
Pravidlo 180.1 

Text pravidla 

Skúšobné pokusy v súťažnom sektore 

Každý pretekár môže mať v súťažnom sektore pred začiatkom disciplíny skúšobné pokusy. Vo 

vrhačských disciplínach sa skúšobné pokusy vykonávajú v poradí, v ktorom sú pretekári uvedení 

v zápise, a vždy pod dohľadom rozhodcov. 

Výklad 

Kým v minulosti pravidlá určovali, že každý atlét má mať k dispozícii v súťažnom sektore dva skúšobné 

pokusy, v súčasnosti taká špecifikácia nie je. 

Kým na vrcholných podujatiach dva skúšobné pokusy zostávajú štandardnou praxou, toto sa považuje 

za minimum. Ak to umožňuje časový rozpis a niektorí alebo všetci pretekári požadujú ďalší skúšobný 

pokus, ďalšie skúšobné pokusy môžu dostať k dispozícii. 

Pravidlo 180.2 

Text pravidla 

Po začiatku súťaže pretekári nemôžu používať na cvičné účely: 

a) rozbežisko a odrazisko, 

b) žrde na skok o žrdi, 

c) náčinie, 

d) kruhy alebo vyhradený sektor na súťaž s náčiním alebo bez náčinia. 

Výklad 

Uplatnenie tohto pravidla nemá zabrániť pretekárovi byť v kontakte alebo pripravovať ním vybrané 

náčinie na pokus, ak takéto konanie neohrozuje, nespomaľuje alebo neobmedzuje ďalšieho pretekára 

alebo osobu. Je dôležité, aby rozhodcovia uplatňovali toto pravidlo primerane tak, aby zabezpečili 

efektívny priebeh súťaže a aby pretekár, ak sa tak rozhodne, mohol začať svoj pokus okamžite, ako 

začne plynúť jeho čas na začatie pokusu. 

Pravidlo 180.3 

Text pravidla 

Kontrolné značky 

a) Pri disciplínach v poli, pri ktorých sa využíva rozbežisko, môžu sa použiť kontrolné značky vedľa 

rozbežiska, okrem skoku do výšky, pri ktorom sa môžu kontrolné značky dať na rozbežisko. 

Pretekár môže použiť jednu alebo dve značky (dodané alebo schválené organizátorom súťaže), 

ktoré mu majú pomôcť pri rozbehu a odraze. Ak takéto značky nie sú k dispozícii, môže 



pretekár použiť lepiacu pásku, nie však kriedu alebo podobný materiál, ani akýkoľvek iný 

materiál, ktorý zanecháva nezmazateľnú stopu. 

b) Pre hody a vrhy, ktoré sa uskutočňujú z kruhu, pretekár môže použiť iba jednu značku. Osobná 

značka môže byť dočasne umiestnená na ploche bezprostredne za kruhom alebo pri kruhu len 

počas trvania pokusu pretekára, ktorému patrí. Umiestnenie značky nesmie prekážať pohľadu 

rozhodcov. 

 V sektore a vedľa sektoru dopadu nemôžu byť umiestnené žiadne osobné značky pretekárov. 

 Pozn.: Každá značka môže byť tvorená iba jedným kusom materiálu. 

c) Pre skok o žrdi organizátor súťaže by mal umiestniť vedľa rozbežiska vhodné a bezpečné značky 

ukazujúce vzdialenosť od „nulovej čiary“, a to od vzdialenosti 2,5 m od „nulovej čiary“ až do 

5,0 m každých 0,5 m, a od vzdialenosti 5 m od „nulovej čiary“ až do 18 m každý 1,0 m. 

d) Rozhodca musí takéhoto pretekára upozorniť, aby značku upravil alebo odstránil, 

ak nezodpovedá tomuto pravidlu. Ak tak neurobí, musí ju odstrániť rozhodca. 

 Pozn.: Závažnejšie prípady môžu byť riešené podľa P 145.2. 

Výklad 

Ak je zem mokrá, lepiaca páska môže byť prichytená k zemi pripináčikmi rôznej farby. 

Požiadavku, aby kontrolná značka pozostávala z jedného kusu, majú rozhodcovia uplatňovať 

s porozumením. Napr., ak výrobca použil pri zhotovení kontrolnej značky dva kusy spojené do 

jedného, takúto značku možno povoliť. Pretekárovi je tiež povolené umiestniť obe značky na to isté 

miesto, alebo v prípade skoku do výšky pretrhnúť svoju lepiacu pásku na niekoľko častí, a tým vytvoriť 

odlišný tvar kontrolnej značky. 

Pravidlo 180.17 

Text pravidla 

Časové ohraničenie pokusu 

Príslušný rozhodca naznačí pretekárovi, že všetko je pripravené na začatie pokusu a od toho 

okamihu začne plynúť doba, ktorú má pretekár vymedzenú na pokus. 

V skoku o žrdi začína plynúť limitná doba od okamihu, keď bola dokončená úprava stojanov podľa 

predchádzajúceho želania pretekára. Pre ďalšie zmeny nastavenia stojanov sa nepovolí žiadna 

doba navyše. 

Pretekárovi sa pokus uzná za vydarený, ak ho začal ešte pred uplynutím vymedzenej doby. 

Ak sa pretekár rozhodne pokus neabsolvovať potom, čo začala plynúť vymedzená doba na 

vykonanie pokusu, bude sa tento pokus považovať za nevydarený, hneď ako uplynie doba 

vymedzená pre tento pokus. 

Pri vykonaní pokusu musia byť dodržané ďalej uvedené doby. Pokiaľ doba nebude dodržaná 

a nepoužije sa P 180.18, bude pokus zaznamenaný ako nevydarený. 



