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Раздел 1 

200  Общи правила за всички състезания по ски 

200.1  Всички състезания по ски, включени в календара на ФИС, се провеждат според 
изискванията на настоящия правилник1. 

200.2 Организация и провеждане на състезанията 
Правилата и указанията за организиране и провеждане на състезания в 
отделните дисциплини се намират в съответния раздел от настоящия правилник. 

200.3 Участие 
До участие в състезания от Календара на ФИС се допускат всички редовно 
лицензирани състезатели заявени от техните Национални Ски Асоциации в 
съответствие с текущите квоти за участие. 

200.4  Специални разпоредби 
Съветът на ФИС може да оторизира дадена Национална Ски Асоциация да 
приеме правила и разпоредби, за да организира национални или международни 
състезания с различни квалификационни изисквания, но единствено при условие, 
че се спазват основните изисквания, залегнали в настоящия правилник. 

200.5  Контрол 
Всички състезания, включени в календара на ФИС, задължително се провеждат 
под контрола на Технически делегат от ФИС. 
 

200.6 Всяка официално наложена и публикувана санкция на състезател, длъжностно 
лице или треньор, следва да бъде призната от ФИС и от съответната Национална 
Ски Асоциация. 

201 Категоризация и видове състезания 

201.1 Състезания със специални правила и / или ограничено участие 
Националните Ски Асоциации, членки на ФИС, или прилежащите им клубове - с 
разрешение на тяхната асоциация - имат право да канят съседни Национални Ски 
Асоциации или клубовете им за участие в организирани от тях състезания. 
Подобни прояви не се обявяват като международни състезания, като това 
ограничение следва да се отбележи в регламента на проявата. 

201.1.1 Състезания със специални правила и / или ограничено участие, както и такива с 
участието на представители на нечленуващи във ФИС организации, могат да се 
провеждат по специални състезателни правила, одобрени от Съвета на ФИС, като 
последните задължително се отбелязват в регламента на проявата. 

201.2  Състезания с участието на нечленуващи във ФИС организации 
Съветът на ФИС може да оторизира дадена Национална Ски Асоциация - членка 
на ФИС - да покани за участие в състезание нечленуваща във ФИС организация 
(военна или др.) или да приеме предложение за участие от страна на такава 
организация. 
1В Правилника използването на мъжки род той/негов и т.н., включва също и 
женски род тя/нейна и т.н.  
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201.3  Категоризация на състезанията 
 
201.3.1 Зимни Олимпийски игри, ФИС Световни първенства по ски, ФИС Юношески 

Световни първенства по ски 
 
201.3.2 ФИС Световни купи 
 
201.3.3 ФИС Континентални купи 
 
201.3.4 Международни състезания на ФИС (ФИС състезания) 
 
201.3.5 Състезания със специално участие и/или квалификационни изисквания 
 
201.3.6 Състезания с участието на нечленуващи във ФИС организации 

201.4 ФИС Дисциплини: 
Дисциплина е подразделение на даден спорт и може да се състои от един или 
няколко вида състезания. Например, ски-бягането е ФИС дисциплина, докато 
спринтът в ски-бягането е вид състезание. 

 
201.4.1 Признаване на дисциплините от Международната Ски Федерация  

Нови ски дисциплини, състоящи се от един или няколко вида състезания, 
практикувани в поне двадесет и пет държави и на три континента могат да бъдат 
включени като част от програмата на ФИС. 

 
201.4.2 Изключване на дисциплини от Международната Ски Федерация 

Ако дадена дисциплина не се практикува вече от поне 12 Национални Ски 
Асоциации на поне два континента, Конгресът на ФИС може да вземе решение да 
изключи тази дисциплина от програмата на ФИС.  

201.5 ФИС Състезания 
Състезанието е мероприятие в даден спорт или в една от неговите дисциплини. 
То завършва с класиране и предоставя награди под формата на медали и/или 
грамоти. 

201.6  Видове състезания 
Международните състезания се състоят от: 

201.6.1 Северни дисциплини 
Ски-бягане, Ролери, Ски-скок, Ски-полети, Северна комбинация, Отборни 
състезания в Северната комбинация, Северна комбинация с ролери или ролкови 
кънки, Отборни ски-скокове, Ски-скок на шанци с изкуствено покритие, Състезания 
по масово ски-бягане 

201.6.2 Алпийски дисциплини 
Спускане, Слалом, Гигантски слалом, Супер гигантски слалом, Паралелни 
състезания, Комбинирани състезания, КО състезания, Отборни състезания 

201.6.3  Фристайл ски дисциплини: 

Могълс, Двоен могълс, Аериалс, Ски крос, Халфпайп, Слоупстайл, Отборни 
състезания 
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201.6.4   Сноуборд дисциплини: 
Слалом, Паралелен слалом, Гигантски слалом, Паралелен гигантски слалом, 
Супер гигантски слалом, Халфпайп, Сноуборд крос, Биг еър, Слоупстайл, отборни 
състезания 

201.6.5  Телемарк 

201.6.6  Фирнглайтен 

201.6.7  Скоростни ски състезания 

 Спиид 1 (S1), Скоростно спускане (SDH), Скоростно Юношеско Спускане (SDH 
Jun) 

201.6.8  Състезания по ски на трева 

201.6.9  Комбинирани състезания с други спортове 

201.6.10  Състезания за деца, ветерани, инвалиди и др. 

201.7  Програма за Световно първенство 

201.7.1  За да бъдат включени в програмата на ФИС за Световно Първенство, 
състезанията трябва да имат международно признат статут, както номерологично, 
така и географски, и трябва да са били част от Световната купа поне в рамките на 
два сезона преди тяхното включване да бъде обсъдено. 

201.7.2   Състезанията се одобряват за програмата на Световното Първенство не по-късно 
от три години преди въпросното ФИС Световно Първенство. 

201.7.3   Едно отделно състезание не може да бъде база за две класирания - 
индивидуално и отборно. 

201.7.4  Медали могат да бъдат присъждани по време на Световните Първенства на ФИС 
и на Световните Първенства на ФИС за младежи във всички дисциплини 
(Алпийски, Северни, Сноуборд, Фристайл ски, Ски на трева, Ролер-ски, Телемарк, 
Скоростно ски спускане) при наличие на минимален брой от осем държави, 
участващи в отборни състезания и осем държави представени в индивидуални 
състезания. 

202   Календар на ФИС 

202.1   Кандидатстване и Обявяване 

202.1.1  Всяка Национална Ски Асоциация има право да представи кандидатура за 
организиране на ФИС Световни първенства по ски в съответствие с 
публикуваните „Правила за организиране на Световни първенства”. 

202.1.2  За всички останали състезания регистрацията за включване в Международния 
Календар по ски трябва да бъде направена до ФИС от страна на Националната 
Ски Асоциация съобразно изискванията на публикувания от ФИС Правилник за 
Календарните Конференции на ФИС. 
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202.1.2.1  Заявките от Националните Ски Асоциации (НСА) се подават до 31ви август (31ви 
май за южното полукълбо)  посредством софтуера FIS Calendar program намиращ 
се в раздела с ограничен достъп на сайта на ФИС: www.fis-ski.com. 

202.1.2.2   Отпускане на състезания 
Отпускането на състезанията на Националните Ски Асоциации става посредством 
електронна комуникация между ФИС и Националните Ски Асоциации. При 
състезанията от Световната купа календарите се одобряват от Съвета на ФИС по 
предложение на съответния Технически комитет. 

202.1.2.3  Хомологации 
Състезания, които са включени в Календара на ФИС могат да се провеждат само 
на състезателни писти и шанци хомологирани от ФИС. 
Номерът на хомологациония сертификат трябва да бъде отбелязан при заявката 
за включване на състезанието в Календара на ФИС. 

202.1.2.4  Публикуване на Календара на ФИС 
Календара на ФИС се публикува на уеб сайта на ФИС www.fis-ski.com. Той се 
осъвременява непрекъснато от ФИС, за да отрази отмяната, отлагането на 
състезания и други промени.  

202.1.2.5  Отлагане 
В случай на отлагане на състезание, включено в Календара, трябва незабавно да 
се уведоми ФИС и да се изпратят нови покани до Националните Ски Асоциации, в 
противен случай състезанието няма да бъде зачетено за ФИС точки. 

202.1.2.6  Календарни такси 
В допълнение към годишния членски внос Конгресът на ФИС определя 
календарна такса за всяка проява, фигурираща в Календара на ФИС. За 
допълнителни състезания 50% глоба ще бъде наложена в допълнение на 
определената такса, за заявления, подадени 30 дни преди датата на 
състезанието. Календарната такса за състезание, което е трябвало бъде 
преместено остава изцяло като задължение на първоначалната Национална Ски 
Асоциация организатор. 

В началото на сезона всяка НСА получава фактура за 70% от нейните пълни 
разходи от предишния сезон. Тази сума ще бъде изтеглена от нейната сметка във 
ФИС. В края на сезона всяка Национална Ски Асоциация получава детайлен 
отчет за всички регистрирани състезания през сезона. Разликата в последствие 
ще бъде изтеглена или внесена в сметката на Националната Ски Асоциация във 
ФИС. 

202.1.3  Назначаване на Организатор на състезанието 
В случай, че Националната Ски Асоциация назначи организатор на състезанието, 
като например лицензиран ски клуб, това трябва да се направи чрез използване 
на формуляр „Регистрационен формуляр Национална Ски Асоциация и 
Организатор“ или чрез подобно писмено споразумение. Кандидатурата на 
Националната Ски Асоциация за включване на състезание в Международния Ски 
Календар ще означава, че необходимото споразумение по организирането на 
това състезание вече е било сключено. 
 

http://www.fis-ski.com/
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202.2  Организиране на състезания в други държави 
Състезания, които са организирани от други Национални Ски Асоциации могат да 
бъдат включени в Календара на ФИС само, когато Националната Ски Асоциация 
на страната, в която ще се организират състезанията даде своето съгласие. 

203   Лиценз за участие във ФИС състезания (ФИС лиценз) 
Лиценз за участие в състезания на ФИС се издава от Националната Ски 
Асоциация на състезатели, които покриват изискванията за участие чрез 
регистриране на състезателя във ФИС в съответната дисциплина/и. 

203.1  Лицензната година на ФИС започва на 1 юли и приключва на 30 юни следващата 
година. 

203.2  За да получи право на участие в проявите на ФИС, всеки състезател трябва да 
притежава лиценз, издаден от неговата Национална Ски Асоциация. Лицензът 
важи за северното и южното полукълбо само за една лицензна година. 
Валидността на лиценза може да бъде ограничена до участие в състезания в 
конкретна страна или в едно или повече конкретни състезания.  

203.2.1  Националната Ски Асоциация трябва да гарантира, че всички състезатели 
регистрирани с ФИС лицензи за участие в състезания на ФИС, приемат правилата 
на ФИС, в частност частта, която предвижда изключителната компетентност на 
Арбитражния Спортен Съд като апелативен съд в случаи на допинг. 

203.3  Националната Ски Асоциация може де издаде ФИС лиценз за участие в 
състезания на ФИС, когато състезателят е доказал своята националност чрез 
подаване на копие от неговия паспорт и подпише Декларация на Атлетите/ 
спортистите/ във формата, одобрена от Съвета на ФИС и я върне обратно на 
Националната Ски Асоциация. Всички форми от непълнолетни кандидати трябва 
да бъдат подписани и от техните законни настойници. И копието на паспорта и 
копието от Декларацията на Атлетите трябва да бъде на разположение на ФИС 
при поискване. 

203.4  По време на една лицензна година един състезател може да участва в 
международни състезания на ФИС само с един ФИС лиценз, издаден от една 
Национална Ски Асоциация. 

203.5  Кандидатстване за промяна в лиценза на ФИС 
 Всички кандидатури за промяна в лиценза от една Национална Ски Асоциация 

членка в друга е предмет на разглеждане от Съвета на ФИС на неговите пролетни 
заседания. Принципно кандидатура за промяна на лиценза няма да бъде 
одобрена, ако състезателят не демонстрира неговата лична връзка с новата 
нация. 

 Преди да подаде заявление за промяна на лиценза състезателят трябва да 
притежава гражданство и паспорт от държавата, за която той иска да се 
състезава. В допълнение състезателят трябва да има законно и действително 
местожителство в новата държава от минимум две (2) години непосредствено 
преди датата на искането за смяна на принадлежността към нова 
държава/Национална Ски Асоциация. Изключение на правилото за две годишно 
местожителство може да бъде направено, ако състезателят е роден на 
територията на новата държава или чийто майка и баща са нейни граждани. 
Кандидатурите няма да бъдат приемани, ако родителят е придобил паспорт в 
новата държава, но не пребивава там и/или няма родственици там. 
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Освен това състезателят трябва да подаде подробно обяснение заедно с 
кандидатурата за неговите лични причини и обстоятелства за искане на смяна на 
лиценза. 

203.5.1  Ако състезателят вече е участвал в състезания от Календара на ФИС за 
Национална Ски Асоциация, той трябва да има писмено споразумение за 
освобождаване от старата Национална Ски Асоциация като допълнение към 
изискванията от чл. 203.5 относно гражданството, паспорта и местожителството 
преди новата Национална Ски Асоциация да може да подаде кандидатурата във 
ФИС за смяна на лиценза. 

 Ако няма такова споразумение, състезателят не може да участва в каквито и да е 
ФИС състезания за период от дванадесет месеца от края на последния сезон, в 
който се е състезавал за настоящата си Национална Ски Асоциация, нито може 
да му бъде издаден лиценз за участие във ФИС състезания от новата Национална 
Ски Асоциация. 

 Тези правила важат също в случай, когато състезателят има повече от една 
националност и иска да смени лиценза си към Национална Ски Асоциация. 

203.5.2  Съветът на ФИС си запазва правото на безусловна ръководна роля да разреши 
или да отхвърли промяната на лиценза, въпреки изпълнението на 
гореспоменатите условия, когато сметне че има наистина изключителни 
обстоятелства и е в интерес на Международната федерация по ски да вземе 
такова решение. (напр. да откаже одобрението на промяна на лиценза, ако член 
Национална Ски Асоциация иска да „внесе” състезател). 

203.5.3  В случай, че състезателят не е в състояние да изпълни необходимите изисквания 
за кандидатстване за промяна на лиценза към Национална Ски Асоциация, той е 
задължен да докаже по начин, който да задоволи Съвета на ФИС, че съществуват 
извънредни обстоятелства и е в интерес на Международната федерация по ски 
да одобри  промяната. 

203.5.4  Състезателят ще запази своите ФИС точки, ако той променя своята Национална 
Ски Асоциация с одобрението и освобождаването му от старата Национална Ски 
Асоциация. 

203.5.5  В случай, че някой от документите, нужни за кандидатурата за промяна на 
лиценза, подадени от Национална Ски Асоциация (писмо за освобождаване от 
предишна Национална ски федерация, паспорт, документ за местожителство) се 
окажат фалшиви, тогава Съветът на ФИС ще санкционира състезателя и новата 
Национална Ски Асоциация. 

204   Квалифициране на състезателите 

204.1  Национална Ски Асоциация не бива да подкрепя или признава в рамките на 
своята структура, нито да издава лиценз за участие в състезания на ФИС 
или в държавни състезания на състезател, който: 

204.1.1  се държи непристойно или неспортсменски или пък не зачита медицинския код на 
ФИС или антидопинговия правилник, 

204.1.2  приема или е приел, директно или не, каквото и да било парично възнаграждение 
за участие в състезания, 
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204.1.3 приема или е приел награда, чиято стойност е по-голяма от стойността, 
фиксирана в чл. 219, 

204.1.4  разрешава или е разрешил името, титлата или негова снимка да се използват за 
рекламни цели, освен ако неговата Националната Ски Асоциация или нейният 
пул, не е страна по договор за спонсорство, екипировка или реклама, 

204.1.5  умишлено се състезава или се е състезавал срещу скиор, за който знае, че няма 
право на участие според правилника на ФИС, освен когато: 

204.1.5.1  състезанието е одобрено от Съвета на ФИС или се провежда директно под 
контрола на ФИС или Национална Ски Асоциация и състезанието е оповестено 
като "открито", 

204.1.6  не е подписал Декларация на атлетите, 

204.1.7  е отстранен. 

204.2  С издаването на лиценз за участие в състезания на ФИС и подаването на 
поименна заявка за участие Националната Ски Асоциация потвърждава, че 
състезателят има валидна и достатъчна застраховка за тренировки и състезания 
и поема пълна отговорност. 

205   Права и задължения на състезателите 
Състезателите, независимо от тяхната възраст, пол, раса, религия или вяра, 
сексуална ориентация, здраве или неравностойно положение имат право да 
практикуват зимни спортове в безопасна среда и защитени от насилие. 
ФИС насърчава всички нации членки да разработят политики за защита и 
насърчаване на благополучието на децата и младите хора. 

205.1  Състезателите са длъжни да се запознати със съответните правилници на ФИС и 
да спазват допълнителните указания на Журито. Състезателите също така трябва 
да спазват наредбите на ФИС. 

205.2  Състезателите нямат право да използват допинг. (виж ФИС Анти-Допинг 
Правилник и Процедурни указания). 

205.3  Както е посочено в Декларацията на атлетите, състезателите имат право да 
информират Журито за опасения, относно сигурността на тренировъчните и 
състезателните трасета. Подробностите са застъпени в съответните правилници 
на дисциплините. 

205.4  Състезатели, които не се явят на церемонията по награждаването без уважителна 
причина губят право на награди, включително и на парични награди. 
По изключение състезател може да бъде представляван от свой съотборник, като 
последният няма право да заема мястото му на подиума. 

205.5  Състезателите са длъжни да се отнасят коректно и спортсменски с членовете на 
Организационния комитет, доброволците, с длъжностните лица и публиката. 

205.6  Подпомагане на състезателите: 



 12 

205.6.1  Състезател, регистриран във ФИС чрез своята Национална Ски Асоциация, за 
да участва във ФИС състезания може да получава: 

205.6.2  пълна компенсация на транспортните си разходи за тренировките и състезанията, 

205.6.3  пълно възстановяване на разноските по престоя за тренировките и състезанията, 

205.6.4  джобни пари, 

205.6.5  компенсация за загуба на приходи по усмотрение на Националната Ски 
Асоциация, 

205.6.6 социални осигуровки, включително застраховки за злополука или болест, 
свързани с тренировка или състезание, 

205.6.7  стипендии. 

205.7  Национална Ски Асоциация може да учредява фондове, които да подсигурят 
образованието на състезателя или кариерата след приключване на 
състезателната му дейност. 
Състезателят няма право да се разпорежда с тези фондове, които трябва да 
бъдат използвани само по преценка на неговата Национална Ски Асоциация. 

205.8 Залагания за състезания 
Състезатели, треньори, длъжностни лица и технически длъжностни лица нямат 
право да правят залагания за изхода на състезанието, в което те имат участие. 
Виж Правилника на ФИС за залаганията и другите Анти-корупционни правила 
издания юли 2013. 

206   Спонсорство и реклама 
В контекста на това правило, рекламата се разглежда като представяне в района 
на състезанието на знаци или други подобни видими средства, които информират 
публиката за името на продукт или услуга, за да постигнат осведоменост за 
компанията или организацията и нейното фирмено име, дейност, продукти или 
услуги. От друга страна Спонсорството дава право на компания да има пряко 
свързване със състезанието или веригата от състезания. 

206.1  Зимни Олимпийски игри и ФИС Световни първенства 
Всички рекламни и спонсорски права на Зимни Олимпийски игри и ФИС Световни 
първенства принадлежат съответно на МОК и ФИС и са обект на отделни 
договорни споразумения. 

206.2  ФИС състезания 
За всички състезания на ФИС Рекламният правилник на ФИС определя 
възможностите за реклама в зоната на състезанието и подлежи на одобрение от 
Съвета на ФИС. За ФИС Световни купи Правилникът на ФИС за Рекламата 
представлява една неразделна част от ФИС Организаторското споразумение с 
Националната Ски Асоциация и Организаторите. 

206.3  Национални Ски Асоциации членки 
Всяка Национална Ски Асоциация членка, която организира състезания в своята 
държава, които са включени в Календара на ФИС, има правото като носител на 
рекламните права на състезанието да сключва договори за тяхната продажба. В 
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случаи на състезания за Световна купа тези права ще бъдат определени в 
Организаторското споразумение, одобрено от Съвета на ФИС, където се 
разглеждат и отговорностите на Националната Ски Асоциация. 
В случаите, когато Националната Ски Асоциация организира състезания извън 
пределите на собствената си страна, Правилникът на ФИС за Рекламата също се 
прилага. 

206.4  Име и Представителни спонсорски права 
В случаи на състезания от вериги на ФИС, одобрени от Съвета на ФИС, ФИС 
продава правата за името/представителния спонсор (алтернативни наименования 
са възможни). За ФИС Световни купи те се продават на подходящи спонсори, 
които промотират имиджа и ценностите на съответната дисциплина. Приходите, 
генерирани от продажбата на правата за името/представителния спонсор, се 
инвестират от ФИС за обезпечаването на професионална организация. 

206.5  Използване на запазени марки и подпомагане 
Всички използвани рекламни и търговски и партньорски знаци трябва да 
отговарят на техническите спецификации, подробно описани в Правилникът на 
ФИС за Рекламата. 

206.6 Рекламни пакети 
Мястото, броя, размера и формата на рекламите са описани в Правилника на 
ФИС за Рекламата за всяка дисциплина. Подробна информация, включително 
графични илюстрации е поместена в Маркетинг ръководствата, които са 
публикувани в уеб сайта на ФИС. Маркетинг ръководствата се преглеждат и 
когато е необходимо се осъвременяват  от Комисията по Рекламните въпроси и се 
одобряват от Съвета на ФИС преди да се публикуват. 

206.7 Спонсорство от страна на компании, които търгуват със залагания 

206.7.1 ФИС няма да предостави правата за Име/представителен спонсор на компании, 
които търгуват със залагания. 

206.7.2 Спонсорството на събития от страна на компании, търгуващи със залагания е 
разрешено и се разглежда в чл. 206.7.3 по-долу. 

206.7.3 Рекламирането на компании, търгуващи със залагания или други хазартни 
дейности върху или със състезатели (спонсор върху главата, състезателен екип, 
стартов номер) е забранено с изключение на лотарии или компании, чиито 
залагания са изцяло извън спорта. 

