
Kodeks zachowania dla narciarzy 
i snowboarderów 

(treść w brzmieniu z roku 2002)  
 

 

1. Wzgląd na inne osoby  
KaŜdy narciarz lub snowboarder powinien zachować się w taki sposób, aby nie 
stwarzać niebezpieczeństwa ani szkody dla innej osoby. 
 

2. Sposób jazdy na nartach i snowboardzie oraz panowanie nad prędkością 
KaŜdy narciarz lub snowboarder powinien kontrolować sposób jazdy. Powinien on 
dostosować szybkość i sposób jazdy do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy, 
warunków atmosferycznych oraz natęŜenia ruchu.  

 
3. Wybór kierunku jazdy 

Narciarz lub snowboarder nadjeŜdŜający od tyłu musi wybrać taki tor jazdy, aby nie 
spowodować zagroŜenia dla narciarzy lub snowboarderów znajdującym się przed nim.  

 
4. Wyprzedzanie  

Narciarz lub snowboarder moŜe wyprzedzać innego narciarza lub snowboardera 
z góry i z dołu, z prawej i z lewej strony pod warunkiem, Ŝe zostawi wystarczająco 
duŜo przestrzeni wyprzedzanemu narciarzowi lub snowboarderowi na wykonanie 
przez niego wszelkich zamierzonych lub niezamierzonych manewrów. 

 
5. Ruszanie z miejsca i poruszanie się w górę stoku 

Narciarz lub snowboarder, wjeŜdŜając na oznakowaną drogę zjazdu, ponownie 
ruszając po zatrzymaniu się, czy teŜ poruszając się w górę stoku, musi spojrzeć 
i w górę, i w dół stoku, aby upewnić się, Ŝe moŜe to uczynić bez zagroŜenia dla siebie 
i innych.  

 
6. Zatrzymanie na trasie 

O ile nie jest to absolutne konieczne, narciarz lub snowboarder musi unikać 
zatrzymania się na trasie zjazdu w miejscach zwęŜeń i miejscach o ograniczonej 
widoczności. Po upadku w takim miejscu narciarz lub snowboarder winien usunąć się 
z toru jazdy moŜliwie jak najszybciej. 
 

7. Podchodzenie i schodzenie na nogach 
Narciarz lub snowboarder musi podchodzić lub schodzić na nogach wyłącznie skrajem 
trasy. 

 
8. Przestrzeganie znaków narciarskich  

KaŜdy narciarz lub snowboarder winien stosować się do znaków narciarskich 
i oznaczeń tras. 

 
9. Wypadki  

W razie wypadku kaŜdy narciarz lub snowboarder winien udzielić poszkodowanym 
pomocy.  

 
10. Obowiązek ujawnienia toŜsamości  

KaŜdy narciarz, snowboarder, obojętnie czy sprawca wypadku, poszkodowany czy 
świadek musi w razie wypadku podać swoje dane osobowe.  



Ogólny komentarz dotyczący Kodeksu FIS  
(treść w brzmieniu z roku 2002)  
 
Narciarstwo oraz snowboard, tak jak wszystkie inne sporty, pociągają za sobą ryzyko.  
 
Reguły FIS naleŜy traktować jako idealny wzorzec zachowania dla odpowiedzialnego 
i ostroŜnego narciarza lub snowboardera, a ich celem jest unikanie wypadków na trasach 
narciarskich.  
 
Reguły FIS odnoszą się do wszystkich narciarzy i snowboarderów. Obowiązkiem narciarza 
lub snowboardera jest zaznajomienie się z tymi zasadami oraz ich przestrzeganie.  
 
W przypadku ich nieprzestrzegania, jeŜeli dojdzie do wypadku, zachowanie narciarza lub 
snowboardera moŜe skutkować pociągnięciem go do go do odpowiedzialności cywilnej lub 
karnej.  

Reguła 1  

Narciarze i snowboardziści odpowiedzialni są nie tylko za ich własne zachowanie, ale takŜe 
za złe działanie sprzętu, którego uŜywają. Dotyczy to równieŜ nowinek technicznych.  

Reguła 2  

Kolizje najczęściej zdarzają się z powodu nadmiernej szybkości narciarzy lub 
snowboarderów, nieopanowania nad nartami lub niezauwaŜenia innego uczestnika ruchu. 
Narciarz lub snowboarder musi być zdolny do zatrzymania się, zmiany kierunku jazdy oraz 
jazdy w zasięgu swojego wzroku. 
W miejscach zatłoczonych lub miejscach o ograniczonej widoczności narciarze 
i snowboarderzy muszą poruszać się wolno, zwłaszcza w miejscach załamania stromego 
stoku, na zakończeniu trasy oraz w okolicach wyciągów.  

Reguła 3  

Narciarstwo i snowboarding są sportami wolności ruchu, w których kaŜdy uczestnik moŜe 
poruszać się gdzie chce i w sposób jaki chce, o ile stosuje się do reguł uprawiania tych 
sportów i dostosuje jazdę na nartach i snowboardzie do swoich umiejętności oraz do 
warunków panujących na stoku.  
Narciarz lub snowboarder znajdujący się „przed” posiada pierwszeństwo. Narciarz lub 
snowboarder jadący za innym (narciarzem lub snowboarderem) w tym samym kierunku musi 
zachować odpowiednią odległość pomiędzy nim samym, a innym narciarzem lub 
snowboarderem tak, aby pozostawić jadącemu poniŜej narciarzowi czy snowboarderowi 
wystarczająco duŜo miejsca na swobodne wykonanie wszystkich swoich ruchów.  

