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 SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI 

 
AMŽIUS (AGE): Dalyvio amžius laikomas tokiu pačiu visą lenktynių sezoną ir tokiu 
amžiumi, kurį dalyvis pasiekia iki gruodžio 31 dienos pasibaigus lenktynių sezonui. 
Šuns amžius laikomas amžiumi, kurį šuo pasiekia pirmąją lenktynių dieną.  
 
PATIKRINIMO ZONA (CHECK POINT): Aiškiai apibrėžta ir pažymėta teritorija, 
esanti greta lenktynių trasos, į kurią įleidžiami tik dalyviai ir lenktynių pareigūnai.  
 
KONTROLĖS ZONA (CONTROL AREA): Specialiai numatyta zona, esanti prie 
starto / finišo zonos, į kurią įleidžiami tik įgalioti asmenys arba asmenys gavę 
lenktynių maršalo leidimą.   
 
DALYVIS (DRIVER): Asmuo, kuris kartu su šunų komanda (ar vienu šuniu) 
dalyvauja lenktynėse.  
 
RENGINYS (EVENT): Dalyvių susibūrimas varžymuisi viename renginyje, kuriame 
gali dalyvauti (būti įtrauktos) kelios klasės.  
 
FINIŠO ZONA (LINE): Aiškiai pažymėta lenktynių trasos atkarpa, esanti jos 
pabaigoje (iki finišo likus mažiausiai 800 metrų) ir kurioje taikomos specialios 
lenkimo taisyklės (punktas 18.6 Slidininkų klasė ir kanikrosas).  
 
GAIRĖS (GUIDELINES): Taisyklė arba taisyklių rinkinys, kuris nėra privalomojo, bet 
rekomendacinio pobūdžio. 
 
HENDLERIS (HANDLER): Asmuo, asistuojantis komandoms starte, po finišo ir 
kitose lenktynių maršalo nurodytose vietose.  
 
VAŽIAVIMAS (HEAT): Lenktynių trasos ar jos dalies įveikimas, po kurio stabdomas 
laiko skaičiavimas. 
 
LYNAS (LINE): Lynas, prie kurios yra kinkomas transporto priemonę (roges, dviratį, 
paspirtuką, vežimaitį) traukiantis šuo, yra sudarytas iš kelių dalių. Lyno visuma yra 
vadinama Komandos lynu (Gangline). Lynas, tvirtinamas prie įrangos ir esantis tarp 
šunų (jeigu kinkomas daugiau nei vienas šuo) – Centriniu lynu (Central line). 
Pakinktų gale šuo kinkomas tvirtinant Traukimo lyną (Tugline), Centrinį lyną, prie 
kurio nuo antkaklio yra segamas Kaklo lynas (Neckline).  
 
PAREIGŪNAS (OFFICIAL): Lenktynių organizatoriaus ar taisyklių vykdymo 
priežiūros pareigūnų paskirtas asmuo, kuris yra įgaliotas veiktų jų vardu, tačiau 
neviršijant nustatytų ribų. 
 
ORGANIZACIJA / ORGANIZATORIUS (ORGANIZATION / ORGANIZATOR): 
Organizacija / organizatorius atsakingas už varžybų vykdymą yra vadinamas 
Lenktynes rengiančia organizacija (Race-Giving Organisation (RGO)). 
 
PULKA: Mažos rogės su trumpomis pavažomis, naudojamos slidininkų kategorijoje. 
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LENKTYNĖS (RACE): Numatytų klasių lenktynės, kurios gali būti sudarytos iš vieno 
ar daugiau važiavimų. 
 
LENKTYNIŲ TERITORIJA (RACE AREA): Visa teritorija, kuri apima automobilių 
stovėjimo aikšteles, žiūrovų, komandos įsikūrimo ir pareigūnų zonas, starto ir finišo 
koridorius bei varžybų trasą.  
 
LENKTYNIŲ TEISĖJAS (RACE JUDGE): Pareigūnas, užtikrinantis taisyklių 
laikymąsi bei turintis tokius pačius įgaliojimus kaip ir lenktynių maršalas / vyriausiasis 
teisėjas, išskyrus diskvalifikavimo atveju. Šiose taisyklėse nurodytos lenktynių 
maršalo kompetencijos taikomos ir lenktynių teisėjams, nebent nurodyta kitaip.  
 
LENKTYNIŲ KOMISIJA (RACE JURY): Lenktynių komisiją sudaro lenktynių 
maršalas, Lenktynių teisėjai ir kiti lenktynių maršalo paskirti pareigūnai, kuriuos 
maršalas įtraukia į komisiją.  
 
LENKTYNIŲ MARŠALAS (RACE MARSHAL – RM): Vyriausiasis teisėjas 
lenktynėse turintis aukščiausius įgaliojimus. Lenktynių maršalas yra vienintelis 
pareigūnas, kuris gali priimti sprendimą dėl diskvalifikacijos.  
 
REGISTRUOTA ŠIAURINĖ VEISLĖ (REGISTERED NORDIC BREED – RNB): 
Pripažintos šiaurinių šunų kinkinių veislės (Sibiro haskis, Aliaskos malamutas, 
Samojedas, Grenlandijos šuo, Kanados eskimų šuo), turinčios kilmę įrodančius 
dokumentus, išduotus vienos iš šių asociacijų: F.C.I. (Fédération Cynologique 
Internationale), CKC (Canadian Kennel Club), AKC (American Kennel Club) arba KC 
(British Kennel Club). 
 
LENKTYNIŲ SEZONAS (RACING SEASON): Lenktynių sezonas – laikotarpis nuo 
birželio 1 dienos iki kitų metų gegužės 31 dienos, kuriuo pradedamos ir baigiamos 
visos lenktynės. Tačiau organizatoriai ir techniniai organizatoriai norėdami užtikrinti 
šunų gerovę turi atsižvelgti į vietines klimato sąlygas (pvz. oro temperatūra, drėgmė 
ir kt.) ir šį laikotarpį sutrumpinti (IFSS Varžybų taisyklės 2019 4/48). 
 
ROGĖS (SLED): Lenktynių dalyvio valdoma priemonė ir tempiama šunų komandos 
varžybų metu. Priklausomai nuo atitinkamos klasės, ši priemonė gali būti –  pulka, 
dviratis, paspirtukas ar vežimaitis.  
 
KINKINIŲ ŠUO (SLED DOG): Kinkinių šuo – šuo, kuris nepriklausomai nuo veislės 
ar tipo gali varžytis vienoje IFSS Taisyklėse numatytų klasių, be potencialios, iš karto 
matomos žalos šuns gerovei.  
 
ŠUNŲ LAIKYMO ZONA (STAKE-OUT AREA): Specialiai numatyta zona, kurioje 
laikomi dalyvių šunys, kai jie nesivaržo varžybų trasoje.  
 
STARTO KORIDORIUS (STARTING CHUTE): Aiškiai pažymėta mažiausiai 30 
metrų ilgio ir 4 metrų pločio trasos atkarpa, prasidedanti nuo starto linijos, kurioje 
leidžiama pagalba. 
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TECHNINIS ORGANIZATORIUS (TECHNICAL ORGANIZER): Fiziniai ar juridiniai 
asmenys, kurie sutarus ir glaudžiai bendradarbiaudami su organizatoriais prisiima 
atsakomybę už varžybų įgyvendinimą.   
 
ĮRANGOS LAIKYMO ZONA (VEHICLE HOLDING AREA): Specialiai numatyta 
zona, kurioje laikoma dalyvių įranga, jeigu nėra galimybės jos laikyti Šunų laikymo 
zonoje.  
 
TURI (SHALL): Turi būti traktuojamas kaip „būtinas / būtina“.  
 
TURĖTŲ (SHOULD): Turi būti traktuojama kaip „rekomenduojamas / 
rekomenduojama“. 
 
GALI BŪTI / GALĖTI (MAY): Turi būti traktuojama kaip „leistina“.  
 
Šiose Taisyklėse bei kitose IFSS Nuostatose, jeigu tinkama, žodžių „Dalyvis“, 
„Vairuotojas“, „Sportininkas“ ir kt. samprata turi apimti „dalyvis ir jo / jos šuo / šunys“. 
Taip pat, vienaskaita apima ir daugiskaitą.  
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PIRMAS SKYRIUS (Bendrosios taisyklės) 

(Galioja visoms klasėms) 
 
Pastaba: neatitikties tarp bendrųjų ir specialiųjų taisyklių atveju, taikomos 
specialiosios taisyklės.  
 
I. DALYVAVIMO TAISYKLĖS  
 
1 Tinkamumas 
 
1.1 Dalyvavimas  
 
1.1.1 Prašymas (registracijos anketa) dalyvauti lenktynėse turi būti pateiktas prieš 
lenktynių pradžią, atsižvelgiant į lenktynių organizatoriaus nustatytus terminus. 
 
1.1.2 Esant pagrįstoms priežastims, lenktynių organizatorius prašymą dalyvauti 
lenktynėse gali atmesti.  
 
1.1.3 Visi lenktynių dalyviai, jų pagalbininkai privalo turėti civilinės atsakomybės 
draudimą, kuris padengia šunų kinkinių lenktynių riziką ir visas jos pasekmes.  
 
1.1.4 Nepilnamečių (iki 18 metų) dalyvių prašymas dalyvauti lenktynėse turi būti 
pasirašytas jų tėvų arba globėjų. Savo parašu jie patvirtina, kad nepilnametis dalyvis 
gali dalyvauti renginyje ir saugiai įveikti atitinkamos klasės trasą, kuri yra numatyta 
lenktynių organizatoriaus. Tad jų parašas yra bet kokių pretenzijų, kaltinimų ar žalos 
atlyginimo, susijusių su tuo, jog dalyvis yra nepilnametis, atsisakymas. 
 
1.1.5 Lenktynių maršalas dėl pagrįstos priežastis gali neleisti lenktynėse dalyvauti 
varovui (dalyviui), komandai arba šuniui. 
 
1.2 Pretenzijos  
 
1.2.1 Dalyvis neturi kaltinti ir kelti jokių reikalavimų organizatoriams, teisėjams, 
vykdytojams, rėmėjams, papildomiems rėmėjams ar kitiems asmenims 
prisidėjusiems prie rungtynių organizavimo (netaikoma dalyvių rėmėjams) dėl jokio 
varžovo, jo / jos šunų, atstovų ar kitų asmenų veikiančių jo / jos vardu tariamai 
įvykdytų ar neįvykdytų veiksmų. Dalyvis neturi laikyti kaltais organizatorių, teisėjų, 
vykdytojų, lenktynių rėmėjų, ar jų atstovų bei darbuotojų dėl dalyvio, jo / jos šunų 
susižeidimo ar nuosavybės sugadinimo, įskaitant, bet neapsiribojant, iškritusiais ar 
prarastais šunimis arba netinkamai panaudotu maistu bei kitomis atsargomis. 
 
1.2.2 Be to, organizatorius turi besąlyginę ir neribotą teisę į nuotraukas, informacijos 
apie lenktynes bei visus jų dalyvius rinkimą. Taip pat organizatorius turi besąlyginę ir 
neribotą teisę į nuotraukų bei surinktos informacijos naudojimą reklamos tikslams, 
viešiesiems ryšiams ar bet kokiam kitam jų naudojimui susijusiam su lenktynėmis.  
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2 Dalyviai  

2.1 Dalyvis, kuris su komanda startuoja pirmame lenktynių važiavime, su ta pačia 
komanda turi startuoti ir sekančiuose važiavimuose.  

2.2 Dalyvių keitimas galimas tik vieną kartą ir tik tuo atveju, jeigu keičiamas dalyvis 
sunegaluoja arba susižeidžia. Pakeitimas galimas gavus lenktynių maršalo leidimą. 
Dalyvį pakeitęs asmuo turi užbaigti lenktynes.  

2.3 Dalyvių amžius: 

2.3.1 Minimalus ir maksimalus dalyvių amžius rogių sprinto, slidininkų, besniegių 
disciplinų klasėse:  

2.3.1.1 Kiekvienos klasės dalyvių ir šunų amžius pateiktas Priede F, I dalyje 
esančioje lentelėje.  

2.4 Dalyvis diskvalifikuotas bet kuriame lenktynių važiavime, netenka teisės varžytis 
likusiose lenktynių važiavimuose.  

2.5 Dalyviai turėtų dalyvauti dalyvių susirinkime, kuris vyksta prieš sprinto ar 
slidininkų klasių startą. Lenktynių maršalas gali netaikyti šios taisyklės, jeigu dalyvis 
vėluoja į susitikimą dėl nenumatytų aplinkybių. Tačiau tokiu atveju dalyvis pats 
atsakingas už instruktažo išklausymą, kurį prieš lenktynių startą praveda 
pareigūnai.   

2.6 Dalyviai turi dalyvauti dalyvių susirinkime prieš distancijų lenktynių startą arba bet 
kuriame oficialiai paskelbtame susirinkime, kuris yra vykdomas tam, kad dalyviai 
būtų kvalifikuoti varžytis lenktynėse. Lenktynių maršalas gali netaikyti šios taisyklės, 
jeigu dalyvis vėluoja į susitikimą dėl nenumatytų aplinkybių. Tačiau tokiu atveju 
dalyvis pats atsakingas už instruktažo išklausymą, kurį prieš lenktynių startą praveda 
pareigūnai.   

2.7 Dalyviai negali kenkti ar kelti kitokio pavojaus savo šunims, renginio vykdymui ir 
eigai ar kitaip diskredituoti kinkinių sportą. Pažeidėjai turi būti diskvalifikuojami.  

2.8 Dalyvis negali dalyvauti skirtingų klasių lenktynėse – jaunimo ir suaugusiųjų, arba 
suaugusiųjų ir veteranų, kurios vyksta Pasaulio ar Kontinento čempionato metu. 
Dalyvis, kuris varžosi elito klasėje, jaunimo / veteranų klasėje (jeigu lenktynės vyksta 
to paties Pasaulio ar Kontinento čempionato metu) gali dalyvauti tik tuo atveju, jeigu 
šioje klasėje neužtenka dalyvių. Privaloma laikytis amžiaus taisyklių.  

3 Šunys  

3.1 Bet kuri startuojanti komanda ar šuo, lenktynių maršalo nuomone, nepasirengusi 
ar nepajėgi saugiai varžytis trasoje, turi būti diskvalifikuota.  

3.2 Bet kuri komanda ar šuo, kuris / kuri nestartavo pirmajame lenktynių važiavime, 
netenka teisės varžytis likusiuose lenktynių važiavimuose.  
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3.3 Komanda ar šuo diskvalifikuoti bet kuriame lenktynių važiavime, netenka teisės 
varžytis likusiuose lenktynių važiavimuose. 

3.4 Šunų tinkamumas dalyvauti lenktynėse grindžiamas komandų skaičiumi 
startuojančių pirmame lenktynių važiavime.  

3.4.1 Oficialioje lenktynių klasėje privalo būti penkios (5) ar daugiau komandų 
pradedančių pirmąjį lenktynių etapą. 

3.4.2 Jeigu tam tikroje klasėje dalyvauja ne mažiau kaip penkios (5) Atviros 
komandos ir penkios (5) Šiaurinių veislių šunų komandos (RNB) komandos, 
organizatorius gali ją padalinti. Organizatorius gali atskirti registruotas Sibiro haskių 
komandas (RNB1) nuo kitų šiaurinių veislių komandų (RNB2).  

3.4.3 Kiekviena klasė, kurią sudaro penkios (5) аrba daugiau komandų pradedančių 
pirmąjį lenktynių važiavimą bus laikomos oficialia klase (pavyzdžiui, Sp4 klasėje 
varžosi 9 komandos; 5 Atviros ir 4 RNB komandos, tokiu atveju klasės negalima 
padalinti, jeigu Sp4 klasėje dalyvauja 10 komandų; 5 Аtviros komandos ir 5 RNB 
komandos, klasė gali būti skirstoma į Аtvirą klasę ir RNB klasę). 

3.5 Lenktynėse dalyvaujantys šunys privalo būti bent dvylikos (12) mėnesių amžiaus. 
Tačiau kai kuriose klasėse mažiausias galimas šuns amžius yra aštuoniolika (18) 
mėnesių. 

3.5.1 Besniegės disciplinos: 18 mėnesių dviračių ir paspirtuko klasėse, 12 
mėnesių kitose klasėse. 

3.5.2 Sprintas: 18 mėnesių Sp2 ir neribotoje klasėje, 12 mėnesių kitose klasėse.  

3.5.3 Slidininkų stilius: 18 mėnesių. 

3.5.4 Ilgų distancijų klasės: 18 mėnesių. 

3.6 Šuo tą pačią dieną gali varžytis dviejose klasėse (ne daugiau nei du važiavimai 
per dieną), jei bendras abiejų klasių važiavimo atstumas neviršija 12 kilometrų (7,5 
mylios) besniegėje klasėje ir 20 kilometrų (12,5 mylių) sniego klasėje. 

3.7 Kad galėtų dalyvauti lenktynėse, gali būti pareikalauta, kad šunys pereitų fizinę 
apžiūrą pas lenktynių veterinarą.  

4. Ligos (papildomai žiūrėti Priedą B II)  

4.1 Joks šuo ar įranga negali būti atvežta iš veislyno, kur buvo aptikta pasiutligė, 
maras, hepatitas, leptospirozė ar bet kokia kita užkrečiama liga. 

4.2 Jei lenktynių veterinaras nustato, kad kuris nors šuo esantis lenktynių zonoje 
serga užkrečiama liga, komanda turi būti diskvalifikuota ir tuoj pat palikti lenktynes su 
visais jai / jam priklausančiais šunimis. 

5 Identifikacija  

5.1 Jeigu lenktynės susideda iš daugiau nei vieno važiavimo, kiekvienas šuo prieš 
pirmąjį važiavimą turi būti identifikuotas. Тuo atveju, jeigu identifikacijai bus 
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naudojamos mikroschemos, jų sąrašas turi būti paduotas lenktynių maršalui arba  jo 
/ jos atstovui, arba lenktynių organizatoriui.  

5.2 Šunys iškritę / išimti iš komandų po pirmojo važiavimo, lenktynėse 
susidedančiose iš daugiau nei dviejų (2) važiavimų, turi būti pažymėti dažais arba 
mikroschemų sąraše tam, kad būtų aišku, jog jie yra diskvalifikuoti ir iš sekančių 
važiavimų.  

5.3 Dalyviai yra patys atsakingi už teisingą duomenų apie jų šunį / šunis deklaravimą 
prieš lenktynes. 
 
6  Šunų ir dalyvių vartojami medikamentai 

6.1 Draudžiamas uždraustų medžiagų vartojimas, jų testavimo procedūros. 
Pažeidžiant draudimus, taikomos IFSS Antidopingo taisyklės ir nuostatos. Tai apima 
WADA nuostatus atletams ir konkrečius IFSS nuostatus šunims. Daugiau 
informacijos – http://www.sleddogsport.net/. 

6.2 Lenktynių metu draudžiama teikti veterinarinę pagalbą šunims, jeigu tam 
sutikimo nedavė lenktynių veterinaras.  

7 Įranga  

7.1 Įrangos patikrinimas 

7.1.1 Bent dešimt (10) minučių prieš numatytą starto laiką dalyviai, komandos ir 
įranga turi būti dalyvių zonoje arba transporto priemonių laikymo zonoje prieinami 
tikrinimui, jei lenktynių maršalas nepaskelbė kitaip. 

