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I.   Č Á S T 
 
 
100  Platnost pravidel lyžařských závodů. 
100 Svaz lyžařů České republiky (dále jen SLČR) jako nejvyšší orgán 

lyžařského sportu v České republice stanoví pravidla pro uspořádání 
lyžařských závodů v   České republice a pro hodnocení výkonů v nich 
dosažených. 

101.1 SLČR současně stanoví pravidla pro výstavbu sportovních zařízení 
sloužících k pořádání lyžařských závodů. Při stanovení takových pravidel 
vychází výhradně z předpisů Mezinárodní lyžařské federace FIS (dále 
jen FIS). 

101.2 Pravidla lyžařských závodů (dále jen PLZ) jsou zpracována podle potřeb 
a zásad jednotlivých odborných sportovních úseků (disciplín). 

101.3 Doplňující organizační, technické, ekonomické, kvalifikační předpoklady, 
klasifikační, disciplinární a pravidlové předpisy jsou vydávány podle 
potřeby jednotlivých odborných sportovních úseků formou soutěžních 
řádů (dále jen SŘ) nebo směrnic vždy před zahájením závodního období. 

101.4  Mezinárodní lyžařské závody pořádané na území ČR zařazené do 
kalendáře závodů FIS se řídí výhradně pravidly a soutěžními řády 
(reglementy) FIS. 

101.4.1 Závody kategorie „A“ OSU BD musí být uvedeny v kalendáři OSU BD 
SLČR. 

101.5 PLZ-běžeckých disciplín (dále jen PLZ-OSU BD) byla schválena Radou 
OSÚ BD SLČR a Výkonným výborem SLČR. PLZ-OSU BD nabývají 
platnosti dne 1.12.2014. 

 

200  Společná ustanovení pro všechny druhy závodů 
200.1  Všechny závody uvedené v kalendáři FIS / OSU BD SLČR se musí konat 

podle ICR / PLZ OSU BD SLČR. V celém znění pravidel platí formulace 
pro mužské kategorie i pro kategorie ženské 

200.2   Organizace a provedení 
   Pro organizaci a provedení různých druhů závodů platí k tomu určené  
                     předpisy. 
200.3            Účast 

Na závodech uvedených v kalendářích SLČR mají právo účasti závodníci 
– členové SLČR splňující požadavky jednotlivých disciplin. 

200.4  Zvláštní povolení 
Předsednictvo FIS může zplnomocnit národní svaz ke stanovení 
takových ustanovení pro uspořádání národních nebo mezinárodních 
závodů, která vykazují jiná kriteria pro kvalifikaci – pod podmínkou, že 
nepřekračují rozsah stávajících pravidel. 

200.5  Kontrola 

Všechny závody vypsané v kalendáři FIS se musí konat za dozoru 
technického delegáta FIS.    

200.5.1 Všechny závody kategorie „A“, uvedené v kalendáři OSU BD SLČR se 
musí  konat za dozoru technického delegáta OSU BD SLČR. 

200.6 Každý právoplatně vynesený a zveřejněný trest, který byl stanoven                
závodníkovi, funkcionáři nebo trenérovi, musí být uznán ze strany FIS a 
jejích  národních svazů. 
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201               Rozdělení a druhy závodů 
201.1  Závody se speciálními pravidly a/nebo s omezenou účastí 

SLČR (jako členský svaz FIS) - kluby patřící do SLČR a mající souhlas – 
mohou na své závody pozvat sousední lyžařské svazy nebo jejich kluby.  
Omezení musí být uvedeno v rozpisu závodu.  

201.2  Závody s ne členskými složkami FIS / OSU BD SLČR 

Předsednictvo FIS / R-OSU BD SLČR může zplnomocnit některou ze 
svých členských složek k přizvání ne členské organizace (např. armádní 
atd.) k závodům resp. přijmout jejich pozvání. 

201.3  Rozdělení závodů 

201.3.1 Zimní olympijské hry, Mistrovství světa a Mistrovství světa juniorů. 
201.3.2 Světový pohár. 
201.3.3 Kontinentální poháry. 
201.3.4 Mezinárodní závody FIS. 
201.3.5 Závody se zvláštními ustanoveními pro účast a/nebo kvalifikaci. 
201.3.6 Závody s nečlenskými organizacemi FIS. 
201.3.7 Závody OSU BD SLČR kategorie “A“ – republikové závody 
201.3.8 Závody kategorie “B“ – závody územních organizačních složek OSU BD 

SLČR 
201.3.9 Závody kategorie “C“ – ostatní lyžařské závody, organizované v rámci 

klubů, resortů, náborové závody a závody před žákovské kategorie. 
201.4  Discipliny FIS 

Disciplina je účelovým prostředkem sportu a může zahrnovat jeden nebo 
více závodů. Např. běh na lyžích je jedna z disciplin FIS, zatím co sprint 
je závod.  

201.4.1 Uznání disciplin v rámci FIS 
Nové discipliny, skládající se z jednoho nebo více závodů, které byly 
uskutečněny nejméně v 25 státech a na 3 kontinentech, se mohou stát 
částí programu FIS. 

201.4.2 Vyřazení z disciplin FIS 
Pokud některá disciplina není uskutečňována v nejméně 12 národních 
svazích a nejméně na dvou kontinentech, může kongres FIS rozhodnout 
o vyřazení této discipliny z programu FIS. 

201.5 Soutěže FIS 

Soutěž je  sportovní závod v některém sportovním odvětví nebo jeho 
disciplinách, v nichž jde o pořadí nebo o předání medailí a/nebo diplomů. 

201.6 Druhy závodů 
Mezinárodní závody zahrnují: 

201.6.1 Severské discipliny 
Běh na lyžích, kolečkové lyže, skok na lyžích, lety na lyžích, severská 
kombinace, soutěže družstev v severské kombinaci, severská 
kombinace na kolečkových lyžích nebo in-linech, soutěž družstev ve 
skoku na lyžích, skoky na lyžích na můstcích s umělým povrchem, 
masové vytrvalostní běhy. 

201.6.2 Alpské discipliny 
Sjezd, slalom, obří slalom, super-G, paralelní závody, kombinace, KO, 
soutěže družstev. 
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201.6.3 Akrobatické lyžování 
Jízda v boulích, paralelní jízda v boulích, skoky, ski cros, halfpipe, 
soutěže družstev. 

201.6.4 Snowboard 
Slalom, paralelní slalom, obří slalom, paralelní obří slalom, super-G, 
halfpipe, snowboard cros, big air, soutěže družstev 

201.6.5 Soutěže v telemarku 
201.6.6 Jízdy na firnu 
201.6.7 Rychlostní soutěže 

Rychlostní, rychlostní ve sjezdu, rychlostní ve sjezdu juniorů 
201.6.8 Travní lyžování 
201.6.9 Kombinované soutěže s jinými sportovními odvětvími 
201.6.10 Závody žactva, masters, pro tělesně postižené atd. 
201.7 Program pro Mistrovství světa 
201.7.1 Aby mohly být soutěže zařazeny do programu Mistrovství světa, musí mít 

mezinárodní uznání na úrovni početní a geografické a musí být zařazeny 
nejméně po dobu dvou sezón do Světového poháru dříve než padne 
rozhodnutí k přijetí. 

201.7.2 Soutěže musí být uznány nejpozději 3 roky před dotyčnými Mistrovství 
světa. 

201.7.3 Závod pro jednotlivce nemůže být uskutečněn zároveň jako závod 
družstev.. 

201.7.4 Status Mistrovství světa FIS a Mistrovství světa FIS juniorů ve všech 
disciplinách (alpské, severské, snowboard, akrobatické lyžování, travní 
lyžování, kolečkové lyže, telemark, rychlostní lyžování) je uznán za 
předpokladu, že se ho zúčastní minimálně 8 států v soutěžích družstev a 
8 národů v soutěžích jednotlivců. To podmiňuje předáváním medailí za 
Mistrovství světa. 

 
202 Kalendář FIS / ÚBD SLČR 
202.1 Žádosti a přihlášení 

202.1.1 Každý národní svaz  je oprávněn žádat o přidělení Mistrovství světa FIS 
v rámci zveřejněných stanovených „Podmínek pro jeho přidělení“. 

202.1.2 Všechny další závody  se musí  přihlásit do kalendáře FIS 
prostřednictvím národního svazu podle zveřejněných ustanovení pro 
kalendářní konferenci FIS. 

202.1.2.1 Žádosti národních svazů (NSA) musí být doručeny elektronicky 
s požadavkem o uveřejnění v kalendářním programu do 31.srpna (do 31. 
května v jižní hemisféře). 

202.1.2.2 Přidělení závodů 
Přidělení závodů národním svazům se realizuje elektronicky mezi FIS a 
národními svazy. V případě závodů Světového poháru podléhá schválení 
kalendáře žádostem jednotlivých technických komisí. 
Přidělení závodů kategorie „A“ UBD provádí komise STK UBD. 

