiaci a odborný orgán predsedníctva SLA. Vo svojej činnosti sa riadi
organizačným poriadkom SLA a platnými stanovami SLA.
Od všetkých pretekárov a organizátorov pretekov sa okrem tohto súťažného poriadku
vyžaduje dodržiavanie všeobecných medzinárodných FIS ICR pravidiel.
Internetový odkaz na aktuálnu revíziu FIS ICR pravidiel:
http://www.fisski.com/mm/Document/documentlibrary/Snowboard/05/56/03/SB_FIS_ICR18Snowboar
dfinalspringPrintVersion_English.pdf

2. VEKOVÉ KATEGÓRIE
Vekové kategórie pre jednotlivé disciplíny určuje reglement FIS – ICR pravidlá. Podľa
FIS ICR pravidiel sú vekové kategórie nasledovné. Tieto vekové ohraničenia sú platné
pre domáce preteky organizované SLA ako aj pre medzinárodné súťaže FIS.

Muži, ženy

Juniori, juniorky
Žiaci, žiačky

Slopestyle, Big
Air, Half pipe

Snowboardcross, Slalom

18 rokov a viac

20 rokov a viac

Ročník 2001 a starší

Ročník 1999 a starší

13 rokov – 17 rokov

15 rokov – 19 rokov

Ročník 2005 – 2002

Ročníky 2003 - 2000

Ročníky 2006 a mladší

Ročníky 2004 a mladší

3. ORGANIZÁCIA DOMÁCICH SÚŤAŽÍ
Usporiadanie pretekov je udeľované oddielom / klubom, ktoré sa o ich usporiadanie
prihlásia prostredníctvom Žiadosti o usporiadanie športového podujatia:
http://www.slovak-ski.sk/snowboarding/dokumenty.html. Vyplnenú a potvrdenú žiadosť
doručí na Sekretariát SLA.
Po pridelení pretekov, organizátor od SLA obdrží Zmluvu o spolupráci, v ktorej sú
popísané povinnosti usporiadateľa (propozície, spracovanie výsledkových listín a pod.)
ako aj povinnosti SLA.
Medzinárodné FIS preteky sa riadia nasledovnými predpismi:
- medzinárodné pravidlá IWO pre snowboard,
- súťažný poriadok pre snowboard na sezónu 2018/2019
- listina bodov FIS.
Slovenský pohár, MSR a Školská snowboardová liga a iné domáce preteky
usporiadané ÚS SLA sa riadi týmto súťažným poriadkom.
Slovenský pohár (ďalej aj ako „SP“) je celoštátna súťaž mládeže a dospelých
organizovaná SLA. Štruktúru a rozsah tejto súťaže určuje vedenie úseku
snowboardingu. Súťaž je organizovaná ako séria minimálne troch (3) pretekov.
Každý pretekár musí mať splnenú zákonnú povinnosť absolvovania športovej
telovýchovnej prehliadky za posledných 12 mesiacov. Organizátor túto náležitosť
skontroluje pri prezentácii.
Kalendár podujatí:
Miesto
Jasná – DC
Snowpark
Donovaly –
RidersPark
Zuberec –
Zuberská Foršta
Jasná – DC
Snowpark
Jasná
Štrb.pleso

Dátum
19.01.2019

Disciplíny
Slopestyle

Názov podujatia Organizátor
1.kolo SP
Boardsparadise

10.02.2019

Slopestyle

Boardsparadise

02.03.2019

Big Air

MSR + 2.kolo
SP
3.kolo SP

8.- 9.0.2019

Slopestyle

Európsky pohár

SAS

15.01.2019
23.1.2019
13.2.2019
14.3.2019

Slopestyle

Školská
snowboardová
liga
Slalom,
Finále školskej
Snowboardcross snowboardovej
ligy +
Kalokagatia

OZ Pro Life style

Boardsparadise
Boardsparadise

Na to, aby boli preteky otvorené pre danú kategóriu je potrebných minimálne 4
pretekárov na štartovej listine. Toto pravidlo platí pre všetky disciplíny a všetky

kategórie Slovenského pohára, Školskej snowboardovej ligy, MSR a iné domáce
súťaže organizované ÚS SLA.

