Yarışma ve Sıralama Kuralları – ISMF tarafından onaylı PA 20/06/15

Uluslararası Dağ Kayağı
Federasyonu
Yarışma Kuralları ve Yönetmelikleri
Sıralama Kuralları ve Yönetmelikleri
Organizatör tarafından aşağıdaki yönetmelikte yer alan çizelge ve programlardaki herhangi bir
değişiklik önceden ISMF teknik ekibine sunulmalı ve onaylanmalıdır.

Lütfen Dikkat: Tüzükler kullanılan dilin modifikasyonuna tabidir, maddelerin içerik ve kapsamı
değişmeden kalacaktır ancak ilgili Tüzüklerde kullanılan İngilizce dili gramer ve açıklık açısından
gelişmeye tabidir.
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A. ULUSLARARASI DAĞ KAYAĞI MÜSABAKALARINDA
YARIŞMA KURALLARI VE YÖNETMELİKLERİ
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1.

GİRİŞ

Dağ Kayağı müsabakaları için ISMF kuralları ve yönetmelikleri (dünya ve kıta şampiyonaları, dünya ve
kıta kupaları ve ISMF Seri yarışları - Geçmişte Değerlendirilme ve Sertifikalı yarışlar olarak
anılmaktadır) standartlaştırılmış Dağ Kayağı müsabakaları organizasyonu için bir dizi kuraldan oluşur.
Bu metnin amacı ISMF takviminde bulunan uluslararası Dağ Kayağı yarışmalarına katılmak isteyen
sporcuların yükümlülükleri, davranış ve haklarını ortaya koymaktır.
Resmi ISMF Yarışma Kuralları metni İngilizce olarak yayınlanmaktadır. Bu belge ISMF uluslararası Dağ
Kayağı cılık müsabakaları düzenleme Kuralları adlı belgeyle birlikte, uluslararası yarışmalarda
uygulanacak kural ve düzenlemeleri ortaya koyan temel referans belgesidir.

1.1 Tanımlar
Yarışma sezonu: 1 Temmuz - 30 Haziran. PA tarafından Haziran ayında oylanan kurallarda herhangi
bir değişiklik, 1 Temmuz’dan itibaren ve dolayısı ile sonraki sezon geçerli olacaktır.
için.
Ulusal Federasyon: ulusal düzeyde onaylanan Dağ Kayağı cılık federasyonu veya birliği ilgili bakanlık
ya da devlet departmanı tarafından onaylı, ISMF Milli Olimpiyat Komitesinde yer alan bir federasyon
ve üye tarafından onaylı.
Müsabaka: LOC hazırlıklarından nihai sonuçlara uzanan(adaylık, idarî ve teknik prosedürler, uzanan
güzergah işaretleme, karşılama, kayıt, denetim, yarışlar, podyum, konaklama, yemek, vb.) bütün
işlemleri açıklar.
Yarışma: Başlangıçtan bitişe kadar bir yarışmayı açıklanır.
Açık yarış: ISMF lisansı olmayan ve ISMF yarışmasından farklı bir parkurda (parkur B veya C)
rakiplerin yarışması.
Rekabet: müsabaka sırasında gerçekleşecek tüm yarışlar.
Yarışmacılar: rekabet ve yarışmaya katılan tüm kişiler.
Süre puanlar: Bu puanlar bir rakibin bitiş süresinin oranına ve berabere bitişte kullanılan her yarış için
yüzde olarak verilen kazananın bitiş süresinin oranına bağlıdır.
Konum puanları: yarış katsayısına bakılmaksızın belirli bir yarışta sonuçlara bağlı olarak
yarışmacılarla ilgili puanlardır.
Yarış katsayısı: en iyi sporcuların bitirdiği önceki sıralamaya bağlı yarışla ilgili değer.
Sıralama noktaları: bireysel yarışmacılar, takımlar ve ülkelere atfedilen ve rekabet pozisyonlarını
oluşturmak için kullanılan sıralama.

1.2 Kısaltmalar






ISMF: Uluslararası Dağ Kayağı cılık Federasyonu
PA: Genel Kurul
MC: Yönetim Komitesi
LOC: Yerel Organizasyon Komitesi
UIAA: Uluslararası Dağcılık ve Tırmanış Federasyonu
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DVA: Détecteur de Victimes d’Avalanche, ayrıca Çığ transceiver olarak adlandırılır
(ARVA)
M / W: Erkek / Kadın
NF: Ulusal Federasyon
WADA-AMA: Dünya Anti-Doping Ajansı
TMS: Spor Tahkim Mahkemesi (CH)

1.3 Kaynaklar
Aşağıdaki belgeler ISMF yarışmaları ile ilgilidir:












Uluslararası Dağ Kayağı yarışmaları düzenlemek için ISMF Kuralları
ISMF Uluslararası Dağ Kayağı yarışmaları ve sıralama kuralları ve yönetmelikleri
ISMF Disiplin kuralları
ISMF Dopingle Mücadele politikası ve prosedürleri
ISMF Atletler Komisyonu ve Atlet Temsilcileri
ISMF Antrenör Komisyon
ISMF Kuralları Komisyonu
ISMF Hakemler Komisyonu
ISMF Kanunları
ISMF «Tüzükleri»

2. MÜSABAKALAR VE YARIŞMALAR
YARIŞMANIN TANIMI: Uluslararası Dağ Kayağı yarışması düzenleme kuralları bölüm 4.3’e bkz.
YARIŞMAN TAKVİMİ: Ek 12 Uluslararası Dağ Kayağı yarışması düzenleme kuralları na bkz.

3. YARIŞMAYA KATILIM
3.1 Kategoriler
Uluslararası müsabakalar için kategoriler şunlardır:
- Cadet:
15 - 16 - 17 yaş
- Genç:
18 - 19 - 20 yaş
- Senior:
21 yaş ve üzeri;
- Espoir sıralaması:
21-23 yıl.
Cadetler ve Gençler senior bayrak yarışında yarışabilir.
Spor sezonu N-1 / N için, dikkate alınması gereken yaş N yılı 31 Aralıktır.
Cadetler ve Gençler kategorilerinde alt bölümler olamaz.
Takım müsabakalarına sadece aşağıdaki takımlar katılabilir:
- Erkekler takımı = 2 erkekten oluşan takım
- Kadınlar takımı = 2 kadından oluşan takım
- Senior Takım Kompozisyonu = 18 yaşında veya üzerinde herhangi bir sporcu (yarış yıl boyunca),
6
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(takım otomatik olarak senior kategoride sıralanır, 2 takım sporcusunun yaşının önemi yoktur)
- Gençler Takımı Kompozisyonu = sadece genç sporcular
- Cadet Takımı Kompozisyon = sadece cadet sporcular
- Geçerli yıl için bir ISMF lisansına sahip olmayan bir yarışçı ile ekip oluşturan geçerli bir ISMF lisansına
sahip bir yarışçı, sınıflandırma puanı almaya hak kazanamaz.
- Ekibin 2 üyesi de aynı vatandaşlığına sahip ve aynı federasyona ait olmalıdır. Tüm diğer takım
kompozisyonları reddedilir.

3.2 Ülke başına Kotalar
3.2.1 Dünya ve Avrupa Şampiyonası kotaları
Bireysel yarışlar, Sprint ve Dikey Yarış:
- Senior:
4 M ve 4 W
- Espoir sıralaması:
3 M ve 3 W (toplam 7 senior M ve 7 senior W)
- Gençler:
4 M ve 4 W
- Cadet:
4 M ve 4 W
Takım yarışları :
- Senior:
4 takım M + 4 takım W
Bayrak yarışları:
- Senior:
1 takım M + 1 takım W
- Gençler:
1 takım
Dünya Şampiyonu unvanı sonraki Dünya Şampiyonası için bir bonus kazandırır. Kıta Şampiyonu
unvanı için İdem. Herhangi bir nedenle yarışma yapılmaz veya hiçbir sıralama olmazsa, bu prim
sonraki Şampiyonada uygulanır.
Örn: Ülke X’den bir yarışmacı son dünya şampiyonasında tek bayanlar yarışını kazanmıştır ve Y
ülkesinden bir yarışmacı 2. Olmuştur. Dünya şampiyonluğu için, ülke X, bu yarış için beş (dört + bir)
kadın yarışmacı kayıt ettirebilirken, ülke Y (ve diğer tüm ülkeler) sadece 4 yarışmacı kayıt ettirebilir.