7.1.2 Ilgų distancijų lenktynėse komandos ir įranga turi būti prieinami patikrinimui 
dalyvių zonoje arba įrangos laikymo zonoje, arba bet kurioje kitoje lenktynių maršalo 
nurodytoje vietoje bent trisdešimt (30) minučių prieš nurodytą jų starto laiką. 

7.1.3 Pradėjus patikrinimą, jokia įranga negali būti pašalinta iš bendros 
komplektacijos be lenktynių maršalo leidimo. Jei leidimas yra duodamas įranga turi 
būti keičiama stebint lenktynių maršalui arba jo įgaliotam pareigūnui. 

7.1.4 Iš jau pakinkytos komandos negali būti reikalaujama laukti patikrinimo likus 
šešioms (6) minutėms prieš numatytą tos komandos starto laiką. 

7.1.5 Patikrinimas turi vykti tokioje vietoje, kur nebus trukdoma startuojančioms ir 
finišuojančioms komandoms 

7.1.6 Paprašius lenktynių maršalui arba paskirtam lenktynių teisėjui komandos turi 
būti prieinamos patikrinimui po bet kurio važiavimo. 

7.2 Visa įranga yra patvirtinama arba atmetama lenktynių maršalo, jeigu yra 
netinkama. Tačiau dalyviai patys atsakingi už tai, kad jų įranga atitiktų reikalavimus 
numatytus lenktynių taisyklėse ir nuostatose.  

8 Kita įranga  
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8.1 Antsnukis arba antkaklis, kuris gali būti užveržtas iki galo (smaugiamas) yra 
draudžiamas. 

8.2 Botagai yra draudžiami. 

8.3 Lenktynių organizacija kiekvienam dalyviui išduoda lenktyniavimo numerį. Jeigu 
lenktynių maršalas nenurodo kitaip, dalyvis šį numerį turi prisitvirtinti aiškiai 
matomoje vietoje ir nenusiimti visų lenktynių metu. 

8.4 Dalyviai negali avėti tokių batų, kurie gali būti pavojingi šunims. Leidžiama avėti 
batus, turinčius ne daugiau kaip 1 mm dydžio kietus spyglius ar smeiges.  

8.5 Dygliuotos padangos ant lenktynėse dalyvaujančių transporto priemonių yra 
draudžiamos. 

8.6 Griežtai draudžiama naudoti BGB ar panašius karabinus bet kurioje traukimo / 
centrinio lyno ir kaklo lyno dalyje. 

8.7 Besniegėse klasėse, tokiose kaip važiavimas dviračiu, paspirtuku ir vežimaičiu, 
varomoji jėga turi būti dalyvis ir / ar pakinkytas šuo / šunys. Jokia kita varomoji jėga 
yra draudžiama. 

9 Laiko diskvalifikacija 

Jeigu lenktynių kvietime nėra nurodyta kitaip, 150 % laiko diskvalifikacija 
automatiškai taikoma visoms suaugusių ir veteranų klasėms IFSS Čempionato 
renginiuose. 

II. STARTO-FINIŠO TAISYKLĖS (taip pat žiūrėti Priedą C I) 

10 Burtų traukimas ir reitingavimas 

10.1 Vieno arba dviejų važiavimų lenktynėse pirmojo važiavimo startinę poziciją turi 
nulemti burtų traukimas, vykstantis prieš lenktynių pradžią organizatoriaus 
nurodytoje vietoje bei paskirtu laiku. Išskyrus tą atvejį, jeigu taisyklėse, nuostatose 
arba kituose taikytinuose dokumentuose nurodoma kitaip, organizatorius turi teisę 
pats nuspręsti kaip vykdyti burtų traukimą ir, ar dalyvis turi jame dalyvauti pats, ar turi 
būti atstovaujamas kito asmens. 

10.2 Tuo atveju, kai organizatorius nusprendžia, kad burtų traukime turi dalyvauti 
dalyviai arba komandų lyderiai, pastarieji arba jų įgalioti tarpininkai ištrauktu numeriu 
nulems savo komandos startinę poziciją. Tuo atveju, jei burtų traukime nedalyvauja 
nė vienas asmuo atstovaujantis komandą, tos komandos startinę poziciją nulemia 
lenktynių maršalo arba jo atstovo ištrauktas numeris. Jeigu dalyviai arba komandų 
lyderiai sutinka, startinių pozicijų paskirstymas gali būti vykdomas kompiuterine 
programa, kuri kiekvienoje klasėje atsitiktinai paskiria komandai startinę poziciją. Ji 
skiriama dalyviui arba komandos lyderiui paspaudus mygtuką. 

10.3 Burtų nulemta startinė pozicija negali būti keičiama nei dėl naujų dalyvių 
prisijungimo, nei dėl jų pasikeitimo. Naujai prisijungusiems arba vėluojantiems 
dalyviams bus suteikiama startinė pozicija sekanti po paskutiniosios laiku ištrauktos 
startinės pozicijos.  
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10.4 Reitingavimas gali būti modifikuojamas pagal organizatorių startų eiliškumo 
tvarką nustatytą formulę, jeigu ji yra patvirtinta IFSS. 

10.5 Klasė atskirai reitinguojama tik tokiu atveju, jeigu pirmajame važiavime 
suaugusių / veteranų klasėse startuoja ne mažiau nei penkios (5) komandos, tuo 
tarpu jaunimo klasėje – trys (3) komandos. 

11 Individualaus starto lenktynės 

11.1 Pirmosios lenktynių dienos pirmąją startinę poziciją nulems ištrauktas numeris 
1, antrąją startinę poziciją – numeris 2, ir t. t. 

11.2 Po pirmojo lenktynių važiavimo, startinės pozicijos yra nulemiamos remiantis 
bendru važiavimo(ų) įveikimo laiku – greičiausia komanda startuoja pirma, antra 
greičiausia komanda – antra ir t. t. 

11.2.1 Pagal organizatoriaus galimybes ir kai tai nurodoma lenktynių kvietime ir / ar 
registracijos anketoje, nuostatose arba registracijos anketose, pirmojo važiavimo 
laikas turi nustatyti sekančio važiavimo startines pozicijas. 

11.2.2 Pagal organizatoriaus nuožiūrą paskutinės dienos važiavimo startiniai 
intervalai gali būti identiški bendro dalyvių važiavimų laikų skirtumams, t. y. kad 
tvarka, kuria dalyviai kirto finišo liniją taip pat atspindės jų finišo pozicijas 
(persekiojimo startas). 

11.2.3 Pagal organizatoriaus nuožiūrą dalyviai gali startuoti vienu metu (masinis 
startas). Jei lenktynėse dalyvauja atrinkti dalyviai, jie startuoja pirmoje linijoje, 
neatrinkti dalyviai startuoja už jų. 

11.2.4 Organizatoriaus nuožiūra antro lenktynių važiavimo startinė pozicija gali būti 
atvirkštine tvarka, remiantis prieš tai buvusio važiavimo rezultatais (reversinis 
startas).  

12 Dvigubo starto lenktynės  

12.1 Pirmojo lenktynių važiavimo startinės pozicijos nulemiamos burtų traukimu – 
numeriai 1 ir 2 startuoja kartu (1 pora), numeriai 3 ir 4 startuos kartu antrieji (2 poras) 
ir t. t.  

12.2 Antrojo lenktynių važiavimo startinės pozicijos nulemiamos atsižvelgiant į 
pirmojo lenktynių važiavimo laikus. Pagal organizatoriaus nuožiūrą: 

a. Pirmos poros laikas turi būti sudaromas iš ankstesnio važiavimo geriausio 
laiko ir antro geriausio laiko, antros poros – iš ankstesnio važiavimo trečio ir 
ketvirto geriausio laiko ir t. t., arba 

b. Pirmojo lenktynių važiavimo rezultatų sąrašas bus padalintas į dvi grupes – 
pirmąją grupę sudaro pirmoji rezultatų sąrašo pusė, o antrąją grupę antroji 
rezultatų sąrašo pusė. Pirmąją porą sudaro kiekvienos grupės pirmosios 
komandos, antrąją – kiekvienos grupės antrosios komandos ir t. t.  

11 



12.3 Lenktynėse, kurias sudaro daugiau nei du važiavimai, startinės pozicijos antram 
važiavimui nustatomos atsižvelgiant į praėjusio važiavimo laiką ir naudojant 
grupavimo būdą apibrėžtą 12.2 punkte. 

13 Laiko fiksavimas ir vienodi laikai 

13.1 Laikas turi būti fiksuojamas tokiu principu: elektroninis skaičiavimas – viena 
dešimtoji sekundės dalis be jokių pataisymų. Rankinis skaičiavimas – viena 
sekundė.  

13.2 Estafetėse turi būti fiksuojamas ne tik bendras komandų laikas, bet ir 
individualus kiekvieno dalyvio laikas.  

13.3 Jeigu dviejų komandų laikų suma yra identiška, jie turi startuoti atvirkščia tvarka 
vienas kito atžvilgiu negu startavo prieš tai buvusiame važiavime 

13.4 Komandos su vienoda visų lenktynių laikų suma finaliniame lenktynių reitinge 
abi turi užimti aukštesnę vietą. 

13.5 Piniginis ir / ar kitoks prizas turi būti perskaičiuotas ir padalintas po lygiai 
abiems komandoms užėmusioms tą pačią vietą. 

14 Masinis ir persekiojimo startas 

14.1 Organizatoriaus nuožiūra tam tikroms klasėms ir / ar tam tikriems važiavimams 
gali būti taikomas masinis ar persekiojimo startas. 

14.2 Masinis startas 

14.2.1 Visi tam tikros klasės lenktynių dalyviai startuoja tuo pačiu metu nuo tos 
pačios starto linijos. Jei visi dalyviai negali startuoti nuo tos pačios starto linijos, 
lenktynių maršalas nustato kitas starto linijas. Jei lenktynėse dalyvauja atrinkti 
dalyviai, jie startuoja priekinėse linijose, o kiti dalyviai – linijose esančiose už atrinktų 
dalyvių. 

14.2.2 Starto zona turi būti sudaryta iš vieno takelio kiekvienai komandai. Atstumai 
tarp startinių takelių turi būti apie 2 metrai. Startinio takelio ilgis turi būti apie 80 
metrų. Jo pabaigą turi žymėti linija. 

14.2.3 Starto linijas turi skirti mažiausiai 10 metrų. Atstumas nustatomas 
atsižvelgiant į komandų dydžius. 

14.2.4 1-4 šunų komandos gali turėti vieną padėjėją / hendlerį, didesnės nei 4 šunų 
komandos gali turėti du. Padėjėjas (-ai) turi stovėti komandos kairėje. Starto metu, 
padėjėjai turi stovėti ramiai ir nejudėdami, veidu į startuojančias komandas, iki tol kol 
komandos juos pravažiuoja, nebent lenktynių maršalas paskelbė kitaip. 

14.2.5 Jei komandas asistuoja daugiau nei du asistentai (kaip pažymėta punkte 
14.2.4.), jie starto zoną turi palikti praėjus 30 sekundžių nuo starto signalo davimo 
(tai pažymėta ir punkte 83.8.3). 

12 



14.2.6 Starto signalą duoda starto teisėjas, naudodamas vieną arba dvi vėliavas ir 
žymeklį su skaičiumi „1“ (vienetas). Žymeklio spalvos ir dydis turi būti toks, kad 
skaičius „1“ būtų aiškiai matomas visiems lenktyniaujantiems dalyviams. 

14.2.7 Starto teisėjas stovi starto zonos priekyje taip, kad būtų matomas visiems 
startuojantiems dalyviams. 

14.2.8 Starto signalo davimo tvarka 

14.2.8.1 Vieną (1) minutę prieš startą iškeliamas žymeklis su skaičiumi „1“. 

14.2.8.2 Trisdešimt (30) sekundžių prieš startą starto teisėjas pakelia savo ranką su 
vėliava (vėliavomis) virš savo galvos. 

 14.2.8.3 Penkiolika (15) sekundžių prieš startą starto teisėjas ranką su vėliava 
(vėliavomis) ištiesia horizontaliai. 

14.2.8.4 Staigiai nuleidžiama starto teisėjo ranka su vėliava (vėliavomis) yra starto 
signalas. 

14.2.9 Komanda startavusi per anksti turi būti nubausta 30 sekundžių bausme. 

14.2.10 Lenktynių teisėjas atsakingas už pažeidimų pastebėjimą ir registravimą. 
Mažiausiai du lenktynių pareigūnai turi stebėti starto liniją, taip pat, mažiausiai du 
lenktynių pareigūnai turi stebėti startavimo koridoriaus pabaigą. 

14.2.11 Masinis startas neleidžiamas dviračių, paspirtukų ir vežimaičių klasėse dėl 
keliamo potencialaus pavojaus dalyviams ir šunims nuo įrangos judančių dalių / ratų. 

14.3. Persekiojimo startas  

14.3.1 Pirmame persekiojimo starto lenktynių važiavime starto procedūra yra tokia 
pati kaip ir individualaus starto lenktynėse. 

14.3.2 Antrame persekiojimo starto lenktynių važiavime, pirmas startuoja pirmo 
važiavimo nugalėtojas, pirmame važiavime buvęs antras startuoja antras ir t. t. 
Intervalai tarp startų turi būti tokie patys kaip ir skirtumas tarp komandų finišavimo 
laikų, suapvalinus iki sekundžių. 

15 Startavimo taškas ir laikas 

15.1 Startavimo taškas  

15.1.1 Rogių lenktynėse, rogių priekinis lankas turėtų nurodyti komandos startavimo 
tašką. 

15.1.2 Slidininkų ar kanikroso klasėse, visa komanda įskaitant ir dalyvį, laikantį savo 
šunis už antkaklio arba pakinktų, turi stovėti už starto linijos iki tol kol duodamas 
starto signalas. 

15.1.3 Besniegių disciplinų (paspirtukų, dviračių ar vežimaičių) klasėje transporto 
priemonių ratas turi likti už starto linijos iki tol kol duodamas starto signalas. 
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15.2 Prieš startą startuojanti komanda turėtų visiškai sustoti prie starto linijos pagal 
startavimo tašką aprašytą punkte 15.1. 

15.3. Laikas turi būti pradedamas skaičiuoti pagal numatytą startiniame 
tvarkaraštyje. 

15.4  Komanda, kurios nėra starto pozicijoje jai numatytu startavimo laiku arba 
praėjus pusei startavimo intervalo po tai komandai numatyto startavimo laiko, yra 
skelbiama vėluojančia komanda. Tokiai komandai turi būti paskirtas naujas 
startavimo laikas ir pridedama laiko bausmė. Laiko bausmė apskaičiuojama 
padauginus tos klasės startavimo intervalą 3 kartus (negalioja slidininkų stiliui, žiūrėti 
punktą 68). 

15.4.1 Vėluojančiai komandai negali būti leidžiama startuoti anksčiau negu startuos 
visos komandos toje klasėje. Tokiai komandai negali būti leidžiama startuoti 
anksčiau negu jai naujai paskirtu starto laiku. 

15.4.2 Jeigu daugiau negu viena komanda paskelbiama vėluojančia, tokios 
komandos startuoja tokia pačia tvarka, kaip ir buvo numatyta pirminiame starto 
tvarkaraštyje. 

15.4.3 Jei vėluojanti komanda pavėluoja atsidurti prie starto linijos ir antru jai 
numatytu starto laiku, ši komanda turi būti diskvalifikuojama iš lenktynių. 

15.5  Kai komanda startuoja per anksti nurodyto tvarkaraštyje starto, bet nei dalyvis 
nei jo hendleris nepadarė to tyčia ar per aplaidumą, šios komandos starto laikas turi 
būti atitinkamai pakoreguotas (slidininkų klasėms žiūrėti punktą 68.4.) 

15.6  Išskyrus atvejus, kurie yra pažymėti 15.5 punkte, komandai startavusiai per 
anksti nurodyto tvarkaraštyje laiko, skiriama laiko bausmė, kuri yra apskaičiuojama 
padauginus tos klasės startavimo intervalą 3 kartus. Užfiksuotas lenktynių laikas 
prasidės pradiniu planuotu starto laiku.  

16  Komanda neatlaisvinus starto koridoriaus (minimalus atstumas 30 metrų) iki 
kitoms komandoms numatyto starto laiko gali būti diskvalifikuojama. 

17 Jei Lenktynių maršalas nenurodo kitaip, pagalba starto koridoriuje yra leidžiama. 

18 Finišas 

18.1 Komanda laikoma finišavusia tuo momentu, kai pirmas jos šuo kerta finišo liniją. 
Kiti finišo laiko fiksavimo metodai taip pat leidžiami, tačiau tik tuo atveju, jei visi 
dalyviai ir komandų lyderiai yra oficialiai informuojami apie taikytiną metodą prieš 
pirmąjį lenktynių startą. Naudojant elektroninį laiko fiksavimą, jis imamas iš lusto, 
kurio poziciją nustato lenktynių maršalas.  

18.2 Jei atitrūkę nuo dalyvio šunys kerta finišo liniją, komanda yra laikoma 
finišavusia tik tuomet, kai pats dalyvis kerta finišo liniją. 

18.3 Kai dvigubas starto koridorius yra naudojamas ir kaip finišo koridorius, komanda 
finišuodama gali pasirinkti bet kurį taką. 
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18.4 Klasės nugalėtoju turi būti skelbiamas dalyvis su greičiausiu trasos įveikimo 
laiku. 

18.5 Tuo atveju jei finišo laikai yra identiški, nepriklausomai nuo šunų padėties, abi 
komandos užima aukštesnę vietą (žiūrėti punktą 13.4). 

18.6 Finišo zona yra 800 metrų ilgio (150 metrų slidininkų ir kanikroso klasėms) ir 
joje negalioja lenkimo taisyklės. 

III. TRASOS TAISYKLĖS (taip pat žiūrėti Priedą D ir E) 

19 Trasoje  

19.1 Dalyvis su komanda turi įveikti visą lenktynių organizatorių numatytą trasą. 

19.2 Jeigu komanda paliko trasą, dalyvis, norėdamas tęsti lenktynes, privalo 
komandą grąžinti į tą tašką, kur paliko trasą ir nuo ten tęsti lenktynes. 

20 Komandos vairavimas  

20.1 Dalyvis sutikęs trasoje važiuoti bet kokia transporto priemone, kuri yra ne jo / 
jos yra diskvalifikuojamas iš lenktynių, išskyrus tą atvejį, kai jo / jos šuo ar šunų 
komanda pabėga. 
 
20.2 Dalyvis negali trukdyti varžovų komandoms. 
 
20.3 Keleivio vežimas bet kuriuo lenktynių metu yra draudžiamas, išskyrus tuos 
atvejus, kai: 
 
20.3.1 To reikalauja lenktynių sąlygos. 
 
20.3.2 Vežamas dalyvis, kurį ištiko nenumatyta kritinė situacija. 
 
21 Pagalba trasoje 

21.1 Bet kuri komanda gali gauti tokią pačią pagalbą iš varžybų pareigūnų esančių 
nustatytose trasos vietose ir gavusių lenktynių maršalo leidimą tai pagalbai suteikti. 
Tik tuo atveju, kai mato palaidą komandą ar komandą, kuri kelią pavojų sau ar 
kitiems, varžybų pareigūnai ar žiūrovai gali imtis neatidėliotinų veiksmų, kad 
užtikrintų komandos saugumą. Visais kitais atvejais, pareigūnai gali veikti tik 
paprašius pačių dalyvių. Jų pagalba turi apsiriboti tik šunų kontroliavimu arba rogių / 
vežimaičio palaikymu. Dalyviai turi tinkamai elgtis pareigūnų atžvilgiu.  