3.1 SPRACOVANIE VÝSLEDKOVÝCH LISTÍN
Spracovaniu výsledkových listín treba venovať zo strany usporiadateľov mimoriadnu
pozornosť. Chybné spracovanie môže byť príčinou nezaradenia výsledkov pretekov do
spracovania FIS. Pri nejasnostiach okolo spracovania je povinný s usporiadateľom
spolupracovať zástupca ŠTK ÚS SLA. Pred oficiálnym zverejnením výsledkových listín
je potrebné overiť, či technické údaje o pretekoch, trati a personálne údaje sú uvedené
správne a v súlade s reglementom FIS.

3.2 ZASIELANIE VÝSLEDKOVÝCH LISTÍN


sekretariát FIS (len pri medzinárodných podujatiach FIS)



sekretariát SLA (snbfreestylesekretariat@slovak-ski.sk)



technický delegát FIS



lyžiarske zväzy zúčastnených štátov



predseda ŠTK ÚSB SLA (marek.hliničan@slovak-ski.sk ,
julius.hermely@gmail.com)



vedúci (tréneri zúčastnených LK - LO

3.3 MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA
V prípade, že budú v danej sezóne vyhlásené Majstrovstvá Slovenska, účasť
reprezentantov je na M SR povinná. Titul majster SR môže získať len pretekár SR.
Minimálny počet štartujúcich na vyhlásenie Majstra SR – 4 pretekári v jednotlivej
disciplíne.

3.4 HODNOTENIE V PRETEKOCH SLA
Hodnotenie pretekárov prebieha na základe dosiahnutých bodov pri disciplínach
Slopestyle, Big Air a Half pipe, kde sa hodnotí celkový dojem. Pri disciplíne
Snowboardcross sa určí poradie tak, ako je to vo FIS pravidlách. Pri alpských
disciplínach sa takisto postupuje v súlade s FIS pravidlami.
Každé kolo školskej ligy a SP je vyhodnocované a odmeňované zvlášť. Odmeňujú sa
prvé 3 miesta v každej kategórii, ocenení dostanú diplom a medailu.
Pri MSR sa takisto oceňujú prvé 3 miesta v každej kategórií a ocenení dostanú medailu
a diplom.

3.5 HODNOTENIE V SÚŤAŽI SLA

Hodnotenie jednotlivca v SP je robené na základe umiestnenia v jednotlivých kolách.
Víťazi školskej ligy sú ocenení pohármi po poslednom kole.

3.6 ÚČASŤ ZAHRANIČNÝCH ŠPORTOVCOV NA PODUJATIACH SLA
Zahraniční pretekári môžu štartovať na pretekoch Slovenského pohára a Majstrovstvách
SR. Zahraniční pretekári musia byť registrovaní v národnej lyžiarskej asociácii inej
krajiny, ktorá patrí pod medzinárodnú lyžiarsku asociáciu FIS. Toto neplatí pre preteky
označené ako „open“. Na Majstrovstvách SR tituly nezískavajú. Usporiadateľ v prípade
umiestnenia na 1. – 3. mieste organizuje dvojité vyhlásenie, a to v absolútnom poradí
a v poradí pretekárov registrovaných v SLA. Vyhotovujú sa aj dve výsledkové listiny.

4. POVINNOSTI USPORIADATEĽA MEDZINÁRODNÝCH
FIS PRETEKOV
1. Minimálne 40 dní pred termínom pretekov zaslať návrh rozpisu pretekov na
schválenie predsedovi ÚS
SLA (Marek Hliničan, kontakt: marek.hlinican@slovak-ski.sk ), Európsky pohár
a FIS preteky do 15.9.2018
2. Zaslať rozpisy na národné lyžiarske zväzy pozývaných krajín.
3. Po obdržaní adresy TD zaslať mu rozpis pretekov a nadviazať s ním kontakt.
4. Zaslať rozpisy pretekov predsedovi ŠTK SB SLA, oddielom s predpokladom účasti
jeho pretekárov.
5. Zabezpečiť ubytovanie a stravovanie technickému delegátovi.
6. Na požiadanie zabezpečiť ubytovanie a stravovanie pre pretekárov, trénerov a
vedúcich výprav. Ak sa
nezabezpečuje, uviesť možnosti v rozpise pretekov.
7. Venovať maximálnu starostlivosť technickému zabezpečeniu pretekov a to najmä :
- zabezpečiť dostatočný počet kvalifikovaných rozhodcov a techniky,
- dostatočné množstvo technického materiálu (tyče, vŕtačky, vysielačky),
- strojovej úprave svahu,
- zabezpečenie zdvojenej el. časomiery so záznamom,
- počítačové spracovanie výsledkov,
- včasné spracovanie výsledkov a ich zaslanie všetkým zainteresovaným.
8. Uhradiť TD predpísané náležitosti v súlade s pravidlami FIS
9. Podľa možností zabezpečiť bezplatné použitie dopravných zariadení (vlekov počas
konania pretekov hlavne pre pretekárov zväzov, kde je možnosť reciprocity.
10. Organizátor medzinárodných FIS pretekov sa riadi medzinárodnými pravidlami FIS:
http://www.fisski.com/mm/Document/documentlibrary/Snowboard/05/56/03/SB_FIS_ICR18Snowboar
dfinalspringPrintVersion_English.pdf