3.2.2 Kıta Şampiyonaları (Avrupa hariç) Dünya Kupası ve
ISMF Serisi yarışlar
Kota yoktur.

3.3 Lisans ve belgeler
Yarışmacılar ISMF Dağ Kayağı şampiyonaları ve dünya kupası yarışlarına katılmak için ISMF
ULUSLARARASI LİSANSIna sahip olmalıdırlar.
Yarışmacılar, uluslararası bir lisans almak için kendi ulusal federasyonlarına başvurmalıdır. Her ulusal
federasyon yarışmanın başlamasından önce en az bir hafta ISMF merkezine ISMF lisans kayıt formunu
göndermelidir. Ulusal federasyon ve yarışmacılar tüm ISMF kuralları ve yönetmeliklerini kabul eder
(ekipman, davranış, anti-doping, vs.) ve uyar.
Her ulusal federasyon Kıta Şampiyonaları ve ISMF Dünya Kupası Yarışmalarına kayıtlı
7
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yarışmacılarının aşağıdakilere sahip olmasını sağlamalıdır:
• Kamu mali mesuliyet sigortası sahipleri ve/veya yarışma sırasında ve/veya yarışmaya gidip-gelme
sırasında ortaya çıkabilecek herhangi bir kazayı kapsayan geri dönüş yardımı poliçesi sahipleri.
• Ferdi kaza sigortası sahipleri, gerekirse.
• Dağ Kayağı yarışmalarına katılacak şekilde fiziksel olarak formda, gerekirse, ulusal yönetmeliğe
uygun bir tıbbi sertifikaya sahip.
• yarışmalara katılmak için yetkili. Her ülkenin mevzuatına göre ebeveynlerden veya yasal velisinden
genç yarışmacılar için (küçükler) bir yazı talep edilir.
ISMF Serisi Dağ Kayağı yarışları için doktor raporu, ulusal lisans, vb gibi katılım konusunda, ulusal
kurallara uyduklarını sağlamak sporcuların kendilerine bağlıdır.
ISMF Serisi yarışlara katılmak için uluslararası bir ISMF lisansı bulundurmak gerekli değildir.

3.4 Sporcu Kaydı
3.4.1 Dünya / Kıta Şampiyonaları ve Dünya / Kıta
Kupaları - tüm kategoriler
Tüm ISMF Dağ Kayağı kategorileri için, tüm yarışmacılar ISMF sitesinde www.ismf-ski.org / Race
Registration yoluyla dünya / kıta şampiyonaları ve dünya / kıta kupalarına ulusal federasyonları
aracılığı işe kayıt yaptırmak zorundadır.
Kayıt için ISMF web sitesinin kullanımı tüm Dünya Kupası etkinlikleri ve Dünya / Kıta Şampiyonaları
için zorunludur.
Kayıt ISMF’nin Intraneti üzerinde bir hesap oluşturmuş olan Ulusal Federasyonlar tarafından
yapılmalıdır.
Açık yarışmalar için kayıt, ISMF web sitesi aracılığıyla sporcular veya organizatörler tarafından
yapılabilir.
Ulusal federasyonlar, sadece temsil ettikleri ülkenin sporcularını kayıt edebilirler (yabancıları
edemezler). Çift uyruklu sporcular her sezon başında kullanmak istedikleri uyruğu seçmelidirler.
ISMF lisansına sahip yarışmacılar sadece ISMF dünya şampiyonaları veya dünya kupası sırasında
kendi uyruklarından takım üyeleri ile takım yarışlarına katılabilirler.
Her müsabaka için, ulusal bir federasyon yarışmacıların isimleri, ekip oluşumu ve bayrak yarışı sırasını
belirten ISMF tarafından belirlenen zamanda yarışmacılar/ takımlar / bayrak yarışı kotasını kaydeder.
Dünya / kıta şampiyonaları için, ulusal federasyon müsabaka öncesi global bir kayıt oluşturur.
Sonrasında antrenörler şampiyonalar öncesinde ISMF ve LOC tarafından karar verilen 1 saatlik bir
dönemde yarış arifesinde kendi kayıtlarını değiştirebilirler.
Bir sporcu, yarış başlamadan önce bir (1) saate kadar değiştirilebilir.
8
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Ulusal federasyon ikame (ler) için spor numarasını vermekten sorumludur.
Potansiyel ikame (ler) yarışta kayıt sırasında kesinlikle ilan edilecektir.
LOC üyeleri ve ISMF yetkilileri resmi olarak yer aldıkları bir yarışmaya katılamazlar.

3.4.2 ISMF Serisi
ISMF Serisi yarış organizatörlerinin ISMF sistemini kullanma seçeneği vardır; ancak ISMF sistemi
kullanılmadığı zaman, tüm kayıtlı sporcuların listesi excel formatında ISMF’ye gönderilmelidir. Bu
durumda sporcular Yerel Organizasyon Komitesi (LOC) üzerinden doğrudan kayıt olacaklardır.

4. EKİPMAN
Aşağıda listede yer alan ekipmanlar tüm ISMF müsabakaları için gereklidir.
ISMF müsabakalarına katılan yarışmacılar tarafından kullanılan tüm ekipmanlar aşağıdaki şekilde bir
tedarikçi tarafından üretilmiş olmalıdır:
• Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı.
• Menşe ülkede vergi kaydı olan (AB veya benzeri üreticileri için topluluk içi numarası).
• Dağ Kayağı ekipman kullanımını kapsayan bir ürün sorumluluk sigortası sahibi
Etiketli güvenlik ekipmanı CE ve UIAA işaretli olmalı veya cihazla birlikte verilen yazılı bilgilerde
üretici tarafından yetkilendirilmiş olması dışında, herhangi bir değişiklik yapmadan (4.1'de tabloya
bakınız, kask hariç) yürürlükteki Avrupa kural gereklerine uygun olmalıdır.
Diğer zorunlu ekipmanlardan hiçbiri modifiye edilemez.
Jüri kusurlu veya yetersiz olduğuna karar verdiği herhangi bir ekipmanı reddetme hakkını saklı tutar.
§ 6.1’de açıklandığı gibi bu kuralların ihlali, ceza ile sonuçlanacaktır.
Bir veya birden fazla kırık kayak batonu ve/veya kayak dışında, bir yarış sırasında ekipman
değiştirmek kesinlikle yasaktır.

4.1. Tüm ISMF Dağ Kayağı yarışları için ekipmanların
açıklanması
EKİPMAN
Bir pasaport
veya bir Ülke
Kimlik kartı

AÇIKLAMA
finiş çizgisini geçtikten sonra sporcu veya antrenör
tarafından gösterilecek.

9
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Bir çift kayak

Bağlama
elemanları

botlar

Bir çift Alp veya
arazi kayak
batonsı
Bir çift
çıkarılabilir

kendi uzunluğunun en azından % 90’ını kapsayan metal
kenarlar ve önünde en az 80 mm, bot altında 60 mm ve arka
kısmında 70 mm minimum genişlikte; kayak uzunluğu
erkekler için en az 160cm (senior, espoir, genç ve cadet) ve
kadınlar için 150cm (senior, espoir, genç ve cadet)
olmalıdır. Kayaklar «Rolling» yöntemine göre ölçülecektir.
tırmanışlar sırasında topuk hareketini sağlayan ve inişlerde
için bloke edilen güvenlik askıları ile donatılmış olabilir veya
olmayabilir.
Bağlama-Sistemi yanal ve ön tam sürüm sisteme sahip
olmalıdır (bot kayaktan tamamen ayrıdır). Yanal boşa alma
(ön kısım) cihaz olmadan manuel olarak kilitlenebilir
olmalıdır. Bir bağlantı elemanı TÜV sertifikalı ise, kilitleme
mekanizması gerekli değildir.
Botlar ve bağlama elemanları boşa alma sistemlerinin
optimum çalışmasını ve botlar ve bağlama elemanlarının en
iyi şekilde korunmasını garanti altına almak için imalatçı
tarafından verilen kullanım talimatına göre ayarlanmalıdır.
Kayaklar ve bağlama elemanları için minimal ağırlık:
Erkek: 750 gram, yani çift başına 1.500 gr.
Kadın: 700 gram, yani çift başına 1.400 gr.
Karışık bağlama elemanlarına (ön kısım bir üreticiden ve
arka kısım başka bir üreticiden ) izin verilmez.
(sadece kabuk) tüm bileği kaplamalıdır ve Vibram ve
eşdeğeri çentikli tabana sahip olmalıdır. Minimum çentik
derinliği 4 mm. Çentik başına 1 cm2 minimum yüzey alanı ile
taban ön kısmı altında 15 ve topuk altında en az 8 çentik
olmalıdır. Her bot en az 2 bağımsız kapama sistemine sahip
olmalıdır. Bot metal krampon ile birlikte kullanılmak üzere
tasarlanmış olmalıdır. Crosscountry kayak botları ve
bağlama elemanları veya eşdeğerleri kesinlikle yasaktır.
Botta yapışkan bant kullanımı yasaktır.
İkinci bir üretici tarafından modifiye edilen botlara sadece
modifiye edilen kısım ile tedarik edildiğinin belirtildiği iki
üretici arasında resmi bir anlaşma varsa izin verilir.
Çentikli tabanlar bot yüzeyini % 100 örtmelidir.
Botlar için minimal ağırlık (kabuk ve kuru iç alan):
- Erkek:
500 gram,
yani çift başına 1000 gr
- Kadın & Cadet Erkek:450 gram
yani çift başına 900 gr
metalik olmayan sepetleri ile maksimum çapı 25 mm
(karbon ya da diğer malzeme).
Vahşi hayvan kökenli deriler kesinlikle yasaktır.
Deriler yüzeyin en az % 50'sini, kayak uzunluğunun % 50'sini
10
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kaymaz deri
Üst gövde
giysisi