202.1.2.3 Homologace 
Závody, které jsou zařazeny do kalendáře FIS, mohou být uskutečněny 
na tratích nebo můstcích homologovaných FIS. 
V žádostech o zařazení do kalendáře musí být uvedena čísla 
homologačních dekretů. 
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Závody kategorie „A“ mohou být uskutečněny na tratích homologovaných 
UBD SLČR. 

202.1.2.4 Zveřejnění kalendáře 
Kalendář FIS je uveden na webové stránce FIS www.fis-ski.com. 
Odřeknutí, přesuny a jiné změny jsou průběžně aktualizovány. 
Kalendář OSU BD je zveřejněn v Soutěžním řádu OSU BD a na webu 
SLČR. 

202.1.2.5 Přeložení 
V případě přeložení závodu, uvedeného v kalendáři FIS, musí to být 
neprodleně sděleno odpovídajícím ohlášením na FIS a musí být rozeslán 
nový rozpis a nové pozvání národním svazům, jinak nebude dotyčný 
závod zařazen do výpočtu bodů FIS. 
Případné přeložení závodu OSU BD, uvedeného v kalendáři OSU BD, 
musí být neprodleně nahlášeno sekretariátu OSU BD. 

202.1.2.6 Kalendářní poplatky 
Dodatkem k výroční zprávě je určen kongresem FIS pro každý rok a 
každý závod kalendářní poplatek. Pro další soutěže, o nějž se požádá 
později než 30 dnů před termínem jejich uskutečnění, se zvyšuje 
kalendářní poplatek o 50%. 
Za kalendářní poplatek přeloženého závodu je odpovědný v plném 
rozsahu původně určený národní svaz. 
Na začátku každé sezóny obdrží každý národní svaz paušální účet ve 
výši 70% celkového vyúčtování za uplynulou sezónu. Na konci sezóny 
obdrží každý národní svaz detailní vyúčtování za všechny závody v této 
sezóně vypsané. Saldo je návazně započítáno přímo do kontokorentu 
dotyčného svazu. 

202.1.3 Jmenování organizátora závodu 
V případě, že národní svaz jmenuje organizátora závodu, např. svůj 
členský klub, musí být postupováno podle formuláře „Anmeldeformular 
Nationaler Skiverband und Organisator“ nebo jiným písemným 
dojednáním. Přihlášení závodu do mezinárodního kalendáře národním 
svazem znamená, že došlo k dohodě o organizaci. 

202.1.4 Jmenování pořadatele závodu OSU BD je provedeno zveřejněním 
závodu v soutěžním řádu UBD. 

202.2 Pořádání závodu v jiných zemích 

Závody, kterou jsou pořádány jinými národními svazy, mohou být 
uvedeny v kalendáři FIS / OSU BD pouze se schválením místního 
národního svazu. 
 

203 Licence pro účast na závodech FIS 
Licenci pro účast na závodech FIS vydává národní svaz těm 
závodníkům, kteří splňují kriteria pro registraci závodníka ve FIS 
v dotyčné disciplině. 
Licenci pro účast v závodech OSU BD vydává sekretariát OSU BD 
přidělením kódového čísla závodníka. 

203.1.1 Licenční rok začíná od 1.7. a končí 30.června následujícího roku. 
203.2 Pokud se chce závodník zúčastnit mezinárodního závodu, musí vlastnit 

licenci, vydanou jeho národním svazem.Tato licence platí pouze pro 
licenční rok v severní a jižní hemisféře. Platnost této licence může být 

http://www.fis-ski.com/
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omezena v účasti na závodech v určitých zemích nebo pro jeden nebo 
více určených závodů. 

203.2.1 Národní svaz musí garantovat, že všichni závodníci registrovaní pro 
účast na mezinárodních závodech FIS, akceptují pravidla FIS, zejména 
ustanovení exkluzivní kompetence Arbitrážního soudního dvora pro sport 
jako kompetentního odvolacího orgánu pro dopingové případy. 

203.3 Národní svaz smí vystavit licenci FIS pro účast na závodech FIS 
závodníkovi jedině tehdy, pokud prokázal svou národnost předložením 
kopie cestovního pasu a jestliže podepsal Prohlášení závodníka na 
formuláři stanoveném FIS a uloženém u národního svazu. Formuláře pro 
nezletilé účastníky musí být souběžně podepsány zákonnými zástupci. 
Všechny formuláře musí být doloženy zákonným zástupcem. Oba 
dokumenty – kopie cestovního pasu a podepsané Prohlášení závodníka 
musí být na požádání předloženy FIS. 

203.4 V průběhu jedné sezóny se smí  závodník zúčastňovat mezinárodních 
závodů FIS s jedinou licencí FIS vydanou národním svazem pro účast na 
závodech FIS. 

203.5 Žádost o změnu licence FIS. 
Všechny žádosti o změnu licence z jednoho členského státu do jiného 
podléhají dobrozdání předsednictva FIS během jarního zasedání. 
Zásadně může dojít ke změně licence jedině tehdy, pokud může 
závodník prokázat osobní vztah k nové národnosti. 
Dokud není žádost o změnu licence vyřizována, musí závodník doložit 
potvrzení o státní příslušnosti a cestovní pas státu, za nějž chce závodit. 
Dále musí mít závodník své trvalé bydliště dva roky před podáním žádosti 
o změnu licence do nového státu, do nového lyžařského svazu. Výjimku 
z tohoto dvouletého trvalého bydliště může uplatnit tehdy, jestliže byl 
v novém státě narozen nebo jestliže jsou otec nebo matka státními 
občany nového státu. Konečně musí závodník přiložit ke své žádosti své 
zásadní osobní hledisko  a zdůvodnění důvodu ke změně licence. 

203.5.1 Pokud se závodník již zúčastnil za nový stát v některém závodě 
uvedeném v  
kalendáři FIS, musí dodat písemný souhlas od tohoto státu, v němž 
souhlasí se změnou licence. Tento dokument jako doklad přidaný 
k žádosti, k cestovnímu pasu a k potvrzení o trvalém bydlišti podle 
čl.203.5. než nový národní svaz dodá žádost o změnu licence na FIS. 
V případě, že takový písemný doklad není k dispozici, nemůže se 
závodník zúčastnit žádného závodu z kalendáře FIS v období 12 měsíců 
od konce poslední sezóny, ve kterém startoval za svůj původní svaz, a 
nemůže mu být tedy vystavena žádná licence pro závody FIS od nového 
svazu. Toto ustanovení platí i tehdy, jestliže chce závodník změnit licenci 
do více než jednoho národního lyžařského svazu. 

203.5.2 Předsednictvo FIS si vyhrazuje právo, nehledě na výše uvedená 
ustanovení, na absolutně svobodné rozhodnutí o uznání nebo neuznání, 
jestliže nabylo dojmu, že se jedná o mimořádné důvody a ty jsou ku 
prospěchu lyžařského sportu (např. podezření, že se nový národní svaz 
snaží závodníka „importovat“). 
Důkazní břemeno, že se jedná o mimořádné podmínky, přísluší    
závodníkovi a musí být doručeno na FIS v písemné formě. 
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203.5.3 Pokud závodník nedoložil všechna potřebná kriteria pro žádost o změnu 
licence, musí přiložit písemně předsednictvu FIS důkazní břemeno, že 
se jedná o mimořádné okolnosti a že je schválení změny licence 
v nejlepším zájmu FIS. 

203.5.4 Každý závodník si ponechává své dosavadní body FIS v případě, že 
s tím  dřívější svaz vysloví souhlas.         

203.5.5 Pokud se prokáže, že části podkladů pro žádost o změnu licence., 
podané národním svazem (písemní potvrzení o změně od dřívějšího 
svazu, cestovní pas, doklady o trvalém bydlišti) jsou vystavena falešně, 
bude závodník i jeho nový svaz sankcionován. 

 
204 Kvalifikace závodníků 
204.1            Národní svaz v rámci svých struktur nemusí závodníka ani  
                      podporováni uznat, navíc vydat mu licenci k účasti na závodech  
                      FIS nebo národních, pokud: 

204.1.1 se chová nebo choval neslušně nebo nesportovně nebo nerespektuje  
                      lékařský  kodex FIS nebo antidopingová pravidla FIS, 
204.1.2  přijal přímo nebo nepřímo za účasti v závodě finanční částku, 
204.1.3  převzal cenu vyšší hodnoty než stanovuje čl. 219, 
204.1.4 povolil individuální využití svého jména, titulu nebo osobního  
                     vyobrazení, s výjimkou, že  dotyčný národní svaz  - nebo jeho pool –  
                      k tomu účelu uzavřel   smlouvu týkající se podpory, vybavení nebo  
                      reklamy. 
204.1.5 vědomě soutěží nebo soutěžil se závodníkem, který podle ICR / PLZ  

                              není kvalifikován, s výjimkou toho:že dotyčný závod je schválen FIS,   
                              kontrolován FIS nebo národním svazem a že  je závod vypsán jako  
                             „otevřený“. 