5. ÚČASŤ NA MEDZINÁRODNÝCH PRETEKOCH
Je možná len so súhlasom ÚS SLA, ktorý jediný je oprávnený prostredníctvom
športového riaditeľa ÚS alebo ním poverenej osoby zasielať prihlášky na
predpísaných formulároch na všetky preteky v zahraničí.
Kalendár FIS vrátane aktuálnych zmien je na webovej stránke FIS www.fis-ski.com.
O prihlášku na medzinárodné preteky žiada pretekár s platnou FIS licenciou cez email
adresu športového riaditeľa SLA s dostatočným predstihom, aby prihláška mohla byť
odoslaná podľa propozícií pretekov. Za dodržanie termínov podávania prihlášok
zodpovedá športový riaditeľ ÚS SLA.

5.1 PRIHLÁŠKY NA MEDZINÁRODNÉ PRETEKY FIS
Zasiela športový riaditeľ ÚS SLA, ktorý je zodpovedný za ich včasné zaslanie.
V prípade odvolania pretekov musí sekretariát SLA okamžite informovať
zainteresované LK - LO. To isté platí aj v prípade iných zmien. Usporiadatelia pretekov
v zahraničí akceptujú len oficiálne prihlášky ÚS SLA a preto všetky požiadavky o štart
na zahraničných FIS pretekoch je potrebné realizovať cez športového riaditeľa ÚS SLA.

5.2 LICENCIE FIS
Pretekári, ktorí majú v lyžiarskej sezóne 2018/2019 záujem štartovať na medzinárodných
FIS pretekoch, si musia aktivovať FIS kód, resp. požiadať o pridelenie FIS kódu. Výška
poplatku na sezónu 2018/2019 – do 30.11.2017 je 33,-€, od 1.12.2018 je 100,-€.
Na aktiváciu FIS kódu je potrebné doručiť na sekretariát SLA:
1. riadne vyplnené tlačivo „ athletes declaration“ pričom YOB je rok narodenia
2. kópiu pasu
3. potvrdenie o úhrade poplatku
V prípade, že nebudú doručené všetky uvedené doklady, nebude aktivovaný FIS kód,
resp. bude FIS kód deaktivovaný.
Členom RD, ktorí majú podpísanú Zmluvu o športovej reprezentácii SR v lyžovaní na
sezónu 2018/2019, hradí FIS kód SLA. Zašlú len vyplnené tlačivo „ athletes declaration“.
Členovia RD UNI si hradia FIS kód sami podľa vyššie uvedených pokynov.
Detailné informácie sú na stránke SLA v Smernici k vydaniu pretekárskej licencie SLA
a FIS. Link: http://www.slovak-ski.sk/editor/Legislativa_SLA/Sportova_agenda/SO01_Smernica_k_vydaniu_pretekarskej_licencie_SLA_a_FIS_2018-19.pdf

6. RÔZNE
6.1 ROZHODCOVIA A ČINOVNÍCI PRETEKOV ORGANIZOVANÝCH
SLA
Minimálna kvalifikácia hlavného rozhodcu je rozhodca s licenciou FIS.
Minimálna kvalifikácia pre staviteľa trate pri alpských disciplínach je určená FIS
pravidlami.

6.2 ODMENY ROZHODCOM A ČINOVNÍKOM PRETEKOV
Odmena registrovaným rozhodcom s licenciou za výkon je 70€/pretekový deň +
cestovné náhrady.
Odmena registrovanému TD s licenciou za výkon je 70€/pretekový deň + cestovné
náhrady.

