Súťažný poriadok
Úseku snowboardingu SLA
na sezónu 2017/2018

Schválené:
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I. KATEGÓRIA JUNIOROV A DOSPELÝCH
1.1. Úvod
V kategórii dospelých majú právo štartu všetci pretekári, ktorí ukončia 15. rok svojho veku do 31.
decembra príslušného roku. Oprávnenie začína na začiatku pretekárskeho obdobia t.j. podľa
pravidiel FIS ICR 1. júla daného roku aj keď pretekár dovŕši vek 15 rokov len do 31. decembra
v danom roku.
1.2. Organizácia domácich súťaží
Všetky preteky pre túto kategóriu okrem pretekov Slovenského pohára na Slovensku sa budú
organizovať ako medzinárodné FIS preteky a budú sa riadiť týmito predpismi:
- medzinárodné pravidlá IWO a FIS ICR pre snowboard,
- súťažný poriadok SLA pre snowboard na sezónu 2017/2018
- listina bodov FIS pre snowboard.
1.3. Povinnosti usporiadateľa FIS pretekov
1. Minimálne 40 dní pred termínom pretekov zaslať návrh rozpisu pretekov na schválenie
predsedovi ÚSB SLA
(kontakt: marek.hlinican@slovak-ski.sk ), pre Európsky pohár a FIS preteky do 15.9.2016
2. Zaslať rozpisy na národné lyžiarske zväzy pozývaných krajín.
3. Po obdržaní mena a adresy Technického delegáta FIS/SLA zaslať mu rozpis pretekov a
nadviazať s ním kontakt.
4. Zaslať rozpisy pretekov predsedovi ŠTK SB SLA, a oddielom s predpokladom účasti jeho
pretekárov.
5. Zabezpečiť ubytovanie a stravovanie Technickému delegátovi FIS/SLA.
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 Technickému delegátovi FIS/SLA 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.
1.4. Účasť na pretekoch v zahraničí
Účasť na pretekoch v zahraničí je možná len so súhlasom ÚSB SLA, ktorý jediný je
oprávnený prostredníctvom špotového riaditeľa zasielať prihlášky na predpísaných
formulároch na všetky preteky v zahraničí.
Kalendár FIS vrátane aktuálnych zmien je zverejnený 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, tak aby prihláška mohla byť odoslaná podľa
propozícií pretekov. Za dodržanie termínov podávania prihlášok zodpovedá športový riaditeľ SNB
SLA. Tieto podmienky neplatia pre štarty reprezentačných družstiev SR, ktoré majú prednostné
právo výberu pretekov v zahraničí.
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1.5. Prihlášky na medzinárodné preteky FIS
Prihlášky na medzinárodné preteky FIS posiela športový riaditeľ ÚSB SLA, ktorý je zodpovedný za
ich včasné zaslanie. V prípade odvolania pretekov musí športový riaditeľ ÚSB SLA okamžite
informovať zainteresované osoby a kluby. To isté platí aj v prípade iných zmien. Usporiadatelia
pretekov v zahraničí akceptujú len oficiálne prihlášky od SLA a preto všetky požiadavky o štart na
zahraničných FIS pretekoch je potrebné realizovať cez športového riaditeľa SNB SLA.
1.6. Majstrovstvá Slovenska - majstrovské tituly
V prípade, že budú v danej sezóne vyhlásené Majstrovstvá Slovenska účasť reprezentantov je na
MSR povinná. Titul Majster SR môže získať len pretekár SR. Usporiadateľ je povinný urobiť
osobitne výsledkovú listinu len zo slovenských pretekárov s platnou licenciou FIS. Minimálny počet
štartujúcich na vyhlásenie výsledkov MSR: 4 pretekári v jednotlivej disciplíne.
1.7. Medzinárodná listina bodov
Medzinárodná FIS listina bodov je od sezóny 2001/2002 vydávaná len elektronickou formou na
ftp://ftp.fisski.ch v pravidelných intervaloch.
1.8. 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 ÚSB
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.
1.9. Zasielanie výsledkových listín
1. sekretariát FIS
2. sekretariát SLA (sekretariat@slovak-ski.sk)
3. technický delegát FIS
4. lyžiarske zväzy zúčastnených štátov
5. predseda ŠTK ÚSB SLA (marek.hliničan@slovak-ski.sk , julius.hermely@gmail.com )
6. vedúci (tréneri zúčastnených LK - LO
1.10. Licencie FIS
Pretekári, ktorí majú v lyžiarskej sezóne 2017/2018 záujem štartovať na medzinárodných FIS
pretekoch musia mať platnú licenciu FIS, resp. požiadať o pridelenie FIS kódu. Výška poplatku na
sezónu 2017/2018 – do 30.12.2017 je 33,-€, od 1.1.2018 je 100,-€.
Na aktiváciu FIS kódu je potrebné doručiť na sekretariát SLA:
1. riadne vyplnené tlačivo „ athletes declaration“ a „athete´s data sheet“
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
2017/2018, hradí FIS kód SLA. Zašlú len vyplnené tlačivo „ athletes declaration“, „athlete´s data
sheet“ a kópiu pasu.
Členovia RD UNI si hradia FIS kód sami podľa vyššie uvedených pokynov.
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1.11. Adresa FIS
FIS Headquarters
Marc Hodler House
8h00 – 17h00 CET
Blochstrasse 2
CH-3653 Oberhofen / Thunersee
13h00 – 17h00 CET
Switzerland
Snowboard
Name
Uwe Beier
Roberto Moresi
Kathrin Hostettler

