
ORGANIZACJA BIURA ORGANIZACJA BIURA 
ZAWODÓWZAWODÓW



Procedury organizacyjneProcedury organizacyjne

Powołanie KO, podział funkcji w KO/BZ

Zgłoszenie imprezy do kalendarza 
FIS/PZN

Powołanie DT, asystenta DT, sędziów 
przez FIS lub PZN

Opracowanie programu zawodów

Rozesłanie zaproszenia do klubów i NZN

Organizacja i przeprowadzenie zawodów



Struktura organizacyjna KOStruktura organizacyjna KO

Przewodniczący KO
Z-ca przewodniczącego – kierownik 

zawodów
Sędzia główny
Sekretarz
Z RAMIENIA FIS LUB PZN:
Delegat Techniczny
Asystent DT/ Sędzia Rozjemca
Inni – sędziowie orzekający



Zgłaszanie zawodów do kalendarzaZgłaszanie zawodów do kalendarza

FIS

Narodowy Związek Narciarski

KRAJOWE

Okręgowe Związki Narciarskie, kluby 
i organizacje regionalne



FIS

Narodowy Związek Narciarski

Okręgowy Związek Narciarski, Klub, 

Organizacja, Stowarzyszenie i inni



Umowa /porozumienie/ zlecenie na 

organizację zawodów z FIS lub PZN

Na obiektach posiadających ważną 

homologację FIS/PZN

Wniesienie opłaty kalendarzowej



 Polisa ubezpieczeniowa OC organizatora, w kraju 
również DT i innych oficjeli nominowanych przez PZN

 Homologacje obiektów

 Zezwolenia formalne zgodnie z przepisami prawa 
danego kraju (impreza masowa)

 Wypłaty diet i zwrotów kosztów podróży dla oficjeli 
FIS/PZN i sędziów

 Akredytacja

 Zabezpieczenie medyczne

 Ochrona i porządek – służby porządkowe

 Ceremonie nagradzania zgodnie z regulaminem



Zakwaterowanie ekip
Transport ekip i logistyka zawodów
Wszelkie sprawy finansowe
Wolontariusze
Catering dla zawodników i oficjeli
Oprawa artystyczna – DJ i speaker
 Imprezy towarzyszące
Marketing i sponsoring
Biuro prasowe, obsługa mediów



FIS
Posiadacze aktywnego FIS Code
Zgodnie z limitami startowymi FIS
Prawidłowo zgłoszeni do zawodów 

przez NZN
KRAJOWE

Posiadacze ważnej licencji PZN, 
badań lekarskich i ubezpieczenia NW

Prawidłowo zgłoszeni przez klub



Nazwa i miejsce zawodów
Konkurencje
Kategorie wiekowe
Warunki uczestnictwa
Nazwiska funkcyjnych
Termin i miejsce odprawy technicznej, 

treningów oficjalnych, zawodów i 
rozdania nagród

Ostateczny termin zgłoszeń 
Adres organizatora



W terminie

Na wskazany w zapowiedzi zawodów adres 
organizatora

Na odpowiednich drukach FIS/PZN

Zgodnie z kwotami startowymi FIS/PZN

Potwierdzone przez NZN/klub

Dane zawodnika : imię, nazwisko, rok 
urodzenia, przynależność 
narodowa/klubowa, konkurencja, nr 
licencji/FIS CODE, FIS/POL punkty, klasa 
sportowa



Termin i miejsce podane w zapowiedzi 
zawodów

Obecność obowiązkowa dla kierowników 
ekip

Prowadzi kierownik zawodów
Protokółuje sekretarz zawodów
Decyzje podejmowane większością 

głosów
Każda ekipa/klub posiada 1 głos w 

głosowaniu



Sprawdzenie obecności 
Przedstawienie jury i funkcyjnych 

zawodów
Program
Prognoza pogody
Weryfikacja zawodników
Losowanie
Uwagi Delegata Technicznego
 Informacje o skoczni, trasie, stoku
 Informacje organizacyjne KO
Pytania 



Systemy losowania : grupy, rankingi, 
rozstawianie

Rozlosowywani są tylko prawidłowo i 
w terminie zgłoszeni zawodnicy po 
weryfikacji

DNS 

Zgłoszonych 5 zawodników lub 3 
drużyny



Wyniki nieoficjalne

Wyniki oficjalne

Czas ogłoszenia wyników – protesty

Protesty pisemne po złożeniu opłaty



Delegat techniczny, kierownik zawodów i 

sekretarz zawodów :

Dopilnowanie przestrzegania przepisów 

NRS, regulaminu zawodów, wytycznych 

sportowych PZN na dany sezon

Kontrola prawidłowości ogłaszania wyników 

i wydawania komunikatów

Spisanie protokołów



Koordynuje prace biura zawodów 
dotyczące zagadnień sportowych i 
organizacyjnych

Współpracuje z kierownikiem 
zawodów, sekretarzem zawodów, 
przewodniczącym KO, szefem 
akredytacji, zakwaterowania, 
transportu itp.

Koordynuje kontakty z FIS/PZN oraz 
ekipami/klubami



Dokumentacja zawodów ( listy, druki, 
formularze, itp.)

Weryfikacja zawodników, zgłoszeń, 
kwot startowych

Weryfikacja i rozprowadzenie list 
startowych oraz wyników

Protokoły z posiedzeń jury i odpraw
Zapowiedź zawodów, program odpraw
Przyjęcie protestów



 Delegat Techniczny JURY
 Asystent DT JURY
 Kierownik Zawodów JURY
 Sekretarz Zawodów
 Sędziowie Orzekający
 Starter
 Sekretarz Długości
 Sędzia Główny
 Sędziowie orzekający
 Kierownik Skoczni
 Kierownik Biura Obliczeń



 Delegat Techniczny JURY

 Asystent DT JURY

 Kierownik Zawodów JURY

 Kierownik Trasy/Stadionu

 Starter

 Sędzia Główny

 Sędzia Startu

 Sędzia mety – czas ręczny, kolejność przybycia

 Sędziowie punktów kontrolnych

 Kierownik Biura Obliczeń

JURY na ZIO i MŚ : 

 Dyrektor Zawodów

 2 członków zagranicznych mianowanych przez FIS



 Delegat Techniczny JURY
 Sędzia Rozjemca JURY
 Kierownik Zawodów JURY
 Kierownik Trasy
 Ustawiacz
 Sędzia Główny
 Sędzia Startu
 Sędzia Mety
 Sędziowie Bramkowi
JURY: Asystent Rozjemcy dla zjazdu i Super G, 

Sędzia startu i mety na ZIO i MŚ