6.3 POVINNOSTI USPORIADATEĽA PRETEKOV
Povinnosti usporiadateľa pretekov sú zahrnuté v Zmluve o spolupráci medzi
usporiadateľom a SLA. Usporiadateľ túto zmluvu obdrží pred termínom pretekov a je
povinný ju v dvoch exemplároch zaslať na Sekretariát SLA (Karpatská 15, 058 01
Poprad).

6.4 MEDZINÁRODNÁ LISTINA BODOV (LB FIS
Medzinárodná FIS listina bodov je od sezóny 2018/2019 vydávaná len elektronickou
formou na https://data.fis-ski.com/snowboard/fis-points-lists.html

7. PODMIENKY ZARADENIA ŠPORTOVCA DO
REPREZENTÁCIE
7.1 POVINNOSTI REPREZENTANTA
Povinnosti a práva upravuje reprezentačná zmluva (Štatút športovca
a reprezentanta) ako aj Interná smernica o štátnej reprezentácii SLA.
Štatút športovca a reprezentanta podpisuje každý reprezentant každý rok na
novú sezónu.

7.2 NOMINAČNÉ KRITÉRIÁ PRE ZARADENIE DO RD V SEZÓNE
2019/2020
Pretekár, ktorý splní jednotlivé kritéria v sezóne 2018/2019 má právo na zaradenie do
príslušného RD v sezóne 2019/2020.

7.2.1 Slopestyle, Big Air, Half Pipe
RD Team A Muži
1. zisk 100 a viac FIS bodov (v discipline Big Air, Slopestyle, Half Pipe)
RD Team A Ženy
1. zisk 150 a viac FIS bodov (v discipline Big Air, Slopestyle, Half Pipe)
RD Team B Muži
(pre zaradenie je potrebné splniť minimálne 2 z 3 požiadaviek)
1. zisk 25 a viac FIS bodov (v discipline BigAir alebo Slopestyle alebo Half Pipe)
2. podiové umiestnenie na majstrovstvách Slovenska
3. podiové umiestnenie v celkovom hodnotení Slovenského pohára 2019
RD Team B Ženy
(pre zaradenie je potrebné splniť minimálne 2 z 3 požiadaviek)
1. zisk 25 a viac FIS bodov (v discipline BigAir alebo Slopestyle alebo Half Pipe)
2. podiové umiestnenie na majstrovstvách Slovenska
3. podiové umiestnenie v celkovom hodnotení Slovenského pohára 2019

7.2.2 Snowboardcross
RD Team A
1. zisk 100 a viac FIS bodov (v discipline SBX)
RD Team B
1. zisk 50 a viac FIS bodov (v discipline SBX)

7.2.3 Slalom
RD Team A
1. zisk 200 a viac FIS bodov (v alpských disciplínach)
RD Team B
1. zisk 50 a viac FIS bodov (v alpských disciplínach)

8. ÚČASŤ NA VÝZNAMNÝCH SVETOVÝCH
PODUJATIACH
8.1 NOMINAČNÉ KRITÉRIÁ PRE MS, MSJ
Podmienkou pre nomináciu na MS a MSJ je splnenie kritérií pre zaradenie do reprezentačného
družstva ÚS pre príslušnú sezónu.
Predsedníctvo ÚS môže v nominácií pre tieto podujatia udeliť výnimku.

8.2 NOMINAČNÉ KRITÉRIÁ PRE EYOF
Podmienkou pre nomináciu na EYOF je splnenie kritérií pre zaradenie do reprezentačného
družstva ÚS alebo do Talentovanej mládeže ÚS pre príslušnú sezónu.
Predsedníctvo ÚS môže v nominácií pre tieto podujatia udeliť výnimku.

8.3 NOMINAČNÉ KRITÉRIÁ PRE YOG
Podmienkou pre nomináciu na YOG je splnenie kritérií pre zaradenie do reprezentačného
družstva ÚS alebo do Talentovanej mládeže ÚS pre príslušnú sezónu.
Predsedníctvo ÚS môže v nominácií pre tieto podujatia udeliť výnimku.

8.4 NOMINAČNÉ KRITÉRIÁ PRE SVETOVÚ ZIMNÚ UNIVERZIÁDU
Podmienkou pre nomináciu na Svetovú zimnú univerziádu je splnenie kritérií pre zaradenie do
reprezentačného družstva ÚS pre príslušnú sezónu.
Predsedníctvo ÚS môže v nominácií pre tieto podujatia udeliť výnimku.

