
 

 
ZÁPIS z 8. zasadnutia Výkonného výboru ZSL 

 
Termín zasadnutia: 04.11.2021 
Miesto: Ponteo Activity Park, Rusovce 

Prítomní členovia VV-ZSL: Ján Krajčík, Jana Palovičová, Martin Paško 

Prítomní členovia KRK-ZSL: Ivan Boledovič 
Prítomní členovia SR-ZSL: Václav Klein, Martin Liptaj, Peter Planý 
Prítomní členovia Se-ZSL: Radovan Cagala,  
Ospravedlnení:  
Hostia:  
Predsedajúci: Ján Krajčík 
Zapisovateľ: Radovan Cagala 
Overovatelia: Jana Palovičová, Martin Paško 

 
PROGRAM (pozvánka): 
1. Otvorenie 

a) Kontrola uznášaniaschopnosti, kontrola úloh a uznesení 
2.  Projekt NŠZ 
     a) Informácia  
3.  Financie  
     a) ZSL o.z. 
     b) ZSL marketing s.r.o. 
     c) Informácia k financovaniu športu  
4. Reprezentácia   
    a) Výberové konanie ŠTR AD 
    b) Nominácia SVU 2021 
5. Podujatia  
    a) Kalendár domácich podujatí  
    b) Odmena TD 
    c) Kalokagatia 2021 
6. Vzdelávanie 
    a) Plán vzdelávania jeseň-zima 21/22 
    b) Koordinačný kurz Lektorského zboru ZSL 
7. Zmluvné vzťahy 
    a) Partnerská zmluva o.z. 
8. Informácie Kontrolóra ZSL 
    a) Informácia 
    b) 3.Konferencia ZSL 
9. Rôzne 
    a) Schválenie nových registrácii 10/21 
    b) Rozhodnutie k zákazu C8 fluorinových voskov 
10. Záver 
 
1. Otvorenie 

Zasadnutie otvoril Prezident ZSL, J. Krajčík, privítal prítomných a požiadal 
Generálneho sekretára ZSL, R. Cagalu, aby zahájil vecné rokovanie. R. Cagala 
skonštatoval plnú uznášaniaschopnosť zasadnutia na prijatie rozhodnutí 
(príloha č.1) a predstavil prítomným program rokovania a vyzval ich na 



 

doplnenie. J. Palovičová požiadala o doplnenie bodu č.4 Reprezentácia 
o zaradenie rozhodnutia o tímovej súťaži ZOH 22. Nikto z ostatných prítomných 
nepodal iný návrh na doplnenie bodov rokovania.  
 

Uznesenie: UZN VV 068/11/2021 
VV-ZSL schvaľuje program rokovania 8. VV-ZSL – 04.11.2021 v znení 
uvedenom na pozvánke na zasadnutie a rozšírený o téma TE ZOH 22 
v bode 4. Reprezentácia. 
ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
R. Cagala následne zhrnul stav plnenia uznesení a úloh z predchádzajúceho 
obdobia a aktualizoval stavy úloh podľa pripomienok prítomných. 
 

2. Projekt NŠZ 
Pozn. :Vzhľadom na citlivosť témy a ochranu ZSL a záujmov jeho členov vybrané 
podrobnosti rokovania VV-ZSL v tomto bode nebudú zverejnené. 
 
Prítomní diskutovali  jednotlivé situačné záležitosti a následné kroky v daných 
záležitostiach. 
Úloha: #1/07/21 
J. Krajčík informoval, že sú pripravené nové priestory pre presťahovanie 
Sekretariátu ZSL do času, kedy bude vyjednaná dohoda s majiteľom Domu 
športu. Sídlo organizácie formálne ostáva Páričkova 27, doručovacia adresa je 
Galvaniho 17/A. Presťahovanie Sekretariátu ZSL sa uskutoční v stredu 
10.11.2021.  
 

3. Financie 
Pozn. :Vzhľadom na citlivosť témy a ochranu ZSL a záujmov jeho členov vybrané 
podrobnosti rokovania VV-ZSL v tomto bode nebudú zverejnené. 
 
