Soutěžní řád závodů
ČSBS v letních startech
(v souladu s pravidly IBSF)
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1. Obecné aspekty
Mezinárodní bobová a skeletonová federace (dále jen „IBSF“) a jeho členové (národní svazy) jsou
jedinými orgány, které mají právo organizovat a realizovat národní, příp. mezinárodní závody v letních
startech.

1.1 Závody
1.1.1 Mistrovství republiky v bobových a skeletonových startech a další závody ČSBS
Mistrovství republiky v bobových a skeletonových startech (dále jen „MČR“) se koná jednou ročně.
Veřejné závody se konají dle rozpisu ČSBS na příslušný kalendářní rok.
1.1.2 Disciplíny
Mistrovství republiky a další (veřejné) závody jsou vypisovány v následujících disciplínách:
Muži: monobob, dvojbob, čtyřbob, skeleton
Ženy: monobob, dvojbob, skeleton
1.1.3 Podmínky účasti
V případě pilota je povolena účast jen pilotům, kteří získali licenci a závodili na oficiální akci IBSF během
předchozí zimní sezóny v příslušné disciplíně nebo byli vybráni zástupci svazu. Brzdaři mají povolený start
v případě, že jsou registrováni v klubu spadajícího pod ČSBS. Zahraniční závodník musí být registrován
v příslušném národním klubu nebo svazu.
1.1.4 Oznámení o pořádání a pozvánky
Pořadatel závodů odpovídá za oznámení o pořádání a za pozvánky poté, co získá souhlas příslušného
národního svazu.
Oznámení o pořádání musí obsahovat:
• název závodů,
• místo, datum a harmonogram tréninků a závodů,
• jméno hlavního organizátora,
• jméno předsedy jury – komise rozhodčích,
• jméno ředitele závodu.

1.2 Přihlašování na závody
Přihlášky týmů pro MČR se provádějí prostřednictvím emailu: boby@boby-skeleton.cz, případně na další
předem uvedený kontakt. Přihlášky pro veřejné závody budou přijímány obdobně nebo na místě konání
veřejných závodů.

1.3 Přijetí pravidel
Účastníci (závodníci, trenéři a funkcionáři) přijímají pravidla jako závazná okamžikem podání přihlášky na
příslušný závod.

1.4 Porušení pravidel
Jakékoli porušení ustanovení těchto pravidel bude jury sankcionováno podle závažnosti přestupku
následujícími způsoby:
• varování,
• diskvalifikace ze závodů.

1.5 Odpovědnost a pojištění
Organizátor nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoliv nehody, škody, krádeže nebo jiné nároky
vyplývající z průběhu akce.
Pořadatel musí zajistit obecnou bezpečnost a zabezpečení na dráze.

1.6 Dráha
1.6.1 Dráha má přímý směr bez zatáček a je opatřena dvěma kolejnicemi sloužícími k vedení bobu /
skeletonu. Mezi kolejnicemi a vně musí být konstrukce provedena tak, aby závodníci mohli nosit atletické
tretry nebo tretry na led. Všechny ostatní podmínky by měly být v souladu s podmínkami stanovenými pro
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oblast bobového / skeletonového startu. Mezi odpovídající sportovní zařízení způsobilá k pořádání závodů
patří:
• přenosné dráhy se sklonem nebo bez něj,
• pevné dráhy se sklonem,
• ledové dráhy (určené pouze pro start) se sklonem.
1.6.2 Celková délka dráhy by se měla pohybovat přibližně v rozmezí 60 až 100 m, zatímco měřená část
určená pro samotný start by měla mít délku minimálně 40 m.
1.6.3 Za cílem musí být zajištěn bezpečný zpomalovací dojezd; tento zpomalovací dojezd musí být
konstruovány tak, aby bylo možné bezpečně zastavit.

1.7 Technické vybavení
1.7.1 Dvojboby, čtyřboby a skeletony jsou poskytovány pořadatelem. Každý soutěžící používá stejné
technické vybavení (monobob, dvojbob, čtyřbob, skeleton).
1.7.2 Monoboby, dvojboby, čtyřboby a skeletony se pohybují na kolečkách, která jsou připevněna k přední
a zadní ose.

1.8 Sportovní oblečení
1.8.1 Sportovci musí mít během závodu odpovídající sportovní oblečení.
1.8.2 Používání přileb je doporučeno.
1.8.3 Soutěžící mohou používat běžecké boty s krátkými hroty (maximálně 7 mm).

2. Organizátor
2.1 Pořadatel, kterému bylo přiděleno pořadatelství závodů, přebírá odpovědnost za celou organizaci akce a
odpovídající náklady.
2.2 Pořadatel musí zpřístupnit funkční dráhu jak pro oficiální tréninky, tak pro závody.

3. Organizační výbor a organizace závodu
3.1 Pro akci bude sestaven organizační výbor. Struktura a obsazení členů je v kompetenci organizátora.
3.2 Organizaci závodu tvoří následující funkcionáři:
• ředitel závodu,
• vedoucí startu,
• hlavní časoměřič.

4. Jury
4.1 Nominace
ČSBS, případně pověřený vedoucí pořádajícího oddílu, jmenuje předsedu Jury a další dva členy Jury.
4.2 Jury musí být k dispozici na místě před zahájením tréninků.

4.3 Kompetence
Jury je nejvyšší autoritou závodů a provádí kontrolu s právem rozhodovat v rozsahu těchto pravidel:
• jakákoli změna závodníků,
• jakékoli opakování běhu,
• jakékoli opakování startu,
• jakékoli sankce za porušení pravidel, včetně vyloučení ze závodu,
• provádí losování,
• rozhodnutí o protestech účastníků.
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Kromě toho je Jury odpovědná za všechna rozhodnutí o otázkách vztahujících se k závodu, kterými se tato
pravidla nezabývají a nejsou stanovena.