204.1.6 nepodepsal Prohlášení závodníka. 
204.1.7 je mu zastavena činnost.. 
204.5 Vystavením licence pro účast na závodech FIS a přihlášením potvrzuje  

                   Národní svaz, že existuje dostačující pojištění pro trénink a závod.  
                   Přejímá za to plnou odpovědnost. 
 

205              Povinnosti a práva závodníků 
205.1            Závodníci jsou povinni seznámit se přesně s korespondujícími pravidly  
                      FIS /   PLZ OSU BD SLČR a mimoto řídit se rozhodnutím JURY. 
205.2             Závodníkům není dovoleno užívat dopingové prostředky (viz   
                      Antidopingová  pravidla a procedurálního průvodce).  
205.3            Jak je uvedeno v Prohlášení závodníka, mají závodníci právo  
                      informovat JURY z bezpečnostních hledisek o tréninkové nebo závodní  
                      trati. Podrobné údaje jsou uvedeny v ustanoveních pro jednotlivé  
                      discipliny. 
 
205.4            Závodníkům, kteří se neomluvili z účasti na vyhlášení vítězů, nemusí  
                     být cena dodatečně předána. Ztrácejí i právo na cenu vč. finanční  
                     odměny. 

Ve výjimečných případech mohou se nechat zastoupit klubovými 
příslušníky,.   i ale nesmi zaujmout místo na podiu. 

205.5          Závodníci se musí chovat korektně a sportovně ke členům organizačního   
                   výboru, funkcionářům a publiku. 
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205.6  Podpora závodníků 

205.6.1 Závodník, který je přihlášen svým národním svazem u FIS k účasti na 
závodě FIS, smí obdržet:: 

205.6.2 Plnou náhradu za cestovní, tréninkové výlohy a výlohy při závodu. 
205.6.3 Náhradu za pobyt při tréninku a závodu. 
205.6.4 Kapesné. 
205.6.5 Náhradu za výpadek mzdy podle rozhodnutí svého národního svazu. 
205.6.6 Sociální zajištění včetně pojištění pro trénink a závod. 
205.6.7 Stipendium. 
205.7 Národní svaz je oprávněn zřídit fond za účelem účinného vývoje  a kariéry 

závodníka po jeho zanechání závodní činnosti. 
 Závodník nemá žádná právní nároky na tento fond, jehož prostředky 

mohou být rozdělovány jen po zvážení národním svazem. 
205.8 Sázky na závodech 

Závodníci, trenéři, vedoucí družstev a techničtí pracovníci nesmí sázet 
na výsledky závodu, jehož se zúčastňují. 
 

206  Podpora a reklama 
206.1  Národní svaz nebo jeho pool je oprávněn uzavírat smlouvy s komerčními 

firmami nebo organizacemi, týkající se podpory, vybavení nebo reklamy, 
pokud dotyčná firma nebo organizace je uznána národním svazem jako 
oficiální dodavatel. 

 Je zakázáno pořizování a rozmnožování reklamních prostředků, na nichž 
jsou závodníci FIS společně zobrazeni nebo jmenováni se závodníky, 
kteří neodpovídají kvalifikačním pravidlům FIS nebo IOC. 

  Jakákoliv forma reklamy s/nebo na závodnících s alkoholem, 
nikotinovými produkty jakož i s drogami (narkotiky), je zakázána. 

206.2 Každé odškodnění podle těchto smluv jde na vrub národního svazu nebo 
jeho poolu, který toto odškodnění v rámci příslušných předpisů národního 
svazu vlastní nebo spravuje. Žádný závodník nesmí přímo obdržet žádný 
díl tohoto odškodnění, s výjimkou toho, co je uvedeno v čl. 205.6. FIS 
může vyžadovat kdykoliv kopii takové smlouvy. 

206.3  Vybavení nebo zboží, které je dodáváno národním družstvům, musí – 
pokud jde obchodní značky a loga – odpovídat vybavení čl. 207. 

206.4 Závodní vybavení na soutěžích FIS   

Při Světovém poháru a na Mistrovstvích světa FIS je povoleno používat 
pouze závodní vybavení, odpovídající pravidlům FIS pro podporu a  
schváleno národním svazem s uznanými a povolenými logy a obchodním 
označením. 
Obscénní jména a/nebo symboly jsou na závodním oblečení a vybavení 
zakázány 

206.5  Závodník nesmí jednu nebo obě lyže nebo snowboard vyzout dříve než 
překročil červenou linii, vyznačenou pořadatelem. 

206.6 Při Mistrovstvích světa FIS, Světových pohárech a při všech soutěžích 
uvedených v kalendáři FIS, není povoleno využívat  vybavení (lyže, 
snowboard, hole, boty, přilba, brýle) na oficiálním vyhlašování vítězů 
s hymnami a/nebo se vztyčováním státních vlajek. 

 Držení/nošení závodního vybavení na stupních vítězů po celkovém 
provedení ceremonie (předání trofejí a medailí, státní hymny) za účelem 
tiskových a fotografických záběrů atd. je nicméně možné. 
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206.7 Vyhlášení vítězů / sportovní vybavení na stupních vítězů 

Při Mistrovstvích světa a při všech závodech uvedených v kalendáři FIS 
smí závodníci vzít na stupně vítězů  následující předměty sportovního 
vybavení: 

 Lyže/snowboard. 

 Obutí: závodníci mohou mít na nohou boty, ale nikde jinde (např. 
zavěšené na krku). Jiné boty nejsou při prezentaci povoleny, 
jedině pokud jsou obuty na nohou. 

 Hole: nikoliv na lyžích, ale normálním způsobem drženy v druhé 
ruce. 

 Lyžařské brýle: buďto na očích nebo na krku. 

 Přilby: jedině na hlavě a nikoliv zavěšeny na jiné části vybavení, 
např. na lyžích nebo na holích. 

 Řemínky: maximálně dva s lyžařským označením. Jeden z nich 
může být využit pro jméno firmy s vosky. 

 Hole pro severskou kombinaci a běžecké discipliny: držáky je 
možno použít za účelem toho, aby hole držely dohromady, jeden 
z nich může nést název firmy s vosky. Držák nesmí být širší než 
maximálně 4 cm (šířka  taková, jak je nutné pro obepnutí vnější 
části holí a mezery mezi nimi). x 10 cm (výška), tj. dlouhá strana 
probíhá ve stejném směru jako hole (nikoliv napříč, tj. zmenšuje 
krycí efekt).Komerční obchodní označení může pokrývat celou 
plochu držáků. 

 Veškeré ostatní předměty jsou zakázány: tašky s uchem, telefony 
na krku, láhve, ruksaky atd. 

206.8     Neoficiální prezentace vítězů (květinový ceremoniál) a vyhlášení vítězů  
                     v cílovém prostoru je  bezprostředně po skončení závodu se státní  
                     hymnou   povoleno i před vypršením protestní lhůty na riziko  
                     pořadatele. Při tom je povinné nošení startovních čísel. 
206.9     Viditelné nošení startovních čísel akce nebo jiné oteplovací oblečení  
                     národního  lyžařského svazu je povinné v uzavřených koridorech (stejně  
                     tak i při  televizních rozhovorech.  
  
207  Reklama a komerční obchodní značky 

Technická ustanovení týkající se velikosti, tvaru a počtu komerčních 
obchodních značek jsou zveřejněna vždy na jaře předsednictvem FIS pro 
následující sezónu. 

207.1  Pravidla týkající se reklamy a reklamních ploch na vybavení je nutno 
dodržovat. 

207.2  Závodníka, který tato ustanovení poruší, je nutno hlásit okamžitě na  
                     FIS. 
207.3  Pokud národní svaz neuplatní toto pravidlo nebo   ze speciálních důvodů 

upřednostní to, že nepostoupí případ na FIS, může FIS licenci závodníka 
okamžitě zrušit. Dotyčný závodník a/nebo jeho národní svaz mají právo 
použít opravný prostředek před tím, než padne konečné rozhodnutí. 

207.4  Pokud firma použije jméno, titul nebo osobní obraz závodníka 
v souvislosti s reklamou nebo zbožím bez vědomí dotyčného závodníka, 
může tento závodník zplnomocnit národní svaz nebo FIS, pokud nutno, 
k právnímu zásahu proti této firmě. Pokud závodník nevyužije tohoto 
kroku, má FIS zato, že závodník dal dotyčné firmě svůj souhlas. 
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207.5 Předsednictvo FIS posoudí, zda a jak dalece byla pravidla, týkající se 
kvalifikace závodníka, podpory a reklamy, porušena. 

207.6 Při všech závodech FIS (specielně při Světovém poháru) musejí být „FIS 
reklamní směrnice“ dodrženy ve vztahu k reklamním možnostem při 
závodu, resp. v televizi. 

 Tyto „FIS reklamní směrnice“ dané FIS jsou integrovanou částí smlouvy 
mezi FIS a pořadatelem poháru. 

