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1.Najczęstsze naruszanie przepisów1.Najczęstsze naruszanie przepisów

 Niebezpieczne zachowanie w trakcie biegu w 
zawodach sprinterskich

 Niebezpieczne zachowanie w trakcie biegu w 
masowym

 Lekceważenie poprawnej techniki – technika 
klasyczna

 False start

 Nieprzestrzeganie dyscypliny (zawodnicy, trenerzy, 
serviceman itp.)



Niebezpieczne zachowanie w sprincie
 Najczęstszym wykroczeniem, z którym jury musi sobie poradzić w 

zawodach sprinterskich są zderzenie/wypadki pomiędzy zawodnikami.

 Pierwszą sprawą do rozpatrzenia jest czy zawodnik uzyskał korzyść 

poprzez popełnienie wykroczenia i jakie są konsekwencje dla 

poszkodowanego. Jeżeli nie uzyskał przewagi – pisemne reprymenda.

 Jeżeli korzyść jest jednoznaczna jury decyduje czy przewinienie było 

intencjonalne czy nie.

 Intencjonalne – dyskwalifikacja, poszkodowany zawodnik przepis 

360.3.9.  



Niebezpieczne zachowanie i dyskwalifikacje

 Jeśli nie mamy pewności, jury powinno rozważyć, czy 

było możliwe inne zachowanie na trasie czy nie.

Używając dyskwalifikacji  jako sankcji, zawodnik musi 

jasno wykazać swoje niesportowe zachowanie, 

rozmyślne przeszkadzanie i dzięki temu uzyskać 

przewagę nad rywalami. 

 Zawodnik może tylko wtedy zostać zdyskwalifikowany, 

jeśli przewinienie wpłynie korzystnie na wynik 

końcowy, o ile przepisy w pojedyńczym przypadku nie 

stanowią inaczej



Sankcje
 Inną sankcją w zawodach sprinterskich jest 

zawieszenie zawodnika - przesunięcie na ostatnie 
miejsce rankingowe danego biegu. Jednakże ta 
sankcja może być zastosowana  gdy zawodnik 
zastosuje bezpodstawne ryzyko wobec innego 
zawodnika, wykaże się niesportowym zachowaniem, 
włączając wywrotkę spowodowaną za dużym 
ryzykiem. 

Odpowiedzialnym za prawidłowe wyprzedzanie na 
trasie bez kolizji jest wyprzedzający zawodnik. 

 Przed zakończeniem wymijania (zmiany korytarza 
biegu) jego/jej narty muszą znajdować się przed 
nartami wyprzedzanego zawodnika. 



Wyprzedzanie w biegu techniką klasyczną

Spurwechsel C- Technik

Nicht korrekt - not correct

Spurwechsel C- Technik

korrekt - correct



CD. SANKCJE

 W przypadku dwóch powyżej wymienionych sankcji jury 

musi podjąć decyzję przed startem następnej rundy. 

 Dla innych sankcji takich jak pisemna i ustna reprymenda 

jury może poczekać do zakończenia zawodów z 

podjęciem decyzji



Postępowanie w przypadku przewinienia w sprinciePostępowanie w przypadku przewinienia w sprincie

Zysk dla zawodnika?

Nie Tak

Pisemna reprymenda

Intencjonalny faul/

Niesportowe zachowanie?

Nie lub nie jasne
Tak

DSQ

Alternatywne zachowanie?

Nie Tak

Przesuniecie zawodnika na

Ostatnie miejsce w danym biegu



DYSKWALIFIKACJE
 Jeżeli zaistnieje jakaś przeszkoda, prowadząca do dyskwalifikacji  i 

pokrzywdzony zawodnik nie będzie mógł przejść do następnej rundy, 
to można mu zezwolić na start w następnej rundzie, w drugim 
rzędzie, cofniętym o 6 m. Tę zasadę można stosować tylko wtedy, gdy 
przeszkoda była niezawiniona przez zawodnika.

 Utrudnianie i przeszkadzanie innym zawodnikom może zostać 
ukarane poprzez przesunięcie zawodnika na ostatnie miejsce danego 
biegu łącznie z pisemnym ostrzeżeniem.

