
Pravidlo 187.2 

Text pravidla 

Okrem ďalej uvedených ustanovení všetko náčinie pre súťaže musí poskytnúť organizátor súťaže. 

Technický delegát môže na základe súťažných predpisov povoliť pretekárom použiť vlastné alebo 

dodávateľom poskytnuté náčinie, pokiaľ takéto náčinie má certifikát IAAF, bolo pred súťažou 

skontrolované a označené ako schválené organizátorom súťaže a bolo dané k dispozícii všetkým 

pretekárom. Do súťaže nebude prijaté náčinie, ktoré už je na zozname náčinia poskytnutého 

organizátorom súťaže. 

 Pozn.: Pre účely ustanovenia P 187.2 sa pojem „náčinie s certifikátom IAAF“ vzťahuje aj na 

staršie typy náčinia, ktoré dostali certifikát, ale už sa nevyrábajú. 

Výklad 

Postupne sa stáva bežným, že organizátor poskytuje menší počet náčinia ako v minulosti (prevažne 

kvôli finančným nákladom na nákup). Táto skutočnosť zvyšuje zodpovednosť technického riaditeľa 

a jeho asistentov podrobne skontrolovať všetky osobné náčinia pretekárov zaradené do súťaže tak, 

aby sa zabezpečilo, že zodpovedajú pravidlám, a že sú na zozname IAAF certifikovaných výrobkov. 

Náčinia, ktoré v súčasnosti nemajú, ale v minulosti mali certifikát IAAF, môžu byť akceptované do 

súťaže, ak sú v súlade s pravidlami.  

Pravidlo 187.12 

Text pravidla 

a) Okrem hodu oštepom je kruhový výsek označený bielymi čiarami širokými 50 mm, ktorých 

predĺžené vnútorné hrany sa pretínajú v strede kruhu. Uhol medzi čiarami je 34,92°. 

 Pozn.: Kruhový výsek so 34,92° možno vyznačiť dvoma bodmi vo vzdialenosti 20 m na čiarach 

kruhového výseku s polomerom 12 m ( 0,05 m) zo stredu kruhu (20x0,60 m). Táto vzdialenosť sa 

na každý ďalší 1 m vzdialenosti od stredu kruhu zväčšuje o 0,60 m. 

b) V hode oštepom sa kruhový výsek vyznačí 50 mm širokými bielymi čiarami, ktoré vychádzajú 

z priesečníka odhodovej čiary s bočnými čiarami rozbežiska a musia smerovať tak, že ich spätné 

predĺženie ide cez stred polomeru odhodovej čiary (Obr. 16). Tento výsek má 28,96°. 

Výklad 

Dopadisko by malo byť v rovine a dostatočne mäkké, aby rozhodcovia mohli jednoznačne 

identifikovať stopu dopadu náčinia. Povrch dopadiska by nemal umožniť, aby po odraze od podložky 

náčinie dopadlo späť do miesta dopadu, pričom by mohlo prísť k narušeniu bodu merania. 

 

 

 



Pravidlo 187.13 

Text pravidla 

Vo vrhu guľou, v hode diskom a kladivom sa náčinie vrhá alebo hádže z kruhu a pri hode oštepom 

sa hádže z rozbežiska. Keď sa vrhá alebo hádže z kruhu, pretekár musí začať pokus z pokojného 

postavenia vnútri kruhu. Pretekár sa môže dotknúť vnútornej steny obruče. Vo vrhu guľou sa môže 

dotknúť aj vnútornej steny zárazového brvna, ako je uvedené v P 188.2. 

Výklad 

Neexistuje žiadne obmedzenie, akým spôsobom alebo z akého smeru má pretekár vstúpiť do kruhu. 

Požiadavka je iba zaujatie stacionárnej polohy pretekárom vnútri kruhu predtým, ako začne 

s vykonaním pokusu. 

Pravidlo 187.14 

Text pravidla 

Pretekár má nevydarený pokus, ak počas pokusu 

a) nesprávne vypustí guľu alebo oštep iným spôsobom ako je uvedené v P 188.1 a P 193.1, 

b) potom, ako vstúpil do kruhu a začal pokus, sa dotkne ktoroukoľvek časťou tela pôdy mimo 

kruhu, horného okraja alebo hornej plochy obruče, 

 Pozn.: Pokus sa nepovažuje za nevydarený, ak tento dotyk nezrýchlil jeho pohyb a dôjde 

k nemu počas prvej otáčky a je celkom pred bielymi čiarami vyznačenými z vonkajšej strany kruhu 

v súlade s P 187.9. 

c) vo vrhu guľou sa dotkne ktoroukoľvek časťou tela horného okraja alebo hornej plochy 

zárazového brvna, 

d) v hode oštepom sa dotkne ktoroukoľvek časťou tela čiar ohraničujúcich rozbežisko alebo pôdy 

za týmito čiarami. 

 Pozn.: Pokiaľ sa odhodený disk alebo ktorákoľvek časť kladiva dotkne klietky, nepovažuje sa to 

za nevydarený pokus, pokiaľ nie je porušené iné pravidlo. 

Výklad 

Je ujasnené, že horná hrana vnútornej časti obruče a zárazového brvna sa považuje za súčasť hornej 

plochy obruče, resp. zárazového brvna. To znamená, že keď sa pretekár dotkne hornej hrany 

vnútornej časti obruče alebo zárazového brvna, pokus bude považovaný za nevydarený. 