8.5 REALIZAČNÝ TÍM PRE VÝZNAMNÉ SVETOVÉ PODUJATIA
Realizačný tím spolu s vedúcim výpravy na významné svetové podujatia (MS, MSJ, EYOF,
YOG, Univerziáda) určí predsedníctvo ÚS pred samotnou výpravou.

9. PODMIENKY ZARADENIA ŠPORTOVCA DO
TALENTOVANEJ MLÁDEŽE
Za navrhnutie a schválenie mien do talentovanej mládeže v danom roku zodpovedajú reprezentační
tréneri pre jednotlivé disciplíny.
V športových disciplínach snowboardingu platia nasledovné kritéria pre zaradenie na Listinu talentov
Úseku snowboardingu, kategória muži, ženy samostatne:
1. miesto – celkové poradie v Slovenskom pohári freestyle snowboardingu
2. miesto - celkové poradie v Slovenskom pohári freestyle snowboardingu
3. miesto - celkové poradie v Slovenskom pohári freestyle snowboardingu
Celkom na Listinu talentov úseku bude zaradených maximálne 6 športovcov Úseku snowboardingu,
(traja muži, tri ženy), na základe vyhodnotenia vyššie uvedených kritérií. Na výnimku, je možné zaradiť
ďaľšieho športovca vo veku do 20 rokov v prípade, že bude návrh schválený Predsedníctvom úseku
snowboardingu, ktorý prezentuje svoje výnimočné schopnosti prostredníctvom video editov na verejne
prístupných médiách.

10. REGISTRÁCIA PRETEKÁRA V SLA
Všetci pretekári, ktorí sa zúčastňujú pretekov SLA by musia byť registrovaní v SLA a musia byť
evidovaní na súpiske klubu. Toto neplatí pre preteky označené ako „open“. Súpisku klubu je
potrebné spraviť elektronicky na stránke SLA. Súpisku podpisujú všetci pretekári alebo ich
zákonný zástupca. Link na odklik: http://www.slovak-ski.sk/snowboarding/dokumenty.html. Pre
vytvorenie súpisky klubu je potrebné byť prihlásený (kontaktná osoba klubu) do členskej zóny
(vnútornej zóny) stránky SLA.
Originál súpisku je potrebné zaslať na Sekretariát SLA do 30.11.2018. Pre účasť na
medzinárodných pretekoch musia byť registrovaní v SLA a musia mať pretekári platný FIS kód.
FIS kód zabezpečuje pre všetkých členov RD na začiatku sezóny ÚS SLA. Ak sa do nominácie
na vrcholné podujatie dostane v priebehu sezóny športovec, ktorý nie je zaradený v RD, tak FIS
kód mu musí zabezpečiť jeho materský klub.
Podrobnejšie informácie týkajúce sa vydávania FIS a SLA licencií sú obsiahnuté v Internej
smernici k vydaniu pretekárskej licencie športovca SLA a FIS na sezónu 2018/2019:
http://www.slovak-ski.sk/editor/Legislativa_SLA/Sportova_agenda/SO01_Smernica_k_vydaniu_pretekarskej_licencie_SLA_a_FIS_2018-19.pdf.

11. ADRESÁR
Slovenská lyžiarska asociácia, Karpatská 15, 058 01 Poprad
Prezident SLA

Ivanič Ivan
tel.: 0905 641 269
e-mail: ivo.ivanic@slovak-ski.sk

Generálny sekretár SLA

Cagala Radovan
tel.: 0917 171 846
e-mail: sekretariat@slovak-ski.sk

Sekretariát SLA

Husárová Martina
tel.: 0915 896 754
e-mail: snbfreestylesekretariat@slovakski.sk

PREDSEDNÍCTVO ÚS
Funkcia
v úseku AL
Predseda úseku

Meno

Telefón

Marek Hliničan

0905 476 175

marek.hlinican@slovak-ski.sk

0917 271 277

julius.hermely@gmail.com

0905 727 760

jiri.michal@umb.sk

Podpredseda
Július Hermély
úseku
Člen – metodika, Doc.PeadDr. Jiří Michal,
školenia
PhD

Mailová adresa

