Додаток 2
ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК ДОПУСКУ ДО ВИСТУПІВ
Команда своєчасно підтвердила свою участь у змаганнях, але для проходження мандатної комісії жоден з членів делегації (представник, тренер, капітан
або спортсмен) з поважної причини не може прибути до місця проведення змагань
в день заїзду, але про це до першого засідання ГСК з представниками попередила
Головного суддю.
Якщо Головний суддя вважає, що причина несвоєчасної явки дійсно поважна, він може допустити таких спортсменів до змагань, попередивши про це інших
представників на першому спільному з ними засіданні ГСК, але при цьому:
1) якщо команда може прибути за 1,5- 2 години до старту першої команди, тоді:
- головний суддя може допустити таких спортсменів до жеребкування (під
протестом) і після подальшого проходження мандатної комісії - до виступу;
- по прибуттю представник може бути попередньо допущений до перегляду
дистанцій при наявності резерву часу у ГСК , капітан з тренером складають Заявки
на всі дистанції, а представник в цей час проходить мандатну комісію;
- якщо з боку мандатної комісії претензій немає, Головний суддя знімає допуск під протестом, а умови здачі Заявок з тактики, залишаються для них ті ж самі,
що і для інших команд;
2) якщо команда (представник) може з'явитися тільки до початку виступу першої команди на змаганнях, тобто не бере участі в жеребкуванні, тоді по відношенню до неї, в обов'язковому порядку, повинні бути введені такі обмеження:
- представник або наділений правами представника спортсмен (наприклад,
капітан) повинен прибути до початку виступу на дистанціях;
- по прибуттю представник може бути попередньо допущений для перегляду
дистанцій при наявності резерву часу у ГСК до початку стартів;
- на написання Заявок представнику виділяється не більше 1 години (незалежно від того, був чи не був він на перегляді дистанцій);
- паралельно команда повинна пройти мандатну комісію;
- всі Заявки представник самостійно або за допомогою капітана складає, не
покидаючи територію ГСК, і негайно здає;
- команди, що спізнилися, виступають першими (якщо ніхто ще не стартував) або після фінішування учасників команди, яка вже почала виступ;
3) якщо команда прибула до місця проведення змагань після початку виступів, вона може бути допущена до змагань тільки без заліку.
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