R. Cagala skonštatoval zhodnotil aktuálnu finančnú kondíciu organizácie na 
strane príjmov a na strane výdavkov.  
Následne predstavil aktuálne údaje manažérskeho reportu ZSL za mesiac 
október a stručne okomentoval jednotlivé ukazovatele na strane príjmov, 
výdavkov, pohľadávok a záväzkov a takisto kľúčové objemové indikátory. 
Celkovo skonštatoval ekonomický stav organizácie za uspokojivý s výhľadom 
postupného preklopenia salda platobnej bilancie na pozitívnu hodnotu. Uviedol, 
že účet verejných zdrojov zaznamenáva prírastky z obnovených členských 
poplatkov a prírastky nových registrácií a účet vzdelávania zaznamenáva platby 
za plánované kurzy a doškolenia. Prítomní členovia rokovania vzali uvedenú 
informáciu na vedomie. 
M. Paško informoval o stave miniprojektu fondu na podporu znevýhodnených 
športovcov, ktorého úlohou je finančne podporiť talentovaných športovcov, 
ktorí z objektívnych príčin nemajú prístup k finančným prostriedkom, alebo 
pochádzajú zo sociálne slabšieho prostredia. Prítomní členovia rokovania vzali 
uvedenú informáciu na vedomie. 
Úloha: #1/08/21 
 



 

4. Reprezentácia 
 
R. Cagala predložil prítomným finálny návrh na realizáciu pohovorov 
s kandidátmi na funkciu Športovo-technický riaditeľ pre alpské disciplíny. 
Informoval, že k dátumu uzávery výzvy (21.10.2021) Sekretariát ZSL prijal štyri 
(4) žiadosti o záujem, z toho dvaja (2) uchádzači pôsobia mimo lyžiarsku 
komunitu členov ZSL. Pohovory s tromi (3) kandidátmi prebehnú v utorok 
09.11.2021 v Bratislave a pohovor so štvrtým kandidátom prebehne vo štvrtok 
18.11.2021 v Bratislave. R. Cagala predstavil návrh na zloženie výberovej 
komisie nasledovne:  
Martin Paško – člen komisie za Výkonný výbor ZSL,  
Jana Palovičová – člen komisie za Výkonný výbor ZSL, 
Janka Štaffenová – člen komisie za šport, 
Michal Molotta – člen komisie za vzdelávanie, 
Martina Jankolová – člen komisie za personalistiku. 

Uznesenie: UZN VV 069/11/2021 
VV-ZSL schvaľuje zloženie výberovej komisie pre pohovory na obsadenie 
funkcie ŠTR AD v nasledovnom zložení: Martin Paško – člen komisie za 
Výkonný výbor ZSL, Jana Palovičová – člen komisie za Výkonný výbor ZSL, 
Janka Štaffenová – člen komisie za šport, Michal Molotta – člen komisie za 
vzdelávanie a Martina Jankolová – člen komisie za personalistiku. 
ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

Úloha: #4/06/21 v trvaní 
 
J. Palovičová informovala o príprave výpravy športovcov na Svetovú zimnú 
univerziádu 2021. Uviedla termíny účasti zjazdárov a bežcov na lyžiach 
v nasledovnom návrhu:  
Bežci - príchod 10.12. a odchod 19.12. hneď po pretekoch – 1 auto (9 dní) 
Zjazdári - Príchod 10.12. a 21.12. odchod – 2 auta (11 dní).  
Ďalej uviedla, že Sekcia severských disciplín ZSL rozporovala návrh SAUŠ na 
nomináciu športovcov v behoch na lyžiach a bol v tejto veci podaný vecný 
podnet na vedenie SAUŠ.  
Sekcia alpských disciplín a Sekcia severských disciplín predložili návrh na 
schválenie nominácie SZU 2021, tak ako bol zaslaný na vedenie SAUŠ: 
 

Uznesenie: UZN VV 070/11/2021 
VV-ZSL schvaľuje nomináciu a zloženie výpravy Slovenskej republiky na 
podujatie Svetová Zimná Univerziáda,  Luzern /SUI, 11. – 21. 12. 2021 
v zjazdovom lyžovaní nasledovne: 
Športovci: Moravčíková Soňa, Hromcová Petra, Jakubčová Zuzana, Botka 
Filip, Revúcky Samuel, Sanitrár Ján 
Realizačný tím výpravy : Tomáš Hudec – vedúci výpravy, Pavol Chovaňák – 
hlavný tréner, Ján Jakubčo – tréner, Štepán Martin – tréner. 
Každý nominovaný tréner na podporované zahraničné podujatie ma nárok 
na mzdu a to v sume 50 Eur/deň vrátane cesty na miesto podujatia. 



 

Nominovaný tréner, ktorý je zároveň aj vedúcim výpravy, má odmenu 65 
Eur/deň vrátane cesty na miesto podujatia. 
 