 
208 Elektronická média včetně televize, rozhlasu a nových médií 
208.1  Všeobecné definice 

Všechna práva týkající se ZOH a MS přísluší MOV resp. FIS a jsou 
začleněna do separátních smluv. 

208.1.2 Práva národních lyžařských svazů 
Každý národní lyžařský svaz, který je členem FIS a který organizuje ve 
své zemi závod z kalendáře FIS, je oprávněn jako majitel práv 
s elektronickými medii uzavírat smlouvy o prodeji těchto práv, týkající se 
dotyčného závodu. 
Pokud pořádá národní lyžařský svaz závod mimo své území, pak platí 
tato ustanovení rovněž, ale s podmínkou vzájemné dohody s tím svazem, 
na jehož území se závod koná.  

208.1.3 Podpora akce 
S podporou FIS mají svazy za účelem optimálního zájmu připravit 
smlouvy umožňující  závodům v lyžařských disciplinách a ve snowboardu 
co nejvyšší publikační možnost. 

208.1.4 Účast na akcích 
Při všech závodech je třeba omezit přístup personálu a jeho vybavení 
k mediím na osoby s akreditací a jejich možnostem vstupů, při čemž je 
třeba vymezit jim přednostně prostor a akreditaci, aby se tak zabránilo 
zneužití pro neoprávněné 

208.1.5 Kontrola předsednictvem FIS 
Předsednictvo FIS kontroluje dodržování těchto základních ustanovení  
prostřednictvím národních lyžařských svazů a organizátorů. Pokud by 
byla smlouva nebo její jednotlivé části s FIS, s národními svazy nebo s 
organizátory podstatně porušena, pak bude tento věcný problém 
projednán v předsednictvu FIS. Musí být zpracovány  dostatečné 
informace, aby bylo možno nalézt odpovídající řešení.  
 

208.2 Definice 
V souvislosti s tímto ustanovením platí následující definice. 
Pod pojmem „Práva s elektronickými medii“ se rozumí práva s televizí, 
rozhlasem, internetem, a mobilními přístroji. 
Pod pojmem „Televizí práva“ se označuje rozšiřování analogických a 
digitálních programů, sestávajících z obrazů a zvuků prostřednictvím 
obrazovek, signály šířené pozemními vysilači nebo přes satelity, 
kabelově nebo drátově a to oficiálně nebo soukromě. Do této definice 
spadají také „Pay-per-View předplatné“, zakázkové video a podobné 
služby a technologie 
Pod pojmem „Rozhlasová práva“ se označuje vysílání a příjem 
analogových a digitálních rozhlasových programů šířených vzduchem, 



                                                                            

 

11 

drátově nebo kabelově prostřednictvím pevných nebo přenosných 
zařízení. 
Pod pojmem „Internet“ se rozumí napojení a obraz a zvuk 
prostřednictvím vzájemného propojení počítačovou sítí. 
Pod pojmem „mobilní a přenosná zařízení“ se označuje přenos obrazu a 
zvuku prostřednictvím telefonicky s účelem využití mobilních telefonů 
nebo jiných mobilních zařízení jako osobní digitální asistent. 

208.3 Televize 
208.3.1 Kvalita produkce a reklama akcí 

V produkčních smlouvách s některou z výrobních televizních společností 
nebo s agenturou musí být zaručena kvalita přenosů závodů na lyžích 
nebo na snowboardu uvedených v kalendáři, zejména pokud jde o SP. 
Při tom je třeba  v rámci příslušných národních zákonů  a ustanovení o 
televizních přenosech kontrolovat následující faktory zvláštního 
významu: 
a/ Vysoce kvalitní a optimální produkci televizního signálu (pro živé 
vysílání nebo dodatečný záznam), při níž je sport hlavním tématem. 
b/   Přiměřený ohled na prezentaci a reklamu místa konání a sponzorů 
c/  Produkční kvalitu odpovídající směrnicím FIS o televizní produkci 
podle podmínek trhu pro disciplinu a její význam z hlediska světových 
soutěží. Pod tím se rozumí živý přenos kompletního programu vč. 
vyhlašování vítězů (pokud není tento živý přenos znemožněn aktuálními 
podmínkami). Tento přenos je třeba produkovat nestranně a zaznamenat 
všechny závodníky bez toho, ze by se pozornost koncentrovala na 
určitého  závodníka nebo určitý stát. 
d/  Mezinárodní živý signál produkující společnosti musí obsahovat 
použitou grafiku v anglickém jazyce, zejména oficiální logo, čas a 
datovou informaci a výsledky, jakož i mezinárodní zvuk. 
e/ Pokud to odpovídá charakteristice televizního trhu, mělo by se 
v pořadatelském státě i v ostatních státech s velkou televizní 
sledovaností jednat o živé přenosy. 

208.3.2 Produkční a technické náklady 
Pokud nedojde k jiné dohodě mezi národním svazem a agenturou 
/firmou, která zajišťuje příslušná práva, budou náklady za produkci 
televizního signálu hrazeny televizní společností, která v pořadatelském 
státě získala smlouvu nebo jinou společností, pověřenou produkcí 
televizního signálu. V určitých případech může převzít tyto náklady 
pořadatel nebo národní lyžařský svaz. 

208.3.3 Krátké záznamy 
Krátké záznamy od společností jsou poskytovány bezplatně pro 
zpravodajství  televizních společností za následujících podmínek. Je 
přitom třeba brát v úvahu,. že v některých zemích je vysílání krátkých 
záznamů řízeno národními zákony. Tyto krátké záznamy mohou být 
vysílány pouze ve vyhrazených časech televizních zpravodajství , nesmí 
být ale archivovány. 
a/  V zemích se zákonnými ustanoveními o vysílání zpráv ze sportovních 
akcí mají tato zákonná ustanovení přednost před těmi, které jsou 
vyráběny ze sportovních akcí FIS. 
b/  V zemích, které nevlastní zákonná ustanoveními, zaručuje agentura / 
firma konkurenčním společnostem vysílat 4 hodiny po skončení akce 
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krátké záznamy v televizním zpravodajství v délce 90 sekund.. Toto 
ustanovení končí po 48 hodinách. Jestliže společnost, která vlastní 
práva, posune přenos o více než 72 hodin, mají konkurenční televizní 
společnosti právo na vysílání krátkých záznamů 48 hodin po skončení 
akce v délce max. 45 sekund. 
c/  V zemích, ve kterých žádná televizní společnost nezískala přenosová 
práva, mohou televizní společnosti vysílat krátké záznamy v délce 45 
sekund od okamžiku, kdy byl materiál zpracován. Toto ustanovení končí 
po 48 hodinách. 
d/  Krátké záznamy budou na základě ustanovení čl. 208.3.2 
produkovány agenturou / firmou, která vlastní tato práva. 

208.4 Rozhlas 
Zpravodajství z akcí FIS v rozhlasovém vysílání je podporováno, při 
čemž nejdůležitějším rozhlasovým stanicím je umožněna akreditace. 
Přístup do místa konání je zajištěn pouze těm rozhlasovým stanicím, 
které získaly u majitele zpráv příslušné povolení a vztahuje se výhradně 
na produkci zvukového materiálu. Pokud to odpovídá národní praxi a 
pokud je k tomu svolení, mohou být tyto programy uvedeny také na 
webových stránkách těchto rozhlasových stanic. 

208.5 Internet 
Každý majitel televizních práv , který vlastní o internetová práva, zaručuje 
že s výjimkou krátkých záznamů je pořizování záznamů z jeho webových 
stránek mimo své území zakódováno. Ostatní vysílací doby ve 
zpravodajství mohou být na webových stránkách televizních společností 
využity, pokud jsou pro zpravodajství převzaty v nezměněné originální 
formě. 
a/    Pokud nebyly krátké záznamy uloženy na internetu, v tom případě je 
max. délka zpravodajského materiálu ze závodů FIS 30 sekund pro 
disciplinu, resp. kolo.Materiál lze na webových stránkách FIS stáhnout 
po 48 hodinách po skončení závodu. FIS a majitelé práv se shodnou na 
finančních podmínkách pro pořízení tohoto materiálu. 
b/  Zpravodajský materiál bude prostřednictvím majitele práv nebo 
produkční společnosti  co nejrychleji k dispozici, nejpozději pak do 6 
hodin po skončení závodu. 

208.6  Mobilní a přenosné přístroje 

V případech, kdy byla práva poskytnuta na vysílání na mobilních a 
přenosných přístrojích, má provozovatel možnost produkovat 
z televizního signálu takový obsah, který pro své zákazníky poskytuje. 
Tento obsah se nesmí rozlišovat na národní úrovni od televizních 
programů rozšiřovaném přes jiné kanály. 
V zemích, v nichž nebyla prodána žádná práva týkající se vysílání na 
mobilních přijímacích přístrojích, bude provozovateli nabídnut časový 
prostor  po dobu  48 hodin pro krátké záznamy nebo klipy délce max. 20 
sekund, při čemž je tento provozovatel povinen uhradit agentuře / firmě 
určité z toho plynoucí technické  náklady. 