Alt gövde giysisi

Avalanche
detektör

kask

Kar küreği
Kar probu
Hayatta kalma
battaniyesi
Bir çift eldiven

kaplamak zorundadır
Yarışmacıya iyi oturan üç katman:
• 1 uzun veya kısa kollu, vücudu saran katman.
•1 uzun kollu kayak elbisesi ya da uzun kollu bir ikinci
katman.
• 1 nefes alır, uzun kollu rüzgar kesici.
Yarışmacıya iyi oturan iki uzun bacaklı katman
• 1 kayak elbisesi ya da kayak pantolonu
• 1 nefes alan rüzgar kesici pantolon
Ayrıca DVA veya ARVA da denilen EN 300718 457 kHz
frekans standart uyan,
2016-2017 Sezonundan: DVA, 3 antenli emisyon sistemi ile
donatılmış olmalıdır.
2016-2017 Sezonundan yarış elbisesinin içindeki bir açıklık
içine veya kapalı cebinde ve göbek seviyesinde giyilmelidir
(sadece sıkıştırılmış kilit)
Kask şunlara uymalıdır:
- UIAA 106 (2016-2017 sezonu için: UIAA 106 ve EN 1077
standartlarına Sınıf B)
- Veya EN 12492 (2016-2017 sezonu için: veya EN 12492 ve
EN 1077 standartlarına Sınıf B).
Kaskların tüm yarış sırasında (çene-kayışı takılacaktır)
kullanılması gerekir (starttan finişe kadar).
ISMF standartlarına uygun bir kar küreği (Ek 3).
ISMF standartlarına uygun bir kar probu (Ek 2),
1.80 m2 minimum yüzey alanı imalatı sonraki değişikliklere
izin verilmez. Üretici tarafından tanımlandığı haliyle,
"hayatta kalma battaniyesi" dir.
Bileğe yada tüm eli saran eldiven - yarışın süresince
giyilmelidir

UV korumalı
güneş gözlüğü
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Sırt çantası

Yönetmelik gereği tüm ekipman için yeterli kapasiteye
sahip bir sırt çantası, iki posterior ve / veya
kayakları taşımak için yan sabitleme kayışları. Takım
arkadaşları arasındaki işbirliği halinde,
taşıyıcının sırt çantasında iki bağımsız tutturma askısı
kümesi olması gerekir. Sırt çantasının bağımsız krampon
kesesi varsa, kese güvenli şekilde sırt çantası arkasına
takılmalıdır (Velcro vb kayışları kullanarak). Sırt çantası
krampon kese arkadan açılmalıdır ve önden (düşme
durumunda açılmasını önlemek için) açılmamalıdır.

Düdük
Jüri tarafından talep edilebilir tamamlayıcı ekipmanlar
Metalik bir çift
En az, 10 sivri uçlu çubuğa sahip, UIAA standart 153’e
krampon
uygun, ön ikisi yarışmacının botlarına sığacak şekilde
ayarlanabilir. Yarışın krampon ayak kısmı boyunca uygun
şekilde bağlanabilir şekilde orijinal emniyet kemerleri
olmalıdır.
Krampon botların üzerine giyilmediğinde sivri çubuklar
birbirine bakacak şekilde sırt çantasına yerleştirilmelidir;
Koşum
UIAA standart 105’e uygun
Ferreta kiti ile

UIAA standardı 128’e uygun Klettersteige /ferreta ile
kullanılmak üzere enerji emici sistem

12
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2 tipi K
(Klettersteige)
konektörleri

UIAA standart 121’e uygundur.
Kordon ve 2 konektör kullanımda değilken, sırt çantasına
uzak bir yere koyulmalıdır veya bele asılmalıdır

Ek bir üst
vücut termal
polar
giyim tabakası

(Uzun kollu 4 katman), yarışmacıya tam uyan muflon ile çift
yumuşak kabuklu. 4 katman 300 gr’dan az ağırlığa sahip
termal giysilerdir.

EVET

Bir kayak başlığı
veya
kafa bandı
İkinci çift
eldiven

Termal, nefes alabilen ve rüzgar geçirmez

Tam çalışan bir
kafa feneri
UV korumalı
ikinci çift
güneş gözlüğü.
Dinamik ip

UIAA standardı 101’e uygun, minimum 8 mm çaplı, uzunluk
30 m.

13
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ZORUNLU EKİPMAN
Pasaport veya Kimlik kartı
(bitiş çizgisinde)
Kayaklar
Bağlantı elemanları
Botlar
Kayak batonları
Skinler (min. 1 çift)
Kask
Eldivenler
Sırt çantası
3 katman üst
2 kayman alt
Kar küreği
Kar probu
Hayatta kalma battaniyesi
Güneş gözlükleri
Düdük
TAMAMLAYICI EKİPMAN
4. katman
Kayak başlığı veya baş bantı
Kafa ışığı
2.Çift güneş gözlüğü
Kramponlar
Dinamik ip (her takım için bir
tane
Koşum
Ferreta kiti
2 konnektör

TAKIM
X

BİREYSEL
X

SPRINT
X

BAYRAK
X

DİKEY
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*

X
X
X
X
X
X
X
X
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*

X
X
X
X
X
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*

Sporcunun müsabakaya tüm zorunlu ve tamamlayıcı donanımları getirmesi gerekir.
Yarış brifingi sırasında, LOC yarış için gerekli olan ekipmanların listesini görüntüler.
Dikey, sprint ve bayrak yarışları için:
• Tüm yarış güvenli bir kayak pisti üzerinde ise, (jüri başkanı onayı ile) yarış direktörü gerekli
ekipmanın listesinden DVA, kar küreği ve kar probunu kaldırabilir.
• Hava koşulları elverişli ise, yıldız (X *) ile işaretlenmiş bütün diğer ekipmanlar gerekli ekipmanlar
listesinde (jüri başkanı onayı ile) LOC tarafından kaldırılabilir.

4.2 LOC tarafından sağlanan malzemeler
LOC yarışmacının yarış numaralarını / göğüslüklerini temin eder:
• Bir elektronik cihaz içerir;
• katlanmamalı veya hakemin izni olmadan kesilmemelidir
• yarışın süresince LOC tarafından belirtildiği gibi bu amaçla ayrılmış bir yerde (lerde)
görüntülenmelidir (sırt çantası ve sağ uyluk arkasında);
• yarışmacı bitiş çizgisini geçtiğinde teslim edilmesi gerekebilir;
14
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• Mevcut yönetmelikte yer almayan herhangi bir diğer ekipman yarışma hakemi ile ön anlaşma
yapılması ile
• yarış numaraları / göğüslükler ile ilgili daha detaylı bilgi için bir Dağ Kayağı yarışı Düzenlenmesi
Kuralları 4.5.2’e bakınız

4.3 Yarışmacının giyimi üzerine Reklam
Sadece yarış numarası LOC tarafından reklam amaçlı kullanılabilir.
Reklam yarış numaraları/ göğüslükler kullanımına ilişkin LOC / ISMF sözleşmesine bakınız.

4.4 Ekipmanın Denetimi
Ekipman bitiş çizgisinde kontrol edilecektir veya parkurda herhangi bir başka bir noktada (yarışmacıyı
durdurmadan, kontrolör rakip geçerken not alır).
Yarışmacı ekipmanından tamamen sorumludur.
Bir yarışmacının ekipmanları hakkında şüpheleri varsa, yarışma günü öncesi yarışma brifingi günü
sonunda jüri tarafından kontrol edilebilir.
Yarışmacıların herhangi bir şüpheleri varsa, bir ISMF hakeminin bulunmasının ZORUNLU olduğu ve
LOC tarafından gerekli güvenlik ekipmanları ve ekipman kontrolü için bir yer rezerve edilmiştir.
Jüri Başkanı kusurlu veya yetersiz olduğuna karar verdiği herhangi bir ekipmanı reddetme hakkını
saklı tutar.

5. YARIŞ ORGANİZASYONU
Start türleri ve başlama prosedürlerini: uluslararası Dağ Kayağı müsabakaları düzenleme Kurallarına
bkz.

5.1 Yarış sırasında yarışmacıların yönetilmesi
Yarışırken, yarışmacılar aşağıdaki kurallara uymak zorundadır:
1. Yeşil bayraklar ile işaretlenmiş bölümler kayaklar ve kayak altında deriler üzerinde yapılmalıdır. Sarı
bayraklar ile işaretlenmiş bölümler yürüyerek geçilmelidir. Kırmızı bayraklar ile işaretlenmiş parçalar
derileri olmadan kayaklar üzerinde geçilmelidir. Sollanacak olan yarışmacı, düşmeden, derhal
güzergah pistini terk etmeli ve geçmek için "TRACK" diye seslenen yarışmacıya izin vermelidir. Eğer
pist boyunca aynı renkli iki kapı varsa (Yokuş yukarı ve yokuş aşağı) , yarışçılar geçmek zorundadır (ara
nokta, ceza B.2.).
2. Sorunları olan bir yarışmacı kendi inisiyatifi ile yarışmayı bırakabilir veya yarış direktörü veya
mevcut doktorlardan birinin kararı ile bırakmaya zorlanabilir.
3. Yanlış bir start durumunda sporculara , finiş çizgisini geçtikten sonra doğrudan ceza uygulanacaktır.
Yanlış start cezası ISMF başlangıç prosedürüne dayanarak ve start çizgisinde bir kamera video varsa
uygulanır. Ceza yanlış start yapan ilk kişiye uygulanır.
4. Yarışı bırakma (kendi inisiyatifi veya zorla) ekstrem durumlar haricinde yarış brifingi sırasında
açıklanan prosedüre göre bir kontrol noktasında veya ara noktada gerçekleşmelidir. Takım yarışları
için eğer bir takım üyesi yarışı bırakırsa sonrasında diğerinin bırakması söylenir ve Kontrolörler
tarafından verilen talimatlara uymak zorundadır. Her yarışmacı finiş alanına girişte Jüri Başkanını (ya
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Yarışma ve Sıralama Kuralları – ISMF tarafından onaylı PA 20/06/15