VV-ZSL schvaľuje nomináciu a zloženie výpravy Slovenskej republiky na 
podujatie Svetová Zimná Univerziáda,  Luzern /SUI, 11. – 21. 12. 2021 
v behoch na lyžiach nasledovne: 
Športovci: Renda Andrej, Repková Petra 
Realizačný tím výpravy : Ondrej Tuka – tréner 
Každý nominovaný tréner na podporované zahraničné podujatie ma nárok 
na mzdu a to v sume 50 Eur/deň vrátane cesty na miesto podujatia.  
ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
J. Palovičová uviedla návrh na prijatie strategického rozhodnutia 
o bezpodmienečnom obsadení súťaže tímov počas ZOH 2022. Vysvetlila, že 
doteraz sa k tejto disciplíne stavalo vedenie predchádzajúceho zväzu ako ku 
druhoradej záležitosti a nominácie sa vždy tvorili najskôr ako primárne 
individuálne štarty a následne sa špekulovalo o tom, či sa dokáže z jednotlivcov 
prítomných na podujatí (MS, alebo ZOH) vyskladať minimálne štvorica pre 
tímovú súťaž. Dokonca sa stalo, že určitý športovec, ktorý pred zahájením 
podujatia deklaroval záujem štartovať v tímovej súťaži počas priebehu podujatia 
svoje rozhodnutie zmenil a znemožnil tak štart ostatných troch (3) športovcov, 
ktorí so štartom počítali.  Navrhuje vymeniť pohľad na tvorbu nominácie ZOH 
22 a to tak, že primárne sa určí nominácia športovcov na tímovú súťaž (3+3, 3+2, 
2+3 alebo 2+2), a až následne sa k nim priradí individuálne technická disciplína, 
aby bolo splnené pravidlo pre štart na tímovej súťaži ZOH 22. Uviedla, že zmena 
pravidla FIS v tejto veci nám tento krok umožňuje a vytvorí sa tak aj objektívne 
konkurenčnejšie prostredie pre viac športovcov uchádzať sa o nomináciu na 
ZOH 22. Zároveň nám to dá páku žiadať o dodatočnú kvótu pre tímovú súťaž 
podľa MOV pravidla a tento model by nám garantoval, že športovci na súťaž aj 
v skutočnosti nastúpia.  
R. Cagala pripomenul prítomným, že najjednoduchšia cesta ako splniť zaradenie 
do TopTímu SR pre zjazdárov je cez tímovú súťaž. Uviedol, že je to oveľa 
jednoduchšie ako cez individuálny výsledok. Doplnil, že aj súčasné zaradenie 
družstva zjazdárov v TopTíme SR bolo na základe výsledku v tímovej súťaži 
z Aare 2019 a nie na základe individuálnych výsledkov, kedy kritériá štátu pre 
zaradenie lyžiara do TopTímu SR sú extrémne náročné. 
 

Uznesenie: UZN VV 071/11/2021 
VV-ZSL prijíma strategické rozhodnutie pre tvorbu nominácie v zjazdovom 
lyžovaní ZOH 2022 ohľadom určenia primárneho cieľu, a to obsadenie  
tímovej súťaže. S výnimkou pre individuálne ciele Petry Vlhovej je týmto 
rozhodnutím obsadenie tímovej súťaže a postup slovenského družstva do 
štvrťfinále a lepšie, určené ako hlavný cieľ športovcov v zjazdovom 
lyžovaní na podujatí ZOH 2022.   
ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 



 

5. Podujatia 
R. Cagala predstavil žiadosti sekcií športu o schválenie návrhu kalendára 
domácich podujatí pre súťažnú sezónu 2021/22: 
 

Uznesenie: UZN VV 072/11/2021 
VV-ZSL schvaľuje návrh kalendára súťaží 2021/22 v zjazdovom lyžovaní 
nasledovne: 

 

 

 
ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
Uznesenie: UZN VV 073/11/2021 
VV-ZSL schvaľuje návrh kalendára súťaží 2021/22 v behoch na lyžiach 
nasledovne: 

 
ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
 
 
 

Majstrovstvá SR predžiactva ZSL 2022 
# kola Termín Disciplína Organizátor Stredisko 

1. 22. 1. 2022 GS,  TJ Roháče Zuberec Janovky - Zuberec 
2. 23. 1. 2022 SL Mini, GS mini TJ Roháče Zuberec Janovky - Zuberec 
3. 26. 2. 2022 GS Ski team Jezersko Bachledová dolina 
4. 27. 2. 2022 Kombi race Ski team Jezersko Bachledova dolina 