5. Ředitel závodu
5.1 Ředitel závodu je jmenovaný organizátorem.
5.2 Ředitel závodu je odpovědný za zajištění toho, aby pod vedením Jury byla přijata všechna opatření za
účelem řádného průběhu tréninku a závodu.
5.3 V průběhu tréninku a závodu povoluje ředitel závodu, příp. jím pověřená osoba – vedoucí startu,
odstartování každého závodníka či posádky po konzultaci s Jury.
5.4 Pokud Jury zjistí jakékoliv nedostatky, které by mohly ovlivnit řádný průběh závodů, musí ředitel
závodu zajistit nápravu takových nedostatků.
5.5 Ředitel závodu musí provést výkon rozhodnutí, které učinila Jury.

6. Bezpečnostní a lékařské služby, závodní lékař
Během tréninku a závodních jízd musí být na dráze přítomen zdravotník se znalostí první pomoci.

7. Závod
7.1 Trénink
7.1.1 Účast na oficiálním tréninku je povolena pouze závodníkům a týmům přihlášeným k závodu.
7.1.2 V případě, že se závodníci dostaví včas na místo konání závodů dle harmonogramu, udělí organizátor
každému závodníkovi či týmu minimálně 1 oficiální tréninkovou jízdu na každou disciplínu a stejně tak
zajistí změření času každé jízdy.

7.2 Závod
7.2.1 Pořadí startujících je stanoveno losováním.
7.2.2 Losování musí být prováděno jak jmény, tak čísly.
7.2.3 Každý registrovaný tým musí mít po celou dobu soutěže jedno číslo. Čísla jsou nepřenosná a
nevyměnitelná.
7.2.4 Během závodu budou zpravidla uskutečněny 2 jízdy na disciplínu.
7.2.5 Pro samotné závody budou závodníci seskupeni do jedné startovní skupiny na disciplínu a pohlaví.
7.2.6 Pořadí startujících je určeno následovně:
1. jízda: od čísla 1 po posledního,
2. jízda: od čísla 1 po posledního.

7.3 Start
7.3.1 Start se provádí podle stanoveného startovního pořadí.
7.3.2 Celý tým musí být přítomen po výzvě ke startu.
7.3.3 Od chvíle, kdy startér uvolní dráhu, musí závodník či tým odstartovat do 30 sekund.
7.3.4 V případě, že je monobob, dvojbob, čtyřbob, skeleton během startu nadzvednut a vysazen z kolejnic,
je možné start opakovat, ale pouze jednou.
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7.4 Protnutí cíle
7.4.1 Závodník či všichni členové týmu musí být uvnitř monobobu, dvojbobu, čtyřbobu či skeletonu, ve
chvíli, kdy monobob, dvojbob, čtyřbob či skeleton protíná cíl.
7.4.2 Obě nohy každého závodníka musí být uvnitř rámu monobobu, dvojbobu či čtyřbobu.
7.4.3 V úrovni cíle je napnuta a upevněna kontrolní páska ve výšce 130 cm, která nesmí být závodníkem
nebo členem týmu roztržena.

7.5 Týmy
7.5.1 Všechny jízdy musí být realizovány stejnými členy každého týmu.
7.5.2 Je-li některý člen týmu zraněn nebo onemocní, může být dotyčný závodník se souhlasem Jury
nahrazen jiným závodníkem ze stejného národního svazu. Ve výjimečných případech lze se souhlasem Jury
a ředitele závodu nahradit zraněného závodníka i závodníkem z jiného národního svazu.

7.5.3 Opakování jízdy
V případně poruchy, která nebyla způsobená závodníky, může být jízda se souhlasem Jury opakována.

7.6 Měření času a pořadí
7.6.1 Pořadí je určeno dle součtu časů jednotlivých jízd. Časy jízd jsou měřeny elektricky na 1/100
sekundy. Měří se alespoň jeden časový interval.
7.6.2 V případě, že dojde ke shodnému času na 1/100 sekundy u dvou nebo více týmů umístěných na 1. až
3. místě, je pořadí určeno na základě následujícího kritéria:
- nejlepší měřený čas z rozjížděk.
V případě, že i přes tento způsob určení umístění dojde ke shodnému času, bude pořadí stanoveno na
základě výsledku finální, tedy druhé jízdy závodu.
V případě rovnosti času na dalších umístěních získají závodníci stejné umístění.

8. Slavnostní předávání cen
8.1 Slavnostní předání cen proběhne co nejdříve po skončení závodu a zároveň co nejdříve po termínu pro
podání protestů.

9. Protesty
9.1 Protesty musí být Jury předloženy ústně nejpozději do 5 minut po jízdě, ve které k incidentu došlo.
9.2 Kromě toho musí být důvody protestu předloženy písemně Jury nejpozději 10 minut po ukončení
závodu.
9.3 Ústní a písemné protesty mohou podávat pouze určení kapitáni týmů.
9.4 Po uplynutí lhůty pro podání protestů nejsou již žádné protesty přijímány.
9.5 Rozhodnutí týkající se protestu podaného během soutěže musí být učiněno včas, aby závodník či tým
ovlivněný tímto protestem mohl potenciálně pokračovat v účasti na závodech, pokud je protest zamítnut.
9.6 V případě protestů podaných po ukončení závodu Jury oznámí své rozhodnutí nejpozději do 15 minut
po podání protestu.
9.7 Rozhodnutí Jury je určeno prostou většinou hlasů. Takové rozhodnutí je konečné, nezpochybnitelné a
nabývá okamžité účinnosti.

10. Závěrečná ustanovení
Tento soutěžní řád nabývá platnosti ke dni 1.1.2020.
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