
 

 

 

 

 



1. Skokan A 
Tento skokan sa odrazil z odrazového brvna. Na základe pravidiel, tento pokus sa meria ako je znázornené na obrázku. 
 
Skokan AA 
Tento skokan sa odrazil z odrazového brvna. Odrazová čiara je predĺžená a meranie sa uskutoční kolmo smerom k predĺženej odrazovej čiare. 
 
Skokan  AAA 
Tento skokan sa odrazil z odrazového brvna, ale počas odrazu sa dotkol pôdy za odrazovou čiarou. Je to nevydarený pokus a nebude sa merať (s výnimkou ak 
pretekár podal okamžitý ústny protest). 
 
2. Skokan B 
Odrazil sa pred odrazovou doskou v bode B. Jeho pokus je vydarený a meria sa vzdialenosť k odrazovej čiare, nie k bodu B. 
 
3. Skokan C 
Tento skokan sa odrazil za odrazovým brvnom. Je to nevydarený pokus a nebude sa merať. V jasnom prípade ako je tento, ak pretekár podá okamžitý ústny 
protest, mal by byť hneď zamietnutý vedúcim rozhodcom bez odmerania. 
 
4. Skokan D 
Odrazil sa vedľa odrazového brvna, mimo rozbežiska. Jeho pokus je nevydarený a nebude sa merať. 
  
Skokan DD 
Tento skokan sa odrazil na strane odrazového brvna, ale časť jeho topánky sa dotýka brvna. Nie je žiadny dotyk s pôdou za odrazovou čiarou. Odrazová čiara 
je predĺžená a meranie sa uskutoční kolmo smerom k predĺženej odrazovej čiare. 
 
5. Skokan E 
Pri doskoku, sa jeho ľavá ruka dotkla pôdy mimo doskočiska v zóne E1, ktorá je bližšie k odrazovej čiare ako najbližšia stopa zanechaná v doskočisku. Jeho 
pokus je nevydarený a nebude sa merať. 
 
6. Skokan F 
Pri doskoku, sa jeho pravá ruka dotkla pôdy mimo doskočiska v zóne F1, ktorá je ďalej od odrazovej čiary ako stopa zanechaná v doskočisku. Jeho pokus je 
vydarený. Odrazová čiara je predĺžená a meranie sa uskutoční kolmo smerom k predĺženej odrazovej čiare. 
 
7. Skokan X 



Po doskoku, jeho prvý dotyk s okrajom doskočiska alebo so zemou mimo doskočiska pri opúšťaní doskočiska je bližšie k odrazovej čiare ako jeho najbližšia 
stopa v piesku doskočiska. Jeho pokus je nevydarený a nebude sa merať. 