da temsilcisini), özellikle Anti-Doping Delegesini bilgilendirmek ZORUNDADIR. Yarışmayı bırakan
yarışmacılar ayrıca doping kontrolüne tabi olabilirler.
5. Yarışmacılar sıkıntı ya da tehlike halindeki yarışmacılara her türlü yardımda bulunmalıdır. Jüri
yardıma harcanan zamanı hesaba katacaktır.
6. Takım yarışması için:
• Takım üyeleri, (yani geçiş alanı çıkış işaret çizgisini geçmeden önce) geçiş alanını birlikte terk
etmelidir.
• Her yarışmacı, gerekli tüm ekipmanları ile yarışın süresince kendi sırt çantası taşımalıdır. (kayaklar
dışında.)
• Yardıma, sadece takım üyeleri arasında izin verilir. Yarışın ilk 15 dakikası boyunca takım üyeleri
arasında kanallarda, dağ sırtlarında ve inişlerde takım arkadaşını sürüklemek için bir ip ya da lastik
kullanmak yasaktır
7. Yarışmacılar Skinlerini kendi kayak takımları içinde ya da sırt çantalarında taşımalıdırlar. Skinler
görülebilir ancak asla kayak takımdan dışarı çıkmamalıdır. Skinler, kayaklar ve botlarr üzerinde
yapışkan bant kullanmak çevresel nedenlerden dolayı yasaktır.
8. Kayaklar bu amaç için tasarlanmış 2 sabitleme kayışı kullanarak sırt çantası üzerinde taşınmalıdır
(kayaklar omuz askıları içinde taşınamaz ve yarışmacının arkasında kalmalıdır). Takım yarışlarında, bir
yarışmacının yönetmeliklere uygun şekilde sırt çantası üzerinde kayakları taşımak için iki ayrı set
bağlantı kayışı varsa takım arkadaşının kayaklarını taşıyabilir.
9. Yarışmacılar giriş ve çıkış çizgileri ile belirgin şekilde işaretlenmiş, geçiş alanı içinde teknik
değişiklikler için gerekli tüm işlemleri yürütmek zorundadır. Alan dışında herhangi bir yerde, hatta
geçiş alanına ('değişim') girerken ve/veya çıktıktan sonra skinleri veya kramponları çıkarmak veya
takmak, skinleri veya kramponları paketlemek/paketini açmak, sırt çantasına kayakları
takmak/çıkarmak, botları giyip/çıkarmak, bağlama elemanlarını kilitlemek/kilidini açmak kesinlikle
yasaktır.
10. Botlar ve arka bağları kırmızı bayraklar ile işaretlenmiş tüm iniş bölümlerinde kilitli olmalıdır.
11. Sabit bir ip kullanan uzatmalarda, ip kullanımının zorunlu olduğu yerlerde, yarışmacılar herhangi
bir zamanda sabit ipten kendilerini ayırmamalıdırlar. Sabit ip tutturma noktasından geçerken,
yarışmacı ilk karabiner çıkarmadan önce ipin devamındaki kısmına ikinci bir karabiner bağlamalıdır.
Bu güvenlik kurallarında herhangi bir ihlal cezalandırılır.
12. Kayakçı gerekli manevrayı gerçekleştirmek için geçiş ('değişim') alanı içinde durduktan sonra
kayak batonları yere düz konulmalıdır. Bu, kayakçı skinler veya kramponları çıkarıp/koyduğunda,
kayakları sırt çantasına bağlayıp/çıkardığında geçerlidir.
13. Yarış direktörü veya kontrol noktası / geçiş noktası şefi güzergah üzerinde herhangi bir noktada,
yarışmacıları rüzgarlıkları, başlıkları ya da zorunlu ekipmanın herhangi bir diğer öğesini giymeleri için
zorlayabilir.
14. Aşağıdakiler haricinde hiçbir dış yardıma izin verilmez:
- Kırık baton / kayak değiştirilmesi. Kırık baton / kayak her yerde ve herkesle değiştirilebilir.
- Sadece jüri tarafından yetkilendirilmiş yerlerde yemeklere izin verilir (4.3.4.4 org. kuralları bkz).
15. İniş sırasında halat (ya da lastik) sırt çantasına koyulmalıdır veya bel çevresinde asılı olmalıdır.
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16. Organizatörler, yarış sırasında DVA / transceiverleri kontrol edecektir.
- Bir DVA’nın çalışmadığı tespit edilirse, sporcu durdurulacak ve derhal diskalifiye edilecektir.
- Her yarışmacı bu cihazı giysinin altında ve iletim durumunda vücuduna yerleştirme zorundadır.
- Cihaz yarışma yarış sırasında yarışmacı yüksek sıcaklık giysisini açsa bile bile görünür olmamalıdır.
- Yarışmacılar cihazın, tüm yarış boyunca düzgün çalıştığından emin olmalıdır.
- Sırt çantasında bir çığ transceiveri varsa ve yarış sırasında pili biterse, yarışmacı mevcut sezon
sonuna kadar gelecek tüm yarışlarda katılmaktan men edilecektir.
- Yarışmacı bitiş çizgisi ekipman kontrolüne kadar kendi DVAlarını emisyonda tutmalıdır.
17. Eğer bir sporcunun gerektiğinde, ferrata kiti ve koşum kullanmadığı anlaşılırsa, derhal diskalifiye
edilecek ve gerekli ise durdurulacaktır. Yarışmacı kilitleme sisteminin bir parçasının kırıldığını
kontrolörüne kanıtlayamazsa, bu durum krampon kullanımı için de geçerlidir.
18. Yarışmacılar çevreye saygı göstermek zorundadır.18 Sporcular çöpleri sadece buna uygun çöp
torbasına atacaklardır, yere hiçbir şey atılmayacaktır, bu sadece yemek giriş ve çıkış noktalarını
belirten 2 çizgi arasında olabilir. Kulvara birşeyler atarken görülen (geçiş alanı dahil)
ya da çevreye kötü bir davranışta bulunan bir yarışmacı cezalandırılacaktır (bkz §6.1).
19. Ödül kazananlar, tüm yarışlar ve tüm kategoriler için, mutlaka ödül töreninde bulunmalıdır veya
cezalandırılacaklardır (bkz §6.1). Her kategori için, şeref töreni için en iyi 3 sporcunun ve resmi tören
için en iyi 5 sporcunun bulunması zorunludur.
20. Sprint yarışı sırasında bir yarışçı herhangi bir zamanda gönüllü olarak çekilir, bunun da kalifikasyon
ve eleme sırasında veya farklı elemeler arasında olması halinde 50 dünya kupası puanı cezası
uygulanacaktır.
21. Takım üyeleri rampalarda 30 saniyeden fazla ve inişlerde 10 saniyeden fazla ayrılmayacaklardır.
Bütün takımlar kulvar boyunca sürpriz denetimlere tabi olacaktır. İki takım arkadaşının finiş çizgisinde
aralarında 5 saniyeden fazla bir süre olmayacaktır.
22. Sporcular tırmanış ve inişlerde kulvar işaretlerini yakından izlemelidir. Bütün tehlikeli ve/veya
sportmenlik dışı davranışlar yaptırıma tabi tutulacaktır.

5.2 Finiş
Finiş aşağıdaki gibi olacaktır:
• Süreler ve finiş sırası elektronik zamanlama sistemi tarafından kurulmuştur. Foto-finiş durumunda,
bitirme sırası yarışmacının ön ayağının bitiş çizgisini geçmesi ile oluşturulur.
• Finişin beyan edilmesi için yarışmacının finiş çizgisini herhangi bir dış yardım almadan (takım
yarışlarında takım arkadaşları hariç) tüm vücudu ile geçmesi gerekir;
• Takım yarışları için, takım arkadaşları bir arada bitirmelidir ve takımın bitirme zamanı ikinci takım
arkadaşının zamanıdır;
• Girişte ve yarış jürisinin sorumluluğu altında, kontrolörler yarışmacının sırt çantası ve diğer
ekipmanların içeriğini tam olarak kontrol edecektir;
• İlk üç yarışmacının gelmeleri üzerine kısa bir basın kapsamı podyumda gerçekleşecektir;
Sporcuların bu podyumda yarış ekipmanları ile yer almalarına izin verilir.
• Anti-doping kontrolleri durumunda, yarışmacılar testlere gönderilmeli veya yaptırımlara tabi
olmalıdır;
• Tüm yarışmacılar tüm atık malzemenin bertarafı için verilen çöp torbaları kullanmak zorundadır.
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• anti-doping testi durumunda, ISMF tarafından yetkilendirilmiş bir eskort tıbbi kontrol alanına
kadar(kişinin yarışçı ile aynı cinsiyetten olması gerekir) yarışçıya eşlik edecektir.
• Her yarışmacının gerekirse bitiş çizgisinde bir pasaport ya da ulusal kimlik kartı göstermesi gerekir.