206.8  Национална Ски Асоциация или нейният пул имат право да сключват договори с 
търговски фирми или организации за спонсорство и или доставка на спортни стоки 
или екипировка, при условие че въпросната фирма или организация е призната за 
Официален доставчик или Спонсор от Националната Ски Асоциация. 
Рекламиране, чрез използване на фотографии, прилики или имена на 
състезатели на ФИС, с който и да е спортист неотговарящ на критериите за 
допустимост на ФИС или на Международния Олимпийски Комитет е забранено. 
Реклами с или върху състезатели на тютюневи изделия, алкохолни продукти или 
наркотици е забранено. 

206.9  Всички компенсации по договори трябва да се направят към Националната Ски 
Асоциация или нейния ски пул, който трябва да получи компенсацията, обект на 
правилата на всяка Национална Ски Асоциация. Състезателите не могат директно 
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да получават каквато и да е част от тази компенсация, освен тази посочена в 
чл.205.6. ФИС може по всяко време да изиска копие от договора. 

206.10  Екипировката, доставена на и използвана от националния отбор, трябва да 
отговаря на изискванията за търговските марки и знаци и на спецификациите 
заложени в чл. 207. 

207 Състезателна екипировка и търговски знаци 

207.1  Състезателна екипировка за състезания на ФИС 
Само състезателна екипировка, в съответствие с правилата на ФИС за реклама, 
доставена от Националната Ски Асоциация, окомплектована с търговските знаци, 
одобрени от Националната Ски Асоциация, може да се носи в състезанията за 
Световната купа на ФИС и Световните Първенства по ски на ФИС. Нецензурни 
имена и/или символи върху дрехи и екипировка са забранени. 

207.1.1  По време на ФИС Световни първенства, ФИС Световни купи и на всички прояви 
от Календара на ФИС на състезателите не се разрешава да вземат екипировката 
си (ски/борд, щеки, ски обувки, каски, очила) по време на официални церемонии, 
на които се свирят национални химни и/или се вдигат национални флагове. 
Държането/носенето на екипировка на подиума на победителите след 
приключване на цялата церемония (връчване на наградите и медалите, 
националните химни) за позиране пред пресата, снимки и т.н. е разрешено. 

207.1.2  Представяне на победителите/Екипировка на подиума на победителите 

По време на Световните първенства на ФИС и при всички състезания от 
Календара на ФИС на даден състезател се разрешава да вземе със себе си 
следната екипировка на почетната стълбичка: 

- Ски/сноуборд 
- Обувки: Състезателите могат да носят обувките на краката си, но не е 

разрешено да ги държат по друг начин (като например около врата). Други 
обувки не е позволено да се изнасят на подиума, освен ако не са обути на 
краката. 

- Щеки: не около или на ските, а нормално носени в другата ръка 
- Очила: или на главата или около врата 
- Каска: само носена на главата, а не поставена върху друга част от 

екипировката, например ски или щеки 
- Каишки за ски: максимум две с името на производителя на ските; евентуално 

едната може да носи името на компания производител на вакси. 
- Северна Комбинация и Ски бягане – щипки /клипсове/ за щеки. За 

придържане на двете щеки заедно може де се използва клипс. Той може да е 
с ширината на двете щеки, но не по-широк от 4см. Дължината (височината) не 
може да бъде по-голяма от 10см. Дългата страна на клипса трябва да е 
успоредна на щеките. Търговската марка на производителя може да покрива 
цялата повърхност на клипса. 

- Забраняват се всякакви аксесоари: чантички за кръста, телефони на ленти 
около шията, бутилки, раници и др. 

207.1.3  Неофициална церемония по представяне на победителите (връчване на цветя), 
както и церемония по награждаването, незабавно след приключване на 
състезанието в състезателната зона, с национален химн, дори преди да е изтекъл 
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срокът за протести, е разрешена, но на отговорност на организаторите. 
Задължително е носенето на стартовите номера, така че да се виждат. 

207.1.4  Носенето на стартовите номера, така че да се виждат или връхното облекло на 
Националната Ски Асоциация е задължително в зоната с ограничен достъп 
(включително при паното за лидера и сектора за ТВ интервюта). 

207.2  Търговски марки и знаци 
Спецификациите по отношение размера, формата и броя на търговските марки 
върху екипировката и облеклото, както и разпоредби за търговските марки и 
рекламата се разглеждат от Комитета по Рекламата и се одобряват от Съвета на 
ФИС всяка пролет за следващия състезателен сезон и се публикуват от ФИС. 

207.2.1  Задължително е спазването на правилата, касаещи търговските знаци  и 
рекламата върху екипировката и облеклото, както и съответните разпоредби, 
публикувани в Спецификацията за състезателната екипировка/търговски знаци. 

207.2.2  Всеки състезател, нарушил правилата за рекламата, подлежи на наказание 
съгласно чл.223.1.1. Нарушение, за което може да бъде наложено наказание и 
глоба, се дефинира като действие, което потъпква или не следва състезателните 
правила. 

207.2.3  Ако дадена Национална Ски Асоциация не успее да наложи спазването на тези 
правила от своя състезател/и или по някаква причина предпочете да отнесе 
случая до ФИС, ФИС може да предприеме незабавни действия за отнемане 
лиценза на състезателя. Въпросният състезател и / или неговата Национална Ски 
Асоциация имат право да обжалват преди вземането на окончателно решение по 
случая. 

207.2.4  Ако дадена фирма използва името, титлата или индивидуална снимка на 
състезател във връзка с реклама, препоръка или продажба на продукти без 
разрешението или одобрението на състезателя, последният може да упълномощи 
своята Национална Ски Асоциация или ФИС да предприеме, ако е необходимо, 
правни мерки срещу въпросната фирма. В случай, че засегнатият състезател не 
предприеме подобни действия, ФИС ще приеме, че той е дал разрешение на 
фирмата. 

207.2.5  Съветът на ФИС  ще бъде информиран за нарушенията на тези  правила във 
връзка с квалификацията на състезатели, спонсорството и рекламата и 
подпомагането на състезатели и ще разгледа какви мерки да се предприемат, за 
да се разрешат тези случаи. 

208  Използване на правата за електронни медии 

208.1  Основни принципи 

208.1.1 Зимни Олимпийски игри и ФИС Световни първенства 
Всички медийни права за Зимни Олимпийски игри и ФИС Световни първенства 
принадлежат съответно на Международния Олимпийски комитет и ФИС и са 
предмет на отделни договорености. 
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208.1.2 Права, принадлежащи на Национална Ски Асоциация членка 
 Всяка Национална Ски Асоциация, членка на ФИС, която организира в страната 

си състезания, включени в годишните календари на ФИС, има статута на 
собственик на правата за електронни медии за тези състезания, който да сключва 
договори за тяхната продажба. В случаите, в които Националната Ски Асоциация 
организира събития извън пределите на собствената си страна, се прилага 
същото правило, като то е предмет на двустранно споразумение с Националната 
Ски Асоциация на страната, където се провежда състезанието. 

208.1.3 Популяризиране 
 Договорите би трябвало да се подготвят след консултации с ФИС, с цел да бъде 

постигнато възможно най-широко промотиране и представяне на ски спорта и 
сноуборда, като се вземат предвид интересите на Националните Ски Асоциации. 

208.1.4 Достъп до състезанията 
 Във всички състезания достъпът на персонал и оборудването му до зоните на 

медиите ще се ограничава за всички, с изключение на тези, които имат нужните  
акредитации и пропуски. Приоритет в достъпа ще се дава на притежателя на 
медийните права, а системата на акредитация и пропускателен режим трябва да 
не допуска възможни нарушения от лица, не притежаващи права. 

208.1.5 Контрол от страна на Съвета на ФИС 
 Съветът на ФИС упражнява контрол върху спазването на принципите на тези 

правила от страна на Националните Ски Асоциации и всички организатори. Ако 
договор или клауза от него предизвиква конфликт в интересите на ФИС, 
Националната Ски Асоциация или нейния организатор, тогава той ще бъде 
прегледен от Съвета на ФИС. Трябва да се даде изчерпателна информация, така 
че да се намери подходящо решение. 

208.2 Определения 

 В контекста на тези правила следните ще се прилагат следните определения: 

„Права за Електронните медии” са тези за Телевизия, Радио, Интернет и Мобилни 
устройства. 

„Телевизионни права” е разпространението на телевизионни картини, аналогови и 
цифрови, състоящи се от видео и аудио звук, чрез земни трансмитери, сателит, 
кабел, оптика или телеграф за обществено или частно гледане на телевизионни 
екрани. „Плати за да гледаш”, абонамент, интерактивна телевизия, видео по 
поръчка, IPTV или подобни технологии се включват също в това определение. 

„Радио права” е разпространение и приемане на радио програми, аналогови и 
цифрови, чрез ефира, телеграф или кабел до устройства, стационарни или 
преносими. 

„Интернет” е достъп до картини и звук през компютър, свързан с интернет мрежа. 

„Мобилни и преносими устройства” представлява доставяне на картини и звук 
посредством телефонен оператор и приемането им чрез телефон или друго 
подвижно устройство, напр. личен органайзер. 

208.3 Телевизия 
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208.3.1 Стандарти на продукцията и популяризиране на състезанията 
 В споразуменията с ТВ компанията или агенцията, играеща роля на 

разпространител, трябва да бъде взето под внимание качеството на ТВ 
продукцията на ски и сноуборд състезанията, поместени в Календара на ФИС, 
особено що се отнася до състезанията за Световната купа. Съобразявайки се с 
местното законодателство и наредби за разпространение, особено внимание 
трябва да се обърне на: 

a) Висококачествено и оптимално произвеждане на телевизионния сигнал (за 
предавания на живо или репортажи, в зависимост от проявата), в който спортът е 
основното събитие; 

b) Подходящо представяне и рекламиране на курорта и спонсорите на състезанието; 

c) Стандарт на продукцията, отговарящ на Указанията на ФИС за ТВ продукцията и 
съответстващ на съвременните условия на пазара за съответната дисциплина и 
ниво на сериите състезания на ФИС. Това означава отразяване на живо за 
директно предаване на цялото състезание, включително награждаването на 
победителите (с изключение на случаите, когато обстоятелствата не позволяват 
директно предаване). Отразяването би трябвало да бъде безпристрастно, без да 
се концентрира върху отделен спортист или нация и трябва да представя всички 
атлети. 

d) Директният международен сигнал трябва да включва подходящи графики на 
английски език, особено официалното ФИС лого, информация за 
времеизмерването и резултатите и международен звук. 

e) Където условията на телевизионния пазар в региона дават възможност трябва да 
има директно излъчване поне в страната, където се провежда състезанието и в 
страните, които проявяват най-голям интерес. 

208.3.2 Разходи за продукцията и технически разходи 
 С изключение когато е договорено друго между Националната Ски Асоциация и 

агенцията/компанията, управляваща правата, разходите за производство на 
телевизионен сигнал за използването му за различните права, ще бъде за сметка 
на разпространителя, имащ нужните права в страната домакин или компанията, 
упълномощена да произведе сигнала от притежателя на правата. В някои случаи 
Организаторът или Националната Ски Асоциация може да поеме разходите. 

 За всички отделни права, приети в този правилник, техническите разходи, 
дължими от организациите, които са се сдобили с права и искат достъп до 
телевизионен сигнал (автентична картина и звук без коментар), трябва да бъдат 
договорени с продуцентската компания или съответно агенцията/компанията, 
упражняваща правата. Това също важи за всякакви други разходи, свързани с 
продукцията, които могат да бъдат поискани. 

208.3.3 Кратки репортажи 
 Предоставянето на кратки репортажи за достъп до новини на нямащи права 

трябва да бъде осигурено на телевизионни компании, според следните правила. 
Следва да се отбележи, че в някои страни националното законодателство 
регулира показването на кратки репортажи в новинарските емисии. 

 Тези кратки репортажи могат да се използват само за редовно планираните 
новинарски емисии и не могат да бъдат пазени за архивни цели. 
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a) В страните, където съществува законодателство по отношение на достъпа до 
новини за спортни събития, тези разпоредби винаги ще имат предимство в 
репортажите от състезанията на ФИС. 

b) В тези страни, където не съществува законодателство по отношение на достъп до 
новини от конкуриращи се мрежи и при условие, че споразуменията между 
компанията, управляваща правата и основния притежател на правата са с 
приоритет, тогава кратки репортажи от максимум 90 секунди ще бъдат 
предоставени на конкурентните мрежи от компанията, управляваща правата, за 
излъчване четири часа след предаването на притежателя на правата. 
Използването на този материал се прекратява 48 часа след края на състезанието. 
Ако притежателят на правата забави излъчването повече от 72 часа след 
приключване на състезанието, тогава конкурентните мрежи могат да покажат 
репортажи от максимум 45 секунди във времето между 48 и 72 часа след края на 
състезанието. Всички искания за използване на репортажи трябва да се отправят 
към компанията, управляваща правата, която трябва да предостави на 
разпространителите достъп до репортажите, които са предмет на договорка 
относно техническите разходи за получаване на материалите. 

c) В тези страни, където не са закупени права за излъчване от телевизионна 
компания, всички телевизионни организации ще имат възможност да излъчат 
кратки репортажи от 45 секунди веднага след като те бъдат готови и са предмет 
на договорка с компанията, управляваща правата, относно техническите разходи, 
направени за получаване на материалите. Правото за използване на репортажите 
изтича след 48 часа. 

d) Кратки репортажи ще бъдат продуцирани от местния разпространител или 
компанията, управляваща правата и разпространени от компанията, управляваща 
правата, вземайки се предвид чл. 208.3.2  

208.4 Радио 
 Популяризирането на състезанията на ФИС чрез радио програми ще се 

насърчава чрез правото на акредитация за основната/ите радиостанция/и за 
всяка заинтересована държава. Достъпът до мястото на състезанието ще се 
предоставя само на тези радио организации, които са получили необходимото 
одобрение от притежателя на правата и ще е само за продукция на радио (аудио) 
програми. Ако е допустимо от националните разпоредби и е получено одобрение, 
тези програми могат също да бъдат разпространени и чрез Интернет през сайта 
на радиостанцията. 

208.5 Интернет 
 В случай, че договорът за покупка на Електронни медийни права за ФИС 

състезания не посочва друго, всеки притежател на телевизионни права, който има 
и интернет права, ще подсигури всички видео картини от уеб сайта му, различни 
от кратки репортажи, да бъдат географски блокирани за достъп от извън 
собствената му територия. Планирани през кратки интервали, новинарски 
бюлетини, съдържащи материали от ФИС състезанията, могат да бъдат 
показвани в сайта на притежаващия правата разпространител, при условие че не 
се правят промени в съдържанието на бюлетина, излъчен в първичната програма. 

 Видео и аудио материали, записани в зоните с публика, където не се изисква 
акредитация, билети или други пропуски, не трябва да съдържат кадри от 
състезанието. Ясно е, че новите технологии позволяват на публиката да 
произведе неоторизирани видео записи, които могат да бъдат качени на уеб 
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сайтове. Съответна информация, осведомяваща че неоторизираното заснемане и 
използването на видео материали е забранено и подлежи на процесуални 
действия, трябва да бъде изложена на видно място на всички входове и 
напечатана на входните билети. 

 Всички Национални Ски Асоциации и притежатели на права/агенции ще 
позволяват да бъдат помествани кратки репортажи в уеб сайта на ФИС с 
некомерсиална цел при следните условия: 

a) Ако кратките репортажи не са придобити с цел разпространение по Интернет, 
максималната продължителност на новините от ФИС състезания  ще бъде 30 
секунди за дисциплина/на сесия и ще бъдат достъпни на сайта на ФИС до 48 часа 
след края на състезанието. Финансовите условия, свързани с осигуряването на 
тези материали ще бъдат договорени между ФИС и притежателя на правата. 

b) Материалите ще бъдат подсигурени от притежателят на правата или 
разпространителя възможно най-скоро и не по-късно от 6 часа след края на 
състезанието. 

208.6 Мобилни и преносими устройства 
 При всички случаи, когато правата върху разпространението чрез мобилни и 

преносими устройства са отдадени, закупилият правата/операторът ще може 
свободно да използва съдържанието от телевизионния сигнал, което най-много 
отговаря на потребностите на клиентите му. Всякаква излъчвана на живо на 
телевизионна програма в национален мащаб не трябва да бъде променяна от 
тази, която е достъпна през други канали на разпространение. 

 В страните, където не са продадени права за разпространение, кратки репортажи 
или клипове с максимална продължителност от 20 секунди ще бъдат предложени 
на оператори, когато материалът бъде готов и за период от 48 часа, при условие 
че операторите заплатят всички технически разходи на агенцията/компанията 
управляваща правата. 

208.7 Бъдещи разработки 
 Принципите, съдържащи се в чл. 208 ще бъдат основата за използването на 

Правата за електронни медии в състезания на ФИС за в бъдеще. Съветът на ФИС 
по препоръка на Националните Ски Асоциации, съответните комисии и експерти 
ще постановява сметнатите за уместни принципи във връзка с новите разработки. 

209 Филмови права 
 Всички споразумения отнасящи се до филмови продукции от ФИС състезания ще 

са между филмовия продуцент и Националната Ски Асоциация или компанията, 
управляваща свързаните права. Всички договорни споразумения, свързани с 
използването на другите медийни права трябва да бъдат спазени. 

210   Организиране на състезания 

211  Организация 

211.1   Организатор 

211.1.1  Организатор на състезание на ФИС е лице или група от лица, които осъществяват 
необходимата подготовка и директно отговарят за протичането на състезанието в 
ски курорт. 
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211.1.2  В случаите когато самата Национална Ски Асоциация не е организатор на 
състезанието, тя може да назначи за организатор някой от клубовете си. 

211.1.3 Организаторът е длъжен да се увери, че акредитираните лица приемат 
разпоредбите, свързани със състезателните правила и решенията на Журито. За 
целта организаторите на състезания за ФИС Световна Купа са длъжни да получат 
подпис от всички лица без валидна сезонна акредитация от ФИС. 

211.2  Организационен комитет 
Организационният комитет се състои от физически или юридически лица, 
делегирани от организатора и от ФИС. Комитетът има правата и задълженията на 
организатора. 

211.3  Организатори, които провеждат състезания с участието на състезатели, 
неотговарящи на изискванията по чл. 203 - 204, нарушават Международния 
състезателен правилник и спрямо тях следва да бъдат наложени мерки от страна 
на Съвета на ФИС. 

212  Застраховки 

212.1  Организаторът е длъжен да сключи застраховка “отговорност” за всички членове 
на Организационния комитет. ФИС ще подсигури служителите си и назначените от 
нея длъжностни лица, които не са членове на Организационния Комитет (напр. 
контрольор по екипировката, медицински ръководител и др.) със застраховка 
„отговорност”, когато те работят от името на ФИС. 

212.2  Преди първия тренировъчен ден или състезание организаторът трябва да 
представи на Техническия делегат застрахователна полица, издадена от 
утвърдена застрахователна компания. За Организационния комитет се изисква 
застраховка “отговорност” на стойност най-малко 1 милион швейцарски франка, 
там където е направена препоръка тази сума трябва да е най-малко 3 милиона 
швейцарски франка;тази сума може да бъде увеличена в съответствие с решение 
на Съвета на ФИС (Световна купа и др.). 
Допълнително полицата трябва изрично да включва застраховка от искове от 
които и да е акредитирани участници, включително спортисти, спрямо които и да е 
други участници, включително, но не само длъжностни лица, технически екип, 
треньори и др. 

212.3  Организаторът, съответно Националната Ски Асоциация, може да поиска от 
застрахователния брокер на ФИС да се погрижи за покритието на състезанието 
(за сметка на Организатора), в случай че Организаторът не е подготвил 
необходимите застрахователни документи. 

212.4  Всички участници в състезания на ФИС трябва да имат застраховка срещу 
злополука, на стойност достатъчна да покрие евентуална злополука, транспорта и 
спасителните разходи, включително и риск при състезание, както и адекватна 
застраховка гражданска отговорност. Националните Асоциации отговарят за това 
регистрираните от тях състезатели да имат застраховка на подходяща стойност. 
Националните Ски Асоциации или техните състезатели трябва да могат да 
представят документ за сключена застраховка по всяко време по искане на ФИС, 
представител на ФИС или на Организационния комитет. 
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212.5 Всички треньори и длъжностни лица, заявени и изпратени на ФИС състезания от 
Национална Асоциация трябва да носят застраховка злополука и застраховка 
гражданска отговорност с достатъчно покритие, за да покрие инцидент, 
транспортни и спасителни разходи от настъпила щета. Националните Ски 
Асоциации и техните треньори и длъжностни лица трябва да могат да докажат 
съответното застрахователно покритие по всяко време при поискване от ФИС, 
неин представител или от Организационния комитет.  

213   Програма 
Всички организатори на прояви, фигуриращи в Календара на ФИС, са длъжни да 
публикуват програма, която трябва да съдържа следното: 

213.1  име, дата и място на провеждане на състезанието, както и информация за пистите 
и най-добрите начини за придвижване до тях, 

213.2  технически данни за отделните състезания и условията за участие, 

213.3  имената на главните длъжностни лица, 

213.4  време и място на провеждане на първата техническа конференция и жребия, 

213.5  график за началото на официалната тренировка и стартовите времена, 

213.6  местоположение на официалното информационно табло, 

213.7  време и място на церемонията по награждаването, 

213.8  краен срок и адрес за изпращане на заявки за участие, включително телефон, 
факс и имейл адрес. 

214   Обявяване на състезанието 

214.1  Организационният комитет трябва да публикува съобщение за проявата. То 
трябва да съдържа информацията, която се изисква по чл.213. 

214.2  Организаторите са задължени по силата на правилата и решенията на ФИС да 
ограничават броя на заявките. По-нататъшно ограничаване на заявките е 
възможно по чл. 201.1, при условие, че това бъде упоменато в съобщението. 

214.3  В случай на отменяне, отлагане или програмни промени в състезанието, 
организаторите са длъжни да съобщят незабавно по телефон, факс или имейл на 
ФИС, на поканените Национални Ски Асоциации и на назначения Технически 
делегат. Насрочване на състезание за по-ранна дата става само след одобрение 
от ФИС. 

