
Společné mazání lyží v Českém poháru v biatlonu žactva  

v sezóně 2018 / 2019 
 

Kategorie žactva volně:  všichni startující 

 

Vosky:   „YES SKI WAX “ 

Strukturovač: „SRB“ 

 

Zodpovědné osoby: 

a) Faltus Jiří – odpovědná osoba za celkovou koordinaci (nákup vosků a technického materiálu). 

Koordinace testování lyží (máza, struktury). 

b) Buchta Miloš – zajištění osob do servisního týmu z jednotlivých klubů dle stanovené kvóty 

(telefonicky prověří předem domluvené lidi nebo jednotlivé náhradníky z klubů – na ČP vyvěsí 

tabulku, kde budou rozepsány posty a jejich jmenný seznam). 

c) KB Letohrad (Grossmann Petr) – převoz, evidence a kontrola servisního a technického 

materiálu, po sezóně předloží vyúčtování. 

d) Novák Jan – zkontroluje u jednotlivých pořadatelů prostory pro mazání (buňky, stan...), 

e) Faltus Jiří – vedoucí servisního týmu – ve spolupráci s osobami dle bodu  f) koordinuje práci 

všech členů týmu na jednotlivých ČP. Vede celkovou evidenci (ve spolupráci s delegovaným 

rozhodčím eviduje počty namazaných lyží, množství spotřebovaných vosků, jmenovité 

personální zabezpečení z klubů). 

f) Každý klub jmenuje dle kvóty osoby, které budou zodpovědné za jednotlivé operace v rámci 

přípravy lyží, na které budou proškolení (smytí a vykartáčování lyží, napouštění a kartáčování, 

vytlačení struktury). 

g) Jednotlivé kluby zajistí požadovaný počet členů servisního týmu, kvóty budou upraveny podle 

počtu závodníků, které kluby přihlásí do závodní sezóny 2018/19.  

h) Pořádající klub zajistí na společné mazání více dobrovolníků. 

Časový rozpis: 

a) Odevzdání lyží – v průběhu tréninku + 30 minut po jeho skončení před 1. závodem, a do jedné 

hodiny po ukončení 1. závodu. Odevzdání proběhne v prostoru pro společné mazání. Převzetí 

provede TD nebo jím určený delegovaný rozhodčí. Lyže budou označeny fixem nebo barevným 

štítkem se startovním číslem v prostoru za vázáním.  

b) Lyže musí být stažené a v prostoru 15 cm za vázáním čisté bez starých značek. Nestažené lyže 

nebo se starým označením nebudou přijaty. 

c) Po přejímce a označení lyží následuje v servisní buňce smytí fluorovým čističem a kartáčování. 

d) Ráno před závodem proběhne po výběru odpovídajícího vosku a struktury příprava lyží na 

přístroji „YES ROTO WAX Systém“ (organizace vlastního servisu je plně v kompetenci 

pověřených servismanů).  



e) Připravené lyže budou před každým závodem odneseny do prostoru k tomu určenému ve 

startovním koridoru, kde za ně převezme odpovědnost delegovaný rozhodčí. Ten ve spolupráci 

s asistentem startéra provede předstartovní kontrolu.  

f) Sportovec má povinnost 10 min. před startem zkontrolovat, zda jsou lyže připravené ve 

startovním prostoru, v případě zjištěného problému se obrátit na delegovaného rozhodčího.  

g) Do vlastního startu nemá sportovec dovoleno s lyžemi jakkoliv manipulovat. 

Servis v buňce: 

Výběr vosku a vytlačených struktur: 

a) Výběr vosků z řady YES SKI WAX. 

b) Test lyží se strukturami CZ, s tlačenými strukturami SRB a vzájemné porovnání.  

c) V případě, že tlačná struktura SRB vyjde jako nejlepší, bude vytlačena na všechny lyže. Test 

vosků bude probíhat standardním způsobem. 

Penalizace: 

a) Neodevzdání lyží pro společnou mázu – diskvalifikace dle článku 11.6 písmena x) pravidel 

biatlonu. 

b) Nedovolená manipulace s lyžemi ve startovním prostoru – diskvalifikace dle článku 11.6 

písmena x) pravidel biatlonu. Za nedovolenou manipulaci se považuje odnesení lyží ze 

startovního prostoru, případně úprava mázy nebo struktury na označených a namazaných 

lyžích.  

Pokud závodník nebude mít připravené lyže do času svého startu, bude pozdní start považován 

za pozdní start způsobený vyšší mocí a o času startu rozhodne soutěžní jury (čl.6.4.7.1 pravidel 

biatlonu). 

Požadavky na pořadatele:   

a) Dostatečně velkou mazací buňku (příp. 2 menší) s dostatečně krytým elektrickým přívodem 

(několik žehliček + vrtačky + osvětlení...), pokud možno co nejblíže startovního prostoru. 

b) Zajištění odděleného prostoru v blízkosti startu pro uložení, kontrolu a vydávání namazaných 

lyží. 

Ostatní: 

a) Delegovaný rozhodčí eviduje odevzdané lyže, označí je předepsaným způsobem, dohlíží na 

regulérnost mazání, provádí společně s asistentem startéra předstartovní kontrolu lyží. 

b) Na poradě vedoucích seznámit trenéry s přesným průběhem procedury společného mazání v 

konkrétních podmínkách daného závodiště. 

 

Zpracovali: Jan Novák a Jiří Faltus 