5.3 Güvenlik / Müsabakanın durdurulması
Yarış direktörü, yarış jüri başkanını bilgilendirdikten sonra, güvenlik nedenleriyle veya spor eşitliği için
yarışmayı durdurabilir. Hemen kararla ilgili bir rapor hazırlanacaktır.

6. SONUÇLARIN OLUŞTURULMASI
Her yarış sonucu LOC tarafından yarışmacılar bitirdikten sonra jüri başkanı tarafından onaylanarak ve
görüntülenerek hazırlanır. Sıralama jüri tarafından verilen herhangi bir cezaya bitiş süresi eklenerek
gerçekleştirilir.
Yarışmacılar arasında karar verilemiyorsa, eşitlik ilan edilir.
Şampiyona, kupa ve kalıcı uluslararası sıralamalar “ISMF Sırlamam yönetmelikleri" nde açıklandığı
uygulanır.

6.1 Suçlar ve cezalar
A.EKİPMAN

Jüri tarafından talep edilen herhangi bir zorunlu ekipman yarış sırasında ya da bir kontrol noktasında
ya da değiştirilebilir (bir kontrol noktası hakemi ya da yardımcısına verilen kırık kayak batonları /
kayak hariç). Cezalar donatımın her bir eksik parçası için (kümülatif) verilir.
#

1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Suçlar

Cezalar
Takım ve bireysel yarışlar

Dikey, sprint ve bayrak
yarışları
Diskalifiye
Diskalifiye

Yönetmeliklere uygun olmayan kayaklar
Yönetmeliklere uygun olmayan bağlama
elemanları
Yönetmeliklere uygun olmayan botlar
Finiş çizgisinde kayıp baton(lar) veya kayak

Diskalifiye
Diskalifiye

Finiş çizgisinde skinler yok (2 skin mecburidir)
Giysiler: her kayıp malzeme için
Kısa kollar – malzeme başına – kapalı vücut
katmanı dışında (1. Katman)
DVA yok veya pili yok veya sırt çantasına
koyulmuş
Finiş çizgisinde DVA çalışmıyor (düşme sonrası
örneğin)
Yarış sırasında DVA kapalı
Finiş çizgisini geçtikten sonra, ekipman
kontrolü öncesi DVA kapalı
Yarış sırasında çığ transceiver yerine temel bir
emisyon cihazı kullanımı
Yönetmeliklere uygun olmayan kask

Skin başına 1 dk 30 sn
3 dakika
1 dakika

Diskalifiye
Baton veya kayak için 15
sn
15 sn/skin
15 sn
15 sn

Sezon
sonuna
diskalifiye
3 dk

Sezon sonuna
diskalifiye
15 sn

Diskalifiye
Baton veya kayak için 1 dk

kadar

Diskalifiye
3 dk

Diskalifiye
15 sn

Diskalifiye

Diskalifiye

Diskalifiye

Diskalifiye
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Doğru takılmamış kask
Kar küreği yok veya yönetmelikle uymayan
veya modifiye edilmiş bir tane var
Kar probu yok veya yönetmelikle uymayan
veya modifiye edilmiş bir tane var
Eksik veya modifiye hayatta kalma battaniyesi
Eldiven yok
Yarış sırasında eldivenler doğru giyilmemiş
Güneş gözlüğü yok
Sırt çantası yönetmeliklere uygun değil
Finiş çizgisinde eksik kramponlar
Yönetmelikle uymayan kramponlar
Koşum yok, halat yok, karabiner yok
«Klettersteig »
Kayak başlığı veya baş bantı yok
Baş lambası eksik
Baş lambası açık değil
Modifiye ip veya yönetmeliklere uygun değil
Startta çip veya elektronik sistem yok
Finişte çip veya elektronik sistem yok
Yukarıda sayılmayan herhangi bir kural ihlali

Diskalifiye
Diskalifiye

Diskalifiye
Diskalifiye

Diskalifiye

Diskalifiye

3 dk
3 dk
1 dk
1 dk
3 dk
Krampon başına 2 dk
Diskalifiye
Diskalifiye

15 sn
15 sn
15 sn
15 sn
15 sn
DNA (uygulanmaz)
DNA
DNA

1 dk
5 dk
3 dk
Diskalifiye
Start yok
1 dk
30sn den
kadar

15 sn
15 sn
15 sn
DNA
Start yok
15 sn
30sn den diskalifiyeye
kadar

diskalifiyeye

B. DAVRANIŞ

Parkurun verilen bir bölümü için gerekli doğru yarış tekniğini görmezden gelmek, işaretleme ve
kulvar güzergahını dikkate almamak, tehlikeli kabul edilen ya da yarış güvenliğini veya yarışın uygun
şekilde devam etmesini bozan sportmenlik dışı davranışlar
#

1
2
3

4
5

6
7

8
9

Suçlar

Yanlış start
Gönüllü veya gönülsüz- kontrol noktasını
ve/veya ara noktayı kaçırmak
yetkili tarafından kulvarda verilen talimatları
göz ardı etmek. (finiş noktası, kontrol
noktalarında veya ara noktalarda, startta)
Cezalar suç göre verilecektir
Bir çıkış kayak pistinde, yaya yürüyüş (her
zaman kayak çıkarılır)
çıkış kayak pistinde, yürüyerek bitiş çizgisini
geçmek (Jüri başkanı tarafından kontrol
edilen kırık ekipman hariç)
Yaya geçilmesi gereken bir bölümü kayakla
geçmek
krampon zorunlu bir bölümünde krampon
olmadan yürüyüş (Kontrolör tarafından
kontrol kırık ekipman hariç)
Bir sırt üzerinde doğru rotayı takip etmiyor
Çıkış / iniş kulvar işaretlerini yakından takip
etmeden tehlikeli ve / veya sportmenlik dışı

Cezalar
Takım ve bireysel yarışlar

Dikey, sprint ve bayrak
yarışları

30 sn
Diskalifiye

Diskalifiye

Suça bakın

Suça bakın

3 dk

1 dk

5 dk

5 dk

Diskalifiye

Diskalifiye

Diskalifiye veya
kramponlar kırıldıysa 5 dk

DNA

Diskalifiye
5 dk veya diskalifiye

Diskalifiye
5 dk veya diskalifiye
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10
11

12
13
14

15
16
17
18
19
20

21

22

23

24

25

davranış
Sırt çantası üzerinde kayak yanlış bağlanmış (2
tutturma noktasından az)
Çıkarılabilir kayma karşıtı skinler kayak
elbisesi ya da sırt çantası içinde muhafaza
edilmiyor
Ayak bilekleri üzerinde klipslenmiş askıları
olmadan kramponlar
Kramponlar sırt çantasının dışında
Sırt çantası üzerine
kayaklar doğru
takılmadan bir kontrol noktasından ya da ara
noktadan geçiş
Kayak batonları geçiş alanında yere düz
yerleştirilmemiş
Karabiner zorunlu ipe iliştirilmemiş
Piste veya bitiş alanı kayak koridor kurallarına
uymamak
Başka bir yarışmacıyı itmek. dürtmek veya
düşmesine sebep olmak
Baskı veya tehlike altındaki bir kişiye yardım
etmemek
Dışarıdan yardım almak: kırk kayak ve/veya
batonları değiştirilmesi haricinde
Çevreye saygı göstermemek (kontrol noktası
veya bir ara nokta dışında ekipmanın terk
edilmesi veya atılması)
Müsabakaya katılan herhangi birine saygısızlık
ve hakaret (jüri, yarışmacılar, organizatörler,
seyirciler, vb)
Tıbbi nedenler veya jüri Başkanının izni ile
uçuş zamanının kanıtlanması dışında şeref
töreni (ilk 3) ya da ödül töreni (ilk 5) de
mevcut olmayan yarışmacılar.
Kalifikasyon veya eleme devreleri veya sprint
yarışının farklı elemeleri arasında gönüllü
çekilme
Yukarıda sayılmayan herhangi bir kural ihlali

C.TAKIM YARIŞMALARI İÇİN ÖZEL CEZALAR
#
Suçlar
1
Takım üyeleri bir kontrol noktasından hep
birlikte ayrılmıyor
2
Takım üyesi yarış süresince veya finiş
çizgisinde (kayaklar haricinde) kendi
ekipmanını kendi sırt çantasında taşımıyor
3
Yarışmacı takım arkadaşının kayaklarını sırt
çantasına doğru şekilde bağlamamış
4
Takım üyeleri:

1 dk

15 sn

1 dk

15 sn

5 dk

DNA

5 dk
1 dk

DNA
15 sn

1 dk

1 dk

10 dk
1 dk

DNA
15 sn

Diskalifiye

Diskalifiye

Diskalifiye

Diskalifiye

Diskalifiye

Diskalifiye

Diskalifiye

Diskalifiye

Diskalifiye

Diskalifiye

Diskalifiye. şeref ve ödül töreninin planlanan zaman ve
yerde yapılması koşulu ile. Ödül-para, eğer
zamanlanmış bir yerde ve zamanda ise ve şeref ve ödül
verme törenine organizatörler tarafından uyulmuyorsa,
muhafaza edilecektir.
DNA
50 dünya kupası puanı

30sn den
kadar

Cezalar
2 dakika
Diskalifiye

1 dakika
3 dakika

20

diskalifiyeye

30sn den diskalifiyeye
kadar
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5