215  Заявки 

215.1  Всички заявки за участие трябва да бъдат изпратени така, че да се получат преди 
крайния срок за подаване. Организаторите трябва да разполагат с пълен и 
окончателен списък не по-късно от 24 часа преди първия жребий. 

215.2  Националните Ски Асоциации нямат право да заявяват и да участват в жребий с 
дадени състезатели в повече от едно състезание на една и съща дата. 
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215.3  Заявки за участие в международни състезания имат право да подават само 
Националните Ски Асоциации. Всяка заявка трябва да съдържа: 

215.3.1  кодов номер, фамилия и име, година на раждане, Национална Ски Асоциация; 

215.3.2  ясно посочване на дисциплината, за която се подава заявката. 

215.4  За заявки за ФИС Световни първенства по ски (виж Правилник за организиране на 
ФИС Световни първенства по ски). 

215.5  Подадената от Национална Ски Асоциация заявка за дадено състезание има 
силата на договор само между конкретния състезател и организатора и би 
трябвало да се регулира от Декларацията на атлетите. 

216  Техническа конференция 

216.1  Времето и мястото на провеждане на първата техническа конференция и жребий 
трябва да бъдат посочени в програмата. Поканите за участие във всички други 
конференции се съобщават на капитаните на отборите по време на първото им 
съвещание. Непредвидени спешни конференции се оповестяват своевременно. 

216.2  При обсъждания по време на техническа конференция не се разрешава 
представляването от заместник от друга националност. 

216.3  Капитаните и треньорите на отбори трябва да бъдат акредитирани от 
организаторите по квоти. 

216.4  Капитаните и треньорите на отбори са длъжни да спазват Международния 
състезателен правилник и решенията на Журито и да имат прилично и 
спортсменско поведение. 

217   Жребий 

217.1  Стартовият ред на състезателите за всяко състезание и за всяка дисциплина се 
определя по специфичен начин чрез жребий и/или брой точки. 

217.2  В тегленето на жребия могат да участват само състезатели, заявени от своите 
Национални Ски Асоциации, при условие че организаторът е получил писмената 
им заявка преди изтичане на крайния срок за заявки. 

217.3  Ако състезателят не бъде представляван при тегленето на жребия от капитана 
или треньора на отбора, той може да участва в него, само ако до началото на 
конференцията устно или писмено е потвърдено (по телефон, имейл, телеграма 
или телефакс), че заявеният състезател ще участва в състезанието. 

217.4  Състезатели, които са били изтеглени, но не присъстват на състезанието, трябва 
да се отбележат поименно в доклада на Техническия делегат, като се посочат, ако 
е възможно, причините за отсъствието им. 

217.5  За тегленето на жребия трябва да се поканят представители на всички участващи 
нации. 
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217.6  При отлагане на състезанието с най-малко един ден, жребият се тегли отново. 

218 Публикуване на резултатите 

218.1  Неофициалните и официалните резултати се публикуват според изискванията на 
правилника за съответната дисциплина. 

218.1.1  Трансмисия на резултатите 
За международните състезания трябва да има директна комуникация между 
старта и финала. При Зимни Олимпийски игри връзката трябва да е подсигурена 
от постоянно окабеляване. 
На мястото за обработване на данните, достъпът до Интернет (с поне ADSL 
скорост) е необходим за състезания с ниво Световна купа, Световни първенства и 
Зимни Олимпийски игри. 

218.2  Данните и времената, получени от всички състезания на ФИС са на разположение 
на ФИС, Организатора, Националната Ски Асоциация и участниците, за да ги 
ползват в собствени публикации, включително и уеб сайтове. Използването на 
данните и времената в уеб сайтове е според условията, залегнали в 
Интернетната политика на ФИС.  

218.3  Интернетна политика на ФИС и размяна на данни, свързани с състезанията 
на ФИС 

218.3.1  Основни положения 
В съответствие с процеса на промотирането на ски спорта и сноуборда, 
Международната федерация по ски насърчава и цени усилията на Националните 
Ски Асоциации да осигурят информация за своите членове и фенове. Средство с 
нарастваща значимост в това обезпечаване с информация е Интернет. 

Следната политика бе наложена с цел да подпомага Националните Ски 
Асоциации при снабдяването им с данни от ФИС състезания и за да изясни някои 
основни изисквания, свързани с използването и представянето на данни от 
състезания на ФИС. 

218.3.2  Данни от Календара на ФИС 
Онлайн програма за Календара на ФИС бе разработена с цел безплатно ползване 
от Националните Ски Асоциации и  е налична в раздела за ограничен достъп на 
сайта на ФИС. 

218.3.3  Резултати и класирания 
Националните Ски Асоциации могат да получават официални резултати, след 
като те бъдат одобрени за ФИС точки, чрез проверяващата процедура във ФИС 
офиса. Тази информация ще бъде на разположение след искане до IT 
отговорника на ФИС, който ще осигури необходимите инструкции и/или практики 
за всеки отделен случай. Резултатите от състезанията за Световната купа ще 
съдържат логото на фирмата обработваща резултатите. Класирания от отделните 
вериги за купи ще са на разположение след като са получени от фирмата 
обработваща резултатите в случай на Световна купа или след като са въведени 
ръчно за други вериги на купи. 

1. Резултатите и данните от състезанията на ФИС могат да се използват само в 
Интернет страниците на Националните Ски Асоциации, Организаторите и 
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участниците и не могат да се предоставят за търговски цели на трети лица или 
организации. 
Националната Ски Асоциация може да тегли данни в собствения си софтуер за 
оценяването им и т.н. 

2 Националната Ски Асоциация, която желае да представи данни на своята 
Интернет страница, но не разполага със структурна база данни за качването им, 
може да създаде връзка от съответната страница до Интернет страницата на 
ФИС. Точният адрес може да се поиска от IT отговорника на ФИС. 

3. Ще се изгради връзка от Интернет страницата на ФИС до всички Национални 
Ски Асоциации чрез техните собствени страници, а също така и до ски 
индустрията и съответните страници на медии при поискване. Подобна връзка би 
трябвало се създаде и до страницата на ФИС. 

218.3.4  Достъп на организаторите до резултатите 
Организаторите на състезания за Световната купа на ФИС могат да получат 
официалните резултати от техните състезания, след като бъдат одобрени от 
процедурата за проверяване в базата данни на ФИС. Качването на данни е 
автоматична компютърна процедура за състезанията от Световната купа и се 
осъществява незабавно след приключване на състезанието. 

ПДФ файлът, съдържащ резултатите и класирането може да се изтегли от 
www.fis-ski.com, следвайки кода на дисциплината и името и мястото на 
провеждане: AL (Алпийски дисциплини), CC (Ски бягане), JP (Ски скок), NK 
(Северна комбинация), SB (Сноуборд),FS (Фристайл ски) и т.н. Всяко състезание 
може да се открие чрез кодекса на състезанието, с който е публикувано на 
подробната страница от календара на www.fis-ski.com. 

219  Награди 

219.1  Подробен правилник за връчването на награди ще се публикува от ФИС. 
Наградите биват възпоменателни, дипломи, чекове или пари в брой. Награди за 
рекорди са забранени. Съветът на ФИС решава през есента за минималния и 
съответно максималния размер на наградните фондове, но не по-късно от година 
и половина преди старта на състезателния сезон. Организаторите трябва да 
уведомят ФИС за величината на наградния фонд до 15 октомври. 

219.2  Ако двама или повече състезатели финишират с еднакво време или получат 
еднакъв брой точки, то те трябва да бъдат класирани на едно и също място. Ще 
бъдат наградени с еднакви награди, титли или дипломи. Не се позволява 
определяне на наградите чрез жребий или чрез друго състезание. 

219.3  Всички награди трябва да се връчат не по-късно от приключване на финалния ден 
на състезанието или състезателните серии. 

220  Служебни лица на отборите, помощен персонал, доставчици и 
фирмени представители 
Принципно настоящите разпоредби се отнасят до всички дисциплини, като се 
вземат под внимание и специфичните за всяка дисциплина правила. 

220.1  Организационният комитет на дадено състезание е длъжен да предостави на 
Техническия делегат списък на акредитираните за състезанието лица. 

http://www.fis-ski.com/
http://www.fis-ski.com/
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220.2  Забранява се на доставчиците и на обслужващия персонал да рекламират в 
рамките на състезателния район, както и да носят дрехи с ясно различими 
търговски марки или екипи, които не отговарят на изискванията по чл. 207. 

220.3  Акредитираните от отборите помощен персонал и доставчици, получават от ФИС 
официална акредитация и трябва да изпълняват техните специфични функции. 
Организаторите имат право да акредитират допълнително фирмени 
представители или други важни лица. 

220.4  Само лица, които имат официална акредитация от ФИС или специална 
акредитация от организатора за писти или шанци имат право на достъп до 
състезателните писти или шанци (според специалните правила за тези 
дисциплини). 

220.5   Видове акредитация 

220.5.1  Техническите делегати, Журито и лицата, упоменати в чл. 220.3 имат право на 
достъп до пистите и шанците. 

220.5.2  Помощният персонал, прикрепен към отборите, има право на достъп до района на 
старта и определената за помощния персонал зона на финала. Те нямат достъп 
до пистите и шанците. 

220.5.3  Фирмените представители, акредитирани по преценка на организатора, които не 
притежават акредитация от ФИС, нямат право на достъп до пистите и 
специалните зони за помощния персонал. 

221   Медицинско обслужване, прегледи и допинг контрол 

221.1  Националните Ски Асоциации отговарят за пригодността на своите състезатели 
да участват в състезания. Всички състезатели, мъже и жени, трябва да преминат 
пълен медицински преглед в собствената си страна. 

221.2  При искане от страна на Медицинския комитет към ФИС или негов представител, 
състезателите са длъжни отново да се подложат на медицински преглед преди 
или след състезанието. 

221.3  Забранява се употребата на допинг. Всяко нарушаване на настоящите 
Антидопингови правила на ФИС се наказва според клаузите на ФИС Антидопингов 
правилник. 

221.4  Допинг контрол може да бъде проведен на всяко ФИС състезание (както и извън 
състезание). Правилата и процедурите са публикувани в Антидопинговия 
правилник на ФИС и Процедурните наредби на ФИС. 

221.5  Пол на състезателя 
Ако възникне въпрос или протест във връзка с пола на даден състезател, ФИС ще 
поеме отговорност за предприемане на действия за установяване пола на 
състезателя. 
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221.6 Задължително Медицинско обслужване подсигурено от Организаторите на 
състезанията 

 Здравето и безопасността на тези, които са включени в състезанията на ФИС е с 
първостепенно значение за Организаторите на проявата. Това се отнася както за 
състезателите, така и за доброволците, техническия екип и зрителите. 

 Определената структура на медицинското подсигуряване зависи от няколко 
показателя: 

- Размерът, нивото, вида на провежданото състезание (Световни първенства, 
Световна купа, Континентална купа, ФИС състезание и т.н.), заедно с 
местните медицински стандарти, географско разположение и обстоятелства. 

- Приблизителния брой състезатели, персонал и зрители. 
- Обсегът на отговорностите на Медицинското подсигуряване (състезатели, 

персонал, публика) също трябва да бъдат определени. 
Организаторът / Ръководителят на Медицинското подсигуряване и Спасителна 
служба трябва да потвърди пред Директора на състезанието или Техническия 
делегат, че необходимото спасително оборудване е на място преди започването 
на официалната тренировка или състезанието. 
Определените изисквания относно съоръжения, ресурси, персонал и лекари на 
отбори са поместени в правилниците на съответните дисциплини и в 
Медицинското ръководство. 

222   Състезателна екипировка 

222.1  Състезател се допуска до участие в състезание на ФИС само с екипировка, 
отговаряща на разпоредбите на ФИС. Състезателят носи отговорност за 
екипировката, която използва (ски, сноуборд, автомати, ски-обувки, спортен екип и 
т.н.). Негово задължение е да провери дали екипировката му отговаря на 
спецификациите на ФИС и на основните изисквания за безопасност и дали е в 
изрядно състояние. 

222.2  Терминът "състезателна екипировка" обхваща цялата екипировка, която 
състезателят използва по време на състезанието. Този термин включва както 
облекло, така също и уреди, които имат технически функции. Цялата 
състезателна екипировка представлява една функционална единица. 

222.3  Всички нововъведения в областта на спортната екипировка трябва да бъдат 
принципно одобрени от ФИС. 
ФИС не поема никаква отговорност за одобряване на технически нововъведения, 
които в момента на въвеждането могат да крият неизвестни опасности за 
здравето или повишават риска от злополуки. 

222.4  Всички нововъведения в областта на спортната екипировка трябва да бъдат 
докладвани най-късно до 1 май за следващия сезон. Първата година 
нововъведенията могат да се приемат само условно за сезона и трябва да бъдат 
окончателно потвърдени преди началото на следващия сезон. 

222.5  Комитетът за състезателната екипировка публикува частни правила (определения 
и описания на позволени части от екипировката) за състезателната екипировка 
след одобрение от Съвета на ФИС. 
По принцип не се разрешават неестествени или изкуствени помощни средства, 
които променят спортните умения и/или по някакъв начин коригират физическите 
данни на състезателя, както и състезателна екипировка, която застрашава 
здравето на състезателите или повишава риска от злополуки.  
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222.6   Контрол 
Преди и по време на състезателния сезон или при подаване на протест до 
Техническия делегат на състезанието, може да бъде извършен различен контрол 
от страна на членове на Комитета за състезателната екипировка или от 
официални контрольори на екипировката на ФИС. При наличие на добре 
обосновано подозрение, че разпоредбите в тази връзка се нарушават, въпросната 
част от екипировката незабавно се конфискува от проверяващите или от 
Техническия делегат в присъствието на свидетели, запечатва се и се изпраща във 
ФИС. ФИС от своя страна я предоставя за окончателна проверка на официално 
призната институция. В случай на протест във връзка с екипировката, губещата 
страна поема разноските по разследването на случая. 
Тестването на екипировка или материал в частни лаборатории не може да бъде 
изискано на състезания, където контролът на екипировката се извършва от 
Технически експерт на ФИС, с изключение на случаите, в които може да се покаже 
ясно, че контролът не са извършва съгласно правилника. 

222.6.1  По време на всички ФИС състезания, където се назначават официални експерти 
на ФИС по контрола на екипировката, използващи официални измервателни 
уреди, утвърдени от ФИС, резултатите от извършените измервания са валидни и 
окончателни, независимо от предшестващи измервания. 

222.7 Забрана за научна и медицинска апаратура по време на ФИС прояви 
 За всяка Национална Ски Асоциация, нейните представители или членовете на 

екипа е забранено да носят и/или използват някои от следните научни или 
медицински уреди („Оборудване“) в/на всяко място на състезанието по време на 
FIS Световни първенства, Световни купи и други състезания, регистрирани в 
Календара на ФИС: 
 - Кислородни резервоари, цилиндри и свързани устройства; 
 - Хипоксични или хипероксични палатки, камери и свързани устройства;  
- Криогенни камери за криотерапия на цялото тяло и свързани устройства. 
Отговорност на Националната Ски Асоциация е да осигури спазването на този 
член 222.7 от всички свои представители или членове на екипа. Неспазването на 
този член 222.7 ще подлежи на санкции, предвидени в член 223.3. В случай на 
повторно нарушение, дисквалифицирането на спортист се налага независимо от 
това дали нарушението на тази разпоредба би довело до предимство за 
спортиста (ите) по отношение на крайния резултат от състезанието. В 
допълнение към изброените по-горе санкции, FIS може да поръча незабавното 
премахване на оборудването от мястото на събитието за сметка на отговорната 
НСА. 

223  Санкции 

223.1  Общи положения 

223.1.1  Нарушение, за което може да се наложи санкция и съответно наказание, се 
дефинира като: 
- нарушаване или неспазване на състезателния правилник или 
- несъгласие с указанията на Журито или на отделни негови членове, съгласно чл. 
224.2 или 
- неспортсменско поведение 

223.1.2  Следните действия също ще се зачитат за нарушения: 
- опит за извършване на нарушение 
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- подтикване или подпомагане на други лица да извършат нарушение 
- съветване на други за извършване на нарушения. 

223.1.3  При определяне дали дадено действие е нарушение трябва да се обърне 
внимание на: 
- дали действието е умишлено или неумишлено, 
- дали действието не се поражда от спешни обстоятелства. 

223.1.4  Всички асоциации, членуващи във ФИС, включително и членовете им 
регистрирани за акредитация, би трябвало да приемат и познават тези правила и 
санкции, които могат да бъдат обжалвани съгласно Устава и Международния 
състезателен Правилник на ФИС. 

223.2   Приложимост на санкциите 

223.2.1   Отделни лица 
Тези санкции се налагат на: 
- всички лица, които са регистрирани или акредитирани от ФИС или от 
организатора за състезание, публикувано в Календара на ФИС, без значение дали 
са в или извън рамките на състезателната зона и което и да е местоположение, 
свързано със състезанието и 
- всички лица без акредитация, намиращи се в рамките на състезателната зона. 

223.3   Наказания 

223.3.1   Извършването на нарушение може да води до следните наказания: 
- мъмрене – писмено или устно 
- отнемане на акредитацията 
- отказ на акредитация 
- парична глоба не по-голяма от 100 000 CHF 
- наказателно време 

223.3.1.1  Всяка членуваща във ФИС Национална Ски Асоциация отговаря пред ФИС за 
изплащането на глобите и съответните административни разходи, наложени на 
лица, за които са уреждали регистрация за акредитация. 

223.3.1.2  Лица, които не са обект на чл.223.3.1.1 също са отговорни пред ФИС за глоби и 
извършени административни разходи. Ако такива лица не заплатят тези глоби, те 
ще станат обект на отстраняване от разрешение за даване на акредитация за 
състезания на ФИС за период от 1 година. 

223.3.1.3  Плащането на глобите е със срок до 8 (осем) дни след налагането им. 

223.3.2  Всички състезатели, участвали в проявата могат да предмет на следните 
допълнителни наказания: 
- Дисквалификация 
- Промяна на стартовата позиция 
- Конфискуване на спечелените награди и други облаги в полза на организатора 
- Отстраняване от състезания на ФИС 

223.3.3  Състезател се дисквалифицира само, ако грешката му води до предимство за него 
с оглед на крайния резултат, освен ако правилникът не постановява друго в 
дадения случай. 
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223.4  Журито може да наложи наказанията предвидени в чл.223.3.1 и 223.2, но не може 
да налага глоба по-висока от 5 000 CHF или да отстрани състезател от състезание 
на ФИС, освен от това, в което е извършено нарушението. 

223.5  Следните наказания могат да се налагат устно: 
- мъмрене 
- отнемане на акредитацията за текущото състезание за лицата, които не са били 
регистрирани от организатора чрез собствената им Национална Асоциация 
- отнемане на акредитацията за настоящото състезание на лица, акредитирани от 
ФИС 

- отказ за акредитиране за текущото състезание за лица, които стоят в ограничения 
за състезатели и технически лица или друг район, свързан със състезанието. 

223.6  Следните наказания се налагат писмено: 
- парични глоби 
- дисквалификация 
- промяна на стартовата позиция 
- отстраняване от състезания 
- оттегляне на акредитацията на лица, които са били регистрирани от тяхната 
Национална Асоциация 
- оттегляне на акредитацията на лица, които са били акредитирани от ФИС 

223.7  Писмено наложените наказания трябва да се изпратят до нарушителя (ако не е 
състезател), на Националната Ски Асоциация и до Генералния секретар на ФИС. 

223.8  Всички дисквалификации се отбелязват в доклада на Арбитъра и/или доклада 
Техническия делегат. 

223.9  Всички наказания трябва да бъдат отбелязани в доклада на ТД. 

224  Процедурни указания 

224.1  Правомощия на Журито 
Журито на дадено състезание има право да налага санкции съгласно горните 
правила. Решенията се взимат с мнозинство. При равен брой гласове „за“ и 
„против“ решаващ е гласът на председателя на Журито. 

224.2  В рамките на състезателния район, особено по време на тренировка или 
състезание, всеки един от членовете на Журито с право на глас може да отправи 
устно предупреждение или да отнеме акредитация, издадена за текущото 
състезание. 

224.3  Колективни нарушения 
Когато няколко души са извършили едно и също нарушение по едно и също време 
и при еднакви обстоятелства, то тогава може да се счита, че решението на Журито 
се отнася за всички нарушители. Писменото решение, обаче трябва да съдържа 
имената на всички лица, за които то се отнася, а наказанието трябва да се наложи 
на всеки един от тях. Решението се връчва поотделно на всеки нарушител. 

224.4  Ограничения 
Лице няма да се санкционира, ако действията по налагането на санкцията срещу 
него не са започнали в рамките на 72 часа след нарушението. 
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224.5  Всяко лице, което е свидетел на предполагаемо нарушение се изисква да 
свидетелства по време на изслушването, организирано от Журито и самото Жури 
се задължава да вземе под внимание всички уместни доказателства. 

224.6  Журито има право да конфискува предмети при подозрение, че същите са били 
използвани за нарушаване на правилата във връзка със състезателната 
екипировка. 

224.7  Преди да му бъде наложено наказанието (с изключение на мъмрене и отнемане на 
акредитацията по чл. 223.5 и 224.2) обвиненият има право да се защити по време 
на изслушване, устно или в писмена форма. 

224.8  Всички писмени решения на Журито трябва да съдържат: 

224.8.1  Нарушението, за което се твърди че е извършено 

224.8.2  Доказателство за нарушението 

224.8.3  Правилото(ата) или нарежданията на Журито, които са били нарушени 

224.8.4  Наложеното наказание 

224.9  Наказанието трябва да съответства на нарушението. Изборът на кое и да е 
наказание, наложено от Журито, трябва да отчита смекчаващите и утежняващите 
обстоятелства. 

224.10  Обжалване 

224.10.1  Освен предвиденото в чл. 224.11, наказателното решение на Журито може да се 
обжалва в съответствие с текстовете в Международния състезателен правилник 
(МСП). 

224.10.2  Ако жалба не е подадена в съответствие с крайния срок, оповестен в МСП, 
наказателното решение на Журито остава окончателно. 

224.11  Следните решения на Журито не са обект на обжалване: 

224.11.1  Устни наказания, наложени според чл. 223.5 и 224.2 

224.11.2  Парични глоби по-малки от 1000 CHF (хиляда швейцарски франка) за първо 
нарушение и след това 2500 CHF за повторно нарушение от същия човек. 