21.2 Dalyviai dalyvaujantys tame pačiame važiavime gali vienas kitam suteikti tokią 
pagalbą, kuri yra leidžiama lenktynių maršalo. 

21.3 Niekas negali padėti komandai sąmoningai ją skatindamas važiuoti greičiau. 

22 Pabėgusių šunų komanda arba šuo 

22.1 Dalyviai pabėgusią šunų komandą ar šunį privalo traktuoti kaip komandą ar šunį 
pakliuvusį į pavojų 
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22.2 Pabėgusi komanda ar šuo negali užlaikyti ar trukdyti kitai komandai. 

22.3 Pabėgusios komandos varovas (dalyvis) turi vėl paimti jo / jos komandos 
valdymą į rankas kaip įmanoma greičiau, tam kad užtikrintų pabėgusios komandos 
saugumą. 

22.3.1  Tokiu atveju, jei varovas (dalyvis) negali greitai ir saugiai pagauti savo 
komandos, dalyvis privalo priimti pagalbą, įskaitant ir pavežimą, kai įmanoma. Jei 
pabėgusios komandos dalyvis nepriima pagalbos jis gali būti diskvalifikuojamas iš 
lenktynių. Diskvalifikacijos klausimą sprendžia lenktynių maršalas.  

22.3.2  Bet kuris žmogus (žmonės) yra raginami sugauti ir palaikyti pabėgusią 
komandą. 

22.3.3 Apie bet kokią pagalba lenktynių maršalui turi būti pranešta iš karto kirtus 
finišo liniją. Lenktynių maršalas nusprendžia ar bausti komandą. 

22.4 Pabėgusi komanda ar šuo gali tęsti lenktynes nenubausta, tuo atveju jei 
komanda / šuo užbaigia visą trasą, o dalyvis pasinaudoja tik autorizuota išorės 
pagalba. 

23 Pirmenybė  

23.1  Dvigubo starto lenktynėse, koridoriaus pabaigoje arba bet kada, kai du takai 
susijungia į vieną, komanda su vedančiu šunimi toliau priekyje turi pirmenybę. 

23.2  Kai komandos vienoje trasoje prasilenkia priešingomis kryptimis: 

23.2.1 Komanda besileidžianti nuo nuokalnės turi pirmenybę. 

23.2.2 Lenktynių maršalas nustato ir turi pranešti prieš lenktynių pradžią ar 
išvykstančioji, ar atvykstančioji komanda turės pirmenybę lygioje vietovėje. 

23.3 Finišo zonoje jokia komanda neturi lenkimo pirmenybės prieš finišuojančią 
komandą. 

23.3.1 Lenktynių važiavime, kuris prasidėjo persekiojimo ar masiniu startu, jokia 
komanda neturi lenkimo pirmenybės. Tačiau jokia komanda negali trukdyti kitai 
komandai, lenkti blokuodama kelią arba trukdydama lenkiančios komandos šunims. 

24 Lenkimas 

24.1  Dalyvis norėdamas aplenkti kitą komandą gali prašyti pirmenybės, kai jo / jos 
vedantis šunį (šunys) ir pasivytą komandą skiria apie 15 metrų. 

24.2  Pasivyta komanda turi praleisti ją lenkiančią komandą patraukdama savo roges 
į vieną trasos šoną, prilėtindama savo komandą ir, jei to reikalauja lenkiančiosios 
komandos varovas (dalyvis), sustoti ir sulaikyti šunis nuo judėjimo pirmyn. 
Sustojimas nėra reikalaujamas slidininkų klasėse (žr. trečią skyrių, punktą 74) ir 
besniegių disciplinų klasėse: kanikrose, dviračių bei paspirtuko (žr. ketvirtą skyrių, 
punktus 79.3.5, 80.3.5, 81.3.4). 

24.3  Jeigu lenkiančiosios komandos šunys susipainioja tarpusavyje lenkimo metu, 
tam kad turėtų laiko atpainioti šunis ir įtempti lynus, lenkiančiosios komandos 
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varovas (dalyvis) gali paprašyti aplenktos komandos varovo sustoti ir išlikti sustojus 
iki 1 minutės neribotoje ir 8 šunų klasėje arba iki pusės (0,5) minutės visose kitose 
klasėse. Ši taisyklė negalioja kanikroso, dviračių, paspirtukų ir slidininkų klasėse.  

24.4 Tol kol aplenkusios komandos varovas (dalyvis) su savo komanda stengsis 
judėti į priekį, aplenktoji komanda negali jo lenkti kol: 

24.4.1 Neprabėgs mažiausiai 4 minutės arba bus pravažiuoti mažiausiai 1600 metrų 
Neribotoje ir 8 šunų klasėje.  

24.4.2 Neprabėgs mažiausiai 2 minutės arba bus pravažiuoti 800 metrų klasėse su 
mažiau negu 8 šunimis. 

24.4.3 Neprabėgs bet koks abiejų dalyvių sutartas mažesnis laikas.  

24.4.4 Šį taisyklė, pažymėta punkte 24.4, negalioja kanikroso, dviračių, paspirtukų, 
slidininkų klasėms. 

24.5 Kai lenkimas jau įvykęs, aplenktosios komandos varovas (dalyvis) privalo 
sulaikyti savo komandą tol kol jį aplenkęs varovas (dalyvis): 

24.5.1 Pasitaiso įrangą arba, 

24.5.2 Atkabina ir perkelia šunį ar šunis iš vienos pozicijos komandoje į kitą arba, 

24.5.3  Pasitraukia į trasos šoną neprabėgus aukščiau nurodytoms distancijoms ar 
laikui. Šuns įkėlimas į roges yra laikomas šuns pozicijos komandoje keitimu. 

24.5.4  Kanikroso, dviračių, paspirtukų, slidininkų klasėse ši taisyklė galioja tik tuo 
atveju, jei lenkimas sukėlė pavojų gyvūno gerovei arba apvirto lenkęs dalyvis. 

24.6  Dalyvis pasivijęs dvi ar daugiau kartu sustojusias komandas gali visas šias 
komandas lenkti, jei yra įsitikinęs, kad toks lenkimas nesukels pavojaus lenkiamoms 
komandoms. Sustojusių komandų varovai privalo dėti visas pastangas, kad 
atlaisvintų kelią judančioms komandoms. 

24.7  Komandos važiuojančios viena paskui kitą privalo išlaikyti atstumą ne mažesnį 
negu jo / jos komandos ilgis, išskyrus lenkiant arba finišo zonoje. 

24.8  Jeigu komanda yra lenkiama finišo zonoje, ji neprivalo sustoti ar duoti kelią 
lenkiančiajai komandai. 

25 Temperatūros  

25.1 Glaudžiai bendradarbiaudami su lenktynių veterinarais, organizatoriai bei 
lenktynių maršalas turi stebėti temperatūrų gaires priede B III bei B IV. 

IV. ELGESYS  

26 Atsakomybė ir sportinis meistriškumas 

26.1  Lenktynoje zonoje ir trasoje dalyviai atsako už savo, savo šunų ir jiems 
padedančių pagalbininkų (hendlerių) elgesį. 
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26.2  Renginio metu turi dominuoti sveikas protas ir sportinis meistriškumas. Jeigu 
lenktynių maršalas nustatys, kad būnant lenktynių zonoje dalyvio, jo pagalbininko ar 
komandos elgesys padarė žalos lenktynėms / sportui, toks dalyvis turi būti 
diskvalifikuojamas iš lenktynių. 

26.3  Palaidi šunys lenktynių zonoje būti negali. Tačiau lenktynių maršalas turi teisę 
nepaisyti šios taisyklės, jeigu jis yra įsitikinęs, kad tai yra dėl komandos gerbūvio 
intereso ir dalyvis pilnai kontroliuoja savo šunis. Pastarasis teiginys reiškia, kad 
palaidi šunys nevargina kitų šunų, negadina kitų dalyvių ar pašalinių asmenų įrangos 
ir pan. Jei lenktynių maršalas nusprendžia nesilaikyti šios taisyklės, jis turi aptarti šį 
klausimą su organizatoriumi ir, jei sutarta teigiamai, informuoti lenktynių dalyvius per 
pirmąjį susitikimą. Dalyvis ar jo šuo, kuris pažeidė šią taisyklę, turi būti nubaustas 
bent jau įspėjimu. 

27  Šunų baudimas  

27.1. Šunų baudimas, su ar be tam skirtu įrankiu, yra draudžiamas. Jeigu lenktynių 
maršalo nuomone dalyvis baudė šunį (šunis), toks dalyvis turi būti 
diskvalifikuojamas. 

V. TAISYKLĖS TAIKOMOS PAŽEIDIMAMS (taip pat žiūrėti priedą A) 

28 Lenktynių pareigūnų pranešimai 

28.1 Lenktynių pareigūnai privalo pranešti apie taisyklių pažeidimą lenktynių 
maršalui asmeniškai žodžiu arba per komunikacijos priemones, iš karto po 
pažeidimo įvykdymo arba pasibaigus važiavimui, kuriame tas pažeidimas buvo 
įvykdytas. Visi žodiniai pranešimai turi būti patvirtinti raštišku pranešimu, kuris turi 
būti atiduodamas lenktynių maršalui prabėgus ne daugiau nei vienai valandai po 
važiavimų, kuriuose buvo įvykdyti pažeidimai, pabaigos. 

28.2  Lenktynių maršalas savo nuožiūra sprendžia kokių veiksmų imtis dėl visų 
aiškių pažeidimų, kurie buvo pastebėti ir pranešti lenktynių pareigūnų. Lenktynių 
maršalas turi informuoti pažeidimą pranešusį pareigūną apie savo sprendimą ir 
galimus tolesnius veiksmus. 

28.3  Kai lenktynių taisyklių laikymąsi prižiūrintis pareigūnas nustato, jog taisyklės 
buvo pažeistos, jis turi nedelsdamas imtis baudžiamųjų veiksmų ir apie incidentą 
informuoti Lenktynių maršalą. Maršalas gali pareikšti norą išklausyti dalyvio/ių 
pasiaiškinimą. 

29 Lenktynių dalyvių pranešimai 

29.1  Dalyvis, norėdamas pranešti apie kito lenktynių dalyvio įvykdytą pažeidimą, 
privalo apie tai pranešti Lenktynių maršalui arba jo atstovui iš karto po važiavimo, 
kuriame buvo įvykdytas tas pažeidimas. Pranešimas gali būti žodinis. 

29.2  Visi žodiniai pranešimai turi būti patvirtinti raštiniu pranešimu (žr. protesto 
formos pavyzdį priede). Rašytinis pranešimas turi būti įteiktas lenktynių maršalui per 
vieną valandą po važiavimo, kuriame buvo įvykdytas tariamas pažeidimas, pabaigos. 

30 Protestai ir nagrinėjimas  
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30.1  Lenktynių maršalas informuos apie protestą, jame dėl taisyklių pažeidimo 
apkaltintą, dalyvį. Pastarajam dalyviui bus suteikta prieiga prie rašytinių protestų 
kopijų iškart, kai jos bus prieinamos, tačiau, bet kuriuo atveju, tai turi būti padaryta 
prieš nagrinėjimo pradžią. 

30.2  Minėtam nagrinėjimui vadovauja lenktynių maršalas. 

30.3 Dalyviai, kuriems buvo pritaikytos baudžiamosios priemonės iš bet kokių 
lenktynių taisykles prižiūrinčių pareigūnų, gali kreiptis į lenktynių komisiją prašydami 
papildomo nagrinėjimo. 

31 Drausminamosios priemonės 

31.1  Dėl IFSS nuostatų pažeidimo lenktynių maršalas turi pateikti žodinį papeikimą, 
15 sekundžių bausmę arba diskvalifikuoti dalyvį iš lenktynių. 

31.2  Jokios kitos drausminamosios priemonės negali būti taikomos, nebent tai 
specialiai nurodoma lenktynių taisyklėse. 

31.3  Apie sprendimus turi būti pranešama kuo įmanoma greičiau, tačiau ne vėliau 
negu likus keturioms (4) valandoms iki artėjančio sekančio važiavimo starto. 

31.4  Bet kokia drausminamoji priemonė po paskutinio lenktynių važiavimo turi būti 
įvykdyta prieš apdovanojimų ceremoniją. 

31.5  Testavimo dėl medikamentų atveju aukščiau nurodytas grafikas negalioja 
laboratorijos duomenų pateikimui ir svarstymui, jei šie yra būtini. Jokiam dalyviui 
negali būti pritaikyta diskvalifikacija ar kita drausminamoji priemonė prieš minėto 
testo duomenų pateikimą. 

31.6  Įspėjimai ir diskvalifikacijos turi atsispindėti rezultatų protokoluose. Visos 
drausminės priemonės turi būti nurodytos Lenktynių maršalo pateiktoje ataskaitoje 
nurodant pažeidimus. 

32  Lenktynių maršalo sprendimas yra galutinis, išskyrus tą atvejį, kai apeliacinei 
komisijai pateikiamas skundas, liečiantis sprendimą dėl dalyvio tolesnio dalyvavimo 
lenktynėse (žiūrėti punktus 33 ir 34). 

33  Apeliacinė komisija Pasaulio ir Kontinento čempionatuose 

33.1  Bet koks lenktynių maršalo spendimas liečiantis dalyvio dalyvavimą lenktynėse 
gali būti apskundžiamas IFSS apeliacinei komisijai. Toks skundas turi būti 
pateikiamas po oficialaus sprendimo pateikimo, taip greitai kaip atrodo esant 
naudinga. Toks skundas turi būti parašytas anglų kalba ir turi nurodyti tariamą 
pažeidimą, dėl jo priimtą sprendimą ir bausmę, kuria kaltinamasis laiko neteisinga ir 
nesąžininga. 

33.2  Pasaulio ir Kontinento čempionato renginiuose apeliacinę komisiją turi sudaryti 
3 arba 5 IFSS nariai, priklausomai nuo to, kiek IFSS pareigūnų buvo paskirta 
dalyvauti čempionato komisijoje (IFSS prezidentas gali paskirti vieną arba du 
pareigūnus). Kiti apeliacinės komisijos nariai yra nacionalinių komandų lyderiai 
išrinkti tam tikslui kitų komandų lyderių. 
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33.2.1. Jei yra paskirti du IFSS pareigūnai, tada bus renkami trys komandų lyderiai. 

33.2.2  Jei skiriamas tik vienas IFSS pareigūnas, tada bus renkami tik du komandų 
lyderiai. 

33.2.3  Du nacionalinių komandų lyderiai surinkę rinkimuose daugiausiai balsų, 
neįskaitant į komisijos išrinktųjų, bus skiriami atsarginiais komisijos nariais, tam 
atvejui jei vienas ar daugiau komandų lyderių esančių komisijoje bus priversti 
atsisakyti paskyrimo dėl potencialaus interesų konflikto, nagrinėjant kurį nors 
konkretų skundą. 

33.2.4  Į apeliacinę komisiją komandų lyderiai renkami slaptu visų komandų lyderių 
balsavimu. Visi komandų lyderiai iš principo yra tinkami užimti postą žiuri ir jokios 
nominacijos prieš balsavimą nėra keliamos. Visi komandų lyderiai turi gauti 
balsavimo kortelę su dviem arba trimis vietomis vardams įrašyti. Komandų lyderiai 
gali balsuoti už save, tačiau vienam dalyviui gali atiduoti tik vieną balsą. Į komisiją 
patenka daugiausiai balsų surinkę komandų lyderiai. Du po jų sekantys komandų 
lyderiai su daugiausia balsų tampa atsarginiais žiuri komisijos nariais. 

33.2.5  IFSS prezidentas nurodo, kuris IFSS paskirtas pareigūnas tampa komisijos 
pirmininku. 

33.3. Pasaulio čempionate, bet koks skundas dėl apeliacinės komisijos sprendimo 
turi būti pateikiamas tiesiogiai Tarptautiniam sporto arbitražo teismui. Pateikus 
skundą Tarptautiniam sporto arbitražo teismui, bet koks Apeliacinės komisijos 
sprendimas netenka galios. 

34 Apeliacinė komisija ne Pasaulio ir Kontinento čempionato renginiuose 

34. Ne Pasaulio čempionato renginiuose, lenktynių organizatorius gali pasirinkti 
sudaryti panašią apeliacinę komisiją. Paskutinėje instancijoje, skundas dėl 
sprendimo gali būti pateikiamas per atitinkamą organizacijos narės valdymo organą. 

35 Apeliacinės komisijos tyrimas ir sprendimo priėmimas 

35.1 Komisija turi atlikti naują ir nepriklausomą tyrimą dėl pateiktų kaltinimų. 

35.2  Komisija pateikia sprendimą po slapto svarstymo. Komisijos sprendimas gali 
patvirtinti, pakeisti ar modifikuoti lenktynių maršalo priimtą sprendimą taip, kaip 
Apeliacinei komisijai atrodo būtina, kad būtų pasiektas teisingas ir sąžiningas 
rezultatas. 

35.3  Apeliacinė komisija privalo pranešti apie savo sprendimus kaip įmanoma 
greičiau, kad nebūtų sutrukdyta sekantiems atitinkamos klasės važiavimams. 

VI. GYVŪNŲ GEROVĖS UŽTIKRINIMAS 

36  Papildomos gyvūnų gerovės užtikrinimo priemonės: 

36.1  Visi dalyviai turi garantuoti ir atsakyti už savo šunų gerovę. 
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36.2  Taisyklių pažeidimai turi būti ištaisomi nedelsiant, o taisyklė 27.1 turi lemiamą 
reikšmę (šuns skriaudimas = diskvalifikacija). Varžybų organizatoriai ir lenktynių 
maršalas turi nedvejodami pranešti apie pažeidėjus aukštesnėms instancijoms. 

37  Transportavimo priemonės 

37.1  Visos šunų transportavimo priemonės turi užtikrinti apsaugą nuo nepalankių 
oro sąlygų (temperatūros, vėjo, lietaus ir pan.). Taip pat nuo išmetamųjų dujų. 

37.2  Tuo atveju, jei yra gabenami 1 ar 2 šunys automobilyje, jie negali būti palaidi 
bei negali būti pritvirtinti už antkaklių. Šunų saugumui užtikrinti, pirmenybė turi būti 
teikiama šunų transportavimo narvams. 

37.3  Į transportavimo priemonę turi patekti pakankamai gryno oro bei turi būti 
užtikrinta gera oro cirkuliacija. 

38  Šunų narvai  

38.1 Jei yra vežami daugiau nei du šunys, jie privalo būti vežami narvuose. Narvai 
turi būti tvirtai ir saugiai sukonstruoti, kad šunys nepabėgtų ar nesusižeistų. 

38.2 Kadangi šunys yra skirtingų dydžių, narvų išmatavimai nėra griežtai nustatyti. 
Tačiau, dėl saugumo priežasčių, narvai neturi būti nei per dideli, nei per maži. 
Narvas turi būti tokio dydžio, kad šuo jame galėtų išsitiesti, atsistoti, apsisukti ar 
kitaip patogiai judėti. 