6

7

- Çıkışlarda 30 saniyeden fazla
- İnişlerde de 10 saniyeden fazla
birbirlerinden ayrılmamalıdır.
Bütün takımlar kulvar boyunca sürpriz
denetimlere tabi olacaktır.
Finiş çizgisinde takım üyeleri arasında 5
saniyeden fazla aralık

Kullanılmasının yasak olduğu Kulvarın
herhangi bir bölümünde ip (lastik)
kullanmak
İp veya lastik sırt çantasına konulmamış
veya bele sarılmamış

D. BAYRAK YARIŞMALARI İÇİN ÖZEL CEZALAR
#
Suçlar
1
Bayrağın yanlış (yönetmeliklerde belirtilen)
teslim alınması
2
Aynı yarışmacının 2 ayak yarışması

Takım üyeleri arasında 5 saniyeyi aşan aralıklar olması
durumunda, her fazla saniye aynı miktarda saniye
ekleyerek bir ceza oluşacaktır
Ör .: 15 saniyelik aralık = 10 fazla saniye.
Ceza = 10 fazla sn + 10 ceza sn = 20 sn.
1 dk 5 sn aralık = + 1 dak
Ceza = 1 fazla dk + 1 ceza dk = 2 dk.
3 dk

3 dk

Cezalar
Diskalifiye
Diskalifiye

6.2 Yarışın durması durumunda oluşan sonuçlar
Sıralama ilk yarışmacılar tarafından geçilen son kontrol noktasındaki süre ve sıralara göre oluşturulur.
Henüz bu kontrol noktasında ulaşmamış olan yarışmacılar önceki kontrol noktalarında kendi
sürelerine ve sıralarına göre sıralanacaktır.
Durdurulan dünya kupası yarışı dünya kupası sıralamasında sayılmaz. Durdurulmuş bir yarışa karşılık
herhangi bir sonuç kalıcı bir dünya sıralaması hesaplamalarında kullanılmayacaktır.

6.3 İstemler
Yarışmacılar tarafından işlenen suçlar jüri başkanını bilgilendiren yarış direktörüne hakem tarafından
iletilir. Cezalar görülür görülmez en kısa sürede ve ilgili sporcu finiş çizgisini geçtikten en çok 5 dk
sonra yarış direktörüne ve jüri başkanına iletilecektir. Bu gecikmeden sonra gelen herhangi bir ceza
reddedilecektir.
Her kategorinin en iyi 5 sporcusu geldiğinde, sonuçlar imzalanır zamanlanır ve yayınlanır.
Antrenörlerin itiraz etmek için 15 dakikaları vardır. Her kategorinin ilk 5 sonucu resmileştiğinde, şeref
töreni gerçekleşebilir.
Cezalar daha sonra sıralanan tablolara göre, yarış jürisi ile görüşüldükten sonra jüri başkanı tarafından
verilir. Takım müsabakalarında, bir takım üyesine verilen cezalar diğer takım üyesi (ler) için de
geçerlidir.
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Mümkünse jüri başkanı antrenörleri bilgilendirir ya da yoksa, sonuçları açıklamadan önce, cezaların
tahakkuk ettiği yarışmacıları bilgilendirir. Yarışmacılar / Takımlar itirazda bulunabilir.
SPRİNT YARIŞ İÇİN ÖNEMLİ NOT:
- Çeyrek finaller, yarı finaller ve finaller sırasında, diskalifiyeye neden olmayan yönetmelik ihlalleri için
(aşağıdaki tabloya bakınız), ihlalle ilgili sporcu otomatik olarak kendi elemesinde sonuncu olarak
sıralanır.
- Aynı elemede yer alan 2 ya da daha fazla yarışçının cezası varsa, daha sonra kalifikasyon süresi ile
ayrılır. Elemeler sırasında "zaman cezaları" olmayacaktır.
- Tüm sprint yarışı için, olası bir istem olmayacaktır. Resmi bir kontrolör tarafından gözlemlenen
herhangi bir ihlal otomatik olarak ilgili cezaya yol açacaktır. Herhangi bir itiraz reddedilecektir.
Denetleyicileri engelleyen ve /veya baskı yapan herhangi bir antrenöre 50 € 'luk bir ceza
uygulanacaktır.
- Yarış jürisi eleme bitiminden sonra 5 dakika içinde sonuçları ilan edemezse hiçbir ceza söz konusu
olmayacaktır.
Tüm istemler yazılı olarak sunulmalıdır:
• Takım liderin (ya da LOC - ISMF Serisi yarışlara doğrudan kayıtlı yarışmacı) tarafından;
• jüri başkanına teslim edilen;
•Yarış sonuçları yayınlandıktan sonra en geç 15 dakika içinde;
• ISMF’ye ödenecek 50 Euro'ya denk bir miktar eşliğinde. Bu tutar sonuç yarışmacının aleyhine
olduğunda iade edilmez.
Jüri Başkanı iddiaya bir saat içinde ayrıntılı ve motive yazılı cevap sunacaktır.
Yarışmacılar ISMF Disiplin Kurallarında açıklanan disiplin prosedürlerine göre itiraz edebilirler.
Son yarışın jürisi son dünya kupası sıralamasındaki ilgili iddiaları alacaktır.
Yarıştan sonra, antrenörler veya sporcuların jüri tarafından alınan kararlarla ilgili herhangi temyiz
istemi, Lozan Spor Tahkim Mahkemesi'ne tevdi edilecektir.

6.4 Podyumlar
Her kategorinin kazananları ödüllerini (uluslararası Dağ Kayağı müsabakaları düzenleme Kurallarına
bakınız) alır. Takım liderleri ödül kazananların ülkelerinin resmi elbisesini giydiklerinden ve ödül
töreninde hazır olduklarından emin olmalıdırlar.
ISMF yarışmaları için podyumlar diğer podyumlarında öncesinde yer alacaktır.
Resmi ISMF ödül podyumlarının saat 14:00 öncesi gerçekleşmesi kuvvetle tavsiye edilir.
Madalya ödülleri ve marşların çaldığı resmi törende, sporcuların herhangi bir ekipman tutarak
kürsüye kadar gitmesine izin verilmez. Bu törenin ardından, bu amaç için planlanan bir organizasyon
olacaktır.

7. DOPİNG
Doping kesinlikle yasaktır. (Dopingle Mücadele yönetmeliğine bakınız)
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8. Ek 1: İstem Formu
• Yarış jüri üyeleri tarafından sadece uygun teslim tarihinden önce teslim edilen resmi ISMF
formlarında yer alan yazılı istemler kabul edilecektir.
• Tüm istemler 50.00 € (veya ev sahibi ülkenin para biriminin Euro karşılığı) tutar ile birlikte olmalıdır.
• Her vaka için ayrı bir istem formu doldurulmalı ve her bir form yönetmeliklerde belirtilen tutar
eşliğinde olmalıdır.
• İddiada bulunan kişinin yönetmeliğin belirli noktalarından alıntı yaparak argümanlarını desteklemesi
gerekir.
ORGANİZASYON
YARIŞIN TAM ADI:
MÜSABAKANIN TAM TARİHİ:
LOC ULUSAŞ FEDERASYONU:
KULÜP VEYA BİRLİK:
YARIŞ
YARIŞIN TÜRÜ
MÜSABAKANIN TÜRÜ
Bireysel yarış
Dünya şampiyonası
Takım yarışı
Dünya kupası
Dikey yarış
Kıta şampiyonası
Sprint yarışı
ISMF serisi yarışı
Bayrak yarışı
İSTEM
İstemi dolduran yetkili kişi:
Federasyon:
Telefon numarası:
İlgili sporcu(lar)nun ismi (ler):
İlgili sporcu(lar)nun göğüs numarası:
OLAYLARIN DETAYLARI

KATEGORİ
Erkek
Kadın
Senior
Espoir
Genç

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………….. de, …/…/…./ (GG/AA/YY) tarihinde
Kesin saat: …..:……. SS:DD

İmza

JÜRİ KARARI
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
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……………………….. de, …/…/…./ (GG/AA/YY) tarihinde
Kesin saat: …..:……. SS:DD

Jüri Başkanı

9. Ek 2: ISMF KAR PROBU STANDARDI
Üretici bir "kurtarma kar probu" olarak probu tanımlamak ve ISMF standardını karşıladığını kendi
kendine belgelendirerek teyit etmek zorundadır:
•Minimum dış çapı:

10 mm

• Minimum toplam uzunluğu: 240 cm
•Şekil 1'de olduğu gibi 3 kg kütle ile şok olmaksızın yüklendiği zaman, prob kırılmayacak veya kalıcı
deformasyonlar bırakmayacaktır ve desteklerinden veya kancalarından çıkmayacaktır (belirli
modellerde, kilitleme sistemi veya metalik nokta belirgindir ve desteklerin çıkmasını önler).
Şekil 1