208.7  Budoucí vývoj 
Ustanovení čl. 208 zahrnující uvedené podklady tvoří základ pro budoucí 
využití práv týkajících se elektronických medií ve spojitosti s FIS. 
Předsednictvo FIS upozorňuje národní svazy a  příslušné komise na 
podmínky vyplývající z nových vývojů. 



                                                                            

 

13 

 
209  Filmová práva 

Všechny smlouvy o filmové produkci týkající se závodů FIS budou 
uzavírány mezi producentem a národním svazem nebo společnost,.která 
vlastní odpovídající práva. Samostatná smluvní ujednání o využití jiných 
mediálních práv budou dodržena. 
 

210  Organizace závodů 
211  Organizace 

211.1  Pořadatel 
211.1.1 Pořadatel závodu FIS je ta osoba nebo společenství osob, které závod v 

místě připraví a provede. 
211.1.2 Pokud není pořadatelem závodu sám národní svaz, má právo pověřit 

uspořádáním některou svou členskou  složku. 
211.1.3 Pořadatel musí zaručit, že akreditované osoby uznávají předpisy, týkající 

se pravidel závodů a rozhodnutí jury a zavazuje se při závodech SP, že 
ty osoby, které nemají platnou sezónní akreditaci FIS, potvrdí toto uznání 
svým podpisem. 

211.2 Organizační výbor 

 Organizační výbor je složen ze členů - fyzických nebo právních osob, 
delegovaných pořadatelem nebo FIS / OSU BD SLČR. Je nositelem 
práv,  úkolů  a povinností pořadatele. 

211.3  Pořadatele, kteří pořádají závody pro účastníky, kteří nejsou    
                      kvalifikovaní podle čl. 203 – 204, je třeba posuzovat jako porušení ICR   
                     / PLZ OSU BD SLČR. Předsednictvo FIS / R-OSU BD SLČR musí proti   
                      takovému pořadateli zaujmout příslušná opatření. 
 
212  Pojištění 
212.1  Pořadatel musí uzavřít pro všechny členy organizačního výboru  pojištění 

o odpovědnosti. 
 FIS / OSU BD SLČR kryje ze své strany pojištění o odpovědnosti pro své 

zaměstnance a pro delegované funkcionáře, kteří nejsou členy 
organizačního výboru (např. kontrola vybavení, lékařský dohled atd.) po 
dobu výkonu jejich funkce pro FIS / OSU BD SLČR. 

212.2  Pořadatel musí před prvním tréninkem nebo před závodem vlastnit 
pojistnou   smlouvu, sjednanou s uznávanou pojišťovnou. Tuto smlouvu 
musí předložit TD. Členové organizačního výboru a organizační výbor 
sám musí být pojištěni proti odpovědnostnímu riziku. Pojišťovací suma 
obnáší nejméně jeden milion CHF, u OSU BD SLČR 22 milionů Kč, ale 
doporučuje se nejméně 3 miliony CHF. 
Tato smlouva může být rozhodnutím předsednictva FIS (SP atd.) 
zvýšena. Mimoto musí pojistná smlouva zahrnovat nárok na pojištění o 
odpovědnosti pro všechny akreditované osoby vč. závodníků, proti jiným 
účastníkům, avšak neomezena na funkcionáře,  pracovníky technických 
čet, trenéry atd. 

212.3 Pořadateli, resp.jeho národnímu svazu může FIS v případě, že 
odpovídající pojistná  smlouva chybí, povolit uspořádání závodu na jeho 
náklady. 

212.4 Všichni závodníci, kteří se zúčastňují závodů FIS / OSU BD, musí být 
vybaveni dostačujícím pojištěním pro závodní rizika, které zahrnuje 
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v přiměřeném rozsahu náklady na úraz, záchranu a transport  Národní 
svazy jsou odpovědny za odpovídají pojištění jimi přihlášených a 
vyslaných závodníků. 
Dotyčné pojistné krytí musí národní svazy nebo závodníci prokázat na 
žádost FIS nebo zástupců FIS, resp. organizačního výboru v kteroukoliv 
dobu. 
 

213 Program 
Pro všechny závody z kalendáře FIS / OSU BD musí pořadatel vydat 
program, který obsahuje následující údaje: 

213.1 Název, termín a místo soutěže současně s údaji o poloze závodních míst 
a nejvýhodnější dosažitelnost. 

213.2 Technické údaje o jednotlivých soutěžích a podmínky účasti. 
213.3 Jména hlavních funkcionářů. 
213.4 Dobu a místo první porady vedoucích a losování. 
213.5 Časový plán zahájení oficiálních tréninků a startovní časy. 
213.6 Umístění oficiální tabule. 
213.7 Dobu a místo rozdělování cen. 
213.8 Termín přihlášek a přesnou adresu vč. čísel telefonu, faxu a e-mailové 

adresy. 
 
214 Rozpisy 
214.1 Organizační výbor musí zveřejnit pro závod rozpis. Musí dodržet údaje 

uvedené v čl..213. 
214.2 Pořadatelé jsou vázáni pokud jde o omezení počtů účastníků 

ustanoveními a pokyny FIS / OSU BD SLČR. Omezení počtu účastníků 
je možné podle čl. 201.1. Musí to být uvedeno v rozpisu. 

214.3 Přesuny nebo zrušení závodu a stejně tak i změny programu musí být 
bezprostředně sděleny telefonicky, e-mailem nebo faxem pozvaným 
nebo přihlášeným svazům a příslušnému TD. Časové předřazení závodu 
musí být schváleno FIS. 

 
215 Přihlášky 

215.1 Ke všem závodům musí být podány organizačnímu výboru přihlášky tak, 
aby je měl k dispozici před termínem přihlašování. 
Konečná a úplná listina účastníků musí být u pořadatele nejpozději 24 
hodin před prvním losováním. 

215.2 Národním svazům se zakazuje přihlašovat tytéž závodníky na více než 
jeden závod ve stejném termínu. 

215.3 K přihlašování na mezinárodní závody jsou oprávněny jedině národní 
svazy. Každá přihláška musí obsahovat následující údaje: 

215.3.1 Kódové číslo, příjmení a jméno, ročník narození a národní svaz. 
215.3.2 Přesné určení, na které závody je přihláška určena . 
215.4 Pro přihlášky na Mistrovství světa FIS viz Ustanovení pro provedení MS 
215.5 Přihlášením národním svazem – vysílající složkou -  vyvstává na základě 

dané licence – registrace –  a Prohlášení závodníka smluvní vztah pouze 
mezi závodníkem a pořadatelem. 
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216 Porady vedoucích družstev 

216.1 Čas a místo první porady vedoucích družstev musí být uvedeno 
v rozpisu. Pozvání na všechny další schůze musí být sděleny vedoucím 
družstev při první schůzi. Shromáždění ad-hoc je třeba ohlásit co možná 
nejdříve. 

216.2 Pro vytváření názorů při poradách vedoucích družstev není zastoupení 
národního svazu zástupcem jiného státu povoleno. 

216.3 Vedoucí družstev a trenéři jsou akreditováni pořadatelem podle určených 
kvót. 

216.4 Vedoucí družstev a trenéři musí dodržovat ICR / PLZ OSU BD SLČR a 
rozhodnutí JURY a chovat se korektně a sportovně. 

 
217  Losování 

217.1  Startovní pořadí závodníků je pro každý závod a každou disciplinu 
určeno podle vlastního předpisu o losování a/nebo podle bodů. 

217.2 Závodníci, přihlášení národním svazem budou losováni jedině za 
předpokladu, že jejich přihláška byla podána písemně do termínu, 
stanoveného pořadatelem. 

217.3 Jestliže není některý závodník zastoupen při poradě trenérem nebo 
vedoucím družstva, musí pořadateli potvrdit svou účast, aby byl losován, 
před zahájením schůze telefonicky, telegramem, e-mailem nebo faxem. 

217.4 Jestliže závodník, který potvrdil svou účast při losování, není přítomen na 
závodu, musí TD ve své zprávě tohoto závodník ohlásit, pokud možno 
s odůvodněním nepřítomnosti. 

217.5 K losování jsou pozváni zástupci všech zúčastněných států a vysílajících 
složek. 

217.6 Dojde-li k posunutí závodu o nejméně jeden den, musí být provedeno 
nové losování. 

 
218 Zveřejňování výsledků 
218.1 Neoficiální a oficiální výsledkové listiny jsou zveřejňovány podle pravidel 

jednotlivých disciplin. 
218.1.1 Přenos výsledků 
  Při všech mezinárodních závodech musí být zajištěno přímé spojení 

mezi startem a cílem. Při ZOH, MS FIS je každé spojení mezi startem a 
cílem zajišťováno namontovaným kabelem. 

 Pro rozsah datového servisu je zařízení internetového spojení (nejméně 
spojením ADSL) při SP, MS FIS a ZOH povinné. 