224.12  За всички останали случаи обжалванията трябва да се подават до Комисията по 
жалбите, както е според МСП. 

224.13  Журито на състезанието има право да внесе препоръки до Комисията по жалбите, 
относно наказания от глоби надхвърлящи 5000 CHF и отстранявания от бъдещи 
състезания след това, в което е било направено нарушението (223.4). 

224.14  Съветът на ФИС има право да изпрати забележки до Комисията по жалбите във 
връзка с писмено наказателно решение на Журито. 
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224.15  Цена на процедурите 
Такси и парични разходи, включително пътни разходи (цена на процедурата) се 
калкулират съгласно възнаграждението на ТД и те се заплащат от нарушителя. В 
случай на изцяло или отчасти отпадане на решението на Журито, ФИС покрива 
изцяло всички разходи. 

224.16  Заплащане на парични глоби 

224.16.1  ФИС наблюдава заплащането на паричните глоби и процедурните разходи. 
Разходите по заплащането се считат за процедурни разходи. 

224.16.2  Всяка неизплатена глоба, наложена на нарушител се счита за дълг на 
Националната Ски Асоциация, на която нарушителят е член. 

224.17  Благотворителен фонд 
Всички парични глоби се изплащат в Младежкия спомагателен фонд на ФИС. 

224.18  Тези правила не се прилагат за което и да е нарушение на допинг правилата на 
ФИС. 

225  Комисия по жалбите 

225.1  Назначения 

225.1.1  От състава на Дисциплинарния под-комитет по правилата за съответната 
дисциплина (или Дисциплинарния комитет на съответната дисциплина, ако няма 
под-комитет по правилата) Съветът на ФИС назначава Председател и Заместник 
председател на Комисията по жалбите. Заместник председателят поема 
функциите на председател, когато Председателят е възпрепятстван или отстранен 
поради конфликт на интереси или предубеденост. 

225.1.2  Председателят назначава 3 членове на комисията по жалбите, като и той самият 
може да бъде един от тях, от Дисциплинарния под-комитет по правилата за 
съответната дисциплина (или от Дисциплинарния комитет за съответната 
дисциплина, ако липсва под-комитет по правилата) за всеки случай на обжалване 
или изслушване. Решенията се взимат чрез мнозинство. 

225.1.3  За да се избегне конфликт на интереси или предубеденост или тяхната поява, 
членовете назначени в комисията по жалбите не трябва да са членове на 
Националната Ски Асоциация, на която е член нарушителят, чиято жалба се 
разглежда. Освен това членовете на Комитета по жалбите трябва да докладват 
доброволно на председателя за наличие на конфликт на интереси или 
предубеденост за или против нарушителя. Лицата, които имат интерес и са 
предубедени трябва да се отстранят от Комисията по жалбите от председателя 
или при негово отстраняване – от Заместник председателя. 

225.2  Отговорности 

225.2.1  Комисията по жалбите провежда изслушвания само във връзка с жалби на 
нарушители или на Съвета на ФИС във връзка с решения на Журито на дадено 
състезание, или по повод на препоръки на Журито на дадено състезание за 
налагане на наказания по-големи от тези, предвидени в правилата по санкциите. 
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225.3  Процедури 

225.3.1  Жалбите трябва да бъдат решени в рамките на 72 часа от приемането им от 
Председателя, освен ако всички страни, участващи в обжалването се съгласят 
писмено за удължаване на времето. 

225.3.2  Всички жалби и отговори трябва да са в писмена форма, включително всяко 
доказателство, което се предоставя в подкрепа или против жалбата. 

225.3.3  Комисията по жалбите взима решение за мястото и формата на жалбата 
(конферентен телефонен разговор, среща, размяна на имейли). 
Членовете на комисията по жалбите се задължават да пазят конфиденциалност 
относно жалбата, докато не се оповести решението и да се консултират само с 
други членове от комисията по време на обсъждането. 
Председателят на Комисията по обжалването може да изиска допълнителни 
доказателства от която и да е от засегнатите страни, без да се създават условия 
за неравнопоставеност. 

225.3.4  Комисията по жалбите трябва да определи разходите за жалбата съгласно чл. 
224.15. 

225.3.5  Решенията на Комисията по жалбите могат да се обявяват устно в края на 
изслушването. Решението, заедно с обосновката се предава в писмена форма на 
ФИС, която го предава на засегнатите страни и техните Национални Ски 
Асоциации и всички членове на Журито, чиито решения са били обжалвани. В 
допълнение писменото решение трябва да бъде налично в офиса на ФИС. 

225.4  По-нататъшни обжалвания 

225.4.1  Решенията на Комисията по жалбите могат да се обжалват пред Съда на ФИС в 
съответствие с чл.52; 52.1 и 52.2 от Устава. 

225.4.2  Жалбите до Съда на ФИС се подават писмено и се приемат от Генералния 
секретар в съответствие със сроковете отбелязани в чл.52; 52.1 и 52.2 от Устава 
от датата на публикуването на решението на Комисията по жалбите. 

225.4.3  Жалба до Комисията по жалбите или до Съда на ФИС не отлага изпълнението на 
наказателно решение на Журито на състезанието, Комисията по жалбите или 
Съвета. 

226  Нарушение на санкциите 
Когато е налице нарушение на санкция, която е била наложена (според чл.223 от 
правилника или Антидопинговия правилник на ФИС), Съветът може да наложи по-
нататъшни и други санкции, които се считат за подходящи. 
При такива случаи някои или всичките от по-долните санкции могат да бъдат 
наложени: 

226.1  Санкции срещу отделни лица: 
- писмено порицание; 
и/или 
- парична глоба не по-голяма от 100 000 CHF 
и/или 
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- отстраняване от състезание на следващото ниво на санкция – например, ако се 
наложи 3 месечно отстраняване за използване на допинг, новото нарушение ще 
доведе до отстраняване за 2г; ако е било наложено 2г наказание,  следващото 
нарушение ще доведе до отстраняване до живот; 

и/или 
- отнемане на акредитация от отделни лица. 

226.2  Санкции срещу Национална Ски Асоциация 
- спиране на финансиране от страна на ФИС; 
и/или 
- отменяне на  бъдещи състезания на ФИС във въпросната държава; 
и/или 
- отнемане на някои или на всички права като член на ФИС, включително участие в 

състезанията от Календара на ФИС, право на глас по време на Конгрес на 
ФИС, членство в комисии на ФИС. 
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Раздел 2  
 
Общи правила за състезания по ски скок 

 
400  Организация 
 
401  Комитет на състезанието и служебни лица 
 
401.1  Членове 
  - ръководител на състезанието 
  - секретар на състезанието 
  - отговорник на шанца 
  - отговорник по измерване дължината 
  - отговорник по изчисленията 
  -. главен разпоредител 
  - отговорник по техническите съоръжения 
  - отговорник по екипировката 
  - отговорник по медицинско обслужване и първа помощ 

Допълнителни лица могат да се назначат от Комитета на състезанието при 
наличие на специфични нужди. 

 
401.2  Служебни лица и техните отговорности 
 
401.2.1 Ръководител на състезанието 

Той е отговорен за подготовката на всички технически и административни аспекти 
на състезанието. Той ръководи, контролира и наглежда работата на всички 
служебни лица. Той председателства техническата конференция в 
сътрудничество с Техническия делегат (ТД)/ Директора на състезанието (ДС). 
По указание на Журито той ръководи техническите аспекти по време както на 
официалната тренировка, така и на самото състезание. 

 
401.2.1.1 Секретар на състезанието 

Той е отговорен за цялата административна и секретарска работа, свързана със 
състезанието. Това служебно лице отговаря за подготовката на другите служебни 
лица, всички формуляри, списъци, и таблици, включително стартови списъци, 
списъци с резултати, протокол от техническата конференция и изготвяне на 
информационни бюлетини за състезанието. Секретарят на състезанието също 
приема протестите, подадени по време на състезанието и работи като секретар 
на Журито. 

 
401.2.1.2 Стартер 

Той е отговорен за правилното стартиране на всички участници от маркираната 
стартова зона по точен ред и в рамките на предвиденото стартово време. 
Когато състезател наруши правилото по стартовата процедура, стартерът трябва 
незабавно да докладва за това на Журито. 
На Зимни олимпийски игри, Световни първенства по ски и Световни първенства 
по ски полети се назначава допълнителен стартов съдия. Той трябва да 
контролира точното изпълнение на стартовата процедура и допуснатите 
нарушения. Той отговаря за недопускането на външни лица в стартовата зона. 
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Стартерът и неговият помощник са на подчинение на стартовия съдия. 
 
401.2.3 Отговорник на шанца 

Той е отговорен за подготовката на шанцата. Той координира и контролира 
работата на отговорниците по спускането и рампата за приземяване. По време на 
тренировката и състезанието той е в непрекъснат контакт с ръководителя на 
състезанието и постоянно го информира за състоянието на шанцата. 

 
401.2.3.1 Отговорник на засилката 
  Той е отговорен за подготовката на рампата за спускане и отскок. 

По време на състезанието този отговорник наблюдава и контролира цялата 
дължина на рампата за спускане и отскок. В случай на падане или препречване на 
спускането, Журито ползва информация от отговорника по спускането, за да 
определи дали да позволи на състезател да повтори скока си. 
Отговорникът по спускането може да постави помощник, който да подава сигнал, 
когато шанцата е свободна при шанци, които не са съоръжени с автоматични 
стартови светлини. Този помощник получава сигнал за започване на скок от 
ръководителя на състезанието. 

 
401.2.3.2 Отговорник на приземяване 

Той е отговорен за подготовката на приземяващата рампа и полето за спиране 
чрез ръчно утъпкване или поддържащи техники с подходящи ски (алпийски ски) 
или механична екипировка. Целта е създаване на оптимални условия за 
състезание. 

 
401.2.4 Форлойфери 

- Отговорник на форлойферите –  
той отговаря за организирането и координирането на пробните скокове с помощта 
на форлойферите по рампата за отскок непосредствено преди старта на 
тренировката, състезанието и по време на протичането му, както и поддържането 
на следите чисти при променлиеи атмосферни условия – напр. снеговалеж. Това 
служебно лице ще бъде информирано от Ръководителя на състезанието, за 
нужната бройка форлойфери и при какви условия те ще бъдат използвани. 
- Форлойфери –  
Националната ски асоциация на респективния организатор е отговорна за 
наемането на осем (8) за СК и шест (6) за всички останали състезания 
квалифицирани скачачи. Тези скачачи могат да не представляват част от 
официалното състезание. Всеки един от тях трябва да е подготвен да стартира от 
стартовата площадка, посочена от Журито за съответния състезателен кръг. 
Възрастовите ограничения, важащи за състезателите съобразно правилата, 
важат и за форлойферите. 
Минималната възраст за ски полети е 18 години. 
Форлойферите трябва да бъдат регистрирани от своята Национална Ски 
Асоциация, да са подписали ФИС декларация, трябва да покриват всички 
критерии на чл.215 от правилника, както и да съблюдават всички останали 
правила от този правилник и ФИС. 
Журито може да назначи допълнителни форлойфери от неквалифициралите се 
състезатели, но те трябва да са регистрирани от съответната Национална Ски 
Асоциация съгласно чл. 215 от Правилника. 

 
401.2.5 Отговорник по измерване на дължината на скока 
  Отговорностите на този пост са както следва: 
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- точно поставяне на маркировката за дължина от двете страни на рампата за 
приземяване (чл. 415.1) 

- поставяне на измервачите и секретаря по вписване на дължината според 
Международния ски правилник (чл. 404.2.1 и 404.2.2). 

Отговорникът по измерване на дължината трябва да контролира усилията на 
измервачите. Той трябва да подреди измервачите в такъв ред, че по-неопитните 
да се намират на точка „Р” от рампата за приземяване. Той трябва постоянно да 
получава информация от измервачите на дължината на скоковете, както и да 
съблюдава дали тази информация се предава на секретариата и говорителя за 
зрителите. 
Преди състезанието, отговорникът по измерване на дължината трябва да 
инструктира измервачите за съответната техника на измерване, която ще се 
използва. 
Всеки измервач трябва задължително да присъства по време на тренировката 
преди състезанието, за да може да получи съответните инструкции от 
отговорника по измерването на дължината. Отсъствието от тренировката 
изключва измервача от изпълнение на функциите му на измервач по време на 
състезанието. 

 
401.2.6 Отговорник по изчисленията 

Той отговаря за изчисленията на резултатите. Заедно с помощниците си 
отговорникът по изчисленията е отговорен и за бързото събиране на основните 
данни от резултатите и извършването на бързо и точно изчисление. 

 
401.2.7 Главен разпоредител 

Той отговаря за недопускането на външни лица в състезателната зона и 
локализирането им на безопасно разстояние, така че да не се пречи или 
нарушава работата на служебните лица. Специфичните му задължения включват: 
- да следи за допускането само на служебни лица до съдийската кула и 

треньорската платформа 
- да осигури подходящо изградена и ограничена с предпазни мрежи зона за 

журналисти и фотографи 
- преди състезанието да провери дали входовете, трибуните и останалите 

съоръжения за състезатели, служебни лица и зрители са точно маркирани, 
оградени и са в изправност 

- да осигури достъп до рампата за отскок само на оторизиран персонал. Не се 
разрешава достъпа до тази част от шанцата на официални лица от отборите и 
членове на медии/пресата. 

Забранява се даването на информация на състезателя, който се готви за скок 
чрез помощта на техническата екипировка. Позволява се даване на информация 
от страна на организатора. 

 
401.2.8 Отговорник по техническите съоръжения 

Той е отговорен за контрола и правилното функциониране на всички технически 
системи и уреди, използвани по време на състезанието. Това служебно лице 
трябва да осигури нормалната работа на: 
- уредите, измерващи и показващи дължината на скока, рампата за отскок и 

скоростта на вятъра 
- осветлението на шанцата 
- всички системи по охлаждане/замразяване на следите за засилване 
- вътрешните телефонни или радио комуникационни линии 



 37 

- електронното показване на стартовите номера, дължината на скоковете, 
точките за стил и общите точки, давани за всеки участник. 

401.2.9 Отговорник по екипировката 
Той е отговорен за доставката на екипировката, нужна на ръководителя на 
състезанието. Отговорникът по екипировката трябва също да работи в близко 
сътрудничество с ръководителя на състезанието преди началото му, за да се 
осигури наличието на нужните уреди и екипировка по време на неговото 
протичане. 

 
401.2.10 Отговорник по медицинско обслужване и първа помощ 

Той отговаря за даването на първа помощ за всички зрители, състезатели, 
служебни лица и т.н. по време както на официалната тренировка, така и през 
състезанието. Това служебно лице също отговаря за задействането на спешни 
процедури по транспортиране до лечебни заведения. Специфичните му 
задължения включват сформирането на подготвени медицински екипи и 
доставката на необходимата медицинска екипировка по време на официалната 
тренировка и състезанието. 

 
402  Жури 
 
402.1  Членове 
 
402.1.1 Журито се състои от следните членове 
  - Технически делегат (ТД) 
  - Ръководител на състезанието 
  - Асистент на ТД 
 
402.1.2 Задължения 

 Журито трябва да проследи дали цялото състезание, включително и 
официалните тренировки са организирани и проведени според изискванията на 
Международния състезателен правилник (МСП). 

 Журито трябва да реши: 

402.1.1 От каква максимална дължина на рампата за отскок трябва да стартират 
скачачите. 

 Дължината на рампата за отскок трябва да се определи по такъв начин, че да се 
използва пълния капацитет на шанцата. 
За състезанието, Журито се задължава да направи заседание, щом като даден 
скок е достигнал 95% от установения размер на шанцата, за да се определи дали 
да продължи кръга от скокове. Журито трябва да реши дали провеждащият се в 
момента кръг да бъде продължен със същата скорост на спускане или трябва да 
бъде отменен и повторен от по-ниска стартова врата. 
Ако скоковете са твърде къси, кръгът може да бъде спрян, отменен и стартиран 
отново от по-висока врата. 

402.1.2.2 При какви условия на вятър (скорост) може да се позволи старт на скачач. 
 
402.1.2.3 Нуждата от прекъсване, отлагане или отмяна на състезанието. 
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402.1.2.4 За стартовия ред на състезател, който или е закъснял да пристигне на старта 
поради „независещи от него обстоятелства”, или повтарящ опита си след 
попречване. 

 В случаи, когато Журито неможе да се произнесе незабавно скокът или 
повторният скок може да се проведе условно. Решението трябва да се оповести 
публично. 

 
402.1.2.5 Всички протести, дисквалификации, наказания и въпроси по време на 

състезанието, които не са засегнати или изцяло засегнати от Международния 
състезателен правилник. 

 
402.1.3 Решения 
 
 Всички решения на Журито трябва да се вземат след открито гласуване, като се 

води протокол, в който те се вписват. Всеки от членовете има право на един глас. 
Всички решения на Журито изискват просто мнозинство. 

 Членовете трябва да гласуват (съгласие или отхвърляне, въздържане не е 
възможно) със следните изключения: 
- член е възпрепятстван да гласува поради „независещи от него обстоятелства” 
 
В случай на равенство, съответният председател на Журито има решаващ глас. 

 
402.2 Ръководство на състезанието 
  
402.2.1 На ЗОИ, СП, СПСП, СП за юноши и  ГПС (Гран При скокове) Журито се състои от 

следните членове: 
 - Рейс Директор (РД) 
 - Технически делегат (ТД) 
 - Ръководител на състезанието и 
 - Асистент на ТД 
 -  Контрол на екипировката 
 
402.2.2 На състезания за Континентална купа и ФИС купа Ръководството на състезанието 

се състои от следните членове: 
 - Координатор на купата  
 - Технически делегат (ТД) 
 - Ръководител на състезанието и 
  - Асистент на ТД 

402.2.3 н 
 -  Рейс Директор (РД) на FISU  
 - Технически делегат (ТД) – Председател Журито 
 - Ръководител на състезанието и 
 - Асистент на ТД  
 
403 Служебни лица на ФИС за Журито и ръководството на състезанието 
 
403.1 Технически делегат (ТД) на ФИС 
 
403.1.1 За всички състезания по Ски скокове от календара на ФИС се назначава 

Технически делегат (назначаване чл. 405). ТД е отговорен за това, дали 
състезанието се провежда според правилата на МСП и съответните състезателни 
правила при Купата. На Зимни олимпийски игри, Световни първенства по ски, 



 39 

Световни първенства по ски полети, Световни първенства по ски за юноши, 
Световна купа, Гран При и Континентална купа Техническият делегат по принцип 
не може да бъде член на Националната ски асоциация, която е домакин, обаче 
Съветът на ФИС може да направи изключения за това правило. 

 ТД е задължен да се съгласява с решенията на Комитета по скокове и трябва да 
притежава валиден лиценз по време на назначението си. 

 
403.1.2 Изисквания и квалификация 
 Всеки кандидат за ТД трябва да притежава солидна квалификация в подкрепа на 

този служебен пост.  Всеки кандидат за ТД трябва да бъде ако е възможно съдия 
по ски-скокове и трябва да е способен да общува ясно на един от официалните 
езици на ФИС. Националната ски асоциация, към която принадлежи кандидата за 
ТД подава сведения за квалификацията му до Под-комитета по служебни лица, 
правила и контрол за проверка. Периодът за квалификация на нов кандидат е три 
години. Когато се започне такъв квалификационен период кандидатът трябва да е 
под 43 години. Комитетът по скокове може да направи изключения за това 
правило при добре аргументирани случаи, при които Националната ски асоциация 
изпраща молба за допускане на кандидата. 

 Ръководството за квалификация на ТД, ратифицирано от Съвета на ФИС е 
валидно за сертифицирането на един ТД. Кандидатите за ТД нямат право на 
възстановяване на разходите си по време на квалификационния период. 

 
403.1.3 Изпит и лицензиране 
 След изпълнението на всички изисквания по квалификацията, кандидатът се 

допуска до изпит. Ръководството за изпит на кандидат за ТД към ФИС, което е 
утвърдено от Съвета на ФИС е валидно за този изпит. 

 След преминаване на изпита кандидатът получава лиценз; този лиценз се състои 
от книжка и значка на ТД. 

 
403.1.4 По-нататъшна квалификация и анулиране 
 За запазване на лиценз на ФИС, всеки ТД трябва да участва в сертификационен 

курс към ФИС, който се организира на всеки две години. 
 Лиценз на ТД ще се анулира ако Технически делегат не успее да упражни 

функциите си в две последователни години без оправдателна причина. Повторно 
назначаване и сертифициране е възможно само, след като ФИС получи писма-
подкрепа от председателя на Националната ски асоциация на засегнатия ТД и от 
водещия инструктор на курса, с които да се потвърди успешното участие на ТД в 
сертификационния курс на ФИС за ТД. Повторното назначаване трябва да се 
потвърди от Под-комитета за служебните лица, правилата и контрола. 

 Ръководство за по-нататъшна квалификация и анулиране, което е утвърдено от 
Съвета на ФИС е валидно за квалификационните курсове за ТД. 

 
403.1.5 Задължения 
 
403.1.5.1 Преди състезанието 

Проверката, която трябва да се направи от ТД включва следните точки: 
- трябва да се провери организацията на състезанието, условията по 

настаняване, храна, транспорт, подготовка за медиите и работни условия 
- трябва да се провери шанцата (ите), подготовката на шанцата, 

съответствието между моментното състояние на шанцата и нейния 
сертификат, сигурността на скачачите и измервателните уреди. Контролира 
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измерването на дължини, ширини и наклони. Контролира оперативните 
елементи и инсталации, определени от доклада на ТД. 

- техническото и организационно планиране за състезанието. ТД трябва да 
оцени работните условия за съдиите, измервачите на дължината и 
секретариата, това служебно лице също трябва да: 

- оцени комуникационната мрежа (телефон и радио), местата за треньори, 
електронното табло, стартовите светлини, стартовия контрол, службата за 
първа помощ и контрола върху зрителите. 

- контролира всички технически устройства 
- състезателната програма. Проверката трябва да включи тренировъчните 

времена, техническата конференция, графика на състезанието, допинг 
контрола, контрол на екипировка и церемониите по награждаване. 