Reguła 4  

Wyprzedzający narciarz lub snowboarder ponosi całkowitą odpowiedzialność za zakończenie 
tego manewru w taki sposób, aby nie spowodować utrudnień wyprzedzanemu narciarzowi lub 
snowboarderowi. Odpowiedzialność ta spoczywa na nim do chwili ukończenia przez niego 
manewru wyprzedzania. Zasada ta odnosi się takŜe do omijania stojących na stoku.  

Reguła 5  

Doświadczenie dowodzi, Ŝe włączenie się w ruch nowego uczestnika lub ponowne ruszanie 
po zatrzymaniu się jest przyczyną wypadków. Podstawowym nakazem bezpieczeństwa jest 
upewnienie się, czy włączenie się narciarza lub snowboardera nie spowoduje utrudnienia dla 
siebie lub innych.  



JeŜeli narciarz lub snowboarder ponownie włączył się do ruchu – nawet wolno – korzysta on 
z pierwszeństwa przyznanego w regule 3 przed szybszymi narciarzami i snowboarderami 
nadjeŜdŜającymi z góry lub z tyłu. 
 

Wprowadzenie nart carvingowych oraz snowboardów umoŜliwia ich uŜytkownikom jazdę na 
krawędziach i skręcanie w górę stoku. Ten, kto wykonuje manewr pod prąd głównego nurtu 
ruchu w dół, musi tak się zachowywać, aby nie stwarzać zagroŜenia dla siebie i innych.  

Reguła 6  

Z wyjątkiem szerokich stoków zatrzymywanie się musi następować na skraju trasy. Nikt nie 
moŜe zatrzymywać się w miejscach wąskich lub niewidocznych dla jadących z góry.  

Reguła 7  

Poruszanie się w przeciwnym kierunku stwarza nieoczekiwane zagroŜenie dla poruszających 
się w dół narciarzy i snowboarderów. 
Ślady butów wyciśnięte w śniegu mogą spowodować zagroŜenie dla narciarzy 
i snowboarderów.  

Reguła 8  

Trasy narciarskie oznaczone są w zaleŜności od stopnia ich trudności kolorami (od 
najtrudniejszych do najłatwiejszych): czarnym, czerwonym, niebieskim lub zielonym. 
Narciarz lub snowboarder posiada swobodę wyboru trasy. 
Trasy są równieŜ oznakowane innymi znakami pokazującymi kierunek lub ostrzegającymi 
przed niebezpieczeństwem lub zakończeniem trasy. Uczestnik ruchu ma obowiązek stosować 
się do znaków, np. znaku kończącego trasę lub sygnalizujące niebezpieczeństwo. Uczestnik 
ruchu narciarskiego powinien zdawać sobie sprawę z tego, Ŝe znaki umieszczono dla jego 
własnego dobra.  

Reguła 9  

Kardynalną zasadą obowiązującą wszystkich sportowców jest to, Ŝe uprawiający sport mają 
obowiązek nieść pomoc poszkodowanemu niezaleŜnie od istnienia prawnego obowiązku. 
Natychmiast naleŜy udzielić pierwszej pomocy, zawiadomić właściwe słuŜby, a miejsce 
wypadku naleŜy niezwłocznie oznakować w celu ostrzeŜenia innych narciarzy 
i snowboarderów.  
FIS wyraŜa nadzieję, Ŝe zachowanie polegające na uderzeniu w innego uczestnika ruchu 
i ucieczce z miejsca zdarzenia pociągnie za sobą taką samą odpowiedzialność karną jak 
wykroczenie drogowe oraz, Ŝe zostaną nałoŜone jednakowe kary przez wszystkie państwa, 
w których jeszcze nie obowiązuje takie ustawodawstwo.  

Reguła 10  

Świadkowie mają ogromne znaczenie dla sporządzenia pełnego i właściwego raportu ze 
zdarzenia i w związku z tym kaŜdy, kto był świadkiem musi czuć się zobowiązanym do 
udzielenia informacji.  
Raporty słuŜb ratunkowych i policji oraz zdjęcia stanowić będą istotną pomoc w ustaleniu 
odpowiedzialności cywilnej i kryminalnej.  
 



Szkoły narciarstwa, instruktorzy i przewodnicy  
1. Obowiązkiem szkół narciarskich, instruktorów i przewodników jest nauczenie 

uczniów bezpiecznej jazdy na nartach, co oznacza naukę narciarstwa oraz kodeksu 
zachowania dla narciarzy.  

 
2. Szkoły narciarstwa są odpowiedzialne za umieszczenie swoich uczniów w róŜnych 

grupach, zgodnie z poziomem, który reprezentują.  
 
3. Szkoły narciarstwa, instruktorzy i przewodnicy nie mogą zezwolić uczniom na 

podejmowanie jakiegokolwiek ryzyka, wykraczającego poza ich moŜliwości; 
w szczególności naleŜy uwzględnić warunki atmosferyczne.  

 
4. Obowiązkiem instruktorów jest przypominanie uczniom, Ŝe w czasie lekcji nie 

posiadają Ŝadnego szczególnego pierwszeństwa na trasie oraz, Ŝe przez cały czas 
zobowiązani są do przestrzegania kodeksu zachowania dla narciarzy. 

Narciarze 
Z wyjątkiem zaniedbania innych, narciarze jeŜdŜą na własne ryzyko. 
Narciarze zobowiązani są do przestrzegania przez cały czas kodeksu zachowania dla 
narciarzy.  

 