218.2           Údaje a časy ze všech závodů FIS jsou k dispozici pro FIS, pořadatele, 
národní   lyžařské svazy a účastníky ve svých vlastních publikacích vč. 
webových stránek. Využití údajů a časů na webových stránkách podléhá 
podmínkám internetových ustanovení FIS. 

218.3 Internetová ustanovení FIS a výměna dat ve vztahu na závody FIS 

218.3.1         Všeobecně 
Jako součást trvalé  propagace lyží a snowboardu podporuje a 
povzbuzuje FIS snahy národních lyžařských svazů, jejich členy a 
fanoušky informačními zprávami. Trvale rostoucím médiem při uplatnění 
a prezentaci závodů FIS je internet. 
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Byla upravena následující ustanovení za účelem podpory národních 
svazů při získávání údajů ze závodů FIS a pro objasnění určitých 
předpokladů ve vztahu k použití a prezentaci dat ze závodů FIS. 

218.3.2         Data z kalendáře FIS 
Byl vyvinut speciální kalendářní program k volnému použití pro národní 
svazy a ostatní třetí účastníky. Aktualizovaný soubor Fiscal.zip 
s rozsáhlými kalendářními informacemi je každý týden k dispozici na 
ftp://ftp.fisski.ch pro zařazení do kalendáře FIS. 
Tím může docházet k převodům z důvodů plánování atd. do vlastního 
softwaru národních svazů. 
Tato data nesmějí být dále šířena za účelem komerčního využití na třetí 
osoby a organizace. 

218.3.3         Výsledky a klasifikace 
Národní s vazy mohou získávat oficiální výsledky po tom, co byla 
provedena kontrolní bodová procedura v sekretariátu FIS. Tato data jsou 
k dispozici na žádost u manažéra FIS IT, který případ od případu 
poskytne potřebné instrukce a/nebo postup. Výsledky SP obsahují 
dobropis ve prospěch souborů servisních firem. Jsou k dispozici rovněž  
klasifikace různých pohárových sérií, v případě SP po obdržení dat od 
servisní firmy nebo z ostatních pohárů po manuálním zadání. 
1. Výsledky a data ze závodů FIS mohou být využita pouze na 

webových stránkách národních lyžařských svazů, pořadatelů a 
účastníků a nesmí být dále šířena za účelem komerce na třetí osoby 
nebo organizace. Národní svazy mohou stahovat data pro 
výkonnostní analýzy atd. do svého softwaru. 

2. Národní svazy, které chtějí prezentovat výsledky na své vlastní 
webové stránce, ale nikoliv v datové struktuře, mohou vytvořit link 
k odpovídající stránce na webové stránce FIS. Přesné adresy lze 
získat od manažéra FIS IT. 

3. Link z webové stránky FIS ke všem webovým stránkám národních 
svazů, dále webovým stránkám lyžařského průmyslu a relevantních 
médií je poskytnut na vyžádání. Oboustranný link k webovým 
stránkám FIS je  rovněž vytvořen. 

218.3.4 Přístup k výsledkům pro pořadatele 
Pořadatelé závodů SP mohou získat oficiální výsledky svých závodů po 
tom, co byly schváleny body FIS kontrolní procedurou ve výsledkové 
databázi. Pro závody SP je vkládán automatický počítačový proces a je 
zařazen bezprostředně po skončení závodu. 
Soubor pdf s výsledky a klasifikací může být stažen ze stránky www.fis-
ski.com a ze stránky ftp://ftp.fisski.ch, doplněn kódem discipliny a 
označením místa: AL(alpské discipliny), CC (běh na lyžích), JP (skok na 
lyžích), NK (severská kombinace), SB (snowboard), FS (akrobatické 
lyžování) atd. Jednotlivý závod může být identifikován kodexem, který je 
uveden na detailní stránce kalendáře na www.fis-ski.com. 
 

219 Ceny 
219.1 Detailní ustanovení o cenách jsou zveřejňována prostřednictvím FIS. 

Ceny  
se předávají ve formě upomínkových předmětů, diplomů, šeků nebo 
v hotovosti. Ceny za rekordy jsou zakázány. 

ftp://ftp.fisski./
http://www.fis-ski.com/
http://www.fis-ski.com/
ftp://ftp.fisski.ch/
http://www.fis-ski.com/
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Předsednictvo FIS rozhoduje vždy na podzim o minimálních a 
maximálních hodnotách finančních odměn, cca jeden a půl roku před 
závodní sezónou. Pořadatelé musí výši odměn sdělit vždy do 15.10. 

219.2 Dva nebo více závodníků, kteří dosáhli stejného času nebo stejné výše   
bodů, jsou  zařazeni na stejné místo. Obdrží stejné ceny, stejný titul nebo 
stejné  diplomy, získávání titulů nebo cen pomocí losování nebo  
vyjednávání není povoleno. 

219.3  Všechny ceny jsou předávány nejpozději poslední den soutěže nebo  
                      závodu. 
 
220  Servisní pracovníci, dodavatelé a zástupci firem 

V zásadě platí toto pravidlo pro všechny discipliny se zřetelem na 
speciální ustanovení. 

220.1           Organizační výbor závodu musí pro TD vystavit seznam zástupců firem,      
dodavatelů a servisních pracovníků, kteří jsou pro dotyčný závod 
akreditováni. 

220.2  Je dále zakázáno zástupcům firem a dodavatelům a osobám činným 
v servisním servisu provádět v závodním prostoru reklamu nebo 
uplatňovat zřetelné firemní označení a oblečení, které neodpovídá       č. 
207. 

220.3 Akreditováni mohou být servisní pracovníci a dodavatelé, kteří jsou 
vybaveni akreditací FIS a jsou pověřeni výkonem funkce při dotyčném 
závodu. Je na uvážení pořadatele, zda bude akreditovat další zástupce 
firem nebo pro něj důležité osoby. 

220.4 Všichni akreditovaní servisní pracovníci a dodavatelé, kteří mají buď 
oficiální akreditaci FIS nebo speciální průkaz „Piste“ (trať) nebo 
„Schanze“ (můstek), vystavený pořadatelem , mají přístup na trať nebo 
na můstek (podle speciálních pravidel pro disciplinu. 

220.5 Různé druhy akreditací 

220.5.1 TD, JURY a osoby, vybavené zřetelným průkazem podle čl. 220, jimž je 
povolen vstup na trať nebo na můstek. 

220.5.2 Servisní pracovníci zařazení ke družstvům. Ti mají povolen vstup do 
přípravných prostorů na startu a do servisního prostoru v cíli. Nemají však 
žádný přístup k tratím nebo můstkům. 

220.5.3 Akreditace zástupců firem, kteří nemají akreditaci FIS, podle uvážení 
pořadatele, ale bez pásky  a bez  přístupu na tratě a do přípravných 
prostorů. 

221 Lékařské služby, vyšetření a doping 
221.1  Národní lyžařské svazy jsou odpovědné za zdravotní způsobilost pro 

závodní činnost svých přihlášených závodníků. Všichni závodníci obou 
pohlaví musejí se podrobit všestranné lékařské prohlídce svého 
zdravotního stavu. Toto vyšetření závodníků je prováděno v rámci 
národního svazu. Za zdravotní stav závodníků v závodech pořádaných 
UBD SLČR zodpovídá vysílající složka, která zodpovídá i za splnění 
všech zákonných povinností týkající se zdravotního stavu a lékařských 
sportovních prohlídek závodníka.  Vyhláška MZdr 

221.2 Na žádost lékařské komise nebo jejího zástupce se musejí závodníci 
před nebo po závodu podrobit lékařskému vyšetření. 

221.3 Doping je zakázán. Jakékoliv porušení antidopingových pravidel FIS je 
trestáno podle ustanovení FIS Anti-Doping Regeln. 
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221.4 Dopingové kontroly mohou být prováděny při každém závodu (stejně tak 
i mimo něj). Pravidla a prováděcí ustanovení jsou uvedena 
v antidopingových pravidlech  FIS a v Prováděcích pravidlech FIS a OSU 
BD. 

221.5 Pohlaví závodníků 

 Při podezření nebo po protestu, týkajícího se pohlaví závodníka,  je FIS 
oprávněna provést potřebné kroky k určení pohlaví závodníka. 

221.6 Lékařské služby zajištěné pořadatelem 
Zdraví a bezpečnost všech osob při všech závodech FIS je prvořadým 
opatřením všech pořadatelů. Zahrnuje závodníky i dobrovolné 
pracovníky, technické čety a diváky atd. 
Speciální úprava lékařského systému závisí na různých okolnostech: 

 Velikost a úroveň soutěže (MS, SP, KoP, FIS atd.), společně 
s místním lékařským standardem s přihlédnutím k místním 
geografickým podmínkám a okolnostem. 

 Předpokládaný počet závodníků, pomocníků a diváků. 

 Odpovědný rozsah lékařského zabezpečení (závodníci, 
pomocníci, diváci) by měl být rovněž stanoven. 