- контролира сертификатите за правоспособност на съдиите и потвърждение за 
тяхното назначение 

ТД има правото да иска каквато и да е помощ от организационния комитет, в 
зависимост от нуждите за изпълнение на тези задачи. 

 
403.1.5.2 По време на състезанието 

ТД има задължението да осигури протичането на състезанието според 
изискванията на Международния състезателен правилник. Той трябва да 
присъства по време на цялото състезание и трябва да се намира в кулата на 
съдиите. От особена важност е ТД да има директна комуникационна линия с 
Журито, като по този начин ще се създадат условия за бързи и точни решения на 
Журито. 
Когато се появи проблем, който или не е  изцяло засегнат от Международния 
състезателен правилник, или се постави от някой от членовете на Журито, то 
тогава ТД трябва да инициира обсъждането му и процеса по взимане на решение 
по този проблем. 

 
403.1.5.3 След състезанието 

Незабавно след приключване на състезанието ТД трябва да изпрати доклад по 
всички аспекти на състезанието; докладът трябва да е изготвен според одобрения 
вид, със съответните допълнителни коментари. Този доклад трябва да включва, 
без да ограничава обсъждането на подготовката на организатора, подготовката 
на шанцата и оценка на състезанието, списък с финалните резултати и пълен 
протокол от всички заседания и решения на Журито. Протоколът е наличен он-
лайн. 

 
403.2  Рейс директор (РД) на ФИС 

Този професионалист се назначава от ФИС за състезания от най-висока 
категория (виж чл. 402.1.2). Той трябва да притежава лиценз на ТД за Ски 
скокове.  

403.2.1 Задълженията на Рейс директора включват: 
- Представлява интересите на ФИС. 
- Насрочва и осъществява инспекции. 
- Осъществява надзор по коректното изпълнение на договора от страна на 

Организатора. 
- Съблюдава за точното протичане на състезанието според правилата на ФИС 

и докладва на съответния Технически комитет. 
- Отговорности по координирането на всички лица и страни. 
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- Координация на всички решения, касаещи отлагане и/или отмяна на 
състезание и последващите решения за новото им насрочване. 

 
РД има правото да изисква каквато и да било помощ от организатора, за да 
изпълни тези задачи.  

 
403.3  Асистент на ТД 

Асистентът на ТД трябва да притежава валиден лиценз на ТД за Ски скокове. 
Допълнително той е отговорен за следните специфични функции: 
- Проверка на валидността на сертификата на шанцата след пристигане 
- Отговорност по коректната и надлежна подготовка на съоръженията (зона за 

състезатели, лифт, зона за загряване, стартова зона, засилка, маса, 
приземяване и зона за спиране). 

- Инспектира съоръженията, гарантиращи безопасност (огради, парапети). 
- Връзка с треньорите 
- Попълване на протокола на ТД заедно с необходимите коментари. 

 
403.4  Асистент на РД 

Той се номинира от ФИС за състезания от най-висока категория (виж чл.202.2.) 
Той трябва да притежава лиценз на ТД за Ски скокове и се назначава от РД за 
изпълнение на специфични задачи включително: 
- местоположение на техническите системи за измерване на скоростта при 

спускане по рампата за отскок, както и измерване скоростта на вятъра. 
- Контрол и мониторинг на техническите системи. 
- Координира и ръководи стартовата процедура. 

 
403.5  КОК/ФИС купа координатор 

Това официално лице се номинира от ФИС за Континентална купа и ФИС купа 
(виж чл.202.2.2). Той трябва да притежава лиценз на ТД за Ски скокове. 

403.5.1 Задълженията на КоК/ФИС купа координатора включват: 
- Представлява интересите на ФИС. 
- Осъществява надзор по коректното изпълнение на договора от страна на 

Организатора. 
- Съблюдава за точното протичане на състезанието според правилата на ФИС и 

докладва на съответния Технически комитет. 
- Отговорности по координирането на всички лица и страни. 
- Координация на всички решения, касаещи отлагане и/или отмяна на 

състезание и последващите решения за новото им насрочване. 
 
Има правото да изисква каквато и да било помощ от организатора, за да изпълни 
тези задачи.  

 
403.6  Контрол на екипировката 

Това официално лице се номинират от ФИС за СК, КоК и ФИС купи (виж 
чл.402.2.1). Той трябва да притежава лиценз на ТД за Ски скокове. 

403.6.1 Задължения на контрола на екипировка: 
- Отговорности по правилната подготовка и поддръжка на необходимите уреди 

за контрол на екипировката. 
- Контролира екипировката на състезателите, записва всички измервания и 

докладва на Журито. 
 

 



 42 

404  Съдии и рефери 
 
404.1  Съдии по скоковете 
 
404.1.1 Съдиите по скоковете се назначават за всички състезания, които се провеждат от 

календара на ФИС (назначаване чл. 405). На това ниво трябва да присъстват 5 
съдии по скокове. Тези съдии трябва да притежават валиден лиценз на ФИС, а 
един от тях може да бъде признат като кандидат за съдия по скокове. 

 Мандатът на съдиите по скокове се базира върху инструкциите и правилата, 
изработени от Под-комитета за служебни лица, правила и контрола. 

 
404.1.2 Изисквания и квалификация 
 Лицата, кандидатстващи за сертификат като съдии по скокове трябва да имат 

минимум три години практически опит като съдии на национално ниво. 
Националната ски асоциация на кандидата предава информация за 
квалификацията му на председателя на Под-комитета по служебните лица, 
правилата и контрола. Председателят на Националната ски асоциация на 
кандидата е отговорен за предаването на информация в писмена форма, 
отчитаща опита и знанията на кандидата относно Ски скока, необходими за 
квалификацията му като лицензиран съдия по скоковете. 

 Квалификационният период на кандидата трябва да бъде минимум от две години. 
Националната ски асоциация носи отговорност за подготовката и практическото 
оценяване на кандидата по време на този период. Преди започването на 
квалификационния период кандидатите немогат да бъдат по-възрастни от 43 
години. В приемливи случаи Националната ски асоциация може да подаде молба 
от името на кандидата до Под-комитета за служебните лица, правилата и 
контрола за изключение от това правило. 

 След като се квалифицира, кандидатът за съдия по скокове трябва да е запознат 
с всички аспекти на Ски скока. Той трябва да знае следното: 
- оптималните аеродинамични позиции на полет и поредността от действия от 

момента на полета до приземяването и спирането 
- стандартите за позиция и движение по време на полета, приземяването и 

спирането (чл. 431) 
- наказателните точки за грешки по време на полета, приземяването и 

спирането (чл. 431.2). 

Всички кандидати трябва да притежават добри комуникативни способности поне 
на един от официалните за ФИС езици. 
Ръководството за квалификация като Съдия по скокове, одобрено от Съвета на 
ФИС е валидно за сертификацията. Кандидатите за съдии по скокове немогат да 
възвърнат разходите си по време на квалификационния период. 

 
404.1.3 Изпит 

След като се изпълнят всички изисквания по квалификацията, наблюдателят от 
Националната ски асоциация информира председателя на Под-комитета по 
служебните лица, правилата и контрола за доброто изпълнение на 
квалификацията от страна на кандидата. По същото време председателят на 
Националната ски асоциация също информира председателя на ФИС по 
оценяване на кандидатите за международни съдии за протичането на 
практическия изпит. 
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По време на практическия изпит кандидатът неможе да бъде на повече от 45 
години. За практическия изпит на Съдии по скокове се използва правилник, 
одобрен от Съвета на ФИС. 

 
404.1.4 Лиценз 

След преминаване на практическия изпит кандидатът получава лиценз; той се 
състои от книжка за съдия по скокове и съдийска значка на ФИС. В книжката се 
записват всички оценки и участия в курсове на ФИС. 
Единствено асистентът на ТД, друг член на Журито или отговорник по обучението 
имат право да потвърдят назначенията или участията в книжката на съдията по 
скокове. 

 
404.1.5 По-нататъшна квалификация и анулиране 

Всички лицензирани съдии по скокове трябва да участват всяка година в 
международен или национален опреснителен курс. Ръководството за по-
нататъшна квалификация, одобрено от Съвета на ФИС е валидно за тези курсове. 
Съдията по скокове може да бъде лишен от изпълнение на функциите си на 
международни състезания при следните обстоятелства: 
- Съдията не може да покаже доказателство за съдийски назначения или 

активност. 
- Съдията не участва в опреснителен курс за съдии за период от две 

последователни години. 

Възвръщането на съдийския лиценз на ФИС е възможно след успешно изкарване 
на международен съдийски курс и получаване на писмени препоръки от 
националния наблюдател и от главния инструктор, както и потвърждение от Под-
комитета за служебните лица, правила и контрол. 
Когато съдия по скоковете достигне 60 години, той автоматично отпада като 
съдия поради пенсиониране. Обаче, той може да продължи да функционира като 
съдия по скокове за състезания на ниво „Континентална купа”, „ФИС купа” и 
„международни състезания” до навършване на 65 години, както и на национални 
състезания за националната си федерация. 
 

404.1.6 Задължения 
 
404.1.6.1 Съдията по скоковете трябва да следва фундаменталния принцип да оценява 

всички скокове обективно като експерт. Чрез назначаването на определени лица 
за съдии по скоковете ФИС подчертава своята увереност, че тези съдии ще 
следват правила на поведение, най-добре прилягащи на възможностите им. От 
съдиите се очаква да извършват следното: 
- да се подготвят за състезания с практика на шанца през целия ски сезон 
- да се стремят да оценят всеки скачач обективно и безпристрастно 

Съдиите по скокове се нуждаят както от постоянна практика, така и от множество 
състезателни назначения на различни шанци. Когато съдийстват по време на 
състезание съдиите трябва: 
- да присъстват в отделението на съдиите по време на тренировките 
- да са запознати с аспектите на шанцата и отреденото им място в съдийската 

кула 
- да са запознати със системата за присъждане на точки за стил 
- да са на позиция навреме преди старта на пробния кръг на състезанието. 
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404.1.6.2 Съдията по ски-скок трябва да дава оценка за всеки скок независимо от 
останалите съдии и служебни лица според изискванията на Международния 
състезателен правилник (чл. 430). 

Той не трябва да използва или притежава каквито и да са средства за 
комуникация с други хора. съдията по ски-скок трябва да вписва определеното от 
него точково намаление лично и без помощ в информационната система и/или по 
начин с отбелязване чрез карта. В случай на несъответствие, съдийската оценка, 
въведена в системата е окончателна. 
По време на цялото времетраене на оценяване на съответния състезател 
оценката може да бъде обявена и коригирана. 

 
404.2  Служебни лица по измерване на дължината на скока 

На всички състезания, включени в календара на ФИС измерените дължини на 
скокове трябва да бъдат обявени от измервачи на дължината (виж чл.432.1 и 
чл.432.2). Всяка Национална Ски Асоциация участваща в дадено състезание 
може да номинира един измервач на дължина при положение, че въпросният 
съдя притежава необходимата квалификация и изпълнява своите задължения по 
време на всички тренировъчни сесии. Ако бъдат назначени чужденци за 
измервачи, те не следва да получат финансови компенсации за назначението си 
от организаторите. 

 
404.2.1 Измервачи на дължината на скока 

Те заемат места странично от рампата за приземяване на подготвени позиции зад 
дистанционните табла от зоната за измерване, посочени им от отговорника на 
измервачите. Ако бъдат назначени чужденци за измервачи, то те трябва да бъдат 
поставени на измерваните зони, които лежат между сегмента за приземяване К-
точката до съответния размер на шанцата (w) и това трябва да стане чрез 
жребий, който се контролира от отговорника на измервачите на дължината. 

Измерваната зона от измервач не трябва да надхвърля следните граници: 
до 60% w(размера на шанцата-HS)  на всеки 5 метра; 
от 60% w до 80% w    на всеки 4 метра; 
от 80% w до размера на шанцата  на всеки 3 метра. 

 Всеки измервач има ясната отговорност да наблюдава само тази измерваща 
зона, за която е назначен и да посочва местата на приземяване в измервателната 
му зона незабавно, както и да ги предава ясно на секретаря за вписване (според 
чл. 432.2), независимо от действията на хората около него. 
На Олимпийски зимни игри, Световни ски първенства, Световни първенства по 
ски полети, Световни първенства по ски за юноши и Световна купа, Гран при, 
Континентални купи и състезания за купи на ФИС  се използва видео измерване 
на дължината, така че измервачите, които са поставени по рампата за 
приземяване от видео дистанционното измерване ще започнат работа само при 
технически срив на видео измерването. 
Измерваната дължина, към която са прикрепени измервачите може да бъде до10 
м дълга, като измервачите трябва да застанат на по-високо място встрани. В 
допълнение трябва да има поставени напречни линии, които да маркират всеки 5 
м от рампата за приземяване. 

 На Олимпийски зимни игри, Световни ски първенства, Световни първенства по 
ски полети, Световни първенства по ски за юноши и Световна купа, Гран при 
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измерването може да се извършва без измервачи само ако е осигурен запис на 
всички скокове. 

 

404.2.2 Секретар на дължината на скока 
 Секретарят на дължината на скока трябва да е поставен на подходящо място от 

рампата за приземяване срещу измервачите, но положението му да е такова, че 
да може да получава отчетените дължини. Секретарят е отговорен за точното 
записване и докладване на дължините, подадени от измервачите. В края на 
състезанието секретарят трябва да предаде оригиналната таблица с попълнените 
дължини на секретаря на състезанието за обработка и последна проверка от 
изчислителния екип. 

 
405 Назначения, заплащане и застраховане на служебните лица на 

състезанието 
 
405.1 Назначения 

 ФИС назначава подходящи служебни лица за международните състезания по Ски 
скок. Съдия може да не бъде назначен ако негов роднина участва в състезанието 
(внуци, родители, деца, брат, сестра, съпруг, съпруга). 

 
405.1.1 Олимпийски зимни игри (ОЗИ), Световни първенства по ски (СП), Световни 

първенства по ски полети (СПСП) и Световни първенства по ски за юноши (СПЮ) 
 
 За ЗОИ, СП и СПСП: 

- ТД 
- РД 
- асистент на ТД 
- асистент на РД 
- отговорник по измерване на дължината 
- шест съдии за скок 

 
Пет по време, когато съдиите по скока ще съдийстват за съответните състезания 
по ски скок на ЗОИ  и СП, или за съответните състезателни дни на СПСП, като 
редът се определя чрез жребий. 
Шестият съдия на скока за съответното състезание или състезателен ден ще 
изпълнява ролята на стартов рефер или рефер на линия за падане. 

 
  За СПЮ: 

- ТД 
- асистент  на ТД 
- отговорник по измерване на дължина 
- двама видео измервачи на дължина и 
- пет съдии на скока. 

Назначаването на всички споменати служебни лица за състезанието се извършва 
от Съвета на ФИС. 
Назначените съдии по скока трябва да принадлежат към различни ски асоциации. 
Един от съдиите на скока трябва да е член на ски асоциацията на страната 
организатор. 
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405.1.2 Световна купа и Ски скок състезания за Гран При (СК, ГП) 
- ТД 
- РД 
- асистент на ТД 
- асистент на РД 
- четирима чужди съдии за скока и  
- един съдия за скока от страната домакин. 

 
Под-комитетът за служебните лица, правилата и контрола назначава ТД и 
неговия помощник за състезанието по име и определя кои четири национални ски 
асоциации могат да номинират за назначаване по един от квалифицираните си 
съдии за скок. 
Националната ски асоциация на страната домакин номинира последния съдия за 
скока от списъка с квалифицираните си съдии за скок. 

 
405.1.3 Състезания по ски скок за Континентална купа (КоК) 

- ТД 
- координатор на КоК 
- асисттент на ТД 
- един чуждестранен съдия на скока 

 
Под-комитетът по служебните лица, правилата и контрола назначава ТД и 
неговия помощник и определя коя национална ски асоциация може да номинира 
един от квалифицираните си съдии на скока за даденото състезание. 
Националната ски асоциация на страната домакин номинира останалите пет 
съдии на скока. 

405.1.4 ФИС купа 
ФИС номинира Координатора за ФИС купа. Под-комитетът по служебните лица, 
правилата и контрола назначава ТД и неговия помощник. Националната ски 
асоциация на страната домакин номинира  5 съдии за скока. ТД, неговия 
помощник и 5 съдии за скока. ТД, асистентът му и петте съдии трябва да 
притежават валиден лиценз на ФИС по време на назначението си. 

405.1.5 Международни състезания на ФИС (ФИС) 
Националната ски асоциация на страната домакин номинира ТД, неговия 
помощник и 5 съдии за скока. ТД, помощникът му и петте съдии трябва да 
притежават валиден лиценз на ФИС по време на назначението си. 

 
405.2  Назначаване на заместници 

Когато назначено от ФИС служебно лице неможе да присъства на състезанието и 
изпълнява изискванията за „непредвидени обстоятелства”, то се замества. За 
ЗОИ, СП, СПСП, СПЮ, СК, ГП и КК назначаването на заместник трябва да се 
потвърди от офиса на ФИС. 

 
405.3  Поемане на разходите 

Организационният комитет на състезанието е отговорен за поемане на разходите 
за пътуване и настаняване до следната величина: 

 
405.3.1 Пътни разходи 

- билет първа класа за влак 
- самолетен билет за дълго разстояние (икономична класа) 
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- или 0.70 CHF на километър с автомобил (пътни разходи от и до гара или 
летище). 

- разходи за паркинг 
Преди пътуването си, назначеното служебно лице трябва да обсъди с 
организатора начина на пътуването си (влак, самолет или автомобил). 

 
405.3.2 Дневни 

100 CHF на ден пътуване до и от мястото на състезанието. ТД и помощникът му 
взимат допълнително по 100 CHF на ден по време на състезанието ако то е от 
ранга на ЗОИ, СП, СПСП, СК и ГП, КК и СПЮ и ако е необходимо за състезания 
за Купа ски скок на ФИС (виж 405.4.5). 

 
405.3.3 Настаняване 
  В безплатни стаи с храна в адекватен хотел по време на състезанието. 

Престоя по време на състезанието трябва да се координира с Организационния 
комитет, включително и за дните на официалните тренировки. 

405.3.4 Разходи за виза 
Разходите по издаване на виза трябва да се заплатят от организатора. Подлежат 
на възстановяване и пътни разходи до и от посолство/консулски отдел съобразно 
чл.405.3.1 

 
405.4 Поемането на горепосочените разходи се прилага за служебни лица и 

състезания, както следва: 
 
405.4.1 ЗОИ, СП и СПСП 

- ТД 
- асистент на ТД 
- асистент на РД 
- отговорник по измерване на дължина 
- шест съдии на скока 

 
405.4.2 СПЮ 

- ТД и 
- асистент на ТД 

 
На Световни първенства по ски за юноши поемането на разходите се 
осъществява според правилата за тези първенства, както следва: 

- отговорник по измерване на дължината 
- пет съдии за скока 

405.4.3 Световна купа и Гранд при (СК и ГП) 
- ТД 
- асистент на ТД 
- асистент на РД 
- пет чуждестранни съдии на скока 

405.4.4 Състезания за КОК 
- ТД 
- помощник на ТД и 
- един чуждестранен съдия на скока 
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405.4.5 Състезания за ФИС купа ски скок и ФИС международни състезания по ски скок 
- Координатор на ФИС купа 
- Номинирания чуждестранен ТД, Асистент ТД и съдии 

 На назначения чуждестранен ТД, помощника му и съдиите на скока се заплаща 
според чл. 405.3.2. 

 
405.4.6 Национални назначения на служебни лица на ФИС за Купа на ФИС и 

международни състезания 
 За назначените ТД, помощника му и петимата съдии на скока, Националната ски 

асоциация, респективно организационният комитет са отговорни за поемането 
поне на пътните разходи, пълно хранене и настаняване по време на състезанието 
според националните правила. 

 ТД и помощника му получават (освен разходите) поне дневни пари за един ден. 
 
406 Възрастово разпределение на състезателите 
 
406.1.1 За състезанията по ски скок на ФИС са установени две възрастови групи: 
 - Юноши I и II 

- Юноши до 20 г. до 1 януари от съответната календарна година 
- Мъже: всички състезатели над възрастовата граница за юноши 
 

Юноши I Юноши II 
Сезон Години на раждане Години на раждане 
2019/20 2005, 2006,2007 2002,2003,2004 
2020/21 2006,2007,2008 2003,2004,2005 
2021/22 2007,2008,2009 2004,2005,2006 

 
ЮЗОИ 2020 Години на раждане 2002,2003,2004 

 
  Световно първенство за юноши 

Състезателят трябва да е навършил 16 години преди края на въпросната 
календарна година (1ви януари – 31ви декември) . 
 
Сезон Възраст Години на раждане 
2019/20 16-20 2000,2001,2002,2003,2004 
2020/21 16-20 2001,2002,2003,2004,2005 
2021/22 16-20 2002,2003,2004,2005,2006 

 
ЗОИ, СП, СПСП, СК, КоК, ФИС купа 
Състезателят трябва да е навършил 16 години преди края на въпросната 
календарна година (1ви януари – 31ви декември) . 
 
Сезон Години на раждане 
2019/20 2004 и по-рано 
2020/21 2005 и по-рано 
2021/22 2006 и по-рано 

 
406.2 На ОЗИ, СП и СПСП, всички състезатели стартират в една възрастова група. За 

СПЮ възрастовите правила са както в чл. 406.1. 
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406.3 При всички останали международни състезания по ски скок могат да се определят 
отделни възрастови групи. Формулярът за участие трябва да информира 
участниците за установяването на различните възрастови групи. 

 
406.4 Състезателите юноши могат да участват в групата на мъжете при положение, че 

тяхната национална ски асоциация ги е включила в списъка на тази категория. 
Обаче юношите, които желаят да участват в тази категория трябва да притежават 
уменията за състезаване в нея. 

410 Шанца 
 
411 Норми за изграждане на шанцата 
 
411.1 Класификация на шанците според размера 
 Класификацията на шанците се определя от разстоянието на точка L (HS): 
 Шанците се класифицират спрямо размера си както следва: 
 

Размер Ширина HS Ширина w  
Малка шанца До 49 м. До 44 м. 
Средна шанца От 50 м. до 84 м. От 45 м. до 74 м. 
Нормална шанца От 85 м. до 109 м. От 75 м. до 99 м. 
Голяма шанца 110 м. и по-големи 100 м. и по-големи 
Шанца за полети 185 м. и по-големи 170 м. по-големи 

 
Големи шанци, при които разликата във височина между платформата за 
излитане и най-ниската точка надвишава 88 м. няма да бъде хомологирана от 
ФИС. 
При строеж на „шанци-близнаци” разликата в размера на шанците (HS) трябва да 
бъде най-малко 25 м. 