 

Pohár žiactva ZSL 2021/22 
# kola Termín Disciplína Organizátor Stredisko 

1.  15. – 16. 1. 2022 OS, SL Ski klub Vrátna Vrátna 
2.  5. – 6. 2. 2022 OS, SL LK Ružomberok Malinô Brdo 
3.  19. – 20. 2. 2022 OS, SL Ski Team Donovaly Mýto pod Ďumbierom 
4.  22. – 23. 2. 2022 4xSG Ski Team Donovaly Mýto pod Ďumbierom 
5.  5. – 6. 3. 2022 OS, SL LK Kremnica Skalka 
6.  12. – 13. 3. 2022 PSL A. S. P. Ski Poprad Štrbské pleso 

 

Pohár Masters a Open ZSL 2021/22 
# kola Termín Disciplína Organizátor Stredisko 

1. 29. – 30. 1. 2022 2xSL Žiar Žiar - Dolinky 
2. 5. – 6. 2. 2022 2xSL ST Polomka Búčnik Polomka Búčnik 
3. 12. – 13. 2. 2022 OS,SL TJ Vysoké Tatry Bachledova dolina 
4. 25. – 27. 2. 2022 2xOS, SG TJ Vysoké Tatry  Jurgow 
5. 25. – 26. 3. 2022 2xSL, OS TJ Vysoké Tatry Štrbské pleso 

 



 

R. Cagala predstavil spoločný návrh sekcií športu na ujednotenie jednotkovej 
odmeny pre funkciu technický delegát na podujatiach ZSL počas sezóny 
2021/22. Návrh bol konzultovaný s Matúšom Jančíkom za behy na lyžiach 
a Martinom Kupčom ml. za zjazdové lyžovanie.  
 

Uznesenie: UZN VV 074/11/2021 
VV-ZSL schvaľuje návrh na jednotkovú odmenu výkonu funkcie technický 
delegát podujatia ZSL nasledovne: 70,- eur/ pretekový deň, príplatok 35,- 
eur/ deň ak pracovná prítomnosť v deň pred 1. pretekovým dňom vrátane                          
oprávnených cestovných výdajov v rozsahu dopravy. Odmena sa realizuje 
podľa príslušných ustanovení Zákona o športe, vyhláške MŠVVaŠ SR 
o podnikateľskej činnosti pracovníkov v športe a účtovných a daňových 
predpisov SR. 
ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
R. Cagala v stručnosti zhrnul závery z rokovania medzi vedením SAŠŠ 
a operačným riaditeľom ZSL, R. Hanzelom, ohľadom žiadosti SAŠŠ na kluby ZSL 
k zabezpečeniu organizácie podujatia Zimná Kalokagatia 2021. M. Paško 
navrhol, aby v tejto veci najskôr nastalo rokovanie medzi ZSL a vedením Sekcie 
športu MŠVVaŠ, aby sme si zjednotili pohľad na postavenie SAŠŠ a projektu 
Školský šport MŠVVaŠ SR. 
 Úloha: #1/08/21 
 

6. Zmluvné vzťahy 
J. Palovičová informovala, že prebehlo rokovanie s vedením TMR a.s. ohľadom 
partnerskej zmluvy medzi ZSL a TMR pre stredisko Jasná a Vysoké Tatry. 
Uviedla, že návrh dohody je obsahovo schválený, nasleduje jeho technická 
aplikácia do zmluvy a samotné schválenie z oboch strán.  Ďalej informovala 
o stretnutí s vedením ParkSnow Donovaly ohľadom návrhu zmluvy o spolupráci 
týkajúcej sa snow parku pre freestyle disciplíny park & pipe. Vedenie rezortu so 
zmluvou a jej znením principiálne súhlasí, chce však počkať na rozhodnutie FIS 
Council. Rokovania pokračujú.   
Úloha: #4/07/21 v trvaní 
 

7. Informácie Kontrolóra ZSL 
I. Boledovič podal stručnú informáciu z výsledku pracovných stretnutí, ktoré 
absolvoval v uplynulom období na MŠVVaŠ SR a odbore HKŠ. Prítomní členovia 
rokovania vzali uvedenú informáciu na vedomie. 
 
