
Pravidlo 143.11 

Text pravidla 

Ak pretekár nedodržiava ustanovenia tohto pravidla, a súčasne 

a) odmieta plniť pokyny príslušného vedúceho rozhodcu; alebo 

b) zúčastňuje sa na súťaži, 

takýto pretekár môže byť vylúčený zo súťaže. 

Výklad 

P. 143.11 určuje sankcie v prípade nerešpektovania P.143. Avšak sa očakáva, ak je to možné, aby 

príslušní rozhodcovia vyzvali a odporučili pretekárovi splniť požiadavky pravidla a oboznámili ho s 

následkami, ak tak neurobí. Ale ak pretekár nespĺňa požiadavky pravidla počas súťaže a je prakticky 

nemožné, aby ho na to rozhodca upozornil, môže alebo bude nasledovať diskvalifikácia. 

Je zodpovednosťou asistentov štartéra, úsekových rozhodcov pri bežeckých súťažiach na štadióne aj 

mimo štadióna a rozhodcov (pri súťažiach v poli) byť ostražití a nahlásiť všetky zrejmé porušenia 

pravidiel vedúcemu rozhodcovi. 

Pravidlo 144  

Text pravidla 

Lekárske vyšetrenie a pomoc 

1) Lekárske ošetrenie/vyšetrenie, alebo fyzioterapia môžu byť pretekárovi poskytnuté v priestore 

súťaženia len oficiálnymi zdravotníkmi menovanými organizátorom súťaže a zreteľne 

označenými páskou na rukáve, vestou a pod., resp. mimo priestor súťaží môže byť pretekár 

ošetrený akreditovaným zdravotným personálom družstva, ktorý bol pre tieto účely schválený 

lekárskym, resp. technickým delegátom. Lekárske ošetrenie v žiadnom prípade nesmie spôsobiť 

oneskorenie začiatku súťaže alebo zmenu poradia pretekárov v súťaži. Ošetrenie alebo pomoc 

inou osobou bezprostredne pred začiatkom súťaže, keď pretekári už opustili priestor 

zvolávateľne, alebo počas súťaže, sa považuje za nedovolenú pomoc. 

Pozn.: Súťažným sektorom, ktorý má zvyčajne i fyzické ohraničenie, sa pre tento účel rozumie 

oblasť, v ktorej súťaž prebieha a kam majú povolený prístup iba súťažiaci pretekári a oprávnené 

osoby v súlade s príslušnými pravidlami a predpismi. 

2. Vedúci rozhodca musí varovať a poučiť pretekára, ktorý prijal alebo poskytol pomoc vo vnútri 

súťažného sektora (vrátane podľa P 163.14, P 163.15, P 230.10 a P 240.8), že ho v prípade 

opakovania priestupku vylúči z účasti na pretekoch. 

Pozn.: V prípadoch podľa P 144.3 a) je možné pretekára vylúčiť zo súťaže aj bez varovania. 

 



Nedovolená pomoc 

3. Pre účely tohto pravidla sa za nedovolenú pomoc považujú nasledovné príklady nepovoleného 

konania: 

a) určovanie tempa osobami, ktoré spolu nesúťažia, alebo pretekármi, ktorí sú predbehnutí alebo 

budú predbehnutí o okruh, prípadne ak sa na pomoc použije akékoľvek technické zariadenie 

(okrem zariadení uvedených v P 144.4 d). 

b) ak pretekár má pri sebe alebo používa v súťažnom sektore video rekordér, rádio, CD, vysielačku, 

mobilný telefón alebo podobné prístroje. 

c) okrem pretekárskej obuvi vyhovujúcej ustanoveniu P 143 použitie akýkoľvek prístrojov alebo 

technológií, ktoré môže zvýšiť rozmer vybavenia nad uvedené v pravidlách alebo poskytnúť 

používateľovi výhodu, ktorú by nemal, ak by používal vybavenie, ktoré je špecifikované 

v pravidlách. 

d) použitie akejkoľvek mechanickej pomôcky, umožňujúcej pretekárovi udržiavať rovnováhu, 

pokiaľ pretekár nepreukáže, že jej použitie mu neposkytuje výhodu oproti pretekárom 

nevyužívajúcim takúto pomôcku. 