 
411.2 Геометрични елементи на шанцата (фиг.1) 
 Рампа за отскок 
 А  най-висока стартова точка 
 B най-ниска стартова точка 
 Е1  начало на дъгата на радиуса 
 Е2 край на дъгата, начало на платформа за излитане 
 Т край на платформа за излитане 

е1 дължината на рампата за отскок от най-високата стартова точка до 
началото на платформата за излитане 

е2 дължина на засилката от най-ниската стартова точка до ръба на масата за 
излитане 

еs дължина на зоната за старт 
t дължина на платформата за излитане 
ɣ градиент от правия отрязък от рампата за отскок 
α градиент на платформата за излитане 
r1 радиус на кривата от рампата за отскок до платформата за излитане 
 
Профил на рампата за приземяване 
Т ръб на рампата за отскок 
s височина на рампата за отскок 
Р начало на рампата за приземяване 
К конструкционна точка (точка на платформа) 
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L край на рампата за приземяване 
U начало на полето за спиране 
HS измереното разстояние (размер на шанцата) от ръба на масата до края на 

рампата за приземяване L 
w измерена дължина от ръба на рампата за отскок до точка L 
h разлика във височината от ръба на рампата за отскок до точка К 
n хоризонтална дължина от ръба на рампата за отскок до точка К 
ZU разлика във височината от ръба на рампата за отскок до най-ниската точка 

на кривата r2 
I1 дължина на кривата Р-К 
I2 дължина на кривата К-L 
I дължина на кривата от рампата за приземяване Р- L 
а дължина на полето за спиране 
βо ъгъл на тангентата от рампата за приземяване в основата на рампата за 

отскок 
βP ъгъл на тангентата в точка Р 
β ъгъл на тангентата в точка К 
βL ъгъл на тангентата в L 
rL радиус на рампата за приземяване P-L 
r2L дъга на радиуса при L 
r2 дъга на радиуса при U 
b1 подготвена ширина на рампата за отскок 
B2 ширина в основата на рампата за отскокbК ширина в точка К 
bu ширина в края на радиуса r2 и начало на полето за спиране  
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411.3  Описание на страничния профил  
 
411.3.1 Рампа за отскок 

Рампата за отскок се състои от прав участък с ɣ градиент, свързан с r1 и права 
платформа за отскок с дължина t и градиент α. Стартовите площадки трябва да са 
разположени над зоната еs през еднакъв интервал. 

 
411.3.2 Профил на рампата за приземяване 

Профилът на рампата за приземяване се състои от следните компоненти: 
започвайки от основата на рампата за отскок, целият склон за приземяване, 
преходните криви и полето за спиране. 
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411.3.2.1 Наклонената рампа за приземяване от склона започва от основата на рампата за 
отскок с височина s, под ръба на рампата за отскок с ъгъл на падане βо и 
завършва в точка Р с ъгъл на падане βр. Подготовката на профила на рампата за 
приземяване под точката на отскок на скачачите трябва да предоставя добри 
условия за приземяване за скачачите на къси разстояния и оптимална полетна 
крива за тези на дълги разстояния. 

 
411.3.2.2 Зоната за приземяване от Р до L е с форма на окръжност, която е определена от 

радиуса rL. Този радиус започва от точка Р с ъгъл на тангентата βр. В точка К и в L 
ъглите на тангентата са β и βL.  

 
411.3.2.3 Кривата от рампата за приземяване до полето за спиране може да имо формата 

на клотоид или окръжност. 
 
411.3.2.4 Полето за спиране трябва да предоставя достатъчно пространство за намаляване 

на скоростта и спиране. То трябва да има хоризонтален напречен контур. 
Профилът по дължината можа да има ъгъл на спадане или извивка (и). 

 
411.4 Когато се подготвя една шанца за състезание трябва да са изпълнени следните 

основните изисквания към нея. 
 
 Числовата връзка между отчетените скорости vо в м/s (= км/h : 3.6) и дължини в 

метри. 
 t = 0.25 vо    (водеща стойност) 
 s = 0.025 w    (водеща стойност) 

 Чиста ширина на подготвените зони от шанцата са поне:. 
 Рампа за отскок 
 b1 = 1.5 м   за w < 30 м 
 b1 = 1.0 м + w/60  за 30 м ≤ w ≤ 74 м 
 b1 = 1.5 м + w/100  за 85 м ≤ w ≤ 99 м 
 b1 = 2.50 м    за w > 100 м 

 и до 25см повече от посочените размери. 
 Минимална ширина на обработените участъци от рампа за приземяване и поле за 

спиране: 
 b2 = 0.06 w с минимум от 3 м 
 bК = 0.20 w с минимум от 6 м 
 bА = 0.22 w с минимум от 6.5 м 
 
411.5 Конструктивни изисквания за шанцата, служещи като елементи на 

състезанието и безопасност 
 
411.5.1 Рампа за отскок 
 Рампата за отскок на шанцата трябва да бъде проектирана така, че да 

предоставя възможност за развиване на необходимата скорост vо, при която може 
да се постигне максимална дължина на скока от шанцата. Зададените условия на 
пистата за спускане трябва да определят избора на стартовата площадка, която 
ще се използва. Разположението на стартовите врати трябва да е еднакво от 
гледна точка на разстояние между тях и с максимална разлика във височината 
между всяка стартова площадка, която да не надхвърля 0.40 м. В допълнение, 
стартовите площадки трябва да са номерирани така, че най-ниската да е 
определена като номер 1. 
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 Подготвената снежна покривка върху рампата за отскок трябва да отговаря на 
посочената дълбочина на снега за следите на спускане. Извън тях трябва да се 
изгради предпазна стена с височина 0.5 м. Предпазните стени трябва да се 
разположат минимум от старта до 1 м от ръба на рампата за отскок. Разстоянието 
между предпазните стени и подготвената ширина b1 неможе да надвишава 
общата ширина с повече от 25 см. 

 Важно е зоната между предпазните стени да е изчистена от препятствия (глави на 
винтове, дупки/процепи от всякакъв размер, с изключение на оборудване за  
време измерване) които биха застрашили скачача или да доведат до неговото 
падане. В най-горната си част предпазните стени трябва да бъдат монтирани с 
ъгъл навън и да бъдат със заоблени и гладки ръбове. Допълнително, горният ръб 
на предпазните стени трябва да бъде загладен и заоблен надолу, за да се 
осигури допълнителна безопасност в началото на предпазните стени. Всички 
конструкции след края на масата трябва да бъдат покрити със здрав, сигурен и 
мек материал. 

 
411.5.2 Рампа за приземяване 
 Цялата ширина на рампата за приземяване, започваща от дъното на рампата за 

отскок трябва да бъде подготвена със сняг. Не се позволява наличието на 
препятствия в тази подготвена зона, както и всички подвижни уреди трябва да се 
премахнат, когато се използва тази рампа. Изисква се поставянето на защитни 
стени от двете страни на рампата за безопасност на паднали състезатели или за 
спирането на откачили се ски. Предпазната стена е с височина от минимум 70 см 
над нивото на подготвения снежен профил от рампата за приземяване.Минимум 
предпазните стени по рампата за приземяване трябва да са разположени от 0.1 w 
до края на преходната крива. От края на преходната крива до изхода и около 
цялата дължина на полето за спиране височината на предпазните стени трябва 
да бъде 1 м над подготвената снежна покривка. Височината на снежната 
покривка, както и на маркерите за дължина се отбелязва върху предпазните 
стени. Допълнително предпазните стени трябва да са успоредни на профила на 
рампата за приземяване. 

 Важно е рампата за приземяване, заедно с предпазните стени да е изчистена от 
предмети, които биха застрашили паднали състезатели. 

 Горните ръбове на парапетите трябва да бъдат заоблени. Парапетите трябва да 
се изпълнени така, че откачена ска или паднал състезател да не могат да 
преминат. Парапети направени от бетон трябва да имат постоянна облицовка от 
поне 3 см. Мек материал от вътрешната страна. 

 
411.5.3 Поле за спиране 
 Парапети с височина от поне 1 м. над нивото на снежната покривка трябва да 

бъдат монтирани от точка U около цялото поле за спиране до вратата за изход по 
солиден начин, така че да могат да изпълнят предназначението си да предпазят 
паднал състезател или откачена ска. Парапетите трябва да са изпълнени в 
съответствие с чл.411.5.2. Временни решения са възможни ако отговарят на 
чл.411.5.2 „Рампа за приземяване”. 

 
411.5.4 Съдийска кула 
 Трябва да се обособят 5 съдийски кабини с ширина 0.8 м и дълбочина 1.2 м, 

разделени от солидни прегради. Кабините трябва да са разположени нагоре към 
ръба за отскок и според траекторията на полета на скачача. Разликата във 
височината между перваза на прозореца и нивото на пода на кабината трябва да 
бъде 1 м. Стените на кабината трябва да са изградени по начин, който да не 
позволява на съдията да вижда оценките, вдигани от останалите съдии. Кабината 
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за ръководителя на състезанието, както и за останалите служебни лица трябва да 
е изградена така, че да се елиминират всякакви възможности за нарушаване 
работата на съдиите. 

 Не е необходимо да има две съдийски кули, когато двама скачачи разделят общо 
поле за спиране ако разликата във височината на К точката на двете шанци не 
надхвърля 3 м. Съдийската кула трябва да е изградена от страната на по-малката 
от двете шанци. Разположението на кулата и на съдийските кабини трябва да се 
изчисли върху хоризонталната дължина от отскока и нормите за височина на по-
голямата шанца. Обаче, хоризонталната дължина не трябва да бъде под 
минималната норма за дължина, дадена за по-малката шанца. 

 
411.5.5 Треньорска платформа 
 За провеждане на международни състезания треньорите трябва да разполагат с 

две треньорски платформи (за 20 човека всяка). Едната трябва да има 
необезпокояван изглед към първата част от скока на състезателите. Втората 
трябва да има необезпокояван изглед към полета и приземяването на 
състезателите. 

 За ЗОИ, СП и СК трябва да има треньорска платформа за 40 човека. 
 
411.5.6 Инфраструктура на ски шанцата 

За ЗОИ, СП, СПСП, ЮСП и СК инфраструктурните изисквания са регулирани от 
„ФИС матрица”, която е налична в документите на уеб-сайта на ФИС. 

 
412 Шанци с изкуствено покритие 
 Под-комитетът за шанците поставя ограничителни норми за конструирането на 

шанци с изкуствено покритие, особено относно задължителните зони за 
покриване и основната рампа за отскок, рампата за приземяване и полето за 
спиране. Тези норми са базирани на най-новата технология и могат да се вземат 
от уеб-сайта на ФИС. Там също така са налични формуляри за проекти за 
планиране и кандидатстване за хомологизиране на шанците с изкуствено 
покритие. 

 
413 Шанци за полети 
 За шанците за ски полети се прилагат отделни правила. Изграждането на нова 

или реконструирането на налична шанца за ски полет може да започне само, след 
като плановете за това са били одобрени от ФИС. Също трябва да се изпълнят 
следните изисквания и ограничения: 

- h : n трябва да бъде поне 0.60. 
- Максималната стойност на Vo e 30 м/с. 
- Разликата във височините между ръба на платформата за отскачане и най-

ниската точка на преходната крива от U до равния участък от полето за 
спиране неможе да бъде по-голяма от 135 м., започвайки от точка U и с 
максимален наклон на тангентата от U 5*. 

- Ширината на рампата за приземяване в К (bk) е поне 0.18 w. 
- Широчината до края на радиуса r2 и началото на полето за спиране при U 

трябва да бъде по-голямо или равно на ≥ 0,20 w. 
 
В допълнение върху ръба на платформата за излитане, от двете страни и извън 
предпазните парапети от зоната за приземяване трябва да се маркират върху 
бетон точния височинен профил на точка-К, HS разстоянието и U-точката. Тези 
маркировки трябва да съответстват и отразяват определените в сертификата на 
шанцата маркировки. 
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414  Одобряване на шанци 

Състезанията по ски скок от календара на ФИС могат да се провеждат само на 
шанци, одобрени от ФИС и притежаващи официален сертификат за шанца. 
Под-комитетът за шанците издава сертификати за нормални и големи шанци, 
както и такива за ски полети. 
Малките и средните шанци се хомологизират от националните ски асоциации ако 
на тях не се провеждат международни състезания. Националните стандарти за 
малки и средни шанци могат да се различават от стандартите на ФИС. 
Новите стандарти са валидни за шанци, които се строят или реконструират след 1 
януари 2018г. Издадените сертификати на шанци от ФИС преди тази дата, на 
базата на предварително съществуващи стандарти са все още валидни. 

 
414.1  Нови или реконструирани шанци 
 
414.1.1 Преди началото на изграждането на шанца, нейният собственик трябва да 

изпратят плановете си до местната национална ски асоциация. След това тези 
планове се изпращат за одобрение от председателя на Под-комитета за шанците 
както и до Комитета по ски скок за съгласуване на логистични и организационни 
аспекти. Този процес е в сила както за нови, така и за реконструирани шанци. 
Трябва да се изпратят 3 копия на плановете във формат dvx-/dxf  в мащаб 1:500, 
включително както профила, така и въздушният изглед на предложената шанца. 

В допълнение на конструктивните планове, подадената документация трябва да 
съдържа сертифицирано метеорологично проучване, направено от 
сертифицирана държавна агенция, институт или организация. Проучването 
трябва да предоставя данни за условията за сняг и вятър на предложения терен. 
Подадената информация трябва да бъде отчетена от терена по следния начин. 

 
 Точните данни за вятър трябва да са измерени и записани на местоположението 

на терена между точката на отскок и рампата за приземяване. Времевия период 
на отчитане трябва да обхваща началото на декември до края на март. Данните, 
които се измерват за вятър включват посока и скорост. Скоростта на вятъра се 
измерва в м/с. 

Изобщо , изборът на място, планирането и изграждането на комплекса за скачане 
трябва да съответстват и да запазват околната среда. 

414.1.2 Сертифицирането на шанци, предназначени за използване за международни 
състезания може да бъде позволено само ако всички изисквания и мерки на 
Комитета по ски скок са спазени. 

 
414.1.3 Председателят на Под-комитета за шанците има право да издаде предварително 

разрешение за изграждане ако са изпълнени всички стандарти на ФИС за 
шанците (чл. 411) и метеорологичният доклад е пълен и положителен. Тогава 
председателят информира останалите членове на Под-комитета за шанците за 
тези действия и добавя молба в дневния ред за обсъждане и окончателно 
одобрение на следващото заседание на под-комитета. 

 
414.1.4 Когато молбите не съответстват на стандартите на ФИС за изграждане на шанци 

(чл. 411) Под-комитетът за шанците трябва да вземе решение дали да издаде 
разрешение за строеж на едно от следващите си заседания. 
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 Под-комитетът за шанците може да издаде разрешение за строеж на шанца при 
разминаване със стандартите на ФИС ако бъде убеден, че причините за тези 
разминавания твърдо се подкрепят и че може да се гарантира безопасността на 
скачачите при безпроблемно изпълнение от спортно техническа точка на 
скоковете им. 

 
414.2 Хомологизация на шанците 
 
414.2.1 След завършване на строежа, реконструкцията или корекцията на шанцата 

националната ски асоциация има задължението да подаде молба за 
хомологизиране до председателя на Под-комитета за шанците. Молбата трябва 
да включва 3 копия формат dvx-/dxf  от профила и вертикалния изглед в мащаб 
1:500. Точността на плановете трябва да е потвърдена от изследване на 
лицензирана професионална агенция или учреждение. 

 
414.2.2 За всички шанци с изкуствено покритие, на които се провеждат международни 

състезания се изисква втори сертификат за профил. Специалният сертификат за 
шанца с изкуствено покритие трябва да се постави до оригиналния сертификат на 
шанцата. Собственикът трябва да подаде молба за одобрение на изкуственото 
покритие.  

414.2.3 След проверка на плановете председателят на Под-комитета за шанците 
персонално изготвя сертификат на шанцата, отразяващ профила й, който 
отговаря на конструктивните стандарти на ФИС. 

 При профили с различия от стандартите на ФИС председателят трябва да реши 

- Дали да издаде условно разрешение, което изисква осъществяването на 
необходими промени чрез оглед, контрол и отговорност от страна на 
националната ски асоциация, която предлага шанцата 

- Дали е необходимо по-нататъшно инспектиране от страна на лицензиран 
инспектор за шанци 

- Дали изключителното разрешение трябва да се подложи на преглед (чл. 
414.1.4). 

 
414.2.4 Под-комитетът за шанците може да вземе решение по време на едно от 

редовните си заседания относно хомологизирането на реконструирани шанци за 
полети или такива за полети с корекции на профила. Решението на комитета се 
базира на утвърдената молба, скица на профила и измервания на профила, 
подадени до председателя. Окончателни инспекции на шанци за полети ще се 
извърши от назначен инспектор и чуждестранен наблюдател, назначен от 
инспектора. 

 
414.2.5 Сертификатът на шанцата важи за срок от 5 години. Молба за удължаването му 

се налага след изтичането на този срок. Новият сертификат ще показва номера 
на стария с добавка за първи, втори и т.н. периоди на удължаване ако няма 
направени изменения в профила на шанцата. 

При изменения на профила новият сертификат ще показва номерът на стария и 
първа, втора и т.н. промени, които са били маркирани. 

 За обновяване на сертификата за изкуственото покритие се изисква изготвяне на 
доклад от инспектор, назначен от председателя на Под-комитета за шанците. 
Подновеният сертификат може да се издаде, когато опитът от предишните години 
показва, че сигурността и безопасността на скачачите отговаря на изискванията. 
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 Под-комитетът за шанците публикува годишно списък на всички хомологизирани 
от ФИС шанци. 

414.3 Инспекционни доклади и разпределение на документите 
 Следвайки молба от своя председател, Под-комитетът за шанците наема 

инспектор по шанците, който да провери шанците, които подлежат на изграждане, 
обновяване и промяна на профила (чл. 414.2.2). 

 Тези инспекционни доклади трябва да се изготвят в писмена форма на един от 
официалните за ФИС езици. Две копия от доклада се изпращат до председателя 
на Под-комитета за шанците незабавно след всяка инспекция.  

 Председателят на Под-комитета за шанците трябва да осигури предаването на 
сертифицираните профили на шанцата (скици на профил и вертикален изглед в 
мащаб 1:500) на: 
- собственика на шанцата 
- националната ски асоциация 
- архива на под-комитета за изграждане на шанци 

 
414.4  Такси и компенсации 

За проверка и одобрение на профили и хомологация на ски шанци и ски шанци с 
пластмасово покритие ще бъдат начислявани такси както следва: 

414.4.1 За шанци: 
- потвърждаване на профил и шанци с пластмасово покритие за нова и 

повторно изградена щанца преди началото на реконструкцията: 250 CHF. 
- одобрение на профил (и) на шанца след изграждане и обновяване, 

включително и издаване на сертификат - 100 CHF. 
- За издаване на сертификат за начални молби, удължавания или корекции на 

профила -  150 CHF. 

414.4.2 За шанци за полети 
  - одобрение на профил за изграждане или реконструкция – 500 CHF. 

- потвърждаване на профил за изграждане или реконструкция преди началото на 
изграждането – 250 CHF. 
- издаване на сертификати за кандидатстване, продължаване на срока или 
корекция – 300 CHF. 

Сътветната стойност на таксата трябва да се преведе по банковата сметка на 
ФИС, когато се подава молба. 
Всички останали разходи, наложени от подготовката на нови планове, както и 
разходите за инспектора по шанцата се поемат от собственика на шанцата. 
Дневните за инспектора на шанцата с в размер като за ТД (чл. 405.4). 

 
415  Измервателни уреди 
 
415.1  Дължини на скоковете 

Маркировка за дължина трябва да се постави и от двете страни на рампата за 
приземяване от 0.5 w до 5 м след размера на шанцата (HS). За ски полети се 
прилагат специфични правила, определени от респективното Жури.  За точното 
поставяне на маркировката за дължина се използва рулетка, като измерването 
започва от двете крайни точки на ръба на рампата за отскок надолу по рампата за 
приземяване до точка, която е на 50% от точка К (закръглено до метър). На тази 
измерена точка се поставя подходящ маркер за дължина от лявата и дясната 



 58 

страна на рампата за приземяване. Измерването на рампата продължава през 1 
м, за да се локализират местата на останалите маркери за дължина. 
При измерване на дължината чрез техническа система (техническо измерване на 
дължината) се изисква одобрение на Комитета по скокове относно оперативната 
валидност на системата. 

 
415.2  Скорост по рампата за отскок 

Устройствата за измерване на скоростта по рампата за отскок vo трябва да се 
поставят както следва: 
- Измерваната дължина е 8 м. 
- Втората фотоклетка трябва да се постави на 10 м преди ръба за отскок. 
- Височината на фотоклетката трябва да бъде 0.2 м над нивото на снежната 

покривка. 
 

За шанци, фигуриращи в състезателния календар на ФИС с Размер на шанцата 
85 м и по-голям, скоростта при рампата за отскок трябва да се измерва по време 
на целия тренировъчен период и през състезанието. 

 
415.3  Посока и скорост на вятъра 

Уредите за измерване на вятъра трябва да са монтирани около рампата за 
приземяване на височина на оптимална полетна траектория. Измерените данни 
от тези уреди трябва да са на разположение на служебните лица от съдийската 
кула и да се показват във възможно най-стегнат и разбираем вид. 
Измервателните уреди трябва да са поставени на три места при нормална, 
голяма и при шанца за ски полети (приблизително на 10 м от ръба на отскока, 
както и приблизително на 50% и приблизително на 100% разтояние от точка К). 
Допълнително поне 8 флагчета за вятър или ветрени конуси се поставят по всяка 
страна на рампата за приземяване, на височина на траекторията на полета. 
Журито може да промени местоположението на някои от тези уреди ако 
условията на шанцата го изискват. 

Ако се използва системата за компенсация скорост/стартова точка (wind/gate), се 
прилагат специални правила за монтаж на измервателните уреди. 