• Şekil 2'de olduğu gibi 20 kg kütle ile şok olmaksızın yüklendiğinde, prob kırılmayacak ve probun
farklı kısımları diğerleri ile uyum içinde olacaktır.
Şekil 2
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10. Ek 3: KÜREK STANDARDI
• "Kurtarma kar küreği" olarak imalatçı tarafından tanımlanan be burada belirtilen ISMF standardı ile
uyumlu bir kar küreği. Emniyet ile doğrudan ilgili ekipman, üretici tarafından gerçekleştirilen veya
yetkili değişiklikler hariç değiştirilemez.
Üretici bir "kurtarma kar küreği" olarak küreği tanımlamak ve ISMF standardını karşıladığını kendi
kendine belgelendirerek teyit etmek zorundadır:
• Minimum kürek yüzeyi 20 cm x 20 cm bir kare dahil.
Test yöntemi: kürek altında 20 X 20 cm karton bir parça koyun: Kartonun hiçbir kısmı
görünmeyecektir.
• Çalışma yapılandırmasında küreğin minimal toplam uzunluğu: 50 cm.
• Mil T veya L şeklinde sona ermelidir, böylece sporcu kolu aşağı itebilmeli/ kaldırabilmelidir.
• Mukavemet testi için test örneği (-20 ± 3) ° C'de en az 1 saat için şartlandırılacaktır. Test s (23 ± 5)°C
üzerinden yapılacaktır. Test şartlandırmanın kaldırılmasından sonra 2 dakika içinde başlayacaktır.
• Dayanım testi: (100 ± 10) mm / dak bir hız ile yüklendiği zaman Şekil 1'de olduğu gibi, kürek (60 ±5)s
bir süre boyunca (100 +2 0) daN statik kuvvete dayanabilecek özellikte olmalıdır.
Test numunesi kırılmayacak, desteklerin dışarı çıkmayacak ve küreğin herhangi bir bölümünde kalıcı
deformasyonlar olmayacaktır.
Şekil 1
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B. ULUSLARARASI DAĞ KAYAĞI MÜSABAKALARINDA
SIRALAMA KURALLARI & YÖNETMELİKLERİ
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1. ONAYLI MÜSABAKALAR
Sadece aşağıdaki gerekleri karşılayan müsabakalar ISMF sıralamasında dikkate alınacaktır:
•Uluslararası ISMF takvimde ilan edilen müsabaka;
• en az 3 sporcunun katılımı;
• ISMF yönetmeliklerine uygunluk.

2. SIRALAMA ARAÇLARI
2.1 Yer puanları
Katıldıkları her yarışta kendi sonuçlarına bağlı olarak yarışmacılara ve takımlara aşağıdaki puanlar
verilir.
Bireysel Yarış/ Takım Yarışı / Dikey Yarış / Sprint Yarışı - Dünya Kupası
Yer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Puan
100
80
60
50
45
40
36
32
29
26

Yer
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Puan
24
22
20
18
16
15
14
13
12
11

Yer
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Puan
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

2.2 Zaman puanları
Aynı nihai sıralama puanına sahip yarışmacılar veya takımlar (aynı yer final puanı) sahip takımlar
arasında karar vermek için yarşma zamanı dikkate alınacaktır. Beraberlik durumunda, nihai sıralama
zaman puanlarının eklenmesiyle belirlenecektir. Zaman puanları yarışmacının zamanı ve kazananın
zamanı arasındaki orana (yüzde) bağlıdır.
Yarışmacının zaman puanları aynıysa, o zaman eşitlik bozulmayacaktır.
Zaman puanları aşağıdaki gibi hesaplanır:
Px = T1 / Tx * 100
Tx = saniye olarak rakip veya takım X’in zamanı
T1 = saniye olarak kazananın (bireysel veya takım) zamanı
Px = Yarışmacı veya takım X’in Zaman puanları
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Zamanlar ikinciye göredir be yüzdeler en yakın yüzdedir
.
Örneğin: Yarışmacı A yarışı 2 saat 00'00" ile kazanır, yarışmacı B 2 saat 03'30" ile ikinci bitirir ve
yarışmacı X 2 saat 15'45" ile 30 . olur. Yarışın sonuçları:
A: Yer puanları = 100; Zaman puanları = 100.00
B: Yer puanları = 95; Zaman puanları = 7200/7410 * 100 = 97,16
X: Yer puanları = 51; Zaman puanları = 7200/8145 * 100 = 88,39

3. SIRALAMALAR
3.1. Kıta ve dünya şampiyonası
3.1.1. Ülke sıralaması
Ülke sıralaması, ülke sıralaması için sayılan yarışmacıların yer puanlarının toplanmasıyla hesaplanır.
Ülke sıralaması için dikkate alınan yarışmacıların sayısı ve her müsabaka için tahsis edilen katsayıları
aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır.
Espoir kategori için, sadece espoir sıralamasında ödüllendirilen PPler dikkate alınır.
Örneğin, bireysel bir müsabakada, bir espoir espoir sıralamasını1'inci bitirir ve senior sıralamasında
3'üncü olursa hem espoir ve senior kategorilerde ülke 1incisi olursa, espoir sıralamasıdan gelen
puanları 1 katsayısı ile sayılır, 2inci olarak bitirdiği aynı ülkeden senior yarışmacıların yer puanları 1
katsayısı ile hesaplanır.

Katsayı
Ülke
sıralamasında
sayılan
yarışmacı/
takım
sayısı,
kadın ve erkek

Gençler
&
Cadetler
Erkek
&Kadın

Sprint

Gençler
bayrak
müsabak
Senior
ası
Erkek
&Kadın
Espoir,

Bayrak Yarışı

Espoir,
Gençler
&
Cadetler
Senior
Erkek
Erkek
&Kadın
&Kadın

Dikey Yarış

Senior
Erkek
&Kadın

Takım

Espoir,
Gençler
&
Cadetler
Senior
Erkek
Erkek
&Kadın
&Kadın

Bireysel

Senior
Erkek
&Kadın

Müsabaka türü

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ülke
sıralaması
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3.1.2. Kombine senior şampiyonluk sıralaması
Kombine senior şampiyonluk sıralaması senior grubu yarışmacılar tarafından 4 takip eden yarıştan
3’ünde elde edilen en iyi yer puanları ekleyerek hesaplanır (hem erkekler hem de kadınlar için):
Takım, Bireysel, Dikey ve Sprint Yarışı.
Senior erkekler kombine sıralama puanları = bireysel yarışlar için PPler + Takım yarışları için PPler +
Sprint yarışları için PPler + Dikey yarışlar için PPler - 4 yarışın en kötü sonucunun PPleri. Beraberlik
durumunda, nihai sıralama zaman puanları kullanılarak belirlenir.
Eğer devam eden 4 yarışın bir veya daha fazlası- Takım, Bireysel, Dikey ve Sprint yarışı- kıta veya
dünya şampiyonalarında gerçekleşmezse, kombine sıralama en kötü sonuç olmaksızın kalan tüm
yarışlardan elde edilen yer puanları eklenerek hesaplanacaktır.

3.2. Kıta kupaları
Kıta kupaları dünya kupaları ile aynı kuralları takip eder (aşağıda bölüm 3.3 bkz.) tek fark şudur:
- Sadece ev sahibi kıtadan yarışmacılar kendi kıta kupalarında sıralanır. Diğer kıtalardan gelen
yarışmacılar, onlara açıksa sadece bu yarışlara katılabilirler.
- Yarışmacı ve/veya takım kupaya ev sahipliği yapan kıtasından ise, yer puanları kıta kupası sıralaması
ve kalıcı dünya sıralamasında sayılır.
- Yarışmacı ve/veya takım kupaya ev sahipliği yapan kıtadan değilse ve müsabaka açıksa, yer puanları
kalıcı dünya sıralamasında sayılır.
- Kıta kupası sıralamasında yer almak için yarışmacılar / takımlar:
o ev sahibi kıtadan gelmelidir;
o sıralamada sayılan yarışlardan en az birine katılmış olmalıdırlar.

3.3. Dünya kupaları
3.3.1 Genel ilkeler
Dünya Kupası sıralamasında yer almak için yarışmacılar / takımlar:
• dünya kupasında sayılan yarışlardan en az birine katılmış olmalıdır;
• mevcut ISMF lisans sahibi olmalıdır.
Cadetler katılamazlar veya dünya kupası yarışında sıralanamazlar.
Dünya kupası sıralamasında sayılan yarış sonuçları:
• Senior, espoir, genç kategorilerde erkek ve kadınlar için Takım Dünya Kupası yarışları;
• Senior, espoir, genç kategorilerde erkek ve kadınlar için bireysel dünya kupası yarışları;
• Senior, espoir, genç kategorilerde erkek ve kadınlar için sprint ve dikey dünya kupası yarışları;
Her kategoriden ilk 3 her uzmanlık alanının son müsabakasında podyuma çağrılır.
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3.3.2 Seniorlar, Espoirlar ve Gençler için Bireysel dünya
kupası sıralaması
Kendi kategorisinde - Bireysel Dağ Kayağı Dünya Kupası kazananı tüm Bireysel Dünya Kupası
yarışmalarının yarışları sırasında en fazla yer puanı biriktiren yarışmacıdır. Tüm dünya kupası yarışları
nihai bireysel sıralamanın hesaplanmasında dikkate alınır. Bu bireysel bir sıralamadır. Beraberlik
durumunda, nihai sıralama zaman puanları kullanarak belirlenecektir. Sıralama en az 3 bireysel yarış
varsa belirlenecektir.