38.3 Tuo atveju, jei šalis turi oficialias nuostatas dėl šunų narvų išmatavimų, 
rengdamas tarptautines lenktynes, organizatorius turi apie tai informuoti dalyvius 
lenktynių kvietime. 

38.4  Narvai turi būti švarūs ir sausi. Jei yra naudojamas šienas arba šiaudai, 
pastarieji turi būti švieži. Jei paklotui yra naudojamos kitos medžiagos, jos negali būti 
kenksmingos šuniui. 

38.5  Šuo narvo viduje negali būti prisegtas. 

38.6  Šunys narvuose negali būti palikti be priežiūros ilgam laikui. Jei dalyvis /  
hendleris dėl kokios nors priežasties negali patenkinti šio reikalavimo, jis dėl to turi 
susitarti su kuo nors kitu (ir palikti raktą). 

 

39 Šunų pririšimas 

39.1 Pririšimo grandinės, metaliniai lynai ir kitos prisegimo priemonės turi būti 
sukonstruotos taip, kad garantuotų tam tikrą komfortą ir judėjimo laisvę. Kiekvienas 
šuo turi galėti atsigulti. 

39.2  Grandinė ar lynas, prie kurio šuo yra prisegamas negali būti tokio ilgio, kad šuo 
susikurtų pavojingas situacijas, kaip kad susipainiojimas su kitu šunimi ar net 
užsismaugimas. 
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39.3 Visos naudojamos priemonės turi būti geros būklės, kad būtų užkirsta galima 
žala. Metalinių trosų galai turi būti užtaisyti tam, kad būtų išvengta sužalojimų nuo 
irstančio troso galo. 

39.4 Pririšti šunys turi būti prižiūrimi. 

39.5 Dalyviai ir jų hendleriai turi laikytis švaros šunų pririšimo / parkingo zonose, 
nepalikti maisto. Šunų išmatas ir kitas atliekas išmesti į tam skirtus konteinerius. Jei 
tokie konteineriai nenumatyti, reikėtų pasirūpinti šiukšlių išmetimu kitoje, tam skirtoje 
vietoje, kad jos netrukdytų kitų asmenų. 

ANTRAS SKYRIUS (Specialiosios taisyklės žiemai: sprinto ir ilgų nuotolių 
rogių klasėms)  

I. DALYVAVIMO TAISYKLĖS 

40 Tinkamumas  

Lenktynes rengiančios organizacijos sprendimu, varžybos gali būti organizuojamos 
žemiau nurodytoms klasėms: 
 
40.1 Sprinto lenktynių klasės  

Priede F, I nurodyti nuostatai dėl atletų amžiaus. Kiekvienos klasės atletų ir šunų 
amžius: 

40.1.1  Neribota klasė (SpU) turi būti sudaryta iš ne mažiau nei septynių (7) šunų 
pirmajame važiavime ir ne mažiau nei penkių (5) šunų visiems po to sekantiems 
važiavimams.  

40.1.2 Ribota dešimties šunų klasė (Sp10) turi būti sudaryta iš ne daugiau nei 
dešimties (10) šunų, bet ne mažiau nei septynių (7) šunų pirmame važiavime ir ne 
mažiau nei penkių (5) šunų visiems po to sekantiems važiavimams. 

40.1.3  Ribota aštuonių (8) šunų klasė (Sp8) turi būti sudaryta iš ne daugiau nei 
aštuonių (8) šunų, bet ne mažiau nei penkių (5) šunų.  

40.1.4  Ribota šešių šunų klasė (Sp6) turi būti sudaryta iš ne daugiau nei šešių (6)  
šunų, bet ne mažiau nei keturių (4) šunų.  

40.1.5  Ribota keturių šunų klasė (Sp4) turi būti sudaryta iš ne daugiau nei keturių  
(4) šunų, bet ne mažiau nei trijų (3) šunų.  

40.1.6   

a. Ribota keturių šunų jaunimo klasė (Sp4J) turi būti sudaryta iš ne daugiau ne 
daugiau nei keturių (4) šunų, bet ne mažiau nei trijų (3) šunų. 

b. Ribota keturių (4) šunų jaunimo klasė (SP4Y) turi būti sudaryta iš ne daugiau 
nei keturių (4) šunų, bet ne mažiau nei trijų (3) šunų. Ši taisyklė negalioja 
Pasaulio ir Kontinento čempionato renginių klasėse.  
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40.1.7 Ribota dviejų šunų klasė (Sp2) turi būti sudaryta iš ne daugiau ir ne mažiau 
nei dviejų (2) šunų. Dalyvauti galima nuo 14 metų amžiaus. Šiai klasei griežtai 
galioja taisyklė pažymėta punkte 2.7. 

40.1.8 Ribota dviejų šunų jaunimo klasė (Sp2Y) turi būti sudaryta iš ne daugiau ir ne 
mažiau nei dviejų (2) šunų. Ši taisyklė negalioja Pasaulio ir Kontinento čempionato 
renginių klasėse.  

40.1.9 Po pirmojo ar bet kurio kito važiavimo, dalyvis gali savo nuožiūra sumažinti 
savo komandos dydį, atsižvelgdamas į atitinkamoje klasėje nustatytą leidžiamą 
minimumą. 

40.1.10 Lenktynių maršalas gali sumažinti bet kurios komandos dydį, kuri jo nuožiūra 
yra pernelyg didelė konkrečiam dalyviui. 

40.2 Klasės ilgų distancijų lenktynėse  

Priede F, I nurodyti nuostatai dėl atletų amžiaus. Kiekvienos klasės atletų ir šunų 
amžius: 

40.2.1 Šešių šunų vidutinės distancijos klasė (MD6) turi būti sudaryta iš ne daugiau 
nei šešių (6) šunų ir ne mažiau nei keturių(4) šunų.  

40.2.2 Dvylikos šunų vidutinės distancijos klasė (MD12) turi būti sudaryta iš ne 
daugiau nei dvylikos (12) šunų ir ne mažiau nei aštuonių (8) šunų pirmame 
važiavime ir ne mažiau nei septynių (7) šunų visiems po to sekantiems 
važiavimams.  

40.2.3 Ribota aštuonių (8) šunų ilgos distancijos klasė (LD8) turi būti sudaryta iš ne 
daugiau nei aštuonių (8) šunų ir ne mažiau nei šešių (6) šunų pirmame važiavime ir 
ne mažiau nei penkių (5) šunų visiems po to sekantiems važiavimams.  

40.2.4. Neribota ilgos distancijos klasė (LDU) turi būti sudaryta iš ne mažiau nei 
aštuonių (8) šunų pirmame važiavime ir ne mažiau nei septynių (7) šunų visiems po 
to sekantiems važiavimams.  

40.2.5.  Lenktynių organizatoriaus prašymu IFSS gali apibrėžti maksimalų šunų 
skaičių Neribotos klasės komandoms. Galimi apribojimai turi būti nurodomi lenktynių 
kvietime. 

40.3. Papildomos ir pasirinktinos taisyklės: 

40.3.1 Leidus organizatoriui kiekvienas dalyvis gali turėti papildomų šunų pakeitimui 
prieš kiekvieną etapą, tam kad atitiktų minimumo / maksimumo reikalavimus 
nustatytus atitinkamai klasei. Organizatorius apibrėžia maksimalų papildomų šunų 
skaičių kiekvienai klasei. 

40.3.2 Kiekvienas dalyvis turi deklaruoti visus savo šunis, įskaitant ir papildomus 
šunis. Dalyvis negali pakeisti ar pridėti papildomų šunų po to, kai juos deklaruoja ir 
jie yra pažymėti. 
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40.3.3 Lenktynes rengianti organizacija gali įvesti papildomų taisyklių, tam kad 
lenktynės būtų pritaikytos prie vietinių sąlygų, jeigu tai neprieštarauja IFSS 
nuostatams ar gyvūnų gerovės idėjoms. 

41  Įranga  

41.1 Pakinktai ir lynai  

41.1.1 Visi šunys turi būti kinkomi poromis arba po vieną. 

41.1.2  Visi pakinktai turi būti tinkamo dydžio šunims ir privalo būti paminkštinti bent 
kaklo ir krūtinės zonose. 

41.1.3   Visi šunys turi būti prisegti prie pagrindinio lyno, kuris yra ne kietas ir 
lankstus, lankstus ar išplėstas, ties kaklo linija ir uodegos linija, išskyrus vedlį ar 
vedlius, kurie gali būti pritvirtinti tik ties uodegos linija. Jei trasoje yra priešpriešinis 
prasilenkimas abu priekyje esantys šunys turi būti sujungti kaklo lynu. 

41.1.4 Dviejų šunų klasėje šunys turi būti susegti ties kaklais. 

41.1.5  Turėti avarinį stabdymo lyną yra leidžiama, tačiau jį galima naudoti tik rogių 
pririšimui ar jų išlaikymui vietoje. 

41.1.6  Lynai iš grandinės yra griežtai draudžiami. Visi kiti lynai neturi kelti pavojaus 
šunų gerovei ir turi būti patvirtinti lenktynių maršalo (žr. punktą 7.2). 

41.2 Rogės  

41.2.1 Rogės turi būti pritaikytos važiuoti varovui bei, nelaimės atveju, keleiviui vežti. 
Jose turi būti krepšys su kietu 40 cm x 50 cm dugnu, kuriame būtų įmanoma saugiai 
gabenti šunį. 

41.2.2  Rogės turi turėti atitinkamą stabdį, guminį stabdymo kilimėlį, lanką priekyje, 
vieną (1) sniego inkarą Sp2, Sp4 ir Sp6, du (2) sniego inkarus visose kitose klasėse 
bei atitinkamą, ventiliuojamą krepšį šuniui transportuoti. 

41.2.3. Rogių pavažos negali turėti metalinių kraštų. 

41.2.4. Rogės gali būti pakeičiamos tarpuose tarp važiavimų / etapų arba tam 
skirtose patikros taškuose (ilgų distancijų lenktynėse). 

41.3 Šalmai ir kita saugumo įranga 

41.3.1 Jaunimo klasių lenktynių dalyviams, Sp4 masinio starto (Sp4MS) ir Sp4 
estafečių klasių lenktynių dalyviams šalmai yra privalomi. Visoms kitoms klasėms, 
išskyrus prieš tai pažymėtas išimtis, šalmus rekomenduojama naudoti. Šalmo 
modelis turi būti patvirtintas nacionalinio testų registro. Lentynes rengianti 
organizacija šalmų naudojimą gali įvesti kaip privalomą dalyvavimo lenktynėse 
sąlyga, jeigu jų manymu tai būtina saugumo ir / ar apsidraudimo tikslais. Ši sąlyga 
turi būti nurodyta lenktynių kvietime. 

41.3.2 Lenktynių organizatorius turi teisę įvesti papildomų specialiųjų taisyklių dėl 
saugumo įrangos. 
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41.4 Kita įranga  

41.4.1 Lenktynių organizatoriaus sprendimu, kita įranga gali būti paskelbta privaloma 
lenktynėms. Privalomos įrangos sąrašas turi būti pateikiamas lenktynių kvietime.  

II. TRASOS TAISYKLĖS (dėl patikrinimo ir poilsio zonų taip pat žiūrėti Priedą 
D) 

42  Komandos valdymas  

42.1 Dalyvis gali važiuoti ant rogių, spirtis ar bėgti šalia. 

42.2 Visi šunys pradėję važiavimą privalo jį pabaigti. Jie gali bėgti kinkinyje arba būti 
vežami rogėse. 

42.3 Šuo, kuris po išvykimo tampa nepajėgus tęsti lenktynes, turi būti vežamas 
rogėse esančiame krepšyje iki pat finišo. Nebent buvo paskelbta, kad palei trasą yra 
įrengti specialūs punktai, pritaikyti palikti šunis 

42.3.1 Paliktas šuo turi būti prisegtas prie grandinės arba metalinio troso tam, kad 
liktų vietoje iki tol, kol jį pasiims įgaliotas asmuo. 

42.3.2 Palikti šunys turi būti diskvalifikuojami iš likusios lenktynių dalies, išskyrus tą 
atvejį, kai varovas (dalyvis) savo nuožiūra ir atsižvelgdamas į taisykles, palieka 
papildomą šunį ar šunis. Šiuo atveju, palikti šunys, varovo pasirinkimu, gali vėl 
dalyvauti lenktynėse (tačiau tik tuo atveju, jei jų sveikata yra tam tinkama). Apie 
sužeistus ar negaluojančius šunis turi būti pranešama lenktynių teisėjui ir/ar lenktynių 
veterinarui.  

TREČIAS SKYRIUS (Specialiosios taisyklės slidininkų klasėms) 

I. DALYVAVIMO TAISYKLĖS 

43 Lenktynes rengiančios organizacijos sprendimu, varžomasi gali būti šiose 
disciplinose: 

43.1 Slidininkas su vienu arba dviem šunimis. 

43.2 Pulka su 1 šunimi arba 1-4 šunimis. 

43.3 Kombinuotos lenktynės susidedančios iš slidinėjimo ir pulkos etapų. 

43.4 Estafetės su visomis pulkos, slidinėjimo ar jų derinių šakomis. 

44. Vyrų ir moterų klasės turi būti atskiriamos, jei kiekvienoje iš jų yra bent 5 dalyviai. 
Estafetėse vyrų ir moterų klasės neišskirstomos. Jei vienoje klasėje vyrų ir/ar moterų 
yra mažiau negu po 5, vyrai ir moterys lenktyniauja kartu, toje pačioje klasėje. 

45 Kelių šunų komandos klasėje dalyvis gali pasirinkti sumažinti šunų komandą. Jei 
dalyvis nusprendžia sumažinti šunų komandą, po to sekančiuose važiavimuose 
nebegali vėl padidinti komandos (išskyrus tą atvejį, jei padidinimą leidžia Lenktynių 
maršalas ar numato specialiosios nuostatos). Dalyvis gali mažinti šunų komandą tik 
tarpuose tarp etapų 
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46 Lenktynių maršalas gali sumažinti bet kurios komandos dydį, kuri jo nuožiūra yra 
pernelyg didelė konkrečiam dalyviui.  

II. SLIDINĖJIMAS SU ŠUNIU (ŠUNIMIS)  

47.  Slidinėjimo komanda susideda iš dalyvio lenktyniaujančio su slidėm ir prie jo 
lynu pakinkyto vieno ar dviejų šunų. 

48 Klasės 

Priede F, I nurodyti nuostatai dėl atletų amžiaus. Kiekvienos klasės atletų ir šunų 
amžius. 

Lenktynes rengiančios organizacijos sprendimu, varžomasi gali būti šiose 
disciplinose: 

48.1 Vyrų slidinėjimo klasė su vienu šunimi (SM1).  

48.2 Vyrų veteranų  slidinėjimo klasė su vienu šunimi (SM1V). 

48.3 Moterų slidinėjimo klasė su vienu šunimi (SW1) 

48.4 Moterų veteranių slidinėjimo klasė su vienu šunimi (SW1V). 

48.5 Vyrų jaunimo slidinėjimo klasė su vienu šunimi (SMJ). 

48.6 Moterų jaunimo slidinėjimo klasė su vienu šunimi (SWJ). 

48.7 Vyrų slidinėjimo klasė su 2 šunimis (minimaliai 1, maksimaliai 2 šunys) (SM2). 

48.8 Vyrų veteranų slidinėjimo klasė su 2 šunimis (SM2V). 

48.9 Moterų slidinėjimo klasė su 2 šunimis (minimaliai 1, maksimaliai 2 šunys) 
(SW2). 

48.10  Moterų veteranių slidinėjimo klasė su 2 šunimis (minimaliai 1, maksimaliai 2 
šunys) (SW2V). 

48.11 Vidutinės distancijos vyrų slidinėjimo klasė su 2 šunimis (minimaliai 1 šuo, 
maksimaliai 2 šunys) (MDSM). 

48.12 Vidutinės distancijos moterų slidinėjimo klasė su 2 šunimis (minimaliai 1 šuo, 
maksimaliai 2 šunys) (MDSW). 

48.13 Jaunesniems nei 2.3.1.1. punkte numatyto amžiaus vaikams gali būti 
organizuojamos atskiros lenktynės, tačiau tik vieno šuns klasėje. 

49 Įranga 

49.1 Visi šunys kinkomi pavieniui ar poromis ir tvirtinami prie dalyvio lynu turinčiu 
smūgius amortizuojančią dalį. 

49.2 Lynas tvirtinamas prie dalyvio klubų diržo (ties nugara diržas turi būti mažiausiai 
7 cm pločio). Diržas turi turėti atvirą kablį arba greito paleidimo karabiną tam, kad 
būtų galima greitai atkabinti lyną. 
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49.3  Ištempto lyno ilgis (matuojant nuo šuns užpakalinės dalies iki dalyvio diržo 
sagties) turi būti mažiausiai 2 metrai, o daugiausiai 3 metrai. Lyno gale esančiame 
prie slidininko yra draudžiama turėti bet kokios formos metalinį kablį, žiedą ar 
karabiną. 

49.4 Dviejų šunų klasėje šunys turi būti susegti ties kaklais. 

49.5  Slidinėjimui gali būti naudojamos tik Cross-country slidės be plieninių kraštų ar 
smailių kampų bei nekeliančios pavojaus šunims. 

49.6 Visa įranga turi būti prieinama lenktynių pareigūno patikrinimui prieš ir po 
lenktynių. 

49.7 Dalyviai yra patys atsakingi už tai, kad jų įranga atitiktu reikalavimus numatytus 
lenktynių taisyklėse. 

50. Starto, trasos and finišo taisyklės (žr. bendrąsias taisykles slidininkams: VI 
STARTO TAISYKLĖS, VII BENDROSIOS TAISYKLĖS, VIII FINIŠO TAISYKLĖS). 

III. PULKA 

51 Pulkos komanda yra sudaryta iš dalyvio, lenktyniaujančio su slidėm, ir šuns / 
šunų, kurie traukia prie slidininko prisegtą pulką. 

52 Klasės 

Priede F, I nurodyti nuostatai dėl atletų amžiaus. Kiekvienos klasės atletų ir šunų 
amžius 

Lenktynes rengiančios organizacijos sprendimu, varžomasi gali būti šiose 
disciplinose: 

52.1 Vyrų pulkos klasė su vienu šunimi (PM1). 

52.2 Moterų pulkos klasė su vienu šuniu (PW1). 

52.3 Vyrų jaunimo pulkos klasė su vienu šuniu (PMJ). 

52.4 Moterų jaunimo pulkos klasė su vienu šuniu (PWJ). 

52.5 1-4 šunų vyrų pulkos klasė (PM4). 

52.6 1-4 šunų moterų pulkos klasė (PW4). 

52.7 Vidutinių distancijų 1-4 šunų vyrų pulkos klasė (minimaliai 1 šuo, maksimaliai 4 
šunys) (MDPM). 

52.8 Vidutinių distancijų 1-4 šunų moterų pulkos klasė (minimaliai 1 šuo, maksimaliai 
4 šunys) (MDPW). 

53 Įranga  

53.1 Visi šunys kinkomi pavieniui arba poromis. 

53.2 Reikalavimai pulkai 
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53.2.1  Pulka / rogės turi būti sujungtоs dvejomis tvirtomis ašimis su šuniu esančiu 
arčiausiai pulkos / rogių tam, kad pulka / rogės neapverstų pakinkyto šuns / šunų.  

