
PRAVILNIK O SUBVENCIONIRANEM PREHRANJEVANJU 
SLALOMISTOV NA TEKMAH SVETOVNEGA POKALA 

 
 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 
1. FIS bo v sodelovanju z organizatorjem slalomske moške tekme za svetovni pokal vsem 

nastopajočim omogočila možnost brezplačne prehrane. 
 
2. Prehranjevanje lačnih slalomistov se organizira v gostinskih objektih (menze, 

restavracije, objekti hitre prehrane). 
 
3. Stroške prehrane z boni nosi organizator, stroške kosila in lunch – paketov (v 

nadaljevanju LP) pa nosi FIS. 
 
 
 
II. PREHRANA ZA TEKMOVALCE, KI SE NISO UVRSTILI V DRUGI TEK 
 
Tekmovalci, ki se niso uvrstili v drugi tek načeloma prejmejo bone za obrok v menzi. En 
bon velja za en obrok in je prenosljiv. Opozoriti pa velja, da FIS ne zagotavlja vsem 
izpadlim, da bodo za bon tudi dobili hrano, saj je ta del prehranjevanja pod okriljem 
organizatorja tekme in nanj FIS nima vpliva, lahko le konzultativno usmerja organizatorja v 
smislu čim večjega števila obrokov. FIS prav tako nima vpliva na kvaliteto hrane in njenega 
serviranja, niti na lokacijo ali čas prehranjevanja. Vse morebitne pritožbe morajo 
tekmovalci nasloviti na organizatorja tekmovanja. 
 
 
 
III. PREHRANA ZA TEKMOVALCE, KI SO SE UVRSTILI V DRUGI TEK 
 
1. FIS bo podelila trideset LP. 
 
2. V kolikor si trideseto mesto delita dva ali več tekmovalcev, si bosta (bodo) delili tudi 

LP. 
 
3. Vsak LP je zapečaten in opremljen s štartno številko ter imenom tekmovalca, na njem 

pa sta označena tudi dosežena uvrstitev in čas prvega teka. 
 
4. Standardni LP FIS vsebuje: vsebino iz vrečke za hitro pripravo juhice (0,10 l), ocvrto 

piščančje krilo (ne več kot 10 dag), zeljnato solatko (ne več kot 15 dag) in vitaminsko 
ploščico (ne več kot 5 dag). Vsebina LP se lahko od tekme do tekme spreminja, proporci 
sestave in količina pa ostajajo enaki. 

 
5. Kdor želi pojesti LP mora to opraviti v šotoru FIS pod nadzorom g. Hujare. 



 
6. Tekmovalci, ki do začetka drugega teka pojedo LP, nimajo pravice do kosila po 

zaključku tekmovanja. 
 
7. Kdor želi na kosilo, mora pred startom drugega teka oddati nedotaknjen LP g. Hujari. 
 
8. Pravico do kosila imajo samo tekmovalci, ki vrnejo nedotaknjen LP in osvojijo točke za 

svet. pokal; tisti, ki v drugem teku odstopijo, ali dosežejo čas, ki je večji od 107% časa 
zmagovalca, ne morejo na kosilo, zato velja razmisliti ali pojesti LP ali pa se skušati 
uvrstiti na kosilo. 

 
9. Kosilo se odvija v restavraciji po izboru FIS, ki pa ne sme biti oddaljena več kot 500 m 

od prizorišča tekme. Pred pričetkom kosila bo g. Hujara vsem zaželel dober tek. 
 
10. Zmagovalcu FIS zagotavlja obrok po načelu »all you can eat«, razen tega mu podarja 

tudi steklenico šampanjca ter plačilo stroškov morebitnega polivanja, pijančevanja in 
bruhanja. V kolikor želi zmagovalec roštiljati, mu je FIS to dolžna omogočiti, vendar 
lahko pečenje poje le on sam. 

 
11. Drugo- in tretje-uvrščeni si lahko naročita eno kosilo po želji. Kosilo podrazumeva 

predjed, glavno jed s prilogo in solato ter sladico. 
 
12. Tekmovalci, ki so se uvrstili med 4. in 10. mestom dobijo naslednje kosilo: goveja ali 

gobja juha, zrezek po izboru s prilogo, mešana solata in sladica. 
 
13. Tekmovalci, ki so se uvrstili med 11. in 20. mestom dobijo testenine z mesom v obliki 

špagetov ali lasagne ali pizze. 
 
14. Tekmovalci, uvrščeni med 21. in 30. mestom dobijo golaževo juho in kompot. V malo 

verjetnem primeru, da bi si dva ali več tekmovalcev delilo 30. mesto (in da so vsi vrnili 
LP ter osvojili točke), bo FIS izjemoma poskrbela za dodatne porcije golaževe juhe in 
kompota. 

 
15. Vso popito pijačo (razen zmagovalčevega šampanjca), kakor tudi vse morebitne druge 

stroške morajo tekmovalci plačati sami. 
 
16. Hrana ni prenosljiva; morebitne ostanke ali nepojedene obroke bo FIS dala predelati v 

LP, ki bodo na voljo na naslednji tekmi.  
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