e) poskytovanie pomoci alebo poradenstva oficiálnymi funkcionármi pretekov, ak táto ich pomoc 

nevyplýva z ich oficiálnej funkcie na pretekoch (napr. trénerská pomoc, oznamovanie miesta 

odrazu, okrem signalizácie nevydareného pokusu v horizontálnych skokoch, oznamovanie času 

alebo straty na ostatných pretekárov v bežeckých disciplínach), 

f) poskytovanie fyzickej pomoci iným pretekárom (okrem pomoci postaviť sa), ktorá pomáha pri 

pokračovaní v súťaži smerom vpred. 

Dovolená pomoc 

4. Pre účely tohto pravidla sa za nedovolenú pomoc nepovažuje a je povolené: 

a) komunikácia medzi pretekármi a ich trénermi, ktorí sú mimo súťažného sektora. Na umožnenie 

tejto komunikácie a aby sa nenarušoval priestor v hľadisku, na tribúnach, v bezprostrednej 

blízkosti súťažných sektorov, by malo byť vyhradené miesto pre trénerov pretekárov. 

Pozn.: Tréneri a ďalšie osoby v prípadoch v súlade s P 230.10 a P 240.8 môžu komunikovať so 

svojimi pretekármi. 

b) fyzioterapia alebo lekárske vyšetrenie, prípadne ošetrenie v priestore súťaženia, ktoré je 

potrebné na to, aby pretekár mohol súťažiť alebo pokračovať v súťaži, za podmienok uvedených 

v P 144.1. 

c) akýkoľvek druh osobného zabezpečenia (napr. bandáž, náplasť, pás, výstuž, dýchacie pomôcky 

a pod.), ktoré je používané na ochranu pretekára z lekárskych dôvodov. Vedúci rozhodca 

v spolupráci s lekárskym delegátom má oprávnenie každý prípad overiť, ak to považuje 

za potrebné (pozri P 187.4 a P 187.5). 



d) monitor tepovej frekvencie alebo rýchlosti, prípadne krokomer, alebo podobné zariadenia, 

ktoré má pretekár pri sebe počas pretekov a používa ich pre svoju potrebu, pokiaľ takéto 

zariadenie nie je možné využiť ku komunikácii s inou osobou. 

e) sledovanie záznamu predchádzajúceho pokusu (pokusov) v súťažiach v poli, zaznamenané 

osobami, ktoré sa nenachádzajú v súťažnom sektore (pozri P 144.1 poznámka), pretekármi 

zúčastňujúcimi sa súťaží v poli. Tieto záznamy nesmú byť vnesené do súťažného sektoru, 

ktorého sa týkajú, 

f) poskytnutie prikrývky hlavy, rukavíc, obuvi, súčastí odevov pretekárom na oficiálnych staniciach 

alebo inak schválené vedúcim rozhodcom. 

Výklad 

Pravidlo 144 bolo v posledných rokoch predmetom neustálych zmien, aby reagovalo na aktuálne 

problémy realizácie atletických súťaží, rešpektovalo úlohu trénerov a spravovalo inovácie a nové 

produkty. IAAF bude pokračovať v reagovaní na nové trendy a produkty, hneď ako sa stanú bežnými 

počas podujatí a súťaží. Zmeny tohto pravidla majú slúžiť v čo najväčšej miere na uľahčenie účasti 

pretekára v súťaži, zníženie počtu zbytočných konfliktov medzi pretekármi, trénermi a rozhodcami. 

Každé z týchto pravidiel by malo byť vysvetľované v tomto duchu, s cieľom zabezpečiť rovnaké súťažné 

podmienky  pre všetkých zúčastnených. 

Pravidlo 144.3 (e) jasne stanovuje, že rozhodca nesmie asistovať pretekárom za hranicami toho, 

čo vyžaduje jeho pozícia a konkrétne uvádza ako príklad, že rozhodca nesmie poskytnúť informáciu 

o mieste odrazu v skokanských disciplínach. Výnimkou je ukázanie miesta kontaktu chodidla 

s plastelínou pri prešľape v horizontálnych skokoch. 