53.2.2 Sukonstruota taip, kad pavažos nesukeltų rizikos sužeisti šunis. 

53.2.3 Aprūpinta galimybe saugiai prisegti svorį. 

53.2.4 Aprūpinta rankiniu stabdžiu (tuo atveju jei komandą sudaro daugiau nei du 
šunys). 

53.2.5 Aprūpinta lynu su amortizuojančia dalimi. 

53.3. Bendras krovinio svoris: 

53.3.1 Vieno šuns komandai visas krovinio svoris turi būti: šuns svoris (suapvalintas į 
aukštesniąją pusę iki kilogramo) x 0,7. Pulkos svoris pritaikomas apvalinant į 
aukštesniąją pusę iki pusės kilogramo. 

53.3.2 Dviejų šunų komandai visas krovinio svoris turi būti: bendras abiejų šunų 
svoris (suapvalintas į aukštesniąją pusę iki kilogramo) x 0,7. Pulkos svoris 
pritaikomas apvalinant į aukštesniąją pusę iki pusės kilogramo 

53.3.3  Trijų šunų komandai visas krovinio svoris turi būti: bendras visų šunų svoris 
(suapvalintas į aukštesniąją pusę iki kilogramo) x 0,6. Pulkos svoris pritaikomas 
apvalinant į aukštesniąją pusę iki pusės kilogramo. 

53.3.4  Keturių šunų komandai visas krovinio svoris turi būti: bendras visų šunų 
svoris (suapvalintas į aukštesniąją pusę iki kilogramo) x 0,5. Pulkos svoris 
pritaikomas apvalinant į aukštesniąją pusę iki pusės kilogramo. 

53.4 Krovinys susideda iš: pulkos, ašių, pakinktų, lynų ir papildomo svorio. 

53.5 Papildomo svorio komplektavimas yra pačio dalyvio atsakomybė. 

53.6  Lynas tvirtinamas prie dalyvio klubų diržo (ties nugara diržas turi būti 
mažiausiai 7 cm pločio). Diržas turi turėti atvirą kablį arba greito paleidimo karabiną 
tam, kad būtų galima greitai atkabinti lyną. 

53.7 Ištempto lyno ilgis (matuojant nuo pulkos iki dalyvio diržo sagties) turi būti 
mažiausiai 2 metrai, o daugiausiai 3 metrai. Lyno gale esančiame prie slidininko yra 
draudžiama turėti bet kokios formos metalinį kablį, žiedą ar karabiną. 

53.8 Slidinėjimui gali būti naudojamos tik Cross-country slidės be plieninių kraštų ar 
smailių kampų bei nekeliančios pavojaus šunims. 

53.9 Visa įranga ir pulkos svoris turi būti prieinama lenktynių pareigūno patikrinimui 
prieš ir po lenktynių. 

53.10 Dalyviai yra patys atsakingi už tai, kad jų įranga atitiktu reikalavimus 
numatytus lenktynių taisyklėse. 

50. Starto, trasos and finišo taisyklės (žr. bendrąsias taisykles slidininkams: VI 
STARTO TAISYKLĖS, VII BENDROSIOS TAISYKLĖS, VIII FINIŠO TAISYKLĖS). 
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 IV. KOMBINUOTOS LENKTYNĖS 

55  Kombinuotos lenktynės yra slidininkų lenktynės susidedančios iš vienos pulkos 
rungties ir vienos slidinėjimo rungties, jose besivaržant tai pačiai komandai. 

56 Klasės  

Priede F, I nurodyti nuostatai dėl atletų amžiaus. Kiekvienos klasės atletų ir šunų 
amžius 

Lenktynes rengiančios organizacijos sprendimu, varžomasi gali būti šiose 
disciplinose: 

56.1 Kombinuotos vyrų lenktynės su vienu šuniu (CM). 

56.2 Kombinuotos moterų lenktynės su vienu šuniu (CW). 

56.3 Kombinuotos vyrų jaunimo lenktynės su vienu šuniu (CMJ). 

56.4  Kombinuotos moterų jaunimo lenktynės su vienu šuniu (CWJ). 

57  Įranga 

(žr. įrangos taisykles slidinėjimui (punktas 49) ir Pulka (punktas 53)). 

58  Starto, trasos ir finišo taisyklės  

Organizatoriaus pasirinkimu, kombinuotos lenktynės gali vykti dvejais būdais: 

58.1 Masinis startas ir perkinkymo zona. 

58.1.1. Pirmo čiuožimo startą reguliuoja masinio starto lenktynių taisyklės nurodytos 
punkte 69. Po pirmojo rato dalyviai keliauja tiesiai į perkinkymo zona esančią 
pasikeitimo zonoje (žiūrėti. punktą 59). Nuo ten prasideda slidinėjimo etapas. 

58.1.2 Bendras lenktynių laikas skaičiuojamas nuo masinio starto ir tol kol dalyviai 
kerta antrojo čiuožimo finišo liniją. 

58.2 Pеrsekiojimo lenktynės  

58.2.1 Po pirmojo čiuožimo dalyviai turi pertrauką poilsiui. Pertraukos trukmę nurodo 
organizatorius. Persekiojimo starto taisyklė punkte 14.3.2 nurodo antrojo čiuožimo 
startavimo tvarką. 

58.2.2 Bendras lenktynių laikas yra apskaičiuojamas sudedant abiejų čiuožimų 
laikus. 

58.3 Trasos taisyklės (žr. Bendrosios taisyklės skirsnis VII: Trasos taisyklės 
slidininkams). 

58.4 Finišo taisyklės (žr. Bendrosios taisyklės skirsnis VIII: Finišo taisyklės 
slidininkams). 

59  Kombinuota pasikeitimo zona (žr. piešinį prieduose) 

29 



 

59.1 Pasikeitimo zonos teritorija turi būti pažymėta. Jos ilgis turi būti maždaug 20-50 
metrų, jos plotis apie 15 metrų. Ji prasideda iškart už finišo linijos ir baigiasi 
pažymėta linija už trasos. 

59.2 Pasikeitimo zonoje šunys turi būti laikomi už pakinktų arba pulkos ašių. 

59.3 Dalyvis turi keisti pulkos įrangą į slidinėjimo (arba atvirkščiai) jam paskirtame 
perkinkymo zonos takelyje. Nereikalingą įrangą dalyvis turi palikti tame pačiame 
takelyje. 

59.4 Pasikeitimo zonoje dalyviams nėra leidžiama jokia kitų asmenų pagalba. 

V. SLIDININKŲ ESTAFETĖ 

60 Estafetės lenktynės yra vienos dienos varžybos, kuriose dalyvauja komandos 
sudarytos iš mažiausiai 3 asmenų. 

61 Lenktynes rengiančios organizacijos pasirinkimu, estafetės gali būti sudarytos iš 
šių etapų: 

61.1 tik pulkos, 

61.2 tik slidinėjimo, 

61.3 slidinėjimo ir pulkos derinio. Tuo atveju lenktynių organizatorius iš anksto 
nurodo, kurios estafetės dalys bus pulkos tipo, o kurios slidinėjimo. 

62 Kiekvienas dalyvis turi po vieną kartą pravažiuoti trasą. Finišavęs dalyvis keičiasi 
su kitu savo estafetės komandos nariu, kuris tuo metu gali startuoti 

63 Komanda, kuri pravažiavusi visus etapus, kerta paskutinio etapo finišo liniją 
pirma, yra skelbiama estafetės lenktynių nugalėtoja. 

64  Estafetės komanda 

64.1 Vienos estafetės komandos nariai turi būti vienos organizacijos ar valstybės 
atstovai. Lenktynių organizatorius gali leisti sudaryti komandą iš skirtingų 
organizacijų narių ar valstybių piliečių. Tačiau tokioms komandoms niekada nebus 
suteikiami titulai ar atitinkami IFSS Pasaulio ir Kontinento čempionatų prizai.  

Pastaba: Nacionalinės organizacijos savo rengiamose lenktynėse gali nuspręsti 
apdovanoti ir mišrias komandas. 

64.2  Estafetės lenktynėse leidžiamos tik vieno šuns komandos, nebent gaunamas 
IFSS patvirtintas leidimas. 

64.3 Estafetės komanda gali būti sudaryta iš vyro, moters bei jaunimo dalyvių. 

64.4  Gali būti organizuojamos atskiros estafečių lenktynės tik vyrų, tik moterų ar tik 
jaunimo komandoms. 

65 Dalyvavimas estafetėse  
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65.1 Komandos dalyvių vardai ir jų startavimo tvarka pranešama lenktynių 
vykdytojams likus mažiausiai 60 minučių iki lenktynių starto, arba tuo laiku, kurį 
praneša lenktynių maršalas. 

66. Starto, trasos, pasikeitimo bei finišo zonos estafečių lenktynėse (žr. pasikeitimo 
zonos schemą prieduose). 

66.1 Starto, pasikeitimo ir finišo zonos nebūtinai turi sutapti. 

66.2 Estafečių starto zona turi atitikti reikalavimus nustatytus masinio starto zonai 
(žr. Bendrosios masinio starto taisyklės Slidininkų stiliaus lenktynėms, punktas 69). 

66.3  Estafečių trasa turi atitikti reikalavimus nustatytus bendrose trasos taisyklėse 
(žr. Bendrosios trasos taisyklės Slidininkų stiliui, skirsnis VII). 

66.4 Estafečių pasikeitimo zona 

66.4.1 Pasikeitimo zonos teritorija turi būti pažymėta. Jos ilgis turi būti maždaug 
20-50 metrų, o plotis apie 15 metrų. Pageidautina, kad pasikeitimo zona su įeinančia 
trasa sudarytų kampą (žr. pavyzdžius prieduose). 

66.4.2 Pasikeitimo zona prasideda iškart už finišo linijos ir baigiasi pažymėta linija už 
trasos. 

66.5 Pasikeitimo procedūra 

66.5.1 Lenktynių pareigūnas turi duoti signalą (pvz. pranešti per garsiakalbį 
komandos numerį) kiekvienos komandos kapitonui arba jo asistentui, kai minimos 
komandos dalyviui trasoje iki pasikeitimo zonos lieka apie 1 km. 

66.5.2 Signalas turi būti suprantamas ir aiškus komandos kapitonams ar 
asistentams. Jie turi būti specialiame pasikeitimo zonos sektoriuje 

66.5.3 Finišo liniją kirtęs dalyvis turi iš karto paleisti / perduoti savo šunį. Komandos 
asistentas turi į savo priežiūrą perimti paleista / perduotą šunį. 

66.5.4  Finišavęs dalyvis turi tęsti čiuožimą pasikeitimo zona iki tol, kol savo ranka 
paliečia kitą savo komandos narį. 

66.5.5 Pasikeitimas turi įvykti pasikeitimo zonoje. Lenktynių pareigūnas turi 
kontroliuoti pasikeitimą. 

66.5.6 Dalyviams neleidžiama jokia pagalba pasikeitimo zonoje, išskyrus kaip 
numatyta 66.5.3 punkte. 

66.6 Estafetės finišo taisyklės atitinka nuostatas numatytas Bendrosiose finišo 
taisyklėse (žr. Bendrosios finišo taisyklės slidininkams, skirsnis VIII). 

67 Laiko skaičiavimas estafetėse 

67.1 Laikas skaičiuojamas nuo starto paleidimo žodžiu „Go“ iki kol paskutinis 
komandos dalyvis kerta finišo liniją.  

VI. BENDROSIOS STARTO TAISYKLĖS (Slidininkų klasėms) 

31 



 

68 Individualaus starto taisyklės 

68.1 Individualaus starto koridorius yra apibrėžtas ruožas besitęsiantis mažiausiai 30 
metrų nuo starto linijos ir esantis 4 metrų pločio. 

68.2 Lenktynių dalyvis su šuniu turi laukti už starto linijos iki tol kol duodamas starto 
signalas. 

68.3 Startiniai intervalai tarp dalyvių turi būti 30 sekundžių arba 1 minutė. 

68.4 Jei kuri nors komanda startuoja prieš tai, kai yra duodamas starto signalas, ši 
komanda yra sustabdoma ir grąžinama prie starto linijos tam, kad galėtų startuoti 
tinkamai. Gražintai komandai startuoti leidžiama taip greitai kaip tik įmanoma, tačiau 
pakartotinis startas negali vykti mažiau nei 10 sekundžių prieš numatytą kito dalyvio 
startą ar nepraėjus bent 10 sekundžių po kito dalyvio starto. 

68.5 Jei komanda vėluoja startuoti laiku, jai leidžiama startuoti iškart kai būna 
pasiruošusi. Tačiau tokios komandos startas negali vykti mažiau nei 10 sekundžių 
prieš numatytą kito dalyvio startą ar nepraėjus bent 10 sekundžių po kito dalyvio 
starto. 

68.6. Abejais aukščiau nurodytais atvejais laikas skaičiuojamas nuo oficialiai 
numatyto tos komandos starto laiko, tačiau starto teisėjas turi pasižymėti ir tikrąjį 
starto laiką. 

69 Masinis startas 

69.1 Žiūrėti bendrąsias taisykles masiniam startui punkte 14.2. Taip pat galioja 
papildomos taisyklės: 

69.2 Čiuožiant starto koridoriumi, dalyvių šunys privalo būti prilaikomi arba pakinkyti, 
o dalyvio slidės ir slidžių lazdos turi būti laikomos paraleliai. 

69.3 Jei dalyvis nelaiko savo šunų taip kaip nurodyta punkte 69.2, jis turi gauti 
įspėjimą. Jei dėl nurodytos taisyklės nesilaikymo, kitas varžybų dalyvis turi sustoti ar 
yra užlaikomas, pažeidėjas turėtų būti nubaustas 15 sekundžių bausme arba 
diskvalifikuojamas iš lenktynių. 

70 Persekiojimo startas 

70.1 Pirmame persekiojimo tipo lenktynių čiuožime starto procedūra sutampa su 
lenktynių taisykle punkte 68. 

70.2 Dalyvis ir jo šuo (šunys) turi laukti už starto linijos iki tol kol duodamas starto 
signalas. 

70.3 Taip pat žiūrėti bendrąsias taisykles persekiojimo startui, punktas 14.3. 

VII. BENDROSIOS TRASOS TAISYKLĖS (Slidininkų klasėms) 

71 Dalyvis privalo čiuožti iš paskos savo šuns (šunų). 

72 Dalyviui draudžiama aplenkti savo šunis ir čiuožti jų priekyje. 
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73.Traukti šunį ar versti jį judėti į priekį bet kokiomis priemonėmis yra griežtai 
draudžiama. Padėti šuniui (šunims) traukiant ar stumiant pulką yra leidžiama. Padėti 
šuniui (šunims) juos laistant ar maitinant yra leidžiama. Lenktynių maršalas nustato 
specialius punktus palei lenktynių trasą, kur tokia pagalba gali būti suteikiama. 

74. Išgirdus komandą „Kelias“ iš pasivijusios komandos dalyvio lenkiamoji komanda 
turi pasitraukti į šoną (dalyvis privalo likti toje pačioje trasos pusėje gale už šunų) 
duodama kelią lenkiančiajai. Lenkiamas dalyvis turi nustoti čiuožti ir privalo laikyti 
savo slides ir slidžių lazdas paraleliai trasai. 

75. Jeigu šuo sunegaluoja ar nustoja bėgti į priekį dėl bet kokios kitos priežasties, 
dalyviui nėra leidžiama baigti važiavimo. 

76.  Trasa individualiam startui turėtų būti 4 metrų pločio, o paskutiniai 150 trasos 
metrų turėtų būti 6 metrų pločio. Trasa masiniam startui turėtų būti 6 metrų pločio, o 
paskutiniai 150 trasos metrų turėtų būti 8 metrų pločio.  

 

VIII. BENDROSIOS FINIŠO ZONOS TAISYKLĖS (Slidininkų klasėms) 

77 Finišo koridorių nurodantis ženklas turi būti pastatytas likus 150 metrų iki finišo 
linijos. Slidininkų lenktynėse šioje zonoje dalyvis ir jo šunys privalo laikytis tos pačios 
trasos pusės, bet jokia komanda nebeturi pirmenybės prieš kitą finišuojančią 
komandą. Lenkimo procedūra, kuri nurodyta punkte 69, šioje zonoje nebegalioja. 

KETVIRTAS SKYRIUS (Besniegės disciplinos)  

I. DALYVAVIMO TAISYKLĖS 

78 Dalyvavimo taisyklės 

78.1 Lenktynes rengiančios organizacijos sprendimu, varžomasi gali būti šiose 
disciplinose: 

78.1.1 Kanikrosas 

78.1.2 Dviratis su vienu šunimi 

78.1.3 Paspirtukas su vienu ir dviem šunimis 

78.1.4 Vežimaitis su 4-, 6-, 8- šunimis 

78.1.5 Kanikroso, paspirtukų, dviračių estafetės 

78.1.6 Kombinuotos kanikroso ir paspirtukų su vienu šunimi lenktynės 

78.2  Kelių šunų klasėje, lenktynėse iš dviejų ir daugiau etapų, dalyvis, jei nori gali 
sumažinti savo šunų komandą. Žiūrėti Vežimaičių klasės, V skirsnis. 

78.3  Lenktynių maršalas gali sumažinti bet kurios komandos dydį, kuri jo nuožiūra 
yra pernelyg didelė konkrečiam dalyviui.  

II. KANIKROSAS 
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79 Kanikrosas 

Kanikroso komanda susideda ir dalyvio besivaržančio bėgomis ir vieno šuns. 

79.1 Klаsės 

Priede F, I nurodyti nuostatai dėl atletų amžiaus. Kiekvienos klasės atletų ir šunų 
amžius. 

Lenktynes rengiančios organizacijos sprendimu, varžomasi gali būti šiose klasėse: 

79.1.1 Jaunimo vyrų kanikrosas (DCMJ1) ir jaunimo moterų kanikrosas (DCWJ1).  

79.1.2  Suaugusių vyrų kanikrosas (DCM) ir suaugusių moterų kanikrosas (DCW). 

79.1.3 Veteranų vyrų kanikrosas (DCMV) ir veteranių moterų kanikrosas (DCWV). 

79.1.4 Estafečių lenktynės vyrams ir moterims skirtos dalyviams nuo 14 metų. 

79.1.5  Taip pat gali būti rengiamos vaikų klasės lenktynės dalyviams jaunesniems 
nei nurodyta punkte 79.1.1, tačiau ši taisyklė negalioja Čempionato renginiuose. 

79.2 Įranga 

79.2.1 Šuo turi būti pakinkytas ir pritvirtintas prie dalyvio lynu turinčiu smūgius 
amortizuojančią dalį. 

79.2.2 Lynas tvirtinamas prie dalyvio klubų diržo (ties nugara diržas turi būti 
mažiausiai 7 cm pločio. Draudžiama turėti bet kokios formos metalinį kablį ar 
karabiną lyno segamo prie dalyvio gale. 

79.2.3  Ištempto lyno ilgis (matuojant nuo šuns užpakalinės dalies iki dalyvio diržo 
sagties) turi būti mažiausiai 1,5 metrų, o daugiausiai 2,5 metrų. Lyno gale esančiame 
prie bėgiko yra draudžiama turėti bet kokios formos metalinį kablį, žiedą ar karabiną. 