3.3.3 Seniorlar, Espoirlar ve Gençler için Dikey Yarış
dünya kupası sıralaması
Dikey Dağ Kayağı Dünya Kupası birincisi kendi kategorisinde tüm Dikey Dünya Kupası Yarışları
sırasında en çok yer puanı biriken yarışmacıdır. Tüm yarışlar son Dikey Yarış sıralaması
hesaplanmasında dikkate alınır. Bu bireysel bir sıralamadır. Beraberlik durumunda, nihai sıralama
zaman puanları kullanarak belirlenecektir. Sıralama en az 3 dikey yarış varsa belirlenecektir.

3.3.4 Seniorlar, Espoirlar ve Gençler için Sprint Yarış
dünya kupası sıralaması
Sprint Dağ Kayağı Dünya Kupası birincisi kendi kategorisinde tüm Sprint Dünya Kupası Yarışları
sırasında en çok yer puanı biriken yarışmacıdır. Tüm yarışlar son Sprint Yarış sıralaması
hesaplanmasında dikkate alınır. Bu bireysel bir sıralamadır. Beraberlik durumunda, nihai sıralama
zaman puanları kullanarak belirlenecektir. Sıralama en az 3 sprint yarış varsa belirlenecektir.

3.3.5 Seniorlar, Espoirlar ve Gençler için Sprint Yarış
genel toplam dünya kupası sıralaması
Toplam Dünya Kupası birincisi Bireysel / Takım / Dikey ve Sprint Dünya Kupası yarışları sırasında en
çok yer puanı biriken yarışmacıdır. Bu bireysel bir sıralamadır. Beraberlik durumunda, nihai sıralama
zaman puanları kullanarak belirlenecektir.

3.4 Kalıcı erkek ve kadın dünya sıralaması
3.4.1. Kavramlar ve hükümler
Kalıcı dünya sıralaması sportif mükemmelliği temsil etmek üzere oluşturulur.
Bu sıralama, çeşitli ISMF Dağ Kayağı müsabakalarındaki senior kadın ve erkek yarışmacıların
sonuçlarına dayanmaktadır.
Bu bireysel bir sıralamadır.
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3.4.2. Sıralamanın oluşturulması
Her spor sezonu boyunca, tüm senior yarışmacılar ISMF takvimde belirtilen her müsabaka için yer
puanları (PPler) kazanırlar. Her yarışmacının yer puanı müsabaka katsayısı ile çarpılır = değer en iyi
finiş yapan sporcuların önceki sıralamasına bağlı olarak yarışa atfedilir.
Sıralama her müsabaka sonrasında güncellenmektedir.
Puanlar elde edildikten 1 yıl ve 1 gün sonra geçerli hale gelir.

3.4.2.1. Kıta sıralaması
Kıta sıralamasında yalnızca aşağıdaki yarışlar dikkate alınır:
• Kıta senior şampiyonluk müsabakaları;
• Kıta senior kupa müsabakaları;
• Söz konusu kıtada gerçekleşecek açık müsabakalar.
Senior yarışmacılar sadece kıtanın uluslararası sıralamasındada sıralanır.

3.4.2.2. Kalıcı dünya sıralaması
ISMF serisi yarışlar kalıcı dünya sıralaması için geçerli sayılır.
Tüm yarışmacılar puan kazanır (ISMF lisans sahibi olsun veya olmasın).
Lütfen Dikkat - kıta şampiyonluk ve kupa sonuçları için: yarışmacı ve / veya takım kıtadan değilse ve
eğer müsabaka açıksa, yer puanları kalıcı dünya sıralamasında sayılır. Müsabaka açık değilse, bu
yarışmacılar katılım için kaydedilmezler.

4. YARIŞ PUANLARINI HESAPLAMA YÖNTEMİ
Yarışmacılar, önceki yarışlarda elde edilen belirli puanlar ile yarışa başlarlar; bu puanlar onların
"referans noktaları"dır. Sadece girişte sıralanmış yarışmacılar dikkate alınır.
Yarış bireysel yarış veya bir takım yarışı olsun, sadece bireysel konumlar kullanılır (1 takım = 2 kişi).
Erkekler için hesaplamalar, dünya sıralamasında en yüksek puana sahip en iyi 20 sırada yer alan
yarışmacılara dayanmaktadır.
Kadınlar için hesaplamalar, dünya sıralamasında en yüksek puana sahip en iyi 10 sırada yer alan
yarışmacılara dayanmaktadır.
Dünya Kupası puanı gridini kullanarak, yarışmacı katsayısı uygulanır:
20 birinci erkek için toplam 1480 puan vardır.
Kazanan girişte sıralanan Dünya Sıralamasının en iyi 20si arasında ise, 100 puan kazanır.
Yarışmacı katsayısı 100/1480 = 0.0675675’dir.
Runner-up girişte Dünya Sıralamasının en iyi 20si arasında ise, 95 puan kazanır.
Yarışmacı katsayısı 95/1480 = 0,0641891’dir.
Finişte yirmi beşinci olan girişte Dünya Sıralamasının en iyi 20si arasında ise, 56 puan kazanır.
Yarışmacı katsayısı 56/1480 = 0,0378378’dir.
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İlk 10 Kadının toplam puanı 825’dir.
Girişte sıralanmış dünyanın en iyi 20 erkek katsayıları toplanır.
Finişe gelen ilk 20 erkek Dünya Sıralamasının en iyi 20si arasında ise, erkekler için yarışmacı katsayısı
1'e eşittir.
Tüm yüzdelerini ekleyerek, yarış katsayısı elde edilir. Bu katsayı yarışı bitiren rakiplerin kalitesine
bağlıdır (maksimum = 1.00).
Zaman puanları hesaplama yöntemi korunur.
Galip 100 puan kazanır, 2. (kazananın süresi/2.nin süresi)) x 100 kazanır.
Yarış puanları:
Yarış puanları yarış katsayısının zaman puanları ile çarpılması ile elde edilir.
Beraberlik olabilir.

5. SONUÇ YÖNETİMİ / DÜNYA KUPASI SIRALAMALARI /
DÜNYA VE AVRUPA ŞAMPİYONASI
ISMF IT-Sıralama Müdürü dünya kupası ve dünya ve Avrupa şampiyonluğu sonuçları ve
sıralamalarının oluşturulmasından sorumludur.
Aşağıdakileri yapmalıdır:
• Güncelleme, ISMF sekreteri, müsabakalara katılan yarışmacılar ile ilgili bilgisayarlı veri yardımıyla;
• Güncelleme, ISMF sekreteri, önceki yarışlarının sıralamasının yardımı ile;
• Resmi sıralama güncelleme (kupa, şampiyonluklar, vs.);
• Internet üzerinde sıralamayı yayınlama ve Hakemler komisyonu, teknik direktör ve ISMF sekreterlik
ofisi başkanına bir kopyasını gönderme;
• Yarışmadan bir hafta önce ve tekrar yarışmadan 24 saat önce her Ulusal Federasyondan lisanslı
yarışmacıların listesini LOC’a sağlamak;
• Bir müsabakanın sonucunu hemen alabilmek için bilgisayarlı sistem kurmak ve koordine etmek
amacıyla LOC’dan yardım istemek;
• Mümkün olan en kısa süre içinde bilgisayarlı yarış sıralamasını elde etmek;
• Rakip ülkelerden gelen yarışmacıların sorumlu kişileri için yarış sıralamasının bir kopyasını sağlamak.
Aşağıdakilerde bulunması gerekir:
• Dünya kupası finalleri;
• Dünya ve Avrupa şampiyonaları.
Tüm diğer müsabakalarda, müsabaka organizatörleri sonradan acil e-posta ile yarış sonunda IT
Sıralama Müdürü ve ISMF sekreterlik ofisine iletecek olan ISMF delegesi veya teknik temsilcisine
resmi sıralamayı devredecektir.
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ISMF Serisi Sıralama
Puanlar Dünya Kupası müsabakaları ile aynı şekilde verilir. Her sporcunun sıralaması bir ISMF Serisi
Devreden en üst 4 kişisel sonuca dayanmaktadır.

6. KALICI DÜNYA SIRALAMASI YÖNETİMİ
ISMF IT-Sıralama Müdürü Kalıcı Dünya Sıralaması güncellenmesinden sorumlu olacaktır.
Aşağıdakileri yapmalıdır:
• Güncelleme, ISMF sekreteri, müsabakalara katılan yarışmacılar ile ilgili bilgisayarlı veri yardımıyla;
• Güncelleme, ISMF sekreteri, önceki yarışlarının sıralamasının yardımı ile;
• Internet üzerinde sıralamayı yayınlama ve Hakemler komisyonu, teknik direktör ve ISMF sekreterlik
ofisi başkanına bir kopyasını gönderme;
• Bir müsabakanın sonucunu hemen alabilmek için bilgisayarlı sistem kurmak ve koordine etmek
amacıyla LOC’dan yardım istemek;
• Mümkün olan en kısa süre içinde bilgisayarlı yarış sıralamasını elde etmek;
Müsabaka organizatörleri acil e-posta ile yarış sonunda bu kişiye resmi sıralamaları iletmelidirler.

7. SIRALAMA İSTEMLERİ
ISMF teknik direktörü sıralamalar ile ilgili herhangi bir istemi alır ve ilgilenir. İstemler Ulusal
Federasyon tarafından yazılı olarak teslim edilmelidir.
Ulusal Federasyon ISMF iç yönetmeliklerindeki disiplin kurallarında belirtilen prosedürlere göre,
itirazda bulunabilir.
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