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ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ ЗА ИЗПИТА ЗА СЪДИИ ПО СНОУБОРД КЪМ БФСки
СЕЗОН 2018/2019

1. Кои дисциплини са включени в програмата на Зимните Олимпийски игри (ЗОИ)?
2. Задължително ли е състезателите да са екипирани с протектори – гръбнак, ризници,
налакътници?
3. Има ли право, състезател със ски-алпийски гащеризон да стартира на състезание по сноуборд –
паралелен слалом?
4. В кои случаи се декласира състезател в паралелните дисциплини?
5. В кои случаи се декласира състезател в сноубордкрос?
6. Ще бъде ли санкциониран състезател, ако умишлено променя линията си, за да попречи на
съперника да го задмине?
7. Как ще бъде санкциониран състезател, който умишлено променя линията си, за да попречи на
съперника да го задмине?
8. В кои сноуборд дисциплини е задължително използването на каски?
9. Какво наказание ти дават жълтите карти в сноубордкроса?
10. Кога състезател получава жълта карта в сноубордкроса?
11. Кога състезател получава червена карта в сноубордкроса?
12. Какво наказание ти дават червените карти в сноубордкроса?
13. Кой разпределя контролните постове за състезанията по паралелнидисциплини и сноубордкрос?
14. Кои сноуборд дисциплини спадат в групата на свободния стил?
15. От коя страна се преминава вратата в сноуборда,която е съставена от един висок кол за
слалом,един къс кол и триъгълен флаг?
16. Кои технически лица влизат в състава на журито за състезание по сноубордкрос?
17. Кои технически лица влизат в състава на журито за състезание по паралелен гигантски слалом?
18. В колко манша се провежда състезанието вдисциплината слалом?
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19. Линията на вратата с триъгълен флаг в сноуборда е:
20. За кои сноуборд дисциплини е необходимо всеки един постови съдия да работи с радиостанция?
21. Какъв е минимално допустимият брой постови съдии за състезание по сноубордкрос?
22. Ако не е сигурен дали е извършено нарушение,може ли постовия съдия да се допита до мнението
на съседния постови съдия?
23. Задължително ли е използването на ръчно времеизмерване за FISсъстезанията по сноуборд?
24. В състезание по сноубордкрос, кой има право да подаде протест срещу друг състезател по време
на състезанието?
25. Какво записва постовият съдия в картона си при грешно преминава не на врата от страна на
състезател:
26. В колко манша се провежда състезанието в дисциплината гигантски слалом?
27. На кого е длъжен да бъде на разположение постовият съдия, който е отбелязал нарушение,
водещо до дисквалификация или е бил свидетел на инцидент, водещ до повторно спускане?
28. В кои случаи съдията на старта дисквалифицира състезател в паралелните дисциплини или
сноубордкроса?
29. В състезание по паралелен слалом,състезател пресича финалната линия с единствено заден
крак закрепен засноуборда. Трябва ли да бъде дисквалифициран състезателят?
30. Може ли постовия съдия да дава на състезателя информация относно грешка, която води до
дисквалификация?
31. Кога една врата се счита за правилно премината?
32. В състезание по паралелен гигантски слалом – фаза квалификации, състезател каращ по синьо
трасе навлиза в червеното трасе, след което се връща в синьото трасе и без да е пропуснал
врата или да е смущавал съперника финишира. Трябва ли да бъде диск валифициран
състезателят?
33. По време на финалните серии в състезание по паралелен слалом, един от състезателите в
съответната серия не се явява на време за старта. След това при размяна на трасетата,
въпросният състезател застава в готовност за старт във второто спускане от серията. Има ли
право да стартира състезателя?
34. В дисциплините гигантски слалом вратите тип “банан”
(две врати се преодоляват с един завой) са с еднакъв или различен цвят?
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35. Кои са тези сноуборд дисциплини, които спадат в групата на алпийските?
36. В кои случаи състезател получава право на повторно спускане:
37. Посочете инцидента (инцидентите), които не водят до повторение на спускането в алпийските
сноуборд дисциплини:
38. В колко манша се провежда квалификацията по сноубордкрос?
39. В паралелните дисциплини декласира ли се състезател,ако при падането си попречи на
спускането на съседния състезател?
40. В сноубордкрос декласира ли се състезател,ако при падането си попречи на друг състезател?
41. В сноубордкрос, има ли право на повторни спускане състезател, на когото е попречено, заради
падане на негов съперник?
42. Може ли състезател да продължи спускането си по състезателното трасе, ако пропусне врата и
не се върне да я пресече правилно?
43. Позволява ли правилникът по сноуборд провеждане на финалите в паралелните дисциплини
само в едно спускане?
44. По време на спускане на FISсъстезание в дисциплината слалом,състезател минава близко до
вратата, но тъй като не е сигурен дали е преминал правилно вратата се обръща към постовия
съдия за потвърждение.Съдията е длъжен да отговори на въпроса на състезателя ясно и
категорично с кои думи?(моля изпишете английските термини на кирилица или латиница):
45. Възможно ли е при слалома и паралелните състезания постовият съдия незабавно да
сигнализира за нарушения, водещи до дисквалификация?