79.3 Starto, trasos ir finišo taisyklės 

79.3.1. Lenktynių dalyvis su šunimi turi laukti už starto linijos iki tol kol duodamas 
starto signalas. 

79.3.2 Dalyvis negali aplenkti savo šuns taip skatindamas bėgimo tempą. Taip pat 
draudžiama bet kokiomis priemonėmis versti šunį bėgti. 

79.3.3 Traukti / tempti šunį ar versti jį judėti į priekį bet kokiomis priemonėmis yra 
griežtai draudžiama. 

79.3.4 Jeigu šuo sunegaluoja ar nustoja bėgti į priekį dėl bet kokios kitos priežasties, 
dalyviui nėra leidžiama baigti bėgimo 

79.3.5 Lenkimo metu lenkiamoji komanda negali užstoti kelio lenkiančiajai komandai. 
Išgirdus komandą „Kelias“ iš pasivijusios komandos dalyvio lenkiamoji komanda turi 
pasitraukti labiau į šoną toje pačioje trasos pusėje, kurioje bėgo bei sulėtinti greitį. 

79.3.6  Jeigu yra organizuojamas masinis startas, visi tos pačios klasės lenktynių 
dalyviai privalo laukti už starto linijos laikydami savo šunį už antkaklio ar pakinktų. Jei 
visi dalyviai negali startuoti nuo tos pačios starto linijos, turi būti nustatytos kitos 
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starto linijos. Jei lenktynėse dalyvauja atrinkti dalyviai, jie startuoja priekinėse 
linijose, o kiti dalyviai linijose esančiose už atrinktų dalyvių. 

79.3.7 Finišo taisyklės: žr. lenktynių taisyklės, pirmas skyrius, 18 punktas.   

III. VAŽIAVIMAS DVIRAČIU 

80 Važiavimas su vienu šunimi 

80.1 Klasės  

Priede F, I nurodyti nuostatai dėl atletų amžiaus. Kiekvienos klasės atletų ir šunų 
amžius. 

Lenktynes rengiančios organizacijos sprendimu, varžomasi gali būti šiose klasėse: 

80.1.1  Jaunimo vyrų dviratininkų (DBMJ) ir jaunimo moterų dviratininkių (DBWJ). 

80.1.2  Suaugusių vyrų dviratininkų (DBM) ir suaugusių moterų dviratininkių (DBW). 

80.1.3 Veteranų vyrų dviratininkų (DBMV) ir veteranių moterų dviratininkių (DBWV). 

80.1.4 Taip pat gali būti rengiamos vaikų klasės lenktynės dalyviams ne jaunesniems 
nei 11 metų, tačiau ši taisyklė negalioja Čempionato renginiams. 

80.2 Įranga 

80.2.1 Šuo turi būti pakinkytas ir pritvirtintas prie dalyvio lynu turinčiu smūgius 
amortizuojančią dalį. 

80.2.2  Lynas tvirtinamas prie dalyvio klubų diržo (ties nugara diržas turi būti 
mažiausiai 7 cm pločio. Draudžiama turėti bet kokios formos metalinį kablį ar 
karabiną lyno segamo prie dalyvio gale. 

80.2.3  Ištempto lyno ilgis (matuojant nuo šuns užpakalinės dalies iki dviračio 
priekinės dalies) turi būti mažiausiai 2 metrai, o daugiausiai 3 metrai. Lyno gale 
esančiame prie dalyvio yra draudžiama turėti bet kokios formos metalinį kablį, žiedą 
ar karabiną. 

80.2.4  Dviratis turi turėti veikiančius stabdžius ant abiejų ratų. 

80.2.5  Dviratininkas privalo dėvėti šalmą, kuris yra patvirtintas nacionalinio testų 
registro. 

80.3 Trasos ir finišo taisyklės 

80.3.1 Dviratininkui negalima aplenkti savo šuns ir važiuoti priekyje jo siekiant 
padidinti tempą. 

80.3.2  Traukti/tempti šunį ar versti jį judėti į priekį bet kokiomis priemonėmis yra 
griežtai draudžiama. 

80.3.3 Jeigu šuo sunegaluoja ar nustoja bėgti į priekį dėl bet kokios kitos priežasties, 
dalyviui nėra leidžiama baigti važiavimo. 
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80.3.4  Lenkimo metu lenkiamoji komanda negali užstoti kelio lenkiančiajai 
komandai. Išgirdus komandą „Kelias“ iš pasivijusios komandos dviratininko 
lenkiamoji komanda turi pasitraukti labiau į šoną toje pačioje trasos pusėje, kurioje 
važiavo ir nustoti minti pedalus. 

IV. VAŽIAVIMAS PASPIRTUKU 

81 Paspirtukas 

81.1 Klasės 

Priede F, I nurodyti nuostatai dėl atletų amžiaus. Kiekvienos klasės atletų ir šunų 
amžius. 

Lenktynes rengiančios organizacijos sprendimu, varžomasi gali būti šiose klasėse: 

81.1.1  Paspirtuko su vienu šunimi jaunimo klasė (DS1J), 14-16 metų dalyviams ir 
paspirtuko su vienu šunimi klasė (DS1), dalyviams nuo 16 metų (pastaba 1). 
Paspirtuko su vienu šuniu komandą sudaro: dalyvis vairuojantis dviratę paspirtuko 
tipo priemonę traukiamą vieno šuns. 

81.1.2  Jei yra pakankamai dalyvių abiems kategorijoms, paspirtuko su vienu šunimi 
klasė yra dalijama į vyrų (DSM1) ir moterų (DSW1) kategorijas. 

81.1.3  Paspirtuko su dviem šunimis klasė (DS2) dalyviams nuo 16 metų (pastaba 
1). 

81.1.4  Paspirtuko su dviem šunimis komandą sudaro: dalyvis vairuojantis dviratę 
paspirtuko tipo priemonę traukiamą vieno ar dviejų šunų. 

81.1.5 Lengvi trijų ratų vežimaičiai leidžiami paspirtuko su dviem šunimis klasėje. 

81.1.6 Taip pat gali būti rengiamos vaikų su ne daugiau nei vienu šunimi klasės 
lenktynės dalyviams ne jaunesniems nei 11 metų, tačiau ši taisyklė negalioja 
Pasaulio ir Žemyno čempionato renginiams. 

81.2 Įranga 

81.2.1  Šuo turi būti pakinkytas ir pritvirtintas prie paspirtuko lynu turinčiu smūgius 
amortizuojančią dalį. 

81.2.2 Ištempto lyno ilgis (matuojant nuo šuns užpakalinės dalies iki paspirtuko 
priekio) turi būti mažiausiai 2 metrai, o daugiausiai 3 metrai. 

81.2.3 Kaklo susegimas turi būti naudojamas dviejų šunų klasėje. 

81.2.4 Paspirtukas turi būti aprūpintas veiksmingais stabdžiais ant abiejų ratų. 

81.2.5 Minimalus ratų diametras turi būti 30 cm (12 colių). 

81.2.6 Dalyvis privalo dėvėti šalmą, kuris yra patvirtintas nacionalinio testų registro. 

81.3 Trasos ir finišo taisyklės  

81.3.1 Dalyvis turi važiuoti už savo šunų. 

36 



 

81.3.2 Jeigu šuo sunegaluoja ar nustoja bėgti į priekį dėl bet kokios kitos priežasties, 
dalyviui nėra leidžiama baigti važiavimo. 

81.3.3  Lenkimo metu lenkiamoji komanda negali užstoti kelio lenkiančiajai 
komandai. Išgirdus komandą „Kelias“ iš pasivijusios komandos vairuotojo lenkiamoji 
komanda turi pasitraukti į šoną toje pačioje trasos pusėje, kurioje važiavo ir sulėtinti 
greitį. 

81.3.4  Finišo taisyklės: žr. lenktynių taisyklės, pirmas skyrius, 18 punktas.   

V. VEŽIMAIČIŲ KLASĖS 

82 Vežimaičių klasės 

82.1 Klasės  

Priede F, I nurodyti nuostatai dėl atletų amžiaus. Kiekvienos klasės atletų ir šunų 
amžius. 

Lenktynes rengiančios organizacijos sprendimu, varžomasi gali būti šiose klasėse: 

82.1.1  4 šunų vežimaičių klasė (DR4): apribota vežimaičių klasės šunų komanda turi 
susidėti iš ne daugiau nei keturių (4) šunų, bet ne mažiau nei trijų (3) šunų. 

82.1.2  4 šunų vežimaičių jaunimo klasė (DR4J): apribota vežimaičių jaunimo klasės 
šunų komanda turi susidėti iš ne daugiau nei keturių (4) šunų, bet ne mažiau nei trijų 
(3) šunų. 

82.1.3  6 šunų vežimaičių klasė (DR6): apribota vežimaičių klasės šunų komanda turi 
susidėti iš ne daugiau nei šešių (6) šunų, bet ne mažiau nei keturių (4) šunų.  

82.1.4  8 šunų vežimaičių klasė (DR8): apribota vežimaičių klasės šunų komanda turi 
susidėti iš ne daugiau nei aštuonių (8) šunų, bet ne mažiau nei penkių (5) šunų. 

82.2 Įranga 

82.2.1 Visi šunys turi būti kinkomi pavieniui arba poromis 

82.2.2  Visi šunys turi būti prisegti prie pagrindinio lyno, kuris yra ne kietas ir 
lankstus, lankstus ar išplėstas, ties kaklo linija ir uodegos linija, išskyrus vedlį ar 
vedlius, kurie gali būti pritvirtinti tik ties uodegos linija. Jei trasoje yra priešpriešinis 
prasilenkimas abu priekyje esantys šunys turi būti sujungti kaklo lynu. 

82.2.3  4 šunų klasės vežimaitis gali turėti tris (3) arba keturis (4) ratus. DR6 ir DR8 
klasėse turi būti naudojami keturračiai vežimėliai. Minimalus ratų diametras turi būti 
30 cm (12 colių). Mažiausias atstumas tarp priekinių ir galinių ratų (nuo priekinės iki 
galinės ašies) turi būti 110 cm (43 coliai), o tarpvėžis (atstumas tarp kairiojo ir 
dešiniojo rato) ne mažesnis nei 70 cm (27 coliai). 

82.2.3.1 Ant visų vežimaičio ratų turi būti veiksmingi stabdžiai. 

82.2.3.2 Vežimaičiuose turi būti apie 3 metrų ilgio trosas, kad būtų galima pririšti / 
pritvirtint vežimaitį. 
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82.2.3.3 Dalyvis privalo dėvėti šalmą, kuris yra patvirtintas nacionalinio testų registro. 

82.3  Trasos ir finišo taisyklės 

82.3.1 Dalyvis negali aplenkti savo šunų, taip skatindamas juos judėti greičiau. Taip 
pat negalima jokiomis priemonėmis versti šunų judėti į priekį. 

82.3.2  Šunų palikimo punktai turi būti išdėstyti mažiausiai kas 3 km palei trasą. Jie 
gali sutapti su paprastais patikros punktais. Šunų palikimo punktai turi būti aprūpinti 
trosais pririšti šunims ir vandeniu. Šunys palikti šiuose punktuose nebegali startuoti 
po to sekančiuose važiavimuose. Jei šunų palikimo punktai nenumatyti, o šuo 
sunegaluoja ar nustoja judėti bėgti dėl bet kokios kitos priežasties, dalyviui nėra 
leidžiama baigti važiavimo. Gabenti šunį vežimaityje yra griežtai draudžiama visose 
klasėse. 

82.3.3  Lenkimo metu lenkiamoji komanda negali užstoti kelio lenkiančiajai 
komandai. Išgirdusi komandą „Kelias“ iš pasivijusios komandos vairuotojo lenkiamoji 
komanda turi pasitraukti į šoną, toje pačioje trasos pusėje, kurioje važiavo ir sulėtinti 
greitį. Išgirdusi komandą „Stop“ lenkiama komanda privalo sustoti. Taip pat galioja, 
pirmo skyriaus 23 punkto, III Trasos taisyklės 

82.3.4  Finišo taisyklės: žr. lenktynių taisyklės, pirmas skyrius, II.18. 

VI. ESTAFETĖS 

83 Estafetės 

83.1  Besniegių disciplinų estafetė yra vienos dienos varžybos susidedančios iš 
mažiausiai dviejų šakų. 

83.2 Estafetės gali būti: 

83.2.1 Kanikroso estafetė: kiekviena estafetės komanda gali susidėti iš vyrų bei 
moterų, suaugusiųjų bei jaunimo. 

83.2.2 Mišri estafetė: estafetės šakos gali būti kanikrosas, važiavimas dviračiu ar 
paspirtuku. Važiavimas dviračiu ar paspirtuku gali būti tik paskutinė estafetės šaka. 
Kiekviena estafetės komanda gali susidėti iš vyrų bei moterų, veteranų bei jaunimo 
(tik kanikroso estafetės šakai). 

83.3 Kiekvienas dalyvis ir kiekvienas šuo turi po vieną kartą įveikti trasą. Finišavęs 
dalyvis keičiasi su kitu savo estafetės komandos nariu, kuris tuo metu gali startuoti. 

83.4  Estafetės komanda, kuri įveikus visus etapus, kerta paskutinio etapo finišo 
liniją pirma yra skelbiama estafetės lenktynių nugalėtoja. 

83.5  Estafetės komanda 

83.5.1  Estafetės komandos nariai turi būti vienos organizacijos ar valstybės atstovai. 
Lenktynių organizatorius gali leisti sudaryti komandą iš skirtingų organizacijų narių ar 
valstybių piliečių. Tačiau tokių komandų rezultatai nebus įrašomi į varžybų 
protokolus. 

83.5.2  Estafetės lenktynėse leidžiamos tik komandos su vienu šunimi. 

38 



83.6. Dalyvavimas estafetėse  

83.6.1. Komandos dalyvių vardai ir jų startavimo tvarka pranešama lenktynių 
vykdytojams likus mažiausiai 60 minučių iki lenktynių starto, arba tuo laiku, kurį 
praneša lenktynių organizatorius. 

83.7 Starto, pasikeitimo bei finišo zonos estafečių lenktynėse 

83.7.1 Starto, pasikeitimo ir finišo zonos nebūtinai turi sutapti. 

83.7.2 Starto zona 

83.7.2.1 Starto zona yra tokia pati kaip ir kanikroso masiniam startui. 

83.7.2.2. Starto takelio ilgis turi būti mažiausiai 50 metrų, o jo pabaiga turi būti 
žymima linija. 

83.7.3  Pasikeitimo zona: 

83.7.3.1 Pasikeitimo zona turėtų būti pažymėta zona, maždaug 10-30 metrų ilgio ir 
maždaug 10 metrų pločio. Pageidautina, kad pasikeitimo zona su įeinančia trasa 
sudarytų kampą, tam kad įeinantis takas ir išeinantis takas neitų ta pačia kryptimi. 

83.7.3.2  Pasikeitimo zona prasideda iškart už finišo linijos ir baigiasi pažymėta linija 
per trasą. 

83.8.  Estafetės starto procedūra 

83.8.1 Visi dalyviai lenktyniaujantys pirmos šakos lenktynėse startuoja tuo pačiu 
metu. 

83.8.2 Visi dalyviai su savo šunimis stovi už starto linijos. 

83.8.3 Komandos padėjėjas turi palikti starto zona 30 sekundžių iki starto. 

83.8.4 Dalyviai turi laikyti savo šunis už pakinktų iki tol kol duodamas starto signalas. 

83.8.5  Starto signalą duoda Starto teisėjas naudodamas vieną vėliavą. 

83.8.6  Starto teisėjas stovi starto zonos priekyje taip, kad būtų matomas visiems 
startuojantiems dalyviams 

83.8.7 Starto signalo davimo tvarka nurodyta punktuose 14.2.8, 14.2.9 ir 14.2.10. 

83.9.  Pasikeitimo procedūra 

83.9.1  Lenktynių pareigūnas turi duoti signalą (pvz. pranešti per garsiakalbį 
startuojantį numerį) kiekvienos komandos kapitonui, kai minima komanda tėra 
nutolusi apie 500 m nuo pasikeitimo zonos ir artėja. 

83.9.2  Signalas turi būti suprantamas ir aiškus komandos kapitonams. Jie turi būti 
specialiame pasikeitimo zonos sektoriuje. 

83.9.3  Finišo liniją kirtęs dalyvis turi iš karto paleisti savo šunį ir asmeniškai jį 
perduoti komandos asistentui. Šuo negali būti palaidas. Komandos asistentas turi 
prižiūrėti minimą šunį. 
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83.9.4 Pasikeitimas negali įvykti iki tol kol finišavęs dalyvis neperduoda savo šuns 
komandos asistentui. 

83.9.5  Finišavęs dalyvis turi tęsti bėgimą pasikeitimo zona iki tol, kol savo ranka 
paliečia kitą savo komandos narį. 

83.9.6  Pasikeitimas turi įvykti pasikeitimo zonoje. Lenktynių pareigūnas turi 
kontroliuoti pasikeitimą. 

83.9.7 Išbėgantiems dalyviams asistento pagalba pasikeitimo zonoje leidžiama tik 
važiavimo dviračiu ir paspirtuku šakose. Asistentai neturi sudaryti kliūčių 
išvykstantiems dalyviams. 

83.10 Estafetės lenktynių trasa 

83.10.1 Visa trasa turėtų, o paskutiniai 150 metrų turi būti tokio pločio, kad du 
dalyviai su dviračiais galėtų važiuoti vienas šalia kito (mažiausiai 6 metrai). 

83.11 Laiko skaičiavimas estafetėje 

83.11.1 Laikas skaičiuojamas nuo starto paleidimo žodžiu „Go“ iki kol paskutinis 
komandos dalyvis kerta finišo liniją 

83.11.2  Taip pat skaičiuojamas kiekvieno dalyvio finišo kirtimo laikas individualiai.  

VII. KOMBINUOTOS LENKTYNĖS 

84. Kombinuotos lenktynės yra besniegės disciplinos klasė, kurią sudaro vienas 
kanikroso važiavimas ir vienas važiavimas paspirtuku su vienu šunimi, ir kurioje 
dalyvauja ta pati komanda.  

85  Klasės 

Priede F, I nurodyti nuostatai dėl atletų amžiaus. Kiekvienos klasės atletų ir šunų 
amžius. 

Lenktynes rengiančios organizacijos sprendimu, varžomasi gali būti šiose klasėse: 

85.1  Vyrų kоmbinuotos lenktynės (DCbM). 

85.2  Moterų kombinuotos lenktynės (DCbW). 

85.3  Jaunimo vyrų kombinuotos lenktynės (DCbMJ). 

85.4  Jaunimo moterų kombinuotos lenktynės (DCbWJ). 

86 Įranga  

(Žiūrėti Įrangos taisykles kanikroso ir važiavimo paspirtuku klasėms, punktai 79.2 ir 
81.2). 

87 Starto, trasos ir finišo taisyklės 

Organizatoriaus nuožiūra kombinuotoms lenktynėms gali būti taikomas masinis ar 
persekiojimo startas. 
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87.1 Masinis startas ir sustojimas 

87.1.1  Pirmojo važiavimo startą reguliuoja masinio starto lenktynių taisyklės 
nurodytos punkte 69. Po pirmojo rato dalyviai keliauja tiesiai į perkinkymo zona 
esančią pasikeitimo zonoje (žr. punktą 59). Nuo ten prasideda važiavimo paspirtuku 
etapas. 