Pravidlo 146.5 

Text pravidla 

Ak pretekár pri súťaži v poli podá okamžite ústny protest, že jeho pokus bol vyhlásený 

za nevydarený, vedúci rozhodca podľa vlastného uváženia môže nariadiť, pokiaľ má akékoľvek 

pochybnosti, aby sa pokus odmeral a zaznamenal, aby tak boli zachované práva všetkých 

zúčastnených. 

Ak je podaný protest 

a) v prvých troch sériách pokusov niektorej z horizontálnych súťaží v poli, v ktorej súťaží viac ako 

8 pretekárov a pretekár by pri uznaní ústneho protestu týmto pokusom mohol získať právo 

ďalších pokusov, alebo 

b) v priebehu vertikálnej súťaže v poli, ak by pretekár postúpil na vyššiu výšku iba v prípade, 

že jeho protestu alebo následnému odvolaniu sa vyhovie, 

 vedúci rozhodca disciplíny môže, v prípade akýchkoľvek pochybností, povoliť pretekárovi, ktorý 

protestoval, podmienečne ďalej súťažiť v záujme ochrany práv všetkých pretekárov, ktorých sa 

to týka. 



Výklad 

V prípade, že vedúci rozhodca si je istý, že rozhodnutie rozhodcu disciplíny je správne, osobitne 

na základe jeho vlastného pozorovania alebo odporúčania od video rozhodcu, pretekár by nemal mať 

povolené pokračovať v súťaži. 

V prípade, ak sa rozhoduje, či odmerať pokus, ktorý je predmetom okamžitého ústneho protestu, 

vedúci rozhodca by mal dať pokyn: 

a) neodmerať ho, ak pravidlá boli jasne porušené, napr. v skoku do diaľky pretekár zanechal 

viditeľný odtlačok v plastelíne, alebo vo vrhačských disciplínach, ak náčinie jasne dopadlo 

mimo výseku. 

b) pokus vždy odmerať (a to ihneď, aby sa súťaž neoneskorila) v prípadoch, ak sú nejaké 

pochybnosti. 

Správne uplatnenie tohto pravidla znamená, že rozhodca s ihlicou/odrazovým hranolom vždy označí 

miesto dopadu (okrem prípadu, ak pri vrhačských disciplínach náčinie jasne dopadlo mimo výseku, a to 

aj vtedy, ak vidí zdvihnutú červenú zástavku). Okrem možnosti, že atlét môže podať okamžitý ústny 

protest, existuje aj možnosť, že rozhodca so zástavkami mohol nesprávne alebo omylom zdvihnúť 

nesprávnu zástavku. 

Pravidlo 146.6 

Text pravidla 

Výkon dosiahnutý za okolností, proti ktorým bol protest podaný alebo počas podmienečného 

pokračovania v súťaži, sa stane vydareným výkonom iba v prípade, keď protestu vyhovie vedúci 

rozhodca alebo ak jury rozhodne v prospech protestujúceho pretekára. 

Výklad 

Vzťahuje sa na všetky disciplíny, nielen na súťaže v poli. Avšak ak v súťaži v poli, ako dôsledok povolenia 

podmienečného pokračovania v súťaži, ďalší pretekár, ktorý by v inom prípade už nepokračoval 

v súťaži, pokračuje v súťaži, všetky výkony a umiestnenie tohto pretekára zostanú v platnosti bez 

ohľadu na to, či pretekár pokračujúci v súťaži podmienečne uspeje v proteste. 

Pravidlo 146.9 

Text pravidla 

Jury smie zmeniť svoje rozhodnutie, ak predložené dôkazy považuje za presvedčivé. 

Nové rozhodnutie môže byť zvyčajne urobené iba pred slávnostným ceremoniálom vyhlasovania 

víťazov príslušnej disciplíny, pokiaľ riadiaci orgán nerozhodne, že okolnosti zmenu ospravedlňujú. 

Výklad 

Za určitých okolností rozhodcovia (P. 126.2), vedúci rozhodca (P. 125.6) a jury (P. 146.9) môžu 

po uvážení zmeniť svoje rozhodnutie, ak je to ešte možné v praxi aplikovať. 