 
415.4  Стартово разрешение и контрол над стартовото време 
 
415.4.1 Трифазов способ 

Стартовото разрешение и контрола над стартовото време на ЗОИ, СП, СПСП, 
СПЮ, както и на СК, ГП и КоК се определя чрез метод от трицветна (червено-
жълто-зелено) стопсветлина и дигитален часовник, които са свързани и работят 
автоматично в зависимост от пригодения ритъм на стартовата програма. 
 
По време на червената фаза (подготовка за старт) часовникът работи назад от 
приспособеното време до 0 секунди. Червената фаза се използва за регулиране 
на състезанието и може да бъде спряна при нужда. При следващата жълта фаза 
часовникът върви напред. Състезателят се подканва да заеме позиция върху 
стартовата скамейка при началото на жълтата фаза. В зависимост от 
атмосферните условия Журито решава колко да бъде минималната 
продължителност на жълтата фаза (обикновено между 10 и 15 секунди). 
Продължителността на жълтата фаза може да бъде между 10 и 45 секунди. Ако 
условията не позволяват стартиране на състезател жълтата светлина се 
превключва автоматично на червена. В този случай състезателят трябва да 
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напусне стартовата скамейка и да се подготви за нова стартова процедура. 
Жълтата фаза се превключва на зелена най-рано след 10 секунди. 
С включването на зелена светлина започва отброяването на стартовото време, 
което свършва след 10 секунди. През тези 10 секунди състезателят трябва да 
стартира и да напусне стартовата скамейка. Автоматично превключва червена 
светлина, след което започва стартовата процедура за следващия състезател. 
Времената за жълтата и червената фаза трябва да се виждат ясно от 
състезателите на отделен екран от стартовия семафор. 

 
415.4.2 Двуфазов способ 

Стартовото разрешение и контрола над стартовото време за други състезания на 
ФИС може да се осъществи с автоматично контролиан светлинен сигнал 
(светофар). Светлината трябва да остане зелена за 5 секунди, мигаща зелено 
поне за 5 секунди с максимум до 10 секунди. 
След приключване на целия стартов период от минимум 10 и максимум 15 
секунди светва червена светлина. Установеният стартов период трябва да се 
вижда ясно от състезателите. Обратното броене за стартовото време може също 
да се покаже чрез автоматично управляем часовник. 
Ръководителян на състезанието или неговия помощник е отговорен за контрола 
на уреда, използван за стартово време. 

 
За да се осигури правилна стартова процедура, могат да се предприемат 
допълнителни технически мерки (примерно подреждане за стартова позиция чрез 
визуален или звуков сигнал), които се подчиняват на специални правила, 
изготвени от Комитета по скокове. Тези способи могат да се използват също и за 
състезания от КоК. 

 
415.5  Дължини, ъгли и температури 

По всяко време на състезанието, на разположение на помощника на ТД трябва да 
има следните измервателни уреди и инструменти: 

- 50 м рулетка 
- хидростатична везна 
- нивелир 
- гониометър 
- термометър 
- измервателна метрична лента мин. 3 м. 
 
Тези измервателни уреди ще позволят на ТД да провери моментния профил на 
снежната покривка, темературата на снега и на въздуха. 

 
416 Информация за зрители и съоръжения за представители на медиите 
 
416.1  Информация за зрителите 

В допълнение на получаваната информация чрез високоговорителната уредба, 
състезатели и зрители трябва да се информират и от табло за резултатите. Това 
табло трябва да показва стартовите номера на скачачите, дължината на 
скоковете, точките за стил, давани от всеки съдия, общият сбор точки и 
временното класиране в състезанието. 
Оценките на петимата съдии трябва да се публикуват по едно и също време. 

 
416.2  Местоположение за представители на медиите 
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Трябва да се предоставят оптимални условия за работа и места за 
представителите на телевизия, радио, вестници, списания и фотографски 
агенции. Тези условия включват постоянна информация (стартови списъци, 
временно класиране и промени в класирането), достъп до оптимална позиция на 
гледане и подготвена зона, екипирана със съответната техника за нуждите на 
журналистите. 
Забранява се използването на светкавици или други светлинни устройства по 
време на състезанието, тъй като те могат да попречат на скачачите и на техните 
движения. 

 
417  Подготовка на снега 

Преди началото на тренировките и по време на цялото състезание шанцата от 
точката на старта в най-високата част от рампата за отскок до края на полето за 
спиране трябва да се подготви точно според изискванията. 

 
417.1  Изисквания за рампата за отскок и излитане 

Подготовката на снега трябва да бъде такава, че да е напълно равна и на точната 
височина на профила за спускане. Профилът трябва да позволява дълбочина на 
снега от минимум 20 см. Необходимата плътност на снега се постига чрез 
утъпкване. 
Профилът се подготвя с помоща на техническа екипировка (резач с ограничители 
или нещо подобно) според следните мерки: 

 
- разстоянието между центровете на двете следи за шанците с w над 75 м: 30 – 

33 см 
- широчина на следата: 13 – 13.5 см 
- дълбочина на следата: поне 3 см за нормална, голяма шанца и шанца за ски 

полети 

Следните правила са валидни за ЗОИ, СП, СПСП, ЮСП и СК: 
- през зимата следите трябва да бъдат подготвени с изкуствен сняг, лед или в 

изключителни случаи изкуствен материал (напр. порцелан). 
- следите направени от изкуствен сняг или лед трябва да се поддържат от 

охладителна система. Следите трябва да са направени с помощта на фреза. 
- трябва да бъде осигурена възможност вода на повърхността на следата да 

бъде отведена от следата. 
 
Подготовката на рампата за отскок и излитане трябва да предоставя еднакви 
условия за всички състезатели по време на целия състезателен кръг. Ако се 
налага промяна или нова подготовка на рампата за отскок по време на 
състезанието поради снеговалеж, падане или дълги паузи трябва да се 
усъществят достатъчни на брой пробни скокове преди да продължи състезанието. 
Журито ще базира решението си за пускането на форлойферите и последиците 
от времето върху тях в случай на лоши и рисковани условия. 
 
Ако дължината или наклона на платформата за отскок се промени по време на 
официален кръг от състезанието, то кръгът трябва да се отмени и да се проведе 
отново.В края на състезателния ден Журито взема решение дали следите на 
рампата за отскок ще бъдат оставени без промени или се налага нова подготовка. 

 
417.2  Изисквания за рампата за приземяване и полето за спиране 
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Снегът трябва да се подготви така, че да притежава необходимата плътност и 
твърдост. Дълбочината на снега дълбочината на снега трябва да бъде минимум 
от 30 см (35 см за шанци с изкуствено покритие). 
За съоръжения, на които се организират ЗОИ, СП, СПСП, СПЮ И СК е 
задължително подготовката, наслагването и утъпкването на снега да се направи 
чрез използването на подходяща машина. Могат да се използват химикали за 
осигуряване на необходимата твърдост. Подготвената снежна повърхност трябва 
да бъде напълно равна и да съответства на планирания (проектиран) снежен 
профил. Това изискване е особено важно за зоната от първия маркер за дължина 
до U (края на преходната крива). 

 
417.3  Маркировка на рампата за приземяване 

Размерът на шанцата трябва да се маркира върху рампата за приземяване чрез 
напречна линия от борови клонки или нещо подобно. Тази напречна линия трябва 
да бъде оцветена в червено от всяка страна на рампата за приземяване на 
приблизително разстояние от 5 м. Освен това от двете страни на рампата за 
приземяване се препоръчва поставянето на флагове в различен цвят както 
следва: 
− между конструкционната точка (К) и Размера на шанцата (HS) се поставя 

червен флаг от двете страни 
− от точка К към точка Р се поставя син флаг от двете страни на еднаква 

дължина от разстоянието между К и HS, както и 
− от падащата линия към HS - зелен флаг от двете страни на еднаква 

дължина от разстоянието между К и HS. 
 

За ориентация на измервачите, съдиите по скока и зрителите относно 
достигнатите дължини и за калибриране на видео измерването на дължините 
трябва да се поставят напречни линии върху рампата за приземяване 10 м преди 
точка Р до HS на интервали от по 5 м (т.е. 60 м, 65 м, 70 м, 75 м ...). при нужда 
Журито има право да поставя допълнителна маркировка. 

За състезания за СК „линия за победа” („to beat line”) е също част от 
маркировката. 

 
417.4  Линия за падане 

Журито носи отговорността за избора на местоположение на  линията за падане 
върху полето за спиране. След вземане на това решение трябва да се постави 
напречна линия с оцветител или с борови клонки. По правило падащата линия 
трябва да се постави на най-ниската точка на r2. 
 

420  Администрация на състезанието 
 
421  Заявки за участие, жребий и допускане на резерви 
 
421.1 За състезанията на ФИС се прилагат едни и същи правила относно заявките за 

участие на състезателите по име (чл. 215). 
 
421.2 Жребият за стартовия ред се осъществява според правилника за провеждане на 

състезанията (шампионати на нормална или голяма шанца, чл. 451; 
индивидуални състезания на нормална или голяма шанца чл. 452; отборни 
състезания чл. 453; състезания за ски полети чл. 454). 
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421.3 Позволява се включването на резерви, които да заменят нестартирал състезател 
за състезания по ски скок, където участващите държави (клубове) имат 
позволението да включат ограничен брой състезатели. 

 Журито решава за допускането и приемливостта на резервите. 
 
422 Състезание 
 
422.1 Дължина на рампата за засилване 

Журито взима решение относно дължината на рампата за отскок (стартовата 
площадка), която ще се използва. Ако така наречената Wind/gate система за 
компенсация се използва, журито може да промени дължината на засилката дори 
по време на състезателния кръг, за да осигури принципите на справедливост и 
безопасност. Компенсацията Wind/gate ще бъде включена в общия сбор точки. 
Треньор има право да намали дължината за засилване на свой състезател. Това 
трябва да бъде обявено по време на червената фаза на стартовата процедура на 
съответния състезател (прилага се само за СК). В този случай компенсация за 
стартова площадка се прилага само ако състезателят достигне поне 95% от 
размера на шанцата (HS) 

 
422.2 Не е позволено използването на щеки или други помощни средства. Също не се 

позволява използването на външна помощ. Задължително е ползването на 
стартови номера по време на всички кръгове (тренировка, квалификация и 
състезание). Състезатели, които нарушат тези правила се дисквалифицират. 

 
422.3 Ръководителят на състезанието или инструктиран помощник от Журито дава 

стартов сигнал от съдийската кула за всеки състезател, когато шанцата е 
свободна и служебните лица са готови. Неможе да се използва повече от един 
сигнал за включването на точно време от стартовия контрол. 

 
422.4 Стартовият сигнал се определя чрез зелена светлина, показана на светофар. Ако 

няма подобно устройство, състезателят може да бъде известен че пистата е 
свободна чрез размахване на флаг от контролно служебно лице, което стои до 
платформата за отскок. 

 
422.5 Състезателят трябва напълно да е приключил с изпълнението на скока си преди 

да се подаде следващия стартов сигнал. 
 
422.6 Ръководителят на състезанието трябва да координира комуникирането между 

отговорника на шанцата и различните помощници при платформата за отскок, по 
рампата за отскок и при устройствата за измерване на вятъра относно дали 
пистата е свободна, дали служебните лица са готови и дали атмосферните 
условия (вятър) с в рамките на допустимото. 

 
422.7 Броят на подготвящият се за скок състезател и неговата готовност се докладва от 

стартера на ръководителя на състезанието. 
 
422.8 Състезателите носят отговорност за своята готовност, когато бъде съобщен 

стартовия им номер. Скачачът трябва да напусне стартовата площадка, след като 
бъде подаден стартовия сигнал, като в зависимост от използвания метод в точно 
определеното време (10 секунди при трифазов способ и 10-15 секунди при 
двуфазов). Ако състезателят не напусне стартовата врата до края на стартовото 
време шанцата се затваря автоматично (виж чл. 415.4). 
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422.9 По време на стартовата процедура състезателят трябва да има възможността да 

наблюдава ясно екрана за автоматично обратно броене (т.е. програмиран 
дигитален часовник) (чл. 415.4). 

 
422.10 Скачачът трябва да стартира в рамките на стартовото време. Ако поради каквато 

и да е причина стартовият сигнал се наруши по време на стартирането на 
състезател, например нестабилни атмосферни условия стартовата процедура 
трябва да започне отново. 

 
422.11 Скачачът не трябва да стартира преди да се подаде официалния стартов сигнал 

или да е готов да го направи при получен сигнал от трето лице при умишлено 
забавяне. Не се приема симулирането на проблеми със ските, автоматите, 
екипировката или облеклото. По правило и при двата вида действия ще последва 
дисквалификация. 

 
422.12 Състезател, възпрепятстван от „непредвидени обстоятелства”, който закъснее да 

пристигне на старта може да подаде молба до Журито. След преглед на фактите 
Журито може да разреши участието на този състезател да участва в останала 
част на състезанието извън стартовия ред. 

 
422.13 При възможност, точките за стил трябва да се показват след всеки скок (открито 

оценяване). Не се позволява съобщаването по високоговорителната уредба на 
точките за стил. 

 
422.14 Правило 95% 
 Състезател, достигнал 95% от най-дългия скок, но е паднал има право да участва 

в следващия кръг като се добавя към вече квалифицираните състезатели (ако се 
използва системата за компенсации, компенсираната дължина се използва). 

 
423 Повтаряне на скок 
 Състезател може да подаде молба до Журито ако е възпрепятстван да изпълни 

скока си поради грешка на служебно лице, животно, зрители или други 
„непредвидени обстоятелства”. След преглед на фактите Журито може да приеме 
или отхвърли молбата за повторение на опита. Когато е налице една от 
горепосочените причини Журито има право от своя гледна точка да позволи 
повторение на скока. 

 
424 Тренировка на шанцата преди състезанието 
 
424.1 Тренировката на състезателната шанца преди състезанието (официална 

тренировка) се провежда по график според организацията и под надзора на 
Журито. 

 Не се разрешават самостоятелни тренировки и по нареждане на треньорите 
(свободни тренировки) по време на разчетените дни на организация. 

 
424.2 Само регистрираните състезатели плюс още 4 скачача, определени от 

състезателния комитет могат да участват в официалната тренировка преди 
състезанието. 

 На ЗОИ, СП, СПСП, СПЮ и състезания за купа правото на участие в 
официалната тренировка се базира на конкретните правила и наредби. 
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424.3 Всяка официална тренировка се провежда според стартовия ред, определен от 
Журито, като всеки състезател трябва да носи стартов номер. На ЗОИ, СП, СПСП, 
СПЮ и състезания за купа се прилагат специални правила. 

 
424.4 За международни състезания на ФИС шанцата трябва да е подготвена за 

тренировката минимум един ден по-рано. За ЗОИ и СП шанцата трябва да е 
подготвена за тренировката три дни преди състезанието. Състезателният комитет 
трябва да има предвид както снега, така и атмосферните условия, когато планира 
график за тренировки. Осигуряването на оптимални условия по време на 
тренировките за всички състезатели е задължение на състезателния комитет. 

 ТД трябва да дава съвети и помощ на състезателния комитет при решаването на 
тези въпроси. 

 
424.5 При възможност, графикът на тренировката трябва да съвпада като време на 

деня с графика на състезанието. Цялата информация, касаеща тренировъчния 
график или възможни промени трябва да се предоставя навреме. 

 
424.6 Шанцата трябва да се намира в добро състояние за всички тренировки и трябва 

да бъде подготвена както за състезание. По време на тренировките трябва да 
присъстват подходящ брой служебни лица и такива, които утъпкват снега. 

 
424.7 Дължините на скоковете трябва да се контролират, като максималната дължина 

на спускане по рампата за отскок се решава и определя от Журито по време на 
всички тренировки. 

 
424.8 Трябва да се определят местата за работа и наблюдение на съдиите на скока и 

треньорите по време на тренировките. 
 
424.9 Екипите за медицинска и първа помощ трябва да присъстват по времето на 

всички тренировки. Подробности за Изискванията за Медицинска Помощ се 
съдържат в глава 1 на Медицинското Ръководство на ФИС. 

 
430 Оценяване на ски скока 

 Крайният резултат в скока се състои от постигнатата дължина на скока и 
присъдените точки за стил. Точките за дължина са свързани с точка К, която 
служи и за таблична точка. Всеки скачач, достигнал точка К получава 60 точки. 
Точките за стил могат да достигнат максимум до 60. 

 
431 Оценяване изпълнението на ски скока 
 
431.1 Принципи 
 Съдиите трябва да оценяват външното представяне на поредицата от движения 

на скачачите, от края на платформата за отскок до пресичането на „линията за 
падане” при полето за спиране, от гледна точка на прецизност (точен момент за 
отскока), точност (извършване на движения), стабилност (полетна стойка, 
приземяване) и общо впечатление. 

 
 Набраните точки, които се дават за идеално изпълнение на скока са свързани с: 

- оползотворяване на аеродинамична техника на тялото и ските 
- позиция на ръце и крака, както и положение на ските по време на полета 
- последователност на движенията по време на приземяването и 
- поведение по време на пързаляне по полето за спиране 
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Също така полетът, приземяването и пързалянето по полето за спиране трябва 
да създават едно естетическо общо впечатление. Точките, които се отнемат за 
грешки и недостатъци трябва да се начисляват според трите групи на 
представяне на последователността от движения на скачачите: полет, 
приземяване и пързаляне по полето за спиране. Съдиите подават точките за 
намаление отделно за изчисление (на компютъра или на секретариата) според 
трите групи: полет, приземяване и пързаляне по полето за спиране. 

 
431.2  Стандарти за положение и движение 
 
431.2.1 Полет 

Скачачите трябва да издигнат траекторията на полета си чрез следните 
движения: 
- извършвайки агресивно и смело движение при отскока 
- бързо и плавно да достигнат до оптимална стойка на полет 
- и в точния момент да започнат подготовка за приземяване 

 
Критерии за оценяване 
- Достигнатото оползотворяване на въздушното съпротивление 
- Изграждането на цялостна система на полет чрез комбиниране на тяло и ски 
- Достигане до оптимална и стабилна стойка на тялото със симетрично 

позициониране на ски, крака и ръце вляво и дясно. 
 

Отнемане на точки: 
- Максималният брой точки, които се отнемат за цялата група от грешки е 5.0 т. 

 
431.2.2 Приземяване 

Скачачът трябва: 
- да идва от стабилна стойка на полет 

да повдигне глава и горната част на тялото 
да движи ръцете си встрани-напред/нагоре и 
да събере ските си успоредно 

- да раздели крака точно преди да докосне земята 
с края на ските си и 
сгъне колене 

- след като докосне земята, чрез оползотворяване на мускулната си сила за 
амортизация да намали удара с повърхността, за да достигне до меко 
приземяване 

- и по същото време 
да увеличи разстоянието между краката си и дори да сгъне задния крак 
(позиция телемарк) 
с успоредни ски и пренесена тежест върху двата крака 
за да се достигне до стабилно обтягане както на ръцете встрани и напред-горе 

 
Критерии за оценяване 
- Плавно движение от стойката при полета към приземяване чрез обтягане на 

горната част на тялото 
- Разделени крака и сгънати колене при докосване на земята 
- Активни действия при сблъсъка със земята при приземяването, за да се 

намали скоростта 
- Чрез правилно сгънати колене за постигане на меко приземяване (не твърде 

дълбоко и твърде дълго) 
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- Заемане на поза с краката в точна позиция телемарк след удара при 
приземяването като разтварянето на краката трябва да бъде приблизително 
дължината на едно стъпало, разтварянето се оценява в момента на докосване 
на земята и в този случай разтварянето трябва да се увеличи по време на 
приземяващия удар. 

- Успоредни ски с разстояние между тях – не повече от ширината на 2 ски с 
еднакво разпределение на тежестта върху двете ски и върху цялата им 
повърхност 

 
Отнемане на точки: 
- Максималният брой точки, които се отнемат за приземяване са 5 т. 
- Липса на приземяване в позиция телемарк (успоредни стъпала) в края на 

фазата на приземяване (като единична грешка) – минимум 2 т. 
 
431.2.3 Поле за спиране 
  Скачачът трябва: 

- След достигане до удара при приземяването с правилна позиция на краката и 
сгънати колене, да остане в позиция телемарк и след това да изправи горната 
част на тялото си и 

- Да премине през преходната крива и падащата линия в по-висока, но стабилна 
позиция с освободено от напрежение тяло и успоредни ски или със ски в 
позиция рало. 

 
Критерии за оценяване 
- Оставане за кратък период от време в позиция телемарк след приземяването 

(приблизително 10 -15 м) 
- Успоредни ски, разтворени не повече от ширината на две ски, виж чл. 431.2.2 

(позволява се използване на рало) 
- Безопасно пързаляне през падащата линия с еднакво разпределение на 

тежестта върху двата крака в изправено положение на тялото с ръце и крака в 
каквото и да е отпуснато положение 

 
Отнемане на точки 
- Максималният брой точки, който може да се отнеме за цялата група грешки е 

7.0 т. 

- Нестабилно и/ или неправилно положение на тялото при пързаляне през 
преходната крива до пресичането на падащата линия – от 0.5 т до 3 т. 

- Пързаляне през преходната крива с ръце назад и/ или седалището на тялото 
да докосва ските/ снега/ изкуственото покритие. Това се прилага и при 
преминаване на падащата линия – 4 т до 5.0 т. 

- Падане преди преминаване или върху падащата линия – 7.0 т. 

432  Измерване на дължината на скока 
 
432.1  Определение за дължина на скока 

Дължината на скока се измерва от ръба на платформата за отскок до точката, 
където скачачът докосва рампата за приземяване. Приземяването се счита за 
изпълнено, когато и двата крака се намират в пълен контакт с рампата за 
приземяване. При неправилно приземяване (на един крак, т.е. единият крак е на 
снега, докато другият остава подчертано по-дълго повдигнат във въздуха, 
отколкото при нормално приземяване) измерването на дължината ще бъде до 
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точката, до която първият крак е влязъл в пълен контакт с рампата за 
приземяване. 
Ако приземяването протече без поставяне на ските върху снега (падане) ще се 
измери дължина до точката, при която до рампата за приземяване се докосне, 
която и да е част от тялото. 

