Правилник ССС о хомологацији стаза за алпско скијање на територији Р.Србије

Члан 1.
ССС у циљу развоја и омасовљења скијашког спорта , доноси овај Правилник који ће омогућити
организовање алпских смучарских такмичења на теренима у Србији који немају параметре за
ФИС хомологацију али задовољавају безбедносне услове за такмичења по ФИС правилима .
Члан 2.
Такмичења организована на стазама које су национално хомологиране могу се рачунати за
националне бодове о чему одлуку доноси АО ССС на предлог техничког делегата.
Члан 3.
ССС одређује овлашћене инспекторе који треба да изврше преглед стаза које су кандидати за
хомологацију и извештај о томе подносе комисији за хомологацију која издаје одговареајући
сертификат.
Члан 4.
Стазе национално хомологиране користе се за све важеће категорије такмичења као и
дисциплине ( ДХ , СГ , ГС , СЛ ) ОСИМ ЗА МЕЂУНАРОДНЕ ДОГАЂАЈЕ ГДЕ СТАЗА МОРА ИМАТИ ФИС
ХОМОЛОГАЦИЈУ .

Члан 5.
Добијена хомологација важи 5 година од дана добијања сертификата а по истеку задатог рока
мора се поново хомологирати .
Члан 6.
Поступак хомологације : ССС доставља се графичка документација која садржи нацртани
положај стазе у ситуационом плану са положајем жичаре или лифта који је опслужује , уздужни
профил стазе са наведеним висинским котама , положајем старта и циља а нарочитио
информацију о зауставном простору иза циља и просечним нагибом терена у читкој размери.
Минимална ширина стазе мора бити 40 м.
Назначити име стазе и власника стазе.
Члан 7.
Висинска разлика за дисциплине и категорије такмичара може бити максимално 15% нижа од
важећих ФИС прописа. Целокупна стаза мора бити очишћена од свих тврдих предмета
( камење , пањеви )

Члан 8.
Организација која жели да хомологира стазу дужна је да поднесе Захтев за хомологацију
Комисији за стазе ССС са потпуном документацијоом и уз плaћену таксу од 12 000 рсд .
Члан 9.
Хомологиране стазе имају свој сертификат издат од ССС у коме це бити наведено за које
категорије и дисциплине могу да се организују такмичења на датим стазама.
Члан 10.
Трошкови доласка инспектора ССС на терен где се хомологира стаза иду на рачун подносиоца
захтева за хомологацију а укључују путне трошкове , смештај , исхрану и плаћену дневницу у
износу од 5000 рсд по дану .

Правилник ступа на снагу осам дана по усвајању од стране ИО ССС .
Правилник усвојен на седници ИО ССС дана 26.12.2017.
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