87.1.2 Bendras lenktynių laikas skaičiuojamas nuo masinio starto ir tol kol dalyviai 
kerta antrojo važiavimo finišo liniją. 

87.2 Persekiojimo startas  

87.2.1 Po pirmojo važiavimo dalyviai turi pertrauką poilsiui. Pertraukos trukmę 
nurodo organizatorius. Persekiojimo starto taisyklė punkte 14.3.2 nurodo antrojo 
važiavimo startavimo tvarką. 

87.2.2 Bendras lenktynių laikas yra apskaičiuojamas sudedant abiejų važiavimų 
laikus.  

87.3 Taip pat žiūrėti bendrąsias taisykles kanikrosui (punktas 79). 

87.4 Тaip pat žiūrėti bendrąsias taisykles važiavimui paspirtuku su vienu šuniu 
(punktas 81).  

88 Kombinuota pasikeitimo zona (žr. piešinį prieduose) 

88.1 Pasikeitimo zonos teritorija turi būti pažymėta. Jos ilgis turi būti maždaug 20-50 
metrų, jos plotis apie 15 metrų. Ji prasideda iškart už finišo linijos ir baigiasi 
pažymėta linija už trasos. 

88.2 Pasikeitimo zonoje šunys turi būti laikomi už pakinktų. 

88.3 Dalyvis turi keisti kanikroso įrangą į važiavimo paspirtuku įrangą jam paskirtame 
perkinkymo zonos takelyje. Nereikalingą įrangą dalyvis turi palikti tame pat takelyje 

88.4  Pasikeitimo zonoje dalyviams nėra leidžiama jokia kitų asmenų pagalba. 

VIII. ATSTUMAI 

 
89 Atstumai: žiūrėti priedą D II. 

 
IX. TEMPERATŪROS  

 
90 Temperatūros: žiūrėti priedą B III. 
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PRIEDAS 

 
A. TAISYKLIŲ LAIKYMASIS  

A. I TAISYKLES PRIŽIŪRINTIS PAREIGŪNAI  

1. Lenktynių teisėjai renginyje yra laikomi taisykles prižiūrinčiais pareigūnais. 
Taisykles prižiūrintys pareigūnai yra skiriami ir vykdo savo užduotis atsižvelgdami į 
oficialias IFSS nuostatas. 

2. Lenktynių teisėjas turėtų turėti IFSS lenktynių teisėjo licenciją. Jei šios licencijos 
Lenktynių teisėjas neturi, jis privalo turėti IFSS pripažintos organizacijos Lenktynių 
teisėjo licenciją (nacionalinė licencija). 

3.  Du lenktynių teisėjai yra išrenkami: lenktynių maršalas ir vyriausiasis lenktynių 
teisėjas. Lenktynių maršalui renginyje priklauso aukščiausia valdžia bei tenka 
didžiausia atsakomybė. Lenktynių maršalas yra vienintelis, kuris gali priimti 
sprendimą dėl dalyvio diskvalifikacijos. 

4. Visi lenktynių teisėjai turi pilną teisę įgyvendinti lenktynių taisyklių nuostatas (su 
nustatytomis ribomis). 

5. IFSS nuostatose nuorodos į lenktynių maršalui taip pat galioja ir lenktynių 
teisėjams (jei taikytina).  

6. Lenktynių teisėjas gali perduoti dalį savo įgaliojimų paskirtam vykdytojui, išskyrus 
teisę spręsti dėl baudžiamųjų bausmių skyrimo. 

7.  Pasaulio bei Kontinentiniuose čempionatuose teisėjas negali būti prižiūrimo 
renginio dalyviu. Kitose renginiuose lenktynių maršalas negali būti lenktynių dalyvių, 
bet kiti teisėjai – gali. Tokiu atveju jie negali teisėjauti toje klasėje, kurioje dalyvauja ir 
nedalyvauja priimant sprendimus dėl pažeidimų toje klasėje.   

8.  Detalesnė informacija apie IFSS teisėjų paskyrimą ir įsipareigojimus pateikta 
IFSS Teisėjų nuostatose ir Licencijavimo procedūrose, kurie taip pat aktualūs ir 
privalomi organizatoriams ir organizacijoms narėms. 

A. II Lenktynių komisija ir apeliacinė komisija (taip pat žiūrėti Lenktynių 
taisykles nuo 28 iki 35 punkto). 

9.  Lenktynių teisėjai renginyje sudaro lenktynių komisiją. Lenktynių maršalas yra 
lenktynių komisijos pirmininkas. 

10. Lenktynių komisiją kviečia jos pirmininkas.  

11. Lenktynių pirmininkas turi sukviesti komisiją: 

11.1. kai to prašo kuris nors komisijos narys,  

11.2. tam kad surengtų svarstymą,  

11.3. tam kad peržiūrėtų taisyklių pažeidimą, už kurį gresia diskvalifikacija. 
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12. Lenktynių komisija priima galutinį sprendimą dėl baudžiamųjų priemonių visais 
jos svarstomais atvejais. Lenktynių žiuri komisijos pirmininkas turi lemiamą balsą tuo 
atveju, jei balsavimas pasiskirsto po lygiai. Sprendžiant klausimą dėl diskvalifikacijos, 
žiuri komisijos pirmininkas turi teisę balsuoti priešingai nei visa žiuri komisija ir tuo 
atveju jo balsas nulems sprendimą. 

12.1. Pasaulio ir Kontinentiniuose čempionatuose komandos lyderis turi teisę kreiptis 
į apeliacinę komisiją tuo atveju, jei lenktynių maršalo sprendimas paveikė jo 
komandos dalyvio dalyvavimą renginyje. 

12.2  Apeliacinė komisija sudaroma iš 3 ar 5 narių, priklausomai nuo to kiek 
pareigūnų buvo paskirti dalyvauti apeliacinės komisijos veikloje (IFSS prezidentas 
skiria vieną arba du narius). Kiti apeliacinės žiuri komisijos nariai yra nacionalinių 
komandų lyderiai išrinkti tam tikslui kitų komandų lyderių.  

А. III Baudžiamosios priemonės 

13. Už lenktynių taisyklių pažeidimus neįpareigojančius imtis nenumatytų veiksmų, 
turi būti skiriama viena iš žemiau nurodytų nuobaudų: 

13.1. Įspėjimas (paprastai raštu): skiriamas dėl smulkaus lenktynių nuostatų 
pažeidimo arba pažeidimo dėl aplaidumo, kuris nesuteikia pažeidėjui jokio 
reikšmingo pranašumo bei kitiems lenktynių dalyviams nesudaro jokių reikšmingų 
sunkumų, o taip pat nėra laikomas žalingu sportui. 
 
13.2. 15 sekundžių bausmė: skiriama už aplaidų, bet diskvalifikacijos nereikalaujantį, 
lenktynių taisyklių pažeidimą. 

13.3. Diskvalifikacija 

13.3.1. Skiriama kai dalyvis tyčia ar dėl didelio aplaidumo pažeidžia lenktynių 
nuostatas ir kai tai jam / jai suteikia pranašumą prieš varžovus arba kai tai sukelia 
sunkumų kitiems lenktynių dalyviams, 

13.3.2. Skiriama tada, kai dalyvis pakartotinai nusižengė taisyklėms, dėl kurių 
pažeidimo arba panašių taisyklių pažeidimo renginyje jau yra gavęs papeikimą ar 
įspėjimą,  

13.3.3. Skiriama dėl pakartotinių pažeidimų, kurie rodo, kad dalyvis nesugeba arba 
nenori laikytis lenktynių nuostatų.  

13.3.4. Skiriama dėl šuns / šunų skriaudimo. 

13.3.5. Diskvalifikacija dėl laiko limito: galima diskvalifikacija dėl laiko limito viršijimo 
nurodoma konkrečių varžybų reglamente arba kvietime. Jeigu laiko limito 
diskvalifikacijos taisyklė taikytina ir nustatytas limitas yra viršijamas, komandai 
nebeleidžiama toliau varžytis sekančiuose važiavimuose. 

14. Kitos nuobaudų skyrimo procedūros 

14.1 Pažeidimas užrašomas raštu, trumpa forma. Papeikimas gali būti žodinis. 
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14.2. Dalyvis gavęs nuobaudą iš bet kurio taisykles prižiūrinčio pareigūno, gali 
apskųsti jo sprendimą, t.y. pateikti prašymą lenktynių komisijai surengti svarstymą 
dėl nuobaudos skyrimo.  

 

B. TINKAMUMAS 

B. I Dalyvavimas 

15. Lenktynėse gali dalyvauti visi IFSS pripažintų federacijų nariai, išskyrus tie kurių 
dalyvavimas buvo atmestas organizatoriaus. Organizatoriai gali leisti lenktynėse 
dalyvauti dalyviams iš ne-IFSS narių organizacijų, jei, manoma, kad tai bus naudinga 
sportui ar IFSS. IFSS pasaulio čempionato dalyviai turi būti išrenkami ir nominuojami 
jų nacionalinių federacijų. 

16. Registracija į lenktynes pateikiama prieš lenktynių startą, iki organizatoriaus 
nustatyto registracijos termino pabaigos. Taip pat žiūrėti taisyklių punktą 1.1.4. 

17. Negalią turinčių žmonių dalyvavimas lenktynėse yra skatintinas. Tačiau jų 
dalyvavimas negali trukdyti ar sukelti pavojų kitiems dalyviams ar šunims, įskaitant ir 
negalią turinčio dalyvio šunį/ šunis. Dėl galimybės negalią turinčiam žmogui ir, jei yra 
poreikis, negalią turinčio žmogaus padėjėjui dalyvauti lenktynėse sprendžia lenktynių 
maršalas. Jis taip pat yra atsakingas už negalią turinčio dalyvio įrangos patikrinimą. 
Visi sprendimai liečiantys negalią turinčio dalyvio dalyvavimą lenktynėse turi būti 
priimami siekiant užtikrinti maksimalų jo/ jos saugumą bei jo/jos šuns/ šunų 
saugumą. Jeigu lenktynių maršalas mano, kad lenktynėms bei negalią turinčiam 
dalyviui būtų naudingiau jei jo/jos komanda pasirinktoje klasėje startuotų paskutiniai, 
maršalas turi teisę negalią turinčiam dalyviui visuose bėgimuose leisti startuoti tik 
paskutiniam (negalią turinčio dalyvio komanda yra reitinguojama pagal savo visų 
rezultatų sumą).  

Pastaba: taip pat galima leisti negalią turinčio žmogaus komandai startuoti tam tikrą 
laiką prieš pirmos komandos startą, tačiau tuo atveju išlieka rizika, kad bus sudaryti 
trukdžiai jį norintiems aplenkti dalyviams. Taip pat negalią turintis dalyvis gali jaustis 
lyg jis / ji nėra lygiavertis lenktynių dalyvis. Startuodamas paskutinis, jis / ji visada 
turės galimybę aplenkti vieną ar daugiau komandų. 

B. II   Ligos  

18.  Visų lenktynių metu lenktynių veterinaras stebi šunų sveikatą bei gerbūvį, 
pataria dalyviams kaip pasirūpinti jų šunų medicininiais poreikiais bei suteikia būtiną 
veterinarinę pagalbą. 

19. Lenktynių veterinaras kartu su lenktynių maršalu ar kitu lenktynių teisėju gali 
nuspręsti, kad šuo / šunys yra nepajėgus startuoti ar tęsti lenktynes ir pašalinti šunį / 
šunis dėl medicininių ar kitų priežasčių. Jeigu lenktynių veterinaras nustato, kad bet 
kuris šuo esantis lenktynių zonoje serga užkrečiama liga, šis šuo yra 
diskvalifikuojamas, ir lenktynių dalyvis, kuriam priklauso šuo, privalo nedelsdamas 
palikti lenktynių teritoriją su visais jam / jai priklausančiais šunimis. 

20.  Visi šunys dalyvaujantys lenktynėse turi būti vakcinuoti pagal IFSS gyvūnų 
sveikatos ir gerbūvio komiteto rekomendacijas. IFSS gyvūnų sveikatos ir gerbūvio 
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komiteto paskelbtos privalomos vakcinos: pasiutligės viruso (rabies), šunų 
parvoviruso (parvovirus), šunų maro (distemper), šunidžių kosulio kompleksu 
(bordetella parainfluenza, canine adenovirus 2). Visi šunys turi būti paskiepyti 12 
mėnesių laikotarpyje, jei tai šuniui pirmas skiepas – jis turi būti padarytas ne vėliau 
kaip likus 21 dienai iki lenktynių. Pakartotinis vakcinavimas turi būti padarytas 
laikantis lenktynes rengiančioje šalyje galiojančių reglamentų dėl šunų vakcinacijos.  

B. III  Temperatūra besniegių disciplinų lenktynėms: gairės 

21. Besniegių disciplinų lenktynėse starto zonoje turi būti termometras ir 
drėgnomatis. Šie prietaisai turi būti lengvai matomoje vietoje, pavėsyje, 50 
centimetrų pakelti virš žemės lygio. 

22. Minimali ir maksimali temperatūra bei santykinė oro drėgmė turi būti žymimos 
visų lenktynių metu 

23.  Atsižvelgiant į minimumą ir maksimumą, trasos būklę bei aplinką (pvz., drėgmę) 
bei siekiant šunų gerovės užtikrinimo, toliau yra pateikiamos gairės, kuriomis turėtų 
vadovautis Lenktynes rengianti organizacija bei Lenktynių maršalas priimdami 
sprendimus:  

23.1 Temperatūra žemesnė nei +18 °C kanikrosui ir žemesnė nei +16 °C visoms 
kitoms klasėms, drėgmė ore neviršija 85 %: normalios sąlygos lenktynėms.  

Temperatūra aukštesnė nei +16°C, bet žemesnė nei +18°C: lenktynių trasos ilgis 
negali viršyti minimumų pateiktų žemiau skirsnyje D II 49 punkte. Kanikrosui 
nustatomas temperatūros maksimumas: +22°C, kanikrosui: +25°C. 

Temperatūra aukštesnė nei +18°C, bet žemesnė nei +22°C: lenktynių trasos ilgis 
negali viršyti 1,5 kilometro, kurie yra skirti demonstraciniams tikslams. Šis punktas 
netaikomas kanikrosui (žr. skirsnį D II, punktą 49). 

Temperatūra aukštesnė nei +22°C: negali vykti jokios klasės lenktynės, išskyrus 
kanikrosą (žr. skirsnį D II, punktą 49).  

23.2. Jeigu temperatūra pasiekia +18°C Lenktynių maršalas privalo sušaukti 
susirinkimą su lenktynių veterinaru(-ais) ir pasitarti dėl lenktynių atidėjimo arba 
atšaukimo. Tuo atveju, jei išsiskiria nuomonės, veterinaro (-ų) nuomonė turi nulemti 
sprendimo priėmimą. Gyvūnų gerbūvis visuomet yra prioritetinis faktorius lemiantis 
sprendimą. 

23.3. Priklausomai nuo lenktynių trasos (pvz., didelė jos dalis yra saulėje) ar kitų 
faktų, lenktynių maršalas gali sutrumpinti trasą ar imtis kitų priemonių, kurios būtų 
naudingos sportui, net jeigu maksimalios nustatytos temperatūros nėra pasiektos ar 
viršijamos. 

B. IV Ypač žemos temperatūros lenktynės ant sniego: gairės 

24. Tuo atveju kai temperatūra yra ekstremaliai žema, komisija kartu su 
organizaciniu komitetu ir komandų lyderiais turi nuspręsti ar reikia lenktynes atšaukti, 
atidėti starto laiką ar sutrumpinti lenktynių trasą. Priimant galutinį sprendimą turi būti 
atsižvelgta į Nacionalinės federacijos standartus. 
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C.  STARTAS IR FINIŠAS 

C. I  Starto intervalai 

25. Starto intervalai turėtų būti: 

25.1 Pusė (0,5) minutės ar viena (1) minutė vieno šuns klasėse. 

25.2 Viena (1) arba dvi (2) minutės 2-8 šunų klasėse.  

25.3  Dvi (2) arba trys (3) minutės klasėse, kurioms priklauso kinkinys su 10 ar 
daugiau šunų. 

26 Intervalo pasirinkimas 

26.1 Organizatorius gali nuspręsti taikyti ilgesnį pirmojo važiavimo startinį intervalą 
bei trumpesnius sekančių važiavimų intervalus. 

26.2 Lenktynes rengianti organizacija gali pasirinkti pradėti lenktynes masiniu startu. 

26.3  Organizatorius gali nuspręsti taikyti paskutiniajam važiavimui persekiojimo 
startą, t.y. dalyviai startuoja tokiu laiko intervalu vienas po kito, koks yra jų rezultatų 
skirtumas suapvalinus juos iki didesnio sveikų sekundžių skaičiaus tarp jo ir 
konkurento. 

C. II  ESTAFETĖS 

27. Estafetės yra varžybos tarp mažiausiai trijų komandų, kurių nariai bėga ta pačia 
trasa vienas po kito. Joks dalyvis ar šuo negali dalyvauti daugiau nei viename 
važiavime / bėgime. 

28. Estafetės turėtų prasidėti masiniu startu. Pirmojo važiavimo / bėgimo dalyviai 
startuoja iš lygiagrečių pozicijų. 

29. Estafečių lenktynėse, numeris 1 startuoja centrinėje starto linijos pozicijoje, 
numeris 2 startuoja numerio 1 dešinėje, numeris 3 startuoja numerio 1 kairėje ir t.t. 

30. Startinis koridorius turėtų būti tokio pločio, kad visi pirmojo bėgimo dalyviai galėtų 
startuoti iš lygiagrečios pozicijos. Jeigu tai neįmanoma, komandos startuojančios 
sekančios startuos nuo antrinės starto linijos nutolusios nuo pirminės starto linijos 
mažiausiai 5 metrus. Jeigu yra vykdoma atranka – atrinkta grupė negali būti didesnė 
nei maksimalus komandų startuojančių prie pirminės starto linijos skaičius.  

31. Estafetės startavimo koridorius turėtų būti toks pat platus kaip ir startavimo zonos 
plotis, besitęsiantis mažiausiai 100 metrų nuo starto linijos (30 metrų kanikroso 
estafetei). Startavimo koridorius per mažiausiai kitus sekančius 100 metrų turėtų 
susiaurėti iki normalios trasos pločio (per 30 metrų kanikroso estafetėms). 

32. Pasikeitimo koridorius turi tęstis mažiausiai trisdešimt (30) metrų po finišo linijos 
ir būti mažiausiai dešimt (10) metrų pločio. Pulka stiliaus varžybose, pasikeitimo 
koridorius su finišo linija turėtų sudaryti 45-90 laipsnių kampą. 

D. TRASA 
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D.I Trasos reikalavimai  

33. Trasa turi būti saugi tiek šunims, tiek dalyviams. Nustatant trasą ypatingas 
dėmesys turi būti skiriamas posūkiams ir nuokalnėms. Visa trasa turi būti sudaroma 
atsižvelgiant į potencialiai dalyvausiančias greičiausias ir didžiausias komandas. 
 
34. Trasos keliai neturi susikirsti. Komandos gali važiuoti ta pačia trasa du (2) kartus. 
Tokiu atveju kelias neturi pakartotinai kirsti starto ir finišo zonų. Jeigu nėra įmanoma 
išvengti komandų važiavimo ta pačia trasa daugiau negu du (2) kartus, 
organizatorius privalo apie tai pranešti lenktynių kvietime. Šios taisyklės nepaisymas 
yra leidžiamas tik esant nenumatytoms aplinkybėms. 