 
432.2  Измерване на дължината на скока от измервачите 

Измервачите на дължината на скока стоят от едната страна на рампата за 
приземяване и проследяват с очи траекторията на скачачите до точката на 
приземяване. Измервачът, в чиято измервателна зона стане приземяването 
трябва да маркира дължината на скока с точност до 0.5 м. Измервачът поставя 
ръка на съответния маркер за дължина, с което отбелязва постигнатата дължина 
на скока. Половинката от метъра се отбелязва чрез свободно вдигната във 
въздуха ръка. Маркерите за дължина трябва да са поставени и от двете страни на 
рампата за приземяване, за да се предотврати евентуална грешка на паралакса 
при измервачите (чл. 415.1). 

 
432.3  Техническо измерване на дължината на скока 
 
432.3.1 Разрешено е измерването на дължината на скоковете чрез уреди за техническо 

измерване на дължините с точност до 0.5 м, подреждането им в 
последователност, както и изчисляване на точките за дължина. 

 
432.2 Дължините трябва да се измерват също и ръчно от измервачи за подсигуряване 

при технически блокажи на системата за техническо измерване. 
 
433 Изчисляване и обявяване на резултатите 
 
433.1 Точки за стил 
 Оценяването започва с оценките на петте съдии на скока, като се елиминират 

най-високата и най-ниската оценки. Трите останали оценки се събират. Сумата от 
тези оценки дава крайния сбор точки за стил на изпълнение на скока. 

 
433.2 Точки за дължина на скока 

Точките, които се дават за дължина на скока се изчисляват на базата на точка от 
таблица. Точка за една „м” се базира на точкова таблица, съобразена с точка К на 
шанцата. 
 

      Точка К   дължина          Метър Оценка 
20  до  24 м................................................. 4.8 т./м 
25  до  29 м................................................. 4.4 т./м 
30  до  34 м................................................. 4.0 т./м 
35  до  39 м................................................. 3.6 т./м 
40  до  49 м................................................. 3.2 т./м 
50  до  59 м................................................. 2.8 т./м 
60  до  69 м................................................. 2.4 т./м 
70  до  79 м................................................. 2.2 т./м 
80  до  99 м................................................. 2.0 т./м 
100 м и повече............................................ 1.8 т./м 
170 м и повече............................................ 1.2 т./м 
 
Точката К на шанцата служи като точка на таблицата; следователно дължината 
до К точката е равна на 60 точки. След като е определена оценката „м” за 
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шанцата трябва да се изчисли разликата на измерените дължини за скоковете. 
Дължини по-къси от точка К се изчисляват чрез умножение на оценката „м” с 
разликата в дължината и изваждането на резултата от 60; и обратно дължини по-
дълги от К точката се изчисляват чрез умножаване на оценката „м” с разликата в 
дължината и събиране на резултата с 60. 

 
433.3  Комбинираната оценка от точки 

Тази оценка се изчислява чрез събиране заедно на точките за дължина и точките 
за стил. Ако сборната оценка от точките за стил и дължина представлява 
отрицателно число, минималната оценка е поне нула (няма отрицателни точки). 

 
433.4  Крайна оценка 

Тази оценка се изчислява чрез събиране заедно на комбинираните оценки от 
точки за скоковете от различните състезателни кръгове. Скачачът с най-висок 
сбор е победител. Когато двама или повече състезатели имат еднакви крайни 
оценки се обявява равенство и тези състезатели се класират на едно и също 
място. Следващото място (места) трябва да се измести (елиминира) в 
съответствие с броя на изравнените места. В окончателния списък на 
резултатите равните места се подреждат в обратен ред спрямо стартовите 
номера на скачачите (най-големият стартов номер е първи). 

 
433.5  Обявяване на резултатите 

След състезанието веднага се обявява списък с неофициалните резултати. 
Отговорникът по изчисленията и секретарят на състезанието проучват и 
сравняват списъка с неофициалните резултати с оригиналните списъци. 
Секретарят на състезанието след това представя окончателния списък за 
одобрение от Журито. Ако Журито не получи протести списъкът с резултатите се 
публикува като официален след изтичане на времето за подаване на протести. 
По правило това време е 15 минути след приключване на състезанието. На 
техническата конференция може да се вземе решение за скъсяване на това 
време. Списъкът с резултатите трябва да включва следните детайли:  

 
- Име на състезанието 
- Дата и място на състезанието 
- Име на шанцата и справка за нейната К точка и Размера на шанцата (HS) 
- Име и държава на всеки съдия на скока 
- Име и държава на всеки член на журито 
- Информация за времето (снежни условия, температура, вятър и т.н.) 
- Брой на заявилите участие, стартирали и класирали се състезатели 
- Място, стартов номер, фамилия и име, държава или клуб, дължина на скока, 

скорост на спускане по рампата за отскок, точки за дължина, точки за стил, 
комбинирани точки за кръг и накрая на линията крайната оценка за всеки 
стартирал и квалифицирал се състезател. 

 
Списъкът с официалните резултати трябва да се подпише от ТД и от 
ръководителя на състезанието. Списъкът с официалните резултати, който се 
изпраща до ФИС трябва да бъде написан с латински букви. 
Изготвя се допълнителен списък с отнетите точки за полет, приземяване и 
пързаляне по полето за спиране, виж чл. 431.1. 
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440  Санкции, протести, дисциплинарни мерки 
  Следните членове 441, 442 и 443 могат да се прилагат на базата на 
  чл. 223 (санкции) 
  чл. 224 (процедурни указания) и 
  чл. 225 (апелативна комисия) 
  от общите правила за всички състезания. 
 
441  Санкции, дисквалификации 

Журито ще санкционира състезател ако той наруши правилата на 
Международния състезателен правилник или състезателните правила или не 
изпълнява решенията на Журито. И особено ако той 

 
441.1  не отговаря на изискванията за регистрация на чл. 203 (лиценз на ФИК); 
 
411.2  е регистриран с/чрез неверни данни 
 
441.3  не отговаря на възрастовите изискванията (чл. 406) 
 
441.4  нарушава текстовете на членове: 
   

204 Класифициране на състезателите 
205 Права и задължения на състезателите 
205.6 Помощ за състезателите 
206 Спонсорство и реклама 
207 Реклама и Търговски марки 
215 Заявки за участие 
217 Жребий 
221 Медицински прегледи и допинг 
222 Състезателна екипировка 

 
441.5  Журито дисквалифицира състезател при една от следните причини: 
 
441.5.1 Състезателна екипировка (чл. 222) 
 
441.5.2 Тренировка на шанцата, когато тя е изрично затворена 
 
441.5.3 Закъснение за пристигане на старта (чл. 422.8 и 422.12) 
 
441.5.4 При нарушаване решението за дължина на спускане по рампата за отскок (чл. 

422.1 и 422.2) 
 
441.5.5 Просрочване на контролното стартово време (чл. 422.10) 
 
441.5.6 Стартиране преди ясен сигнал от шанцата или умишлено забавяне на 

подготовката за старт (чл. 422.11) 
 
441.6 Причини за дисквалифициране след: 

Член 441.5.1 Състезателна екипировка 
Член 441.5.3 (закъснение за пристигане на старт); 
Член 441.5.4 (нарушаване на решение относно дължината на спускане по рампата 
за отскок или използване на неразрешена помощ на старта); 
Член 441.5.5 (пресрочване на контролното стартово време) или 
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Член 441.5.6 (стартиране преди ясния сигнал на шанцата или умишлено забавяне 
на подготовката за старт). 
Това се отнася само за засегнатия скок по време на провеждащия се кръг. 
Скачачът ще запази общо класиране за този кръг, нула точки. 

При случай на допълнителни кръгове скачачът може да участва само в по-
нататъшните кръгове, ако схемата за това състезание не изисква предварително 
класиране. 

 
442  Протести 
 
442.1 Протести по повод участие на състезател трябва да се подават в писмена форма 

на секретаря на състезанието преди неговия старт. 
 
442.2 Протести срещу действия, извършени от друг състезател или служебно лице по 

време на състезанието трябва да се направи в писмена форма до секретаря на 
състезанието в рамките на 15 минути след приключването му. 

 
442.2.1 На ЗОИ и СП може да се подаде устен протест до всеки член на Журито в 

рамките на 5 минути. 
 
442.3 Протести по отношение на неправилни изчисления или печатни грешки в 

резултатите ще се зачитат ако са изпратени чрез регистрирана поща от 
националната ски асоциация на състезателя до ски асоциацията домакин в 
рамките на един месец от датата на състезанието. Ако грешката се докаже трябва 
да се публикува точния резултат и ако е необходимо да се направи разместване в 
класирането. 

 
442.4 Журито трябва да разглежда протести ако те са подадени в регламентираното 

време и съпроводени от такса от 100 CHF, която се депозира при секретаря на 
състезанието.  

442.5 Дължините, които са измерени ръчно от измервачите и оценките за стил на 
съдиите по скока са обект на субективни решения (така нареченото „излагане на 
фактите”). Следователно, протестите срещу такива субективни решения, целящи 
корекции на резултатите не се позволяват. Към това се добавят протести относно 
стартовата процедура в ситуации на променливи условия на вятъра. 

 
443 Дисциплинарни мерки 
 
443.1 Комитетът по скока може да предприеме следните дисциплинарни мерки срещу 

ТД или съдия на скока, който е взел неправилни или нечестни решения или 
отсъждания и държанието му е непристойно: 

 
- писмено мъмрене 
- временно отнемане на лиценза му 

 
Молби за дисциплинарни мерки трябва да се подават в писмена форма до Под-
комитета за служебните лица, правилата и контрола, който ще изслуша 
обвиненото служебно лице, а след това ще изпрати предложение за решение до 
Комитета по скока. 

 
443.2 Журито може да предприеме дисциплинарни мерки срещу измервач на 

дължината, който умишлено подава фалшиви или неточни измервания и се 
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държи непристойно. Може да се направи само следното ако Журито е 
посъветвано от отговорника на измервачите: 

 
- устно мъмрене 
- писмена забележка 
- временно отстраняване от задълженията му на измервач на дължината. 

 
443.3 Журито може да наложи санкция ако водач на отбор или треньор наруши 

разпоредбите на МСП по време на състезанието, решенията на Комитета по ски 
скок към ФИС, на Журито или поведението му е неспортсменско. 
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Раздел 3  
 
Правила за администриране на специфични видове състезания 

 
450  Видове състезания по ски скок 
  Могат да се провеждат следните видове състезания по ски скок: 
 

- международни състезания на нормална и голяма шанци 
- международни състезания на една шанца (нормална или голяма шанца) 
- отборни състезания 
- състезания за ски полети 

 
451  Международни шампионати на нормална и голяма шанци 
 
451.1 На ЗОИ и СП, състезанията по ски скок трябва да се провеждат на шанци с два 

различни размера. Ще бъде избран световен или олимпийски шампион за всеки 
отделен размер на шанцата. По-малката шанца трябва да има размер от 100. 
разликата между размерите трябва да бъде поне 25 м. 

 
451.2 И двете шанци трябва да се затворят за тренировка и състезание 14 дни преди 

първия тренировъчен ден на ЗОИ или съответното СП, за да се гарантират 
еднакви условия. 

 Първо трябва да се проведе състезанието на нормалната шанца. Графикът на 
състезателните дни трябва да е изготвен по такъв начин, че всички три 
тренировъчни дни/тренировки според чл. 424.1, които се изискват също и за 
второто състезание могат да се използват само след приключването на 
състезанието от първата шанца. 

 
451.3 За ЗОИ и СП важат общите правила на ФИС за ограничение на участниците от 

всяка национална ски асоциация до 4 състезателя във всяка дисциплина и 
максимум от  6 състезателя, които участват в тренировките; могат да се 
използват различни състезатели в различните дисциплини. 

 
451.4 За ЗОИ и СП се провеждат индивидуални състезания на двете шанци, състоящи 

се от два оценъчни кръга скокове всяко при максимален брой от 50 участници. 
 Всички скачачи (максимално 4 от национална ски асоциация, виж чл. 451.3) 

трябва да се квалифицират за участие в индивидуално състезание. За тази цел, в 
последния тренировъчен ден ще се проведат пробен кръг и квалификация, в 
които могат да участват максимум по 4 състезатели от държава. 

 Всеки скачач, който е достигнал 95% от максималната дължина, но е допуснал 
грешка има правото да участва в първия състезателен кръг допълнително към 
първите 50. В състезателната програма трябва да се включи един пробен скок 
(кръг). Състезателят сам решава дали да се възползва от пробния скок. 

 
451.5 Състезателите се разделят в две групи при стартовия ред за тренировки, 

квалификации, пробни скокове и първите оценъчни кръгове. 
 

- Група І за скачачи без точки от световната купа и  
- Група ІІ за скачачи с точки от световната купа 
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Стартовият ред вътре в групите се определя както следва: 
 

- Група І чрез жребий и 
- Група ІІ по обратен ред на актуалното класиране за световната купа. 

 
Стартовият ред е в обратен ред за вторите оценъчни кръгове в зависимост от 
комбинираната оценка, получена от първия оценъчен кръг. 
Само първите 30 от първия оценъчен кръг участват във втория. 

 
451.6 При спиране на състезанието на ЗОИ и СП поради лоши атмосферни условия, 

след като се е провел първия състезателен кръг, трябва да се проведе и вторият, 
веднага щом като условията позволят. В такъв случай официалният втори кръг 
ще се предхожда от пробен. В изключителни случаи, когато неможе да се проведе 
втория официален кръг на ЗОИ и СП комбинираната оценка от първия 
състезателен кръг ще се използва за финален резултат. След тази ситуация не се 
разрешава обявяването на пробни скокове за първи официален кръг. 

 
452 Международни състезания на една шанца 
 (нормална или голяма) 
 
452.1 Заявки за участие, групиране, жребий и стартов ред 
 
452.1.1 Списък на заявилите участие състезатели от всяка национална ски асоциация 

трябва да се представи в рейс офиса поне 2 часа преди тегленето на жребия. 
Този списък трябва да съдържа следното: 

 Фамилия/ име/ клуб/ година на раждане/ група на участие. 
 Журито може да съкрати този период в изключителни случаи. 
 
452.1.2 По правило, състезателите се разделят в четири групи. Всеки отбор може да 

включи по 1 състезател в група. Последователността на групите е ІV (най-добрите 
скачачи), ІІІ, ІІ и І (най-слабите състезатели). Ако отборите са записали повече от 
4 състезатели за дисциплина то процедурата се повтаря. 

 
452.1.3 Ако някой отбор желае да включи повече от 8 състезатели, то на техническата 

конференция трябва да се реши в коя група да се включат допълнителните 
състезатели. В този случай е възможно да се обособи допълнителна група от 
състезатели – група І-А. 

 
452.1.4 Ако отбор е включил по-малко от 4 състезатели, водачът му може да избере в коя 

група (и) да се поставят те. Обаче, водачът може да включи само по 1 състезател 
в група. 

 
452.1.5 Техническата конференция взима решение за броя на групите за състезания с по-

малко от 40 състезатели. 
 
452.1.6 За Световна Купа, Континентална Купа и състезания за купа на ФИС може да се 

използват специфични правила, отнасящи се до броя на участниците от 
национална ски асоциация, отделните групи, съответно за общия метод на 
действие (К.О-метод). 

 
452.1.7 Стартовият ред се тегли чрез жребий за всяка отделна група. 
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452.1.8 По правило, стартовият ред се базира на същата последователност като 
отделните групи, която е групи І, ІІ, ІІІ и ІV. При специални ситуации или условия, 
водачите на отборите могат да решат да приемат различна стартова 
последователност на групите. 

 
452.1.9 Стартовият ред за втория състезателен кръг може да бъде обратен на реда от 

комбинираните оценки от първия кръг. В допълнение, може да се ограничи броя 
на състезателите, на които им е позволено да скачат. 

 
452.1.10 Процедурата по определяне на стартовия ред и броя на състезателите трябва да 

се обявят в поканата или в правилата за състезания за Купа, изпратени до 
участващите национални ски асоциации. 

 
452.1.11 Техническата конференция решава дали да проведе състезанието според чл. 

452.1.9 ако съобщенията, засягащи чл. 452.1.9 не се получат от участващите 
национални ски асоциации. 

 
452.2 Брой на скоковете 
 
452.2.1 Два официални състезателни кръга трябва да се проведат на всички 

международни състезания по ски скок. Състезателната програма трябва също да 
включва и един пробен кръг. Състезателите сами решават дали ще участват в 
пробния кръг. 

 
452.2.2 Комбинираната оценка от първия състезателен кръг ще служи за крайна, когато 

неможе да се проведе втория кръг, поради влошени атмосферни условия. 
Пробният кръг може да се отмени поради влошени условия на шанцата, лошо 
време или непредвидени обстоятелства ако при предишните дни е бил направена 
поне една пълна тренировка. Решение за това взема Журито преди началото на 
състезанието. При тази ситуация не се разрешава обявяването на пробния кръг 
от скокове за първи състезателен кръг. 

 
452.3 Летни състезания върху изкуствена настилка 
 Състезания по ски-скок на ФИС върху шанци с изкуствено покритие могат да се 

провеждат между 15 юни и 15 октомври (15 ноември и 15 март в южното 
полукълбо). Тези състезания трябва да са вписани в календара на ФИС. 
Международният състезателен правилник важи по време на този тип състезания. 

 
453 Отборни състезания по ски скок 
 
453.1 Всеки тим е съставен от 4 състезатели за отборните състезания. 
 
453.2 Резултатите се изчисляват, както е посочено в чл. 433 и чрез събиране на 

комбинираните точки на четиримата скачачи от отбора. Немогат да се провеждат 
индивидуални състезания едновременно с отборни. Отборните състезания не 
могат да се оценяват като индивидуални състезания. 

 
453.3 Стартовият ред на състезателите се определя на проведената преди това 

техническа конференция. 
 
453.4 Оформят се четири групи както за пробния кръг, така и за двата официални кръга 

от състезателни скокове, като във всяка група може да влезе само по един 
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състезател от отбор. Последователните номера на всеки член от група се 
определя чрез специфичен цвят: 

 
- Група І червени стартови номера 
- Група ІІ зелени стартови номера 
- Група ІІІ жълти стартови номера 
- Група ІV сини стартови номера 

 
Последователността на стартовия ред на член на отбор (държава) вътре в 
групата е същият, определен от жребия. Всеки отбор решава в какъв ред ще 
стартират скачачите му. Състезателите трябва да останат в една и съща група 
както за пробния кръг, така и за двата състезателни кръга. Веднага след 
тегленето на жребия за реда на отбора трябва да се подаде списък на стартовия 
ред на скачачите вътре в отбора до Състезателния комитет. 

 
453.5 Дължината на рампата за отскок може да бъде променяна за всяка група ако 

условията го налагат или даден кръг за една група да бъде отменен и повторен 
отново. 

 
453.6 Стартовият ред се базира на обратния ред от актуалното класиране за 

Световната купа. При равни точки се тегли жребий по време на техническата 
конференция за отборите на еднакви места. Отборите, които нямат точки за 
Световната купа стартират в началото на състезанието. Стартовият ред се 
определя чрез жребий. 

 
454 Състезания по ски полети 
 
454.1 Организиране на състезания по ски полети 
 Съветът на ФИС определя домакините на всички провеждани от ФИС състезания 

по ски полети. Собствениците на шанците за ски полети трябва да се съгласят да 
не използват съоръжението без съгласие и разрешение на ФИС. 

 
454.2 Записване за участие 
 Състезатели за състезания по ски полети могат да бъдат записвани за участие 

само чрез собствените си национални ски асоциации. Националната ски 
асоциация носи пълната отговорност за действията на състезателите си. 

 
454.3 Форлойфери 
 Организаторът е отговорен за набирането на 12 квалифицирани форлойфери за 

всеки ден. Тези скачачи могат да не са част от официалното състезание, но 
трябва да бъдат заявени от тяхната Национална Асоциация съгласно чл.215. 
Всеки един от тях трябва да е в състояние да стартира от стартовата площадка, 
определена от Журито за състезателния кръг. Всички форлойфери трябва да се 
навършили поне 18 години. 

 Пробни ски полети трябва да се организират под контрола на Журито. Валидни са 
същите правила, както за състезание, включително и контрол на екипировката. 

 
454.4 Брой на дни и скокове 
 Състезанията по ски полети се провеждат в рамките на 4 дни. Не се разрешава 

извършването на повече от 4 състезателни полета от скачач на ден ако някой от 
кръговете трябва да се спре и повтори. 
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454.4.1 Световна купа по ски полети 
 Прилагат се правилата за СК при скоковете без ограничението, отнасящо се до 

правото на участие, стартовия ред за тренировка, квалификация и състезание, 
както и всичко засягащо подобни въпроси. 

 
454.4.2 Световни първенства по ски полети (СПСП) 
 
454.4.2.1 Официалната тренировка и квалификацията се повеждат на първия ден от 

състезанието. Вторият и третият дни са състезателни дни за индивидуално 
класиране и се състоят от пробен скок и два състезателни кръга във всеки един 
от дните. Общият сбор като сума от комбинираните точкови оценки от 
състезателните кръгове се отчита за Световното първенство. Четвъртият ден е 
предвиден за отборното състезание. 

 
454.4.2.2 Всяка държава може да запише не повече от 6 състезатели, като всичките могат 

да участват в тренировката. Само 4 състезателя от държава могат да участват 
квалификацията. Тя отсява броя на състезателите до 40 за първия състезателен 
кръг. 

 Стартовият ред за тренировка, квалификация, пробен и състезателни кръгове, 
както и моделът за това са същите както при индивидуалните състезания на СК 
по ски полети при следните изменения за втория състезателен ден от 
индивидуалното състезание: само 30 най-добри от предишния ден могат да 
участват в пробния и състезателните кръгове (виж чл. 451.4 и 451.5). 

 
454.4.2.3 Ако е проведен само един състезателен кръг в състезателен ден поради лоши 

атмосферни условия или състезанието е отложено и ако изискванията на чл. 
454.4 са спазени, то броят на проведените състезателни кръгове се зачита за 
резултат. Като последица резултатът от Световното първенство по ски полети 
може да се състои от само един състезателен кръг. 

 
454.4.3 Точково оценяване на ски полета 
 Дължината до точка К по време на състезания за ски полети се изчислява на 120 

точки, а оценката на метър е 1.2 т./м. 
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