Prítomní potvrdili pôvodné rozhodnutie prezidenta J. Krajčíka, že exaktný termín 
Konferencie ZSL sa určí až po oznámení o rozhodnutí k dočasnému členstvu ZSL 
vo FIS.  
Úloha: #5/04/21 v trvaní 

8. Vzdelávanie 
M. Molotta požiadal na poslednú chvíľu o ospravedlnenie z rokovania 
z osobných dôvodov. R. Cagala uviedol, že odprezentuje ním pripravené 
podklady.   



 

 
Uznesenie: UZN VV 075/11/2021 
VV-ZSL schvaľuje návrh na Plán vzdelávania jeseň 2021 nasledovne: 
 
Kurz Inštruktor AD 1.st.   10-19. december 2021 Jasná 
Doškoľovací kurz Inštruktor AD 2. st.  19. december 2021  Jasná 
Kurz Inštruktor SNB 1. st.   10-19. december 2021 Jasná 
Doškoľovací kurz Inštruktor SNB 1. st. 11. december 2021  Zuberec 
Doškoľovací kurz Inštruktor AD 1. st. 11. december 2021  Zuberec 
Duálny kurz Inštruktor AD/SNB 1.st. 5-19. december 2021  Jasná 
Kurz Animátor lyžovania   16-19. december 2021 Krahule 
Kurz Animátor lyžovania   4-7. december 2021  Jasná 
 
Kurz rozhodca alpských disciplín  december 2021   online 
Kurz rozhodca severských disciplín  december 2021   online 
ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
Uznesenie: UZN VV 076/11/2021 
VV-ZSL schvaľuje konanie koordinačného kurzu Lektorského zboru 2021 
dňa 6-7.11.2021 v Bratislave vo formáte indoor. 
ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

9. Rôzne 
R. Cagala predstavil zoznam žiadateľov o novú registráciu za obdobie 10/2021. 
 

Uznesenie: UZN VV 077/11/2021 
VV-ZSL schvaľuje nové žiadosti fyzických a právnických osôb o členstvo 
v ZSL podané v mesiaci október 2021 bez námietky. 
ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
R. Cagala predložil na schválenie deklaráciu FIS o zákaze fluorinových voskov 
spolu so žiadosťou zo strany FIS o súhlas zväzu k pristúpeniu (príloha č.3). 
Následne sa vypracuje formálna správa do členskej základne ohľadom tejto 
záležitosti, v súlade s pokynom FIS. 
 

Uznesenie: UZN VV 078/11/2021 
VV-ZSL schvaľuje pristúpenie ZSL k deklarácii FIS o zákaze používania 
fluorinových mazív s obsahom zložky C8/PFOA.  
ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 
10. Záver 

J. Krajčík ukončil rokovanie a poďakoval prítomným za účasť a spoluprácu. 
 
Zoznam príloh: 
Príloha č.1 – prezenčná listina 



 

Príloha č.2 – pozvánka 
Príloha č.3 – FIS deklarácia C8/PFOA 
 
Predsedajúci: Ján Krajčík 
Zapisovateľ:  Radovan Cagala 
Overovatelia:  Jana Palovičová, Martin Paško  
 

 



 

 

P r e z e n č n á   l i s t i n a 
z 8. zasadnutia Výkonného výboru ZSL 

04.11.2021 v Bratislave 
 

P. Č. FUNKCIA MENO a PRIEZVISKO PODPIS 

1. Prezident Ján Krajčík  

2. Kooptovaný člen Jana Palovičová  

3. 3. člen Martin Paško  

    

4. Kontrolór ZSL Ivan Boledovič  

    

5. Predseda SR-ZSL Peter Planý  

6. Člen SR-ZSL Václav Klein  

7. Člen SR-ZSL Martin Liptaj  

    

8. Generálny sekretár ZSL Radovan Cagala  

9. Operačný riaditeľ Roman Hanzel Neprítomný 
 

10. Vedúca kancelárie Ivana Štefančová Neprítomný 

    

    

11. Hosť Michal Molotta Neprítomný 

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

    

    

 



                                                      P O Z V Á N K A      

 
Členom Výkonného výboru ZSL 
Kontrolórovi ZSL 
 
 
Bratislava, 30.10.2021 
 

Vážení členovia Výkonného výboru ZSL, členovia Správnej rady ZSL, Kontrolór ZSL 
pozývam Vás na 8. zasadnutie Výkonného výboru ZSL, ktoré sa uskutoční 

dňa 4. novembra (štvrtok) 2021 o 14:00 hod. , v rokovacej miestnosti na 3. poschodí, Ponteo 
Activity Park Rusovce, Starorímska 1a, 851 10 Rusovce. 

