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1.Wzgld na inne osoby. Kady narciarz i snowboarder powinien zachowywa si w taki
sposób aby nie zagraa nikomu innemu i nie spowodowa adnej szkody.
Komentarz FIS : Narciarz odpowiedzialny jest take za złe działanie sprztu, który uywa.
W szczególnoci dotyczy to nowinek technicznych ( płyty karwingowe lub do wyczynu)
2.Panowanie nad szybkoci i sposobem jazdy. Kady narciarz i snowboarder musi
zjeda z szybko ci dopasowan do swych umiejtno ci, rodzaju i stanu trasy, warunków
pogodowych i nat enia ruchu.
Komentarz FIS :
Kolizje na stoku najczciej zdarzaj si z powodu nadmiernej szybkoci, niezapanowania
nad nartami lub niezauwaenia innego uczestnika ruchu. Narciarz obowi zany jest porusza
si tak aby w razie koniecznoci móc zatrzyma si lub skrci w ramach umiejtnoci jakie
posiada. Narciarz obowi zany jest porusza si wolno w miejscach zatłoczonych, w okolicach
wyci gów, na zako czeniu trasy, lub zmniejszenia widocznoci z powodu warunków
pogodowych lub załamania stoku
3. Wybór toru jazdy. Narciarz lub snowboarder znajduj cy si powyej na stoku musi
wybra taki tor jazdy aby unikn  wszelkiej moliwo ci zderzenia z narciarzem znajduj cym
si poniej na stoku.
Komentarz FIS : Narciarstwo i snowboarding s sportami wolnoci ruchu przy przyjciu
zasady, e kady uczestnik stosuje si do reguł uprawiania tych sportów. Na stokach rz dzi
zasada, e pierwsze stwo przysługuje temu kto znajduje si „przed” lub „niej”. Kady
znajduj cy si powyej musi pamita , e jego zachowania nie mog wpłyn na zachowania
tych przed lub poniej.
4. Wyprzedzanie. Wyprzedza mona i z góry i z dołu i z prawej i z lewej ale tylko w takiej
odległo ci, która zapewni wyprzedzanemu narciarzowi wystarczaj c przestrze dla
wszelkich jego manewrów.
Komentarz FIS : Wyprzedzaj cy narciarz ponosi całkowit odpowiedzialnoci za skutki
manewru wyprzedzania do chwili jego uko czenia. Ta zasada odnosi si te do omijania
stoj cych na stoku.
5. Wjazd i ruszanie z miejsca. Narciarz , który wjeda na drog zjazdu lub po zatrzymaniu
chce znowu ruszy ma obowi zek sprawdzi patrz c w gór i w dół stoku, czy moe to
uczyni bez zagroenia dla siebie i innych.
Komentarze FIS : Dowiadczenie dowodzi, e ogromna cz wypadków zdarza si wskutek
nieprzewidywalnego wł czenia si w ruch nowego uczestnika. Jest podstawowym nakazem
bezpiecze stwa pełne sprawdzenie czy wł czenie si narciarza nie spowoduje utrudnienia dla
któregokolwiek z bd cych w ruchu.
Dopiero po płynnym wł czeniu si w ruch korzysta si z pierwsze stwa przyznanego 3 reguł
FIS.
Wprowadzenie snowboardów i nart głboko taliowanych ( karwingowych) umoliwia ich
uytkownikom wykonywanie skrtów i ruch w kierunku przeciwnym do głównego nurtu ruchu
– w dół stoku. Ten kto wykonuje manewr „w poprzek lub pod pr d” nurtu ruchu musi tak si
zachowa aby osoby poruszaj ce si w dół stoku nie były zagroone..

6. Zatrzymywanie si . Narciarz tylko w razie absolutnej konieczno ci moe zatrzyma si w
miejscach zwe i złej widoczno ci. Po upadku narciarz musi usun  si z toru jazdy tak
szybko jak to tylko jest moliwe.
Komentarz FIS : Z wyj tkiem szerokich stokowych zatrzymywanie si powinno nastpowa na
skraju trasy. Nikt nie moe si zatrzymywa w miejscach niewidocznych dla jad cych z góry
lub zza zakrtu.
7. Podchodzenie i schodzenie. Narciarz moe podchodzi lub schodzi tylko skrajem /
brzegiem trasy a razie złej widoczno ci powinien zej  z trasy.
Komentarz FIS : Trasy narciarskie s z załoenia przeznaczone do ruchu jednokierunkowego
– w dół. Pojawienie si osoby
poruszaj cej si w przeciwnym kierunku stwarza zagroenie dla

poruszaj cych si w dół. lady butów wycinite w niegu pogarszaj warunki
bezpiecze stwa jazdy i odpowiada za nie ten kto je pozostawił.
8. Stosowanie si do znaków i sygnalizacji. Kady narciarz ma obowi zek stosowania si do
znaków i sygnalizacji.
Komentarz FIS :Trasy narciarskie oznakowane s w zalenoci od stopnia ich trudnoci
kolorami ( od najłatwiejszych do najtrudniejszych) : ZIELONYM, NIEBIESKIM,
CZERWONYM I CZARNYM. Kady uczestnik ruchu sam decyduje o wyborze trasy. Na
trasach ponadto umieszczone s znaki informuj ce o utrudnieniach lub niebezpiecze stwach
np. o lawinach, czy zamkniciu trasy. Uczestnik ruchu ma obowi zek obserwowa znaki i
stosowa si do nich. Uczestnik ruchu narciarskiego powinien zdawa sobie spraw, e znaki
umieszczono dla jego własnego dobra i bezpiecze stwa.
9. Zachowanie si w razie wypadku. W razie wypadku kady narciarz ma obowi zek
niesienia pomocy.
Komentarz FIS :Jest oczywist zasad etyczn , e uprawiaj cy sport ma obowi zek nie
pomoc poszkodowanemu niezalenie od istnienia prawnego obowi zku. W szczególnoci
pomoc powinna polega na udzieleniu tzw. Pierwszej pomocy, na zawiadomieniu właciwych
słub oraz natychmiastowym zabezpieczeniu ( oznakowaniu) miejsca wypadku tak aby nie
zagraało ono innym uczestnikom ruchu.
FIS wyraa nadziej, e zachowanie polegaj ce na uderzeniu w innego uczestnika ruchu i
ucieczce z miejsca zdarzenia bdzie przez właciwe ustawodawstwa karne wszystkich pa stw
traktowane jak identyczne wykroczenie drogowe oraz e pa stwa, które tego jeszcze nie
uregulowały wprowadz właciwe postanowienia do swych ustaw.
10. Obowizek ujawnienia tosamoci. W razie wypadku, kady narciarz ( zarówno
wiadek jak i uczestnik) ma obowi zek podania swych danych osobowych.


Komentarz FIS : wiadkowie i opis zdarzenia maj kardynalne znaczenie dla ustalenia
odpowiedzialnoci i w zwi zku z tym kady, kto był wiadkiem musi czu si zobowi zanym
do uczestniczenia w procedurach wyjaniaj cych. Raporty właciwych słub oraz zdjcia
stanowi bd dowody we wszelkich postpowaniach maj cych na celu ustalenie winnych.
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