Pořadatel – jeho vedoucí lékařského personálu a záchranné služby musí 
potvrdit společně s ředitelem závodu nebo TD, že nutná lékařská 
zabezpečení jsou k dispozici před startem oficiálního tréninku nebo 
závodu. Pro případ úrazu musí být stanoven zpětný  plán (obnovené 
zajištění podle záchranného plánu) před pokračováním oficiálního 
tréninku nebo závodu. 
Přesné požadavky týkající se zařízení, vybavení, personálu  a týmových 
lékařů obsahují jednotlivá pravidla disciplin a lékařského průvodce FIS 
(Medical Rules and Guidelines). 
 

222 Závodní vybavení 

222.1 Závodník se může zúčastnit mezinárodního závodu FIS pouze  
s vybavením odpovídajícím předpisům FIS. Je osobně odpovědný za 
použité vybavení (lyže, snowboard, vázání, boty, oblečení atd.) Je 
povinen přezkoušet, zda jím používané vybavení odpovídá ustanovením 
FIS a všeobecným bezpečnostním ustanovením a funkčním možnostem. 

222.2 Pojem závodní vybavení zahrnuje celek všech předmětů vybavení 
závodníků používaných v závodu., včetně oblečení a pomůcek 
s technickou funkcí. Celkové závodní vybavení tvoří funkční jednotku. 

222.3            Veškeré nové vývojové prvky na poli závodního vybavení musí být  
                      zásadně schváleny ve FIS. Za schválení vývoje nových technik, které  
                      nejsou k datu přihlášení z možných důvodů a neznámých zdravotních  
                      nebo úrazových rizik známy, nepřebírá FIS žádnou odpovědnost. 
222.4           Nová vývojová zlepšení musejí být přihlášena nejpozději 1. května pro 

následující sezónu. u FIS. Nové vývojové prvky mohou být povoleny 
pouze prvním rokem provizorně  pro schválení trvalého použití v sezóně 
následující a musí být potvrzeny  před touto následující závodní 
sezónou. 

222.5  Komise pro závodní vybavení zveřejňuje po schválení předsednictvem 
FIS prováděcí ustanovení (definice, resp. popis povolených  předmětů 
závodního vybavení). Zásadně jsou nepřípustné umělé, nepřirozené 
pomocné prostředky, které mění výkonnost závodníka a/nebo 
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představují technickou úpravu jednotlivých tělesných partií a 
výkonnostních nedostatků, stejně tak i závodní vybavení, které přinášejí  
závodníkovi poškození zdraví nebo zvýšené nebezpečí úrazu. 

222.6 Kontroly  
 Před a v průběhu závodní sezóny nebo při podání protestů u TD na 

dotyčné závodníky mohou být provedeny kontroly ze strany členů komise 
pro závodní vybavení nebo oficiálních kontrolorů vybavení FIS. Pokud 
existuje odůvodněné podezření na porušení předpisů, budou doličné 
předměty závodního vybavení kontrolory  nebo TD bezprostředně za 
přítomnosti svědků zabaveny a odeslány na FIS,  která tyto předměty 
nechá přezkoumat uznávanou institucí. Při protestech proti předmětům 
závodního vybavení musí strana, která prohrála, uhradit náklady za 
ověření.Při závodech, na nichž provedl kontroly technický expert FIS, 
nemohou být požadovány žádné laboratorní testy  vybavení a materiálu 
v nezávislé laboratoři, může se jedině dokazovat, že kontroly nebyly 
provedeny podle pravidel. 

222.6.1 Při všech závodech FIS, na nichž provádějí kontroly jmenovaní 
materiáloví experti FIS s oficiálními měřícími přístroji FIS, jsou výsledky 
těchto kontrol v okamžiku měření platné a závazné (nezávisle na dřívější 
měření). 

 
223 Sankce 
223.1  Všeobecná ustanovení 

223.1.1 Přestupek, za nějž má  být udělena sankce a může být uložena pokuta, 
je definován jako přestupek, jestliže 

 Porušuje nebo nedodržuje pravidla, nebo 

 Představuje neuposlechnutí rozhodnutí JURY nebo jeho 
jednotlivých členů podle čl. 224.2 nebo 

 Představuje nesportovní chování. 
223.1.2 Následující chování může být rovněž pokládáno za přestupek: 

 Pokus o spáchání přestupku. 

  Připustit nebo umožnit, aby se jiní dopustili činu. 

 Navádět jiné ke spáchání přestupku. 
223.1.3 Při rozhodování, zda jednání bylo označeno jako přestupek, je třeba 

přihlížet k tomu zda: 

 Jednání bylo úmyslné nebo neúmyslné. 

 Jednání vzniklo v důsledku krajních okolností. 
223.1.4 Všechny lyžařské svazy / kluby sdružené ve FIS / OSU BD SLČR  a jimi 

pro akreditaci přihlašované  osoby musí akceptovat tato pravidla a 
uznávat je. Existuje právo na podání odvolání výhradně podle statutů FIS 
a ICR. 

223.2 Rozsah působnosti 
223.2.1 Osoby. 

 Tyto sankce platí pro: 

 Všechny osoby, které se akreditují prostřednictvím FIS nebo 
pořadatele závodů FIS uvedených v kalendáři a nacházejí se 
uvnitř i vně místního závodního prostoru, stejně jako na jiném 
místě, které má souvislost se závodem, a všechny osoby, které 
nejsou akreditovány a nacházejí se uvnitř místního závodního 
prostoru. 
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223.3 Tresty 

223.3.1 Při spáchání činu mohou být vysloveny následující tresty: 

 Důtka, písemně nebo ústně. 

 Odebrání akreditace. 

 Nepovolení akreditace. 

 Peněžitý trest ne vyšší než 100.000,- CHF 

 Časový trest. 
223.3.1.1 Svazy začleněné do FIS jsou odpovědné FIS za úhradu peněžních trestů 

a za vzniklé administrativní náklady, uložené osobám, které byly 
přihlašovány k akreditaci. 

223.3.1.2 Osoby, které nespadají pod čl. 223.3.1.1, ručí samy vůči FIS za úhradu 
peněžních trestů a vzniklých administrativních výloh. Pokud tyto osoby 
trest neuhradí, zruší se jim právo na akreditaci pro soutěže FIS po dobu 
jednoho roku. 

223.3.1.3 Peněžní tresty musí být uhrazeny do 8 (osmi) dnů po jejich uložení 
k úhradě. 

223.3.2 Zúčastněným závodníkům mohou být uloženy dodatečné tresty: 

 Diskvalifikace. 

 Zhoršení startovního pořadí. 

 Propadnutí cen a prémií ve prospěch pořadatele. 

 Zákaz činnosti pro závody FIS / OSU AD SLČR. 
223.3.3 Závodník musí být diskvalifikován, pokud mu spáchaný přestupek přinesl 

výhodu ve výsledcích, i když pravidla určují v určitém případě něco 
jiného. 

223.4 JURY může uložit tresty uvedené v čl. 223.3.1 a 223.3.2, nesmí však 
vyslovit žádné peněžní tresty vyšší než 1.000,.- CHF nebo zastavit 
závodníkovi činnost na jiné soutěži FIS, než na které byl přestupek 
spáchán. 

223.5 Následující trestní rozhodnutí mohou být vyslovena ústně: 

 Důtka. 

 Zrušení akreditace pro probíhající závod osobám, které nejsou 
přihlášeny k akreditaci u pořadatele prostřednictvím národního 
svazu. 

 Zrušení akreditace pro probíhající závod osobám, které vlastní 
akreditaci FIS / OSU BD SLČR. 

 Odepření akreditace pro pobíhající závod osobám, které se 
pohybují bez akreditace v závodním prostoru nebo v jiném 
prostoru, souvisejícím s místním působištěm. 

223.6 Následující trestní rozhodnutí musí být sděleno písemně: 

 Peněžní pokuty. 

 Diskvalifikace. 

 Zhoršení startovního pořadí. 

 Zákaz startu. 

 Zrušení akreditace osobám, které byly hlášeny pro akreditaci 
jejich národním svazem. 

 Zrušení akreditace osobám, které vlastní akreditaci FIS / OSU BD 
SLČR. 

223.7  Písemná trestní rozhodnutí musí být zaslána viníkovi (pokud to není 
závodník), jeho národnímu svazu a generálnímu sekretáři FIS. 
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223.8 Diskvalifikace musí být uvedeny v protokolu arbitra a/nebo ve zprávě TD. 
223.9 Všechny tresty musí být uvedeny ve zprávě TD. 
 
224 Procedurální ustanovení 
224.1 Kompetence JURY 

JURY závodu má právo udělit sankci na základě většiny hlasů podle 
shora uvedených pravidel. Při rovnosti hlasů rozhoduje předsedajícího.  

224.2 V průběhu tréninku a závodního období je každý člen JURY s hlasovací 
kompetencí oprávněn udělit osobám, které se zdržují v místním 
závodním prostoru, ústní důtku, a odebrat akreditaci platnou pro dotyčný 
závod. 