 
PROGRAM: 
 
1. Otvorenie 

a) Kontrola uznášaniaschopnosti, kontrola úloh a uznesení 
2.  Projekt NŠZ 
     a) Informácia  
3.  Financie  
     a) ZSL o.z. 
     b) ZSL marketing s.r.o. 
     c) Informácia k financovaniu športu  
4. Reprezentácia   
    a) Výberové konanie ŠTR AD 
    b) Nominácia SVU 2021 
5. Podujatia  
    a) Kalendár domácich podujatí  
    b) Odmena TD 
    c) Kalokagatia 2021 
6. Vzdelávanie 
    a) Plán vzdelávania jeseň-zima 21/22 
    b) Koordinačný kurz Lektorského zboru ZSL 
7. Zmluvné vzťahy 
    a) Partnerská zmluva o.z. 
8. Informácie Kontrolóra ZSL 
    a) Informácia 
    b) 3.Konferencia ZSL 
9. Rôzne 
    a) Schválenie nových registrácii 10/21 
    b) Rozhodnutie k zákazu C8 fluorinových voskov 
    c) Grafika ZSL  
10. Záver 
Podklady k vybraným bodom rokovania budú zaslané priebežne 

Pozvaní hostia:   
Členovia Správnej rady ZSL 
Michal Molotta – predseda Lektorského zboru ZSL 
 
v.r. Ján Krajčík, Prezident ZSL,  
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Prohibited fluorinated wax products – Declaration of Consent 
 
 
1. Regulation: 
 
 The EU regulation 2019/1021 (“POP regulation”) and EC regulation No. 1907/2006 

(“REACH”) prohibits production, trade and use of certain fluorinated waxes containing 
C8/PFOA. These regulations fully apply from season 2021/2022 onwards. 

 
 In addition, FIS has prohibited the use and possession of any ski waxes containing 

fluorine, without exceptions, at all FIS events (Art. 222.8 ICR) effective from season 
2022/2023 onwards.  

 
 
2. Declaration of Consent: 
 
 
 National Ski Association (NSA): …………………………………………………………….  
 
 NSA Address:   …………………………………………………………….. 
 
      …………………………………………………………….. 
 
      …………………………………………………………….. 
 
      ……………………………………………………………... 
 
  
 herewith declares on behalf of their entire personnel (e.g. officials, coaches, athletes, 

service personnel) participating in any FIS events that it has taken note of the state 
restrictions regarding the use of waxes containing fluorine and the general ban of 
fluorinated waxes by the FIS. 

 
 This means that no non-compliant products, shall be purchased, stored, applied, traded 

or otherwise used by any accredited NSA personnel at a FIS Competition. 
 
  
 
 
 

-  INTERNATIONAL SKI FEDERATION 

Blochstrasse 2 

3653 Oberhofen/Thunersee 

Switzerland  

Tel +41 33 244 61 61 

Fax +41 33 244 61 71  
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 The NSA takes also note that public authorities having jurisdiction at the site of a FIS 

Competition may, at any time and without prior notice, conduct a search of locations 
related to the Competitions and/or used by the NSA officials, team members and staff 
such as hotel rooms, rooms and containers used for ski preparation, cars, trucks, 
storage rooms and the like for non-compliant "fluorocarbon" products and confiscate wax 
samples and tools for ski preparation for further analysis. In the event of a breach of the 
afore-mentioned state regulations, the public authorities may open administrative 
proceedings and impose sanctions. 

 
The FIS is under an obligation to co-operate with the public authorities and will provide, 
upon request, information about where the skis are being prepared and other relevant 
whereabouts.  

 
The FIS reserves the right to conduct disciplinary proceedings and impose sanctions if 
NSA officials, team members or staff have been found guilty of having disregarded the 
state prohibitions regarding wax containing C8/PFOA or other prohibited compounds. 
 

 
A signed Declaration of Consent is required for the participation/accreditation at any FIS 
Competition 

 

National Ski Association:  

 

……………………………………………………  

    

 

…………………………………  ………………………………… 
President      Secretary General  
 
 
 
……………………………………………………. 
Date / Place 

 
 

Declaration of Consent acknowledged by:  
International Ski Federation, FIS 
Blochstrasse 2 
CH-3653 Oberhofen, Switzerland  
 
   
………………………………………………………….. 
Date / Place 
 
 
 
……………………………………………… ……………………………………………… 
FIS President     FIS Secretary General 
 
 