 Przy orzekaniu, czy zachowanie ma być traktowane jako przewinienie 
należy uwzględnić:

• Czy zachowanie było świadome

• Czy zachowanie było skutkiem konieczności



Niebezpieczne zachowanie w mass starcie

Najczęściej podczas startu masowego 
dochodzi do niebezpiecznych zachowań 
zawodników oraz wywrotek podczas 
wyprzedzania.

Przy wyprzedaniu tak jak ma to miejsce w 
innych biegach, odpowiedzialny za prawidłowe 
i bezpieczne wykonanie manewru, jest 
wyprzedzający zawodnik. 



Sankcje

Jury musi rozważyć jaką przewagę uzyskał 

zawodnik dzięki temu przewinieniu i jakie są 

konsekwencję dla poszkodowanego. Bez 

uzyskania przewagi – pisemna reprymenda.

Jeżeli przewinieni było intencjonalne i 

zawodnik uzyskał przewagę – dyskwalifikacja. 



Sankcje. CD

 Jeśli nie mamy pewności, jury powinno rozważyć, czy 

było możliwe inne zachowanie na trasie czy nie.

Używając dyskwalifikacji  jako sankcji, zawodnik musi 

jasno wykazać swoje niesportowe zachowanie, 

rozmyślne przeszkadzanie i dzięki temu to uzyskać 

przewagę nad rywalami. 

 Zawodnik może tylko wtedy zostać zdyskwalifikowany, 

jeśli przewinienie wpłynie korzystnie na wynik 

końcowy, o ile przepisy w pojedyńczym przypadku nie 

stanowią inaczej.



Postępowanie w przypadku przewinienia w mass starciePostępowanie w przypadku przewinienia w mass starcie

Zysk dla zawodnika?

Nie Tak

Pisemna reprymenda

Intencjonalny faul/

Niesportowe zachowanie?

Nie lub nie jasne
Tak

DSQ

Alternatywne zachowanie?

Nie Tak



Lekceważenie poprawnej techniki – technika klasyczna

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami łyżwowanie w trakcie biegu 
techniką klasyczna prowadzi do dyskwalifikacji.

 Technika klasyczna polega na pokonywaniu trasy krokiem 
naprzemianstronnym, krokami z równoczesnymi odepchnięciami, 
krokiem rozkrocznym bez fazy ślizgowej, technikami zjazdu i 
zmianami kierunku. 

 Pojedyncze i podwójne kroki łyżwowe są niedozwolone. 

 Zmiana toru biegu polega na bocznym odstawieniu jednej nogi a 
następnie odepchnięciu. 

 Tam gdzie znajdują się tory na zakręcie zmiana kierunku z odbiciem 
jedną nogą i odepchnięciem    JEST NIEDOZWOLONE. 

 Ta zasada dotyczy również zawodników biegnących poza torem.

 Dyskwalifikacja - Jury rozstrzyga, czy zawodnik ma być 
zdyskwalifikowany



Dyskwalifikacje – CD.
 Czasami dyskwalifikacja wydaje się za ostrą sankcją za to 

wykroczenie i pisemne ostrzeżenie może być informacją dla 
zawodnika, że jego technika jest nie poprawna; 

 Na przykład:

• W wypadku młodych zawodników, żeby dać im szansę na poprawę 
błędów. 

• Jury musi wziąć pod uwagę rangę zawodów i wiek zawodników).

• Na odcinkach trasy gdzie nie ma założonych torów, mogą być 
wypadki wtedy trudniej jest zdecydować, kiedy to jest krok 
łyżwowy a kiedy zmiana kierunku jazdy techniką klasyczną i ile 
zawodnik wykona odbić.

• W wypadkach kiedy jury i organizator mogą być obwiniany za 
niejasne oznakowanie trasy

• W tych wypadkach pisemna lub ustna reprymenda może być 
odpowiednią sankcją. 

• Oczywiście każda dyskwalifikacja spowodowana 
nieprzestrzeganiem poprawnej techniki musi być zgodna z 
przepisem.