35. Trasos turi būti parenkamos optimaliai taip, kad jose būtų nesudėtinga lenkti.  

36. Tarp trasos juostų turėtų būti toks atstumas, kad komandos negalėtų viena kitos 
blaškyti. 

37. Trasos turėtų būti aptvertos nuo parkavimo aikštelių bei kitų vietų, kur stovi 
automobiliai.  

38. Trasos neturėtų susikirsti su keliais, kuriais važinėja kitos transporto priemonės. 
Tačiau, jei to neįmanoma išvengti, iš anksto turi būti gautas leidimas lenktynių metu 
uždrausti eismą tame kelio ruože su kuriuo kertasi lenktynių trasa. Tam turi būti 
skiriama reikalinga kontrolė, o trasa turėtų kirsti kelią 90 laipsnių kampu. 

39. Žiemos rogių sprinto lenktynėse trasa turi būti sudaroma prioritetu darant 
maksimalų greitį ir pakankamai plati, kad viena komanda galėtų aplenkti kitą 
komandą. 

40. Startavimo koridorius turi būti trisdešimties (30) metrų ilgio ir sudarytas taip, kad 
reikalui esant, dalyvaujančią komandą būtų galima lengvai pašalinti/išvesti iš trasos. 

41. Finišo zona turi būti mažiausiai 800 metrų ilgio (150m slidininkų klasei ir 
kanikrosui) ir tokio pločio, kad komandoms būtų lengva prasilenkti, taip pat joje neturi 
būti jokių aštrių posūkių. 

42. Starto ir finišo linijos turi būti aiškiai nustatytos. 

43. Jei tik įmanoma, slidininkų trasos turi būti skirtingos negu rogių klasių 

44.  Slidininkų trasos turėtų eiti per kalvotas vietoves, specialų dėmesį skiriant tam, 
kad trasa patikrintų ir dalyvio slidinėjimo įgūdžius. Ši trasa turėtų būti pakankamai 
plati, kad finišo zonoje du dalyviai galėtų čiuožti lygiagrečiai, o visoje likusioje trasos 
dalyje, kad slidininkas lygiagrečiai laikydamas slides galėtų aplenkti varžovą 

45.  Besniegių disciplinų lenktynėse vandens taškai turi būti išdėlioti mažiausiai kas 3 
km šalia lenktynių trasų, tam kad šunys galėtų būti aplaistyti ir atvėsinti. 

46.  Ilgų distancijų lenktynės 

46.1. Jei oro sąlygos yra tokios, kad lenktynės negali vykti pagal pagrindinius šio 
sporto kriterijus, lenktynių maršalo ar organizatoriaus sprendimu, lenktynių data gali 
būti nukelta. Jei netinkamos oro sąlygos pasireiškia jau po lenktynių starto, lenktynės 
gali būti laikinai sustabdytos. Lenktynės yra stabdomos patikros punkte arba kitame 
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punkte, kuriame yra pirmaujantis dalyvis. Visi dalyviai bus sustabdyti identiškam 
laiko tarpui. 

46.2. Organizatorius ir lenktynių maršalas turi pranešti visiems dalyviams apie 
sprendimus priimtus pagal 46.1 punktą bei jų priežastis. 

46.3. Privalomi sustojimai 

46.3.1. Lenktynėse, kurių visos trasos atstumas yra tarp 300 km ir 600 km, privalo 
būti mažiausiai 8 valandos privalomų sustojimų, kurie yra išdėliojami vietinio 
organizatoriaus nuožiūra. 
 
46.3.2.  Lenktynėse, kurių visos trasos atstumas viršija 600 km, privalo būti 
mažiausiai 12 val. privalomų sustojimų, kurie yra išdėliojami vietinio organizatoriaus 
nuožiūra. 

D. II  Trasų atstumai 

47. Žiemos sprintas ir slidininkų lenktynės 

47.1. Važiavimų (etapų) atstumai neturi būti vienodi kiekviena renginio diena, tačiau 
trumpiausias atstumas yra važiuojamas pirmas. Sekančias dienas, važiavimų 
atstumai negali viršyti šimto penkiasdešimties 150 % pirmosios dienos trasos ilgio. 
Trumpiausias ir ilgiausias galimas atstumas nurodomas kvietime į varžybas.  

47.2. Trumpiausi ir ilgiausi trasų atstumai: 

47.2.1.  Šunų kinkinių klasėms 

Neribota klasė: 20 – 30 km (12,5 – 18,6 mylios). 

Aštuonių/dešimties šunų klasė: 14 – 18 km (9 – 11,2 mylios). 

Šešių šunų klasė: 10 – 14 km (6,2 – 8,7 mylios). 

Keturių šunų klasė: 6 – 10 km (4 – 6,23 mylios).  

Dviejų šunų klasė: 4 – 6 km (2,5 – 3,7 mylios). 

47.2.2. Slidininkų klasės 

Vieno šuns klasėms 

Jaunimo klasė:  5 – 10 km (3,1 – 6,2 mylios). 

Suaugusių ir veteranų: 5 – 20 km (3,1 – 12,5 mylios). 

Dviejų/keturių šunų klasės: 

Suaugusių ir veteranų: 10-30 km (6,2 – 18,6 mylios). 

Estafetės: 5 – 10 km (3,1 – 6,2 mylios). 

47.2.3. Ypatingos aplinkybės:  
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Jei dėl tam tikrų aplinkybių trasos ilgis turi būti mažinamas / didinamas, sumažinimas 
/padidinimas niekada neturi būti didesnis nei 25% bet kurioje klasėje. 

48. Ilgų distancijų lenktynės:  

Visoms klasėms 

Vidutinės distancijos (MID): 80km – 250 km, su mažiausiai 40 km/etapas vidurkiu 
daugiadienėms lenktynėms. 

Ilgos distancijos (LONG): daugiau negu 250 km, su mažiausiai 80 km/etapas 
vidurkiu daugiadienėms lenktynėms. 

49. Besniegių disciplinų (DRYLAND) lenktynės: atstumai (per važiavimą / 
etapą) 
 
49.1.  Kanikrosas suaugusiems ir veteranams: mažiausiai 2 km, daugiausiai 8 km. 
49.2.  Kanikrosas jaunimui: mažiausiai 1 km, daugiausiai 4 km. 
49.3.  Estafetės (kiekvienas etapas): mažiausiai 0,5 km, daugiausiai 6 km. 
49.4.  Кombinuotos suaugusių lenktynės: mažiausiai 5 km, daugiausiai 8 km. 
49.5.  Коmbinuotos jaunimo lenktynės: mažiausiai 2,5 km, daugiausiai 4 km. 
49.6.  Dviratininkų klasė: mažiausiai 2 km, daugiausiai 8 km 
49.7.  Paspirtuko su vienu šuniu klasė: mažiausiai 2 km, daugiausiai 8 km. 
49.8.  Paspirtuko su dviem šunim klasė: mažiausiai 2 km, daugiausiai 8 km. 
49.9.  4 šunų vežimaičių klasė: mažiausiai 4 km, daugiausiai 8 km. 
49.10. 6 šunų vežimaičių klasė: mažiausiai 4 km, daugiausiai 10 km. 
49.11.  8 šunų vežimaičių klasė: mažiausiai 5 km, daugiausiai 12 km. 
 
D. III    Patikros ir poilsio punktai  

50.   Stovyklos ir poilsio punktai 

50.1.  Šiukšlės negali būti paliekamos trasoje ar šalia jos. Jos turi būti nugabentos iki 
finišo linijos, patikros punkto ar išmetimo vietos, kuri yra nurodyta organizatoriaus. 

50.2.  Stovyklos ir poilsio punktai turi būti įkurti toliau nuo trasos, šunys ir visa įranga 
negali būti paliekami trasoje, dalyvis taip pat negali joje būti ilgiau negu būtina. 

50.3.  Stovyklos, patikros ir poilsio punktai prieš išvykimą turi būti išvalomos ir 
sutvarkomos 

51. Patikros taškai 

51.1. Dalyviai privalo atsižymėti patikros punktuose prieš tęsdami lenktynes. 

51.2. Jei kuris nors patikros punktas yra likęs be priežiūros, o organizatorius nėra dėl 
to perspėjęs ar davęs nurodymų, dalyvis privalo pasirūpinti, kad vėliau jį/ ją būtų 
galima pažymėti kaip apsilankiusį/ -ią patikros punkte ir perspėti sekančiame patikros 
punkte esančius pareigūnus apie savo veiksmus.  

51.3. Iš komandos išimti šunys 
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51.3.1. Iš komandos pašalinti šunys turi būti paliekami tik tam pritaikytuose patikros 
punktuose.  

51.3.2. Paliekant šunis pažymima: 

– Dalyvio vardas ir startinis numeris. 

– Šuns išėmimo iš komandos priežastis. 

51.3.3 Pašalinti šunys, iki to laiko kol juos pasiims dalyvis, turi būti pririšami grandine 
ar kitu tam skirtu daiktu. 

51.4.1. Lenktynių maršalas, autorizuotas pareigūnas ar lenktynių veterinaras gali 
sulaikyti komandą norėdamas pataisyti ar pakeisti įrangą, laikoma nesaugia dalyviui 
ir / arba jo šunims.  

51.4.2. Lenktynių maršalas, autorizuotas pareigūnas ar lenktynių veterinaras gali 
sulaikyti komandą laikoma laikinai neturinčia fizinio pajėgumo tęsti lenktynes.  

51.4.3. Lenktynių maršalas, autorizuotas pareigūnas ar lenktynių veterinaras gali 
pašalinti komandą laikoma neturinčia fizinio pajėgumo baigti lenktynes.  

51.5.  Jei dalyvis atvyksta į patikros punktą su mažesniu skaičiumi šunų komandoje 
negu reikalaujama, komanda turi būti diskvalifikuojama. Lenktynių maršalas, 
autorizuotas pareigūnas ar lenktynių veterinaras nustato kur pastaroji komanda bus 
paimta pargabenimui.  

51.6. Patikros punktuose teikiami šunų ir dalyvių apgyvendinimo ir kiti panašūs 
pasiūlymai turi būti vienodi visiems dalyviams.  

51.7. Reikmenys ir įranga 

51.7.1. Organizatoriaus nuožiūra, dalyviams prieš lenktynes gali būti leista patikros 
punktuose palikti savo reikmenis ir įrangą. 

51.7.2. Organizatorius nurodo, kuriuose patikros punktuose ir kokiomis sąlygomis, 
reikmenys ir įranga gali būti palikti. 

51.7.3 Aukščiau paminėtos nuostatos neturi jokio poveikio reikalavimams dėl 
privalomos įrangos, kuri skirta gabenti rogėse. 

51.7.4. Kiekvienos lenktynės gali reikalauti skirtingos privalomos įrangos. Šie 
reikalavimai turi būti išdėstomi specialiosiose lenktynių taisyklėse.  

E. TRASOS ŽYMĖJIMAS 

E.I Bendriniai reikalavimai  

52. Trasa turi būti žymima naudojant pakankamą skaičių aiškiai matomų ženklų, juos 
dedant taip kad dalyviui nekiltų abejonių, kurį kelią rinktis. 

53. Visi trasos ženklai turi būti mažiausiai 25 cm skersmens ar kraštinės ilgio. 

54. Tik viena ženklo pusė turi būti spalvota, taip nurodant tinkamą judėjimo kryptį.  
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55. Trasos ženklai turi būti dedami apie 1 m už trasos krašto ir apie 60 – 120 cm virš 
trasos paviršiaus.  

56. Visi ženklai turi būti matomi iš kuo įmanoma toliau, bet mažiausiai iš 50 m. 

57.  Ženklai taikomi tik tam tikrai klasei ar tam tikroms klasėms turi būti žymimi tos 
klasės ar klasių identifikacija arba klasės / -ių, kuriai/ kurioms jie taikomi trasos 
atstumu užrašant jį baltomis raidėmis ženklo viduryje. Informacija apie nuvažiuotą 
atstumą žymima juodais skaičiais ant balto ženklo tiesiai virs mėlyno ženklo ant to 
paties stulpelio. Klasių identifikacijos turi būti lengvai matomos ir suprantamos 
sportininkų ir sportininkių. Klasių identifikacijos turi būti nurodytos ir paaiškintos prieš 
lenktynes, dalyvių susitikime.  

58.  Informacija apie likusį atstumą turi būti nurodoma juodais skaičiais (su ženklu 
„–“) ant balto ženklo esančio po mėlynu ženklu ant to paties stulpelio. 

59. Ženklai turi būti padaryti iš tokios medžiagos ir pastatyti tokioje vietoje, kad 
nekeltų pavojaus šunų ir dalyvių saugumui.  

E.II Raudonieji ženklai (posūkių ženklai, pageidautina apvalios formos) 

60. Raudonieji ženklai dedami visuose kelių susikirtimo vietose, kuriuose reikia sukti. 
Ženklai dedami apie 20 m prieš minėtas sankryžas, toje pačioje trasos pusėje į kurią 
komandos turės pasukti.  

61. Ta pati procedūra galioja visiems akliems posūkiams esantiems trasoje.  

E. III Mėlynieji ženklai (Tiesaus kelio arba kelio patvirtinimo ženklai, 
pageidautina kvadratiniai) 

62. Mėlynieji ženklai gali būti dedami bet kurioje trasos pusėje. 
63. Mėlynieji ženklai turi būti naudojami nurodant teisingą kelią po sankryžos ar 
posūkio ir turi būti dedami apie 20 m po jų, ir turėtų būti matomi artėjant prie minėtų 
taškų.  
64. Mėlynieji ženklai turi būti naudojami: 

64.1 Prie susikirtimo ar sankryžos kai trasa eina tiesiai. Ženklas dedamas apie 20 m 
prieš sankryžą. 

64.2 Už posūkių, kurie taikomi tik tam tikrai klasei ar tam tikrom klasėms. Tokie 
mėlynieji ženklai turi turėti tokią pačia klasės identifikaciją kaip ir raudonieji posūkių 
ženklai.  

65. Mėlynieji ženklai turėtų būti naudojami:  

65.1. Po susikirtimų, posūkių ar aklųjų kampų, kurie yra pažymėti raudonuoju ženklu 

65.2. Kas kilometrą palei trasą. Mažiausiai kas penkis (5) km turėtų būti nurodomas 
nuvažiuotas ar dar likęs važiuoti atstumas.   

E.IV  Geltonieji ženklai (įspėjamieji ženklai, pageidautina trikampiai) 

66. Geltonieji ženklai gali būti dedami bet kurioje trasos pusėje. Geltonieji ženklai 
parodo trasos atkarpas, kuriose rekomenduojamas atsargus pravažiavimas, pvz. 
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stati nuokalnė, labai staigus posūkis, apledėjęs kelias. Geltonieji ženklai dedami apie 
20 m prieš pavojingąjį ruožą.  

67. Jei pavojingasis ruožas tęsiasi ilgesnę trasos dalį, ruožo pradžioje yra dedami du 
geltonieji ženklai ant to paties stulpelio. Pavojingo ruožo pabaigoje dedamas vienas 
geltonas ženklas su raudonu arba juodu kryžiumi. 

68. Geltonieji ženklai turi būti pristatomi ir paaiškinami komandų kapitonų ir / ar 
dalyvių susitikime. Šie ženklai taip pat turi būti pažymėti trasos žemėlapyje.  

 
E. V  Patikros punktų ženklai 

69. Patikros punktai žymimi stačiakampiais baltais ženklais su juodomis raidėmis.  

E. VI Kiti ženklai 

70. Starto koridoriaus pabaiga žymima pastatant ženklus abiejose trasos pusėse 

71.  Baltieji ženklai dedami finišo koridoriaus pradžioje su nurodytu likusiu atstumu iki 
finišo linijos (paprastai 150 m slidininkų klasėje bei kanikrose ir 800 m visose kitose 
klasėse). Šie ženklai statomi, kad nurodyti lenkimo taisyklės galiojimo pabaigos 
pradžią. 

72. Tos trasos dalys, kur teisingas kelias nėra aiškiai matomas, gali būti žymimos 
papildomais ženklais. Tačiau tokie ženklai negali būti laikomi įprastiniu ženklų 
pakaitalu. 

73.  Ženklai naktiniams važiavimams: kiekvienas ženklas aprašytas viršuje turi turėti 
šviesą atspindinčios medžiagos (mažiausiai 25 cm2 ploto gabalėlis). 

74.  Kitoks ženklinimas nei aprašyta nuo 60 iki 71 punktо yra leidžiamas, tik tokiu 
atveju jei visi dalyviai yra apie juos informuoti. IFSS renginių techninis organizatorius 
turi gauti iš IFSS leidimą tokių ženklų naudojimui.  

E.VIII Trasos blokavimas 

75.  Kelių susikirtimo vietose, kurios yra tokios sudėtingos, kad net stiprioms 
komandoms iškyla tikimybė susidurti su problemomis, šalia trasos ženklų turi būti 
naudojamas ir kelio blokavimas/užtvėrimas.  

76.  Blokada / užtvėrimas turi būti fizinė kliūtis šunims, tačiau negali jiems, dalyviams 
ar įrangai kelti jokio pavojaus.  

77.  Kelių susikirtimo vietose, kur skirtingos klasės turi rinktis skirtingus kelius, turi 
stovėti trasos prižiūrėtojas, kuris perstatytų užtvėrimus taip kaip reikia kiekvienai 
klasei, taip pat nurodytų dalyviams teisingą trasą ir padėtų pasukti į reikiamą posūkį. 

78.  Net esant blokadoms / užtvėrimams ar trasos prižiūrėtojams įprasti trasos 
ženklai vis tiek turi būti statomi.  

F. ATLETŲ IR ŠUNŲ AMŽIUS 

F.I Kiekvienos klasės atletų ir šunų amžius 
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2019-2020 sezono sniego lenktynių klasės ir amžius  
 
Klasė  

Amžius (minimalus, maksimalus) 

Gimimo data 

Šuns amžius (mėnesiais) 
 
Estafetė (žiūrėti punktus 79, 80, 81) 
 
2019-2020 sezono besniegių lenktynių klasės ir amžius  

    
79. Dalyvio amžius laikomas tokiu pačiu visą lenktynių sezoną ir tokiu amžiumi, kurį 
dalyvis pasiekia iki gruodžio 31 dienos pasibaigus lenktynių sezonui.  
 
80. Šuns amžius laikomas amžiumi, kurį šuo pasiekia pirmąją lenktynių dieną.  
 
81. Visose estafečių lenktynėse kiekvienai estafetės šakai taikomas minimalus atletų 
ir šunų amžius, nurodytas kiekvienoje individualioje kategorijoje.  
 

 
 

PAPILDOMA 
 
I. Slidininkų stiliaus kombinuotų lenktynių pasikeitimo zona 
II. Slidininkų stiliaus estafečių pasikeitimo zona (pavyzdys 1) 
III. Slidininkų stiliaus estafečių pasikeitimo zona (pavyzdys 2) 
IV. Slidininkų stiliaus pulkos svorių lentelė  
 
SVORIS = pulka + krovinys + ašys + pakinktai + lynai 
Šuns / šunų svoris suapvalintas iki kilogramo 
Pulkos svoris pakoreguotas iki artimiausio pusės kilogramo 
 
V. IFSS Protesto forma 
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