224.3 Kolektivní tresty 
Jestliže se dopustí současně několik osob jednoho a téhož činu, platí 
jediné trestní rozhodnutí, stanovené JURY, pro všechny proviněné. 
Písemný rozsudek musí obsahovat jména dotyčných osob a dále míru 
trestu pro každého z nich. Rozhodnutí musí být předáno každému 
viníkovi. 

224.4 Vymezení 
Postih není přípustný, jestliže proti osobě nebylo vzneseno obvinění do 
72 hodin po spáchání přestupku. 

224.5 Každá osoba, která je svědkem údajného přestupku, je povinna 
poskytnout svědeckou výpověď na slyšení JURY. Ta musí vzít v úvahu 
všechny rozhodné otázky. 

224.6 JURY může zabavit předměty, které jsou podezřelé nebo byly použity 
v rozporu s pravidly o závodním vybavení. 

224.7 Před uložením trestu (s výjimkou  případů důtky a zrušení akreditace 
podle čl.223.5 a 224.2) má osoba obviněná z přestupku dostat při slyšení 
příležitost k ústní nebo písemné obhajobě.  

224.8 Veškerá rozhodnutí jury je třeba zaznamenat písemně a musí 
obsahovat: 

224.8.1 Přestupek, který byl údajně spáchán. 
224.8.2 Důkaz o přestupku. 
224.8.3 Pravidla nebo rozhodnutí JURY, která byla porušena. 
224.8.4 Uložený trest. 
224.9 Trest musí být úměrný přestupku. Rozsah trestu musí být vynesen se 

zřetelem na polehčující nebo přitěžující okolnosti. 
224.10 Opravné prostředky 

224.10.1 S výjimkou ustanovení čl. 224.11 může být trestní rozhodnutí JURY   
                      napaden odvoláním podle ICR / PLZ OSU BD SLČR. 
 
224.10.2 Jestliže nebylo podáno odvolání do termínu určeného ICR / PLZ OSU  
                      BD SLČR,  stává se trestní rozhodnutí právoplatným. 
224.11           Následující rozhodnutí JURY nejsou předmětem odvolání: 

224.11.1 Ústně vyslovené důtky podle čl.223.5 a 224.2. 
224.11.2 Peněžní tresty pod 1.000,- CHF pro jednotlivé porušení a dále 2.500,- 

CHF pro opakovaná provinění toutéž osobou. 
224.12 Ve všech ostatních případech se podává odvolání podle ICR / PLZ OSU 

BD SLČR na odvolací komisi. 
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224.13 JURY má právo podat trestní návrhy na částky vyšší než 5.000,-CHF, na 
zákaz startu, které přesahuje závod, v rámci něhož došlo k přestupku (čl. 
223.4), na odvolací komisi. 

224.14 Předsednictvo FIS má právo předat odvolací komisi písemná rozhodnutí 
JURY. 

224.15 Náklady řízení 
Poplatky, výdaje v hotovosti a dále cestovní náležitosti se stanoví 
obdobně jako úhrada pro TD a jsou hrazeny provinilým. V případě 
zrušení rozhodnutí JURY  přebírá FIS / OSU BD SLČR veškeré náklady. 

224.16 Úhrada peněžních pokut 
224.16.1 Úhrady peněžních trestů a provozních nákladů kontroluje FIS. Náklady 

na výkon rozhodnutí  platí jako provozní. 
224.16.2 Neuhrazené peněžní tresty, které byly uloženy provinilému, jsou 

posuzovány jako dluhy národního svazu, jehož je provinilý členem. 
224.17 Podpůrný fond 

Všechny uhrazené peněžní tresty jsou převáděny do podpůrného fondu 
FIS pro mládež. 

224.18 Tato pravidla nelze použít pro dopingové přestupky. 
 
225  Odvolací komise 
225.1  Ustavení 

225.1.1 Předsednictvo FIS jmenuje ze subkomisí pro pravidla jednotlivých 
disciplin (nebo z komisí disciplin, pokud u nich není zřízena tato 
pravidlová subkomise) předsedu a místopředsedu odvolací komise. 
Místopředseda zastupuje komisi v případě, že předseda je buď 
nedostupný nebo neoprávněný a pro podjatost. 

225.1.2 Předseda komise jmenuje pro každý případ, proti němuž je podáno 
odvolání nebo k němuž je provedeno slyšení, 3 členy ze subkomise 
jednotlivých disciplin (nebo z výboru discipliny, pokud pravidlová komise 
nebyla zřízena) do odvolací komise a může se sám zapojit. Odvolací 
komise rozhoduje na základě většiny hlasů. Během činnosti odvolací 
komise jsou její členové nezávislí na předsednictvu FIS /R-ÚBD SLČR. 

225.1.3 Aby se vyloučila případná jednostrannost a podjatost nebo náznak 
jednostrannosti a podjatosti, nesmí být jmenovaní členové odvolací 
komise příslušníky téhož národního lyžařského svazu jako obviněný. 
Navíc musí členové, jmenovaní do odvolací komise, sdělit předsedovi 
dobrovolně případnou jednostrannost a podjatost. Osoby, kterých se to 
týká nebo mají podjatost, musí být předsedou z činnosti uvolněny, 
místopředsedou pak v případě, že se jedná o předsedu. 

 
225.2 Odpovědnost 

225.2.1     Odvolací komise provede jen  slyšení vztahující se na odvolání obviněného 
nebo předsednictva FIS (R-ÚBD SLČR) k závěrům rozhodnutí jury 
závodu, nebo k trestním rozhodnutím jury,  pokud přesahují sankce. 

225.3 Postup 

225.3.1 Odvolání musí být rozhodnuto do 72 hodin od jeho doručení předsedovi 
komise. Pokud všechny zúčastněné strany dají písemný souhlas, může 
být termín slyšení prodloužen. 
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225.3.2 Všechna odvolání a odpovědi musí být zpracovány písemně, včetně 
důkazů/výpovědí očitých svědků , které strany dodají pro nebo proti 
odvolání. 

225.3.3 Odvolací komise určí místo a postup projednávání odvolání (telefony, 
zúčastnění, e-mailová  korespondence). 

 Členové odvolací komise jsou  vyzváni, aby zachovali důvěryhodnost 
odvolání až do zveřejnění rozhodnutí a aby se po dobu projednávání 
radili pouze se členy komise. 

 Předseda odvolací komise může dodatečně vyžadovat  další důkazy od 
jedné ze stran předběžně pokud to nevyžaduje  neúměrné prostředky. 

225.3.4 Odvolací komise musí stanovit náklady odvolání podle čl. 224.15. 
225.3.5 Rozhodnutí odvolací komise jsou vyslovena ústně na konci slyšení. 

Rozhodnutí s odůvodněním se předá písemně na FIS. FIS předává dále 
toto písemné rozhodnutí zúčastněným stranám, jejich národním svazům 
a všem členům JURY, proti níž bylo odvolání podáno. Navíc je písemné 
rozhodnutí uloženo na sekretariátu FIS. 

225.4 Další odvolání 

225.4.1 Proti rozhodnutí odvolací komise je možno u soudního dvora FIS podat   
odvolání (rekurs) podle čl. 52, 52.1 a statutu 52.2. 

225.4.2 Odvolání k soudu FIS musí být dodáno generálnímu sekretáři FIS  
                      písemně v termínu určeném podle čl. 52,52.1. a statutu 52.2 po datu  
                      zveřejnění  rozhodnutí odvolací komise. 
225.4.2.1 Stížnost na odvolací komisi nebo na soudní dvůr FIS nemá odkladný    
                      účinek pro sankční rozhodnutí JURY závodu nebo odvolací komisi. 
 
226 Jednáni v rozporu se sankcemi 

V případě rozporu se sankcí související  s čl. 223 ICR / PLZ OSU BD 
SLČR nebo s antidopingovými pravidly, může uložit předsednictvo další 
a jiné sankce, které považuje za přiměřené. 
V takových případech mohou být uloženy některé nebo všechny 
související sankce. 

226.1 Sankce proti zúčastěným osobám: 

 Písemná důtka a/nebo: 

 Peněžní trest ne vyšší než 100.000,- CHF a/nebo: 

 Zákaz startu v následující sankční době – např. byl-li vynesen za 
dopingový případ tříměsíční trest, může znamenat porušení 
tohoto zákazu zvýšení až na dva roky. Pokud byl vyměřen 
dvouletý zákaz činnosti, pak vede porušení tohoto zákazu až 
k zákazu doživotnímu, a/nebo: 

 Zrušení akreditace zúčastněných osob. 

  
226.2 Sankce proti národním svazům: 

 Zrušení finanční podpory FIS pro národní svazy., a/nebo: 

 Odvolání příštích soutěží FIS v dotyčné zemi a/nebo: 

 Zrušení některých nebo všech členských práv, vč. účastí na všech 
soutěžích FIS, zrušení hlasovacích práv na kongresech FIS, 
zrušení členství v komisích. 