Falstarty

W przypadku wszystkich formułach startów 

obowiązkiem zawodnika jest wystartowanie we 

właściwym czasie. W zawodach sprinterskich, drugi 

falstart automatycznie prowadzi do zawieszenia w 

zawodach.

W innych formułach, gdzie czas zostaje zyskany dzięki 

falstartowi, sankcją będzie dyskwalifikacja (z 

wyjątkiem konkurencji wieloetapowych)



Dyscyplina na trasie

 W przypadkach przeciwko sportowcom można 
zastosować sankcje od ostrzeżenia ustnego do 
dyskwalifikacji.

 W przypadkach przeciwko przemysłowi narciarskiemu, 
personelowi serwisowemu, lub trenerom, stosuje się 
kary pieniężne, lub wycofanie akredytacji na pewien 
okres.

 W przypadkach gdzie ktoś przeszkodzi zawodnikowi w 
trakcie zawodów podczas podawania napoi na trasie 
lub informacji od trenera, celowo, lub przez 
przypadek, należy rozważyć największą możliwą 
sankcję.



Najczęstsze sankcje przeciwko sportowcom

 Reprymenda – pisemna lub werbalna

 Kara czasowa jest nową sankcją, wprowadzoną po raz pierwszy w czasie 
konkurencji wieloetapowych. 

 Według opinii jury, wykroczenie, które w normalnym biegu prowadziło do 
dyskwalifikacji były zbyt surową sankcją, ponieważ było nie tylko 
dyskwalifikacją w ramach jednego biegu, ale z wszystkich biegów. 
Zastosowanie dyskwalifikacji, lub kary czasowej jest zależne od decyzji jury. 
Jednakże, w konkurencjach wieloetapowych pierwszeństwo daje się karom 
czasowym. 

 Kary czasowe, jako sankcje muszą być stosowane tylko w konkurencjach 
wieloetapowych. Za falstart (wczesny start): kara czasowa powinna być 
równa czasowi zyskanemu + 30 sekund minimum. W przypadkach, gdzie 
rozważa się dyskwalifikację: sportowiec powinien być plasowany na 
ostatnim miejscu w tym etapie zawodów (czas zawodów ostatniego 
zawodnika + 1’’).

 Dyskwalifikacja. W zawodach sprinterskich (rundy eliminacyjne), stosuje się 
2 różne poziomy dyskwalifikacji:                                                                            
• dyskwalifikacja: z listy wyników ostatecznych (ale wciąż plasowany na liście 

kwalifikacji)

• zawieszenie w zawodach: plasowany na ostatnim miejscu w danym 
przedbiegu/hicie i w ostatniej rundzie (6. w finałach, 12. w ½ finałach i 30. w ¼ 
finałach)



Przepisy proceduralne
1. Jury ma obowiązek rozpatrzenia wszelkiego materiału dowodowego 

mającego znaczenie dla danej sprawy 

2. Zeznań świadków, również nagrań wideo / transmisji TV (224.5)

3. Rozważyć jakiekolwiek okoliczności łagodzące i obciążające

4. Przed nałożeniem kary, osoba oskarżona o wykroczenie powinna otrzymać 
szansę na zaprezentowanie obrony w czasie przesłuchania w formie ustnej, 
lub pisemnej (z wyjątkiem przypadków reprymend i wycofania akredytacji) 
224.7

5. Kara odpowiednia dla danego wykroczenia

6. Wszystkie decyzje Jury muszą być odnotowane w formie pisemnej 
(sekretarz zawodów) i muszą zawierać:

• Zarzucane wykroczenie 

• Dowody wykroczenia

• Przepisy lub zalecenia Jury, które zostały złamane

• Nałożoną karę

7. Osoba ukarana musi zostać poinformowana, że ma prawo do odwołania

8. Decyzje w formie pisemnej określające karę muszą być wysłane do osoby 
zainteresowanej, Krajowej Federacji Narciarskiej i FIS (223.7)

9. Jakakolwiek dyskwalifikacja musi być odnotowana w Raporcie DT (223.8)

10.Wszystkie kary myszą być odnotowane w Raporcie DT (223.9)