Poznámka k pravidlu 187.14(b) platí pri použití rotačných techník pretekármi vo vrhu guľou, hode 

diskom a kladivom. Mala by byť chápaná nasledovne: náhodný dotyk hornej plochy obruče alebo 

podložky mimo zadnej časti kruhu počas prvej otočky by nemal byť považovaný za porušenie pravidla. 

Avšak ak takýto dotyk zrýchli pohyb pretekára, tento dotyk sa považuje za porušenie pravidiel a pokus 

bude považovaný za nevydarený. 



Pravidlo 187.15 

Text pravidla 

Ak počas pokusu nedošlo k porušeniu predchádzajúcich pravidiel, pretekár môže prerušiť začatý 

pokus, položiť náčinie do kruhu alebo vedľa neho, prípadne na rozbežisko alebo vedľa neho, 

a môže opustiť kruh a rozbežisko. 

 Pozn.: Doba medzi prerušením pokusu a začiatkom opakovaného pokusu sa zaráta do limitnej 

doby, ktorá je povolená na prípravu pokusu podľa P 180.17. 

Výklad 

V tomto prípade neexistujú žiadne obmedzenia, akým spôsobom alebo akým smerom pretekár opustí 

kruh alebo rozbežisko, ak sa rozhodne prerušiť pokus. Jedinou požiadavkou je, aby pritom neboli 

porušené žiadne pravidlá. 

Pravidlo 187.16 

Text pravidla 

Pokus je nevydarený, keď sa guľa, disk, hlava kladiva, alebo hlavica oštepu pri prvom dopade na 

zem dotkne čiary vymedzujúcej sektor alebo zeme, prípadne akéhokoľvek predmetu (okrem klietky 

podľa P 187.14), za vonkajšou stranou čiary vymedzujúcej sektor. 

Výklad 

Treba si všimnúť, že pre výklad tohto pravidla poloha rukoväte a drôtu kladiva nie je podstatná. 

Rozhodujúcou je poloha hlavice kladiva. Napr., ak sa drôt pri dopade dotýka čiary vymedzujúcej 

sektor alebo podložky mimo sektoru, nehrá to úlohu, ak hlavica kladiva dopadla správne. To isté platí 

pre určenie bodu, z ktorého sa meranie uskutoční podľa pravidla 187.20a 

Pravidlo 187.17b 

Text pravidla 

b) pri hode oštepom musí byť pri opustení rozbežiska prvý dotyk pretekára s rovnobežnými 

čiarami alebo pôdou mimo čiar taký, že pretekár neprekročí odhodovú čiaru, ani čiary, ktoré sú 

predĺžením odhodovej čiary a sú kolmo k rovnobežným čiaram rozbežiska. 

 Keď oštep dopadne na zem, pretekár smie opustiť prednú časť rozbežiska vymedzenú 

odhodovým oblúkom a čiarou vyznačenou 4,0 m pred odhodovým oblúkom smerom dozadu. 

Táto čiara môže byt daná i teoretickou spojnicou dvoch bodov vyznačených vedľa bočných čiar 

rozbežiska. 

 Ak je pretekár v momente dopadu oštepu vo vymedzenom území a potom opustí toto územie 

je považovaný jeho odchod z rozbežiska za správny. 

 



Výklad 

Druhý a tretí odsek v pravidle 187.17(b) slúžia na urýchlenie rozhodovacieho procesu a nie na 

vytvorenie ďalšej možnosti označenia pokusu za nevydarený. Účelom čiary (alebo značiek na okraji 

rozbežiska) vo vzdialenosti 4 m pred odhodovým oblúkom je iba umožniť rozhodcovi zdvihnúť bielu 

zástavku a začať meranie pokusu hneď ako sa pretekár premiestni za túto čiaru (tak isto, ako by 

postupoval, ak pretekár opustil rozbežisko správne). Jedinou požiadavkou je, že neexistuje žiadny 

dôvod na označenie pokusu za nevydarený, a že náčinie dopadlo skôr ako rozhodca zdvihne bielu 

zástavku.   

V osobitnom prípade, ak pretekár počas rozbehu neprekročí 4 metrovú značku, rozhodca môže 

zdvihnúť zástavku hneď po dopade náčinia. 

Pravidlo 187.20 

Text pravidla 

Meranie každého vrhu alebo hodu sa vykoná ihneď po každom vydarenom pokuse (alebo ihneď po 

podaní okamžitého ústneho protestu podľa P 146.5): 

a) od najbližšej stopy dopadu gule, disku a hlavice kladiva k vnútornej hrane obruče pozdĺž 

priamky vedenej od stopy zanechanej náčiním k stredu kruhu; 

b) pri hode oštepom od miesta, kde sa hlavica oštepu po prvý raz dotkla pôdy k vnútornej hrane 

odhodovej čiary pozdĺž priamky, vedenej od dopadu hlavice oštepu k stredu polomeru 

odhodovej čiary. 

Výklad 

Ak neprišlo k porušeniu pravidiel, každý pokus musí byť odmeraný bez ohľadu na jeho dĺžku. Dĺžka 

ďalších pokusov môže byť rozhodujúca pri určovaní poradia v prípade rovnosti najdlhších, v prípade 

potreby aj ďalších najdlhších pokusov. Nevydarený pokus sa nemeria, s výnimkou, keď je uplatnené 

pravidlo 146.5 (protest). Alternatívne praktiky by mali rozhodcovia používať veľmi diskrétne a iba vo 

veľmi výnimočných situáciách. 

Ak sa nepoužíva video meranie, pre každý vydