Handbók um brettakross
(Snowboard cross).
1. Keppnin er liður í bikarmótaröð SKÍ.
2. Fylgja skal reglum um bikarmót SKÍ og þar að leiðandi reglum FIS.
3. Braut skal vera tilbúin með eins löngum fyrirvara og mögulegt er, til þess að snjórinn geti
þjappast og æfingar farið fram. Allir keppendur þurfa að fá að minnsta kosti eina (1) ferð í
fullbúinni braut áður en keppni hefst. (ICR 2704)
4. Leggja skal brautir í miðlungs brattar brekkur. Vanda skal fyrstu 80 metrana sérstaklega en
þar skal vera landslag sem skilur keppendur í sundur fyrir fyrstu beygjuna. Brautir skulu
innihalda eins mikið af taktbreytingum og stökkum (features) og mögulegt er. Ekki undir
neinum kringumstæðum skulu stökkpallar með bili ( gap jumps ) vera til staðar. (ICR 2702)
5. Notast skal við snjóbrettastangir. Ein stöng samanstendur af einum stubbi og einni svig stöng,
þríhyrningslaga flagg er strengt á milli. (ICR 2701.4)
6. Nota skal starthlið þar sem allir keppendur hafa handföng til að ýta sér af stað. Öll 4/6 hliðin
þurfa að opnast á sama tíma. Rafstýrðar opnanir á hliðum eru ekki leyfðar. (ICR 2707.1)
7. Fjórir til átta (4-8) portaverðir þurfa að vera dreifðir um brautina, fjöldi fer eftir lengd og
lögun brautar. (ICR 2705.5)
8. Allir keppendur U13 og eldri keppa á bikarmóti SKÍ í SBX. Eingöngu U15 og eldri keppa á FIS
mótum í SBX. (ICR 2011.3)
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9. Hjálmaskylda er fyrir alla keppendur. (ICR 2010.6)
Einnig er bakbrynjuskylda í SBX (ICR 2705.6)
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10. Brautir skulu vera lagðar samkvæmt reglum FIS. Bikar/FIS mót SKÍ falla undir flokk C (Level C).
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