Individuálne disciplíny 

Počet pretekárov, ktorí zostali 

v súťaži (pred prvými pokusmi 

každého pretekára) 

 

výška                          žrď                      ostatné 

Viac ako 3 

2 alebo 3 

1 

pokusy pretekára po sebe 

0,5 min.                    1 min.                    0,5 min. 

1,5 min.                    2 min.                    1 min. 

3 min.                       5 min.                    - 

2 min.                       3 min.                    2 min. 

 

Viacboje 

Počet pretekárov, ktorí zostali 

v súťaži (pred prvými pokusmi 

každého pretekára) 

 

výška                          žrď                      ostatné 

Viac ako 3 

2 alebo 3 

1 

pokusy pretekára po sebe 

0,5 min.                      1 min.                  0,5 min. 

1,5 min.                      2 min.                  1 min. 

2 min.                         3 min.                  2 min. 

2 min.                         3 min.                  2 min. 

 Pozn.1: Hodiny ukazujúce zostávajúci čas na vykonanie pokusu majú byť pre pretekára dobre 

viditeľné. Okrem toho musí rozhodca zdvihnúť žltú zástavku alebo inak signalizovať, že zostáva 

posledných 15 sekúnd z limitnej doby. 

 Pozn.2: Pri súťažiach v skoku do výšky a v skoku o žrdi sa akákoľvek zmena času vymedzeného 

na vykonanie pokusu môže uskutočniť až po zmene výšky latky okrem prípadov, keď sa jedná o čas 

špecifikovaný pre po sebe nasledujúce pokusy, ak má pretekár k dispozícii dva alebo viac po sebe 

nasledujúcich pokusov. 

 Pozn.3: Pri určení počtu pretekárov zostávajúcich v súťaži sa započítavajú i tí pretekári, ktorých 

sa môže týkať rozoskakovanie o prvé miesto. 

 Pozn.4: Pri súťaži v skoku do výšky a v skoku o žrdi, ak v súťaži ostal iba jeden pretekár (a súťaž 

vyhral), a ide o pokus o svetový rekord alebo o iný rekord, ktorý má význam pre prebiehajúcu 

súťaž, sa časový limit zvýši o jednu minútu nad časový limit určený pre pokus. 

Výklad 

Vždy by mal byť použitý systém vyvolávania pretekára na absolvovanie pokusu a tiež ďalšieho 

pretekára v poradí. Jeho použitie je nevyhnutne dôležité, ak časový limit na vykonanie pokusu je 30 



sekúnd alebo jedna minúta. Rozhodcovia tiež musia zabezpečiť, aby súťažné sektory boli plne 

prichystané na ďalší pokus predtým, ako je pretekár vyvolaný, a predtým, ako začne plynúť jeho čas 

vymedzený na vykonanie pokusu. Rozhodcovia, a špeciálne vedúci rozhodca, musia mať prehľad 

o súťažných podmienkach, keď sa rozhodujú, kedy spustiť hodiny alebo ohlásiť uplynutie časového 

limitu a zaznamenanie nevydareného pokusu. 

Špeciálne okolnosti, ktoré sa majú brať do úvahy, sú dostupnosť rozbežiska pri skoku do výšky a hode 

oštepom (keď súbežne prebiehajú preteky na bežeckom ovále), ako aj vzdialenosť, ktorú musia prejsť 

pretekári ku klietke a ku kruhu, aby mohli vykonať pokus pri hode diskom a hode kladivom. 

Pre spresnenie, časový limit 0,5 min. sa nemení v záverečnom kole pokusov pri vrhačských disciplínach 

a horizontálnych skokoch, keď v súťaži zostávajú poslední dvaja alebo traja pretekári. 

1-minútový časový limit sa uplatňuje pri vrhačských disciplínach a horizontálnych skokoch iba v tom 

prípade, ak na štart nastúpili iba dvaja alebo traja pretekári (s výnimkou prvého pokusu každého 

pretekára). 

Pravidlo 180.18 

Text pravidla 

Náhradné pokusy 

Ak sa pretekárovi z akýchkoľvek príčin prekáža pri pokuse, pokus nemôže vykonať alebo ak pokus 

nemôže byť správne zaznamenaný, príslušný vedúci rozhodca mu môže povoliť náhradný pokus 

alebo poskytnúť nový časový limit alebo jeho časť. Zmena v poradí pokusov by nemala byť 

povolená. Na vykonanie náhradného pokusu sa určí podľa okolností každého prípadu primeraný 

čas. V prípade, ak súťaž medzitým pokračuje, náhradný pokus sa musí vykonať skôr, ako sa 

uskutočnia akékoľvek ďalšie pokusy. 

Výklad 

Existuje viacero situácií, kedy je primerané poskytnúť pretekárovi náhradný pokus, vrátane situácie, 

kedy kvôli procesnej alebo technickej chybe pokus nebol odmeraný a už ho nie je možné presne 

odmerať. Takýmto situáciám by sa malo predchádzať použitím vhodného systému, vrátane 

zálohovania. Nakoľko sa však technológie používajú čoraz viac, musí byť pripravený plán opatrení na 

ošetrenie prípadov, ak sa niečo pokazí. 

Keďže zmeny v súťažnom poradí pretekárov na absolvovanie pokusu nie sú povolené (s výnimkou, ak 

sa problém neobjaví hneď a súťaž už pokračuje), vedúci rozhodca musí rozhodnúť, aký čas dostane 

pretekár k dispozícii na vykonanie náhradného pokusu, pričom by mal zvážiť špecifické okolnosti 

daného prípadu.  