Tel: +41 (33) 244 6161
Fax: +41 (33) 244 6171

Opening Hours
During season:

E-mail: mail@fisski.ch
Off – season: 8h00 – 12h00 CET
Internet: http://www.fis-ski.com

Responsibility
Snowboard Race Director
Snowboard Assistant Race Director
Freestyle Skiing & Snowboard Assistant

e-mail
beier@fisski.com
moresi@fisski.com
hostettler@fisski.com

1.11. Kritériá pre zaradenie do RD 2017/2018
a.) najlepší pretekári v jednotlivých kategóriách a disciplínach podľa výkonnosti po sezóne a so
zohľadnením výsledkov na vrcholných podujatiach v poradí: OH, MS, SP, MSj, EP,SZU v sezóne
2017/2018 (stabilné umiestnenia do 3.miesta medzi slovenskými pretekármi na Slovensku a v
redukovanom poradí na medzinárodných podujatiach FIS),
b.) absolútne postavenie v aktuálnom rebríčku FIS,
c.) všestrannosť - možnosť štartu vo viacerých disciplínach, eventuálne v kombinácii,
d.) umiestnenia na MSR, svetových a významných medzinárodných podujatiach v posledných dvoch
sezónach.
1.12. Reprezentačné družstvá 2017/2018
RD A
Ženy
Muži
RD B
Muži
Ženy
Juniori U21
Muži
Ženy

Meno a priezvisko
Klaudia Medlová
Samuel Jaroš
Meno a priezvisko
David Kordiak
Zuzana Medlová
Meno a priezvisko
Oliver Šebesta
Evka Hanic

Disciplína
SBS
SBS
Disciplína
SBS
SBS
Disciplína
Boardercross
SBS

BA
BA
BA
BA

BA

Tréneri pre freestylové disciplíny : Marek Hliničan , Matej Matys , Július Hermely
Tréner boardercross : Julius Hermély

1.12. Kalendár freestyle pretekov 2017/2018
Slovenský pohár v snowboardingu:
13 – 14. 1. 2018

Jasná

Európsky pohár

slopestyle

9 - 10. 2. 2018

Kremnica

Big Air v meste

big air

16 – 17 .2. 2018

Zuberec

Zuberská Foršta

big air
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Slovenský pohár v snowboardingu 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.
Školská liga snowboardingu :
11.Január 2018

Jasná

boardercross ,slalom

24.Január 2018

Jasná

boardercross ,slalom

15.Február 2018

Jasná

boardercross ,slalom

15.Marec 2018

Jasná

boardercross ,slalom

Školská liga snowboardingu je celoštátna súťaž mládeže do 18 rokov organizovaná SLA. Štruktúru a
rozsah tejto súťaže určuje vedenie úseku snowboardingu. Súťaž je organizovaná ako séria
minimálne troch 3 pretekov.
Podujatia FIS na Slovensku:
13 – 14. 1. 2018

Jasná

Európsky pohár

slopestyle

17 – 18 . 2. 2018

Vyšná Boca

FIS podujatie

PSL, PGS,

FIS podujatie sú medzinárodné preteky zaradené do kalendára svetovej organizácie FIS , materská
organizácia SLA. Štruktúru a rozsah tejto súťaže určujú medzinárodné pravidlá FIS ICR.
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II. ADRESÁR
Slovenská lyžiarska asociácia
Karpatská 15
058 01 Poprad

http://www.slovak-ski.sk

Vedenie úseku snowboardingu
predseda ÚSB
Marek Hliničan

mobil: 0905 476 175, e-mail: marek.hlinican@slovak-ski.sk

podpredseda ÚSB pre mládež
Július Hermély
mobil: 0917 271 277, e-mail: julius.hermely@gmail.com
člen ÚSB pre vzdelávanie
Doc.PeadDr. Jiří Michal, PhD

mobil: 0905 727 760, e-mail: jiri.michal@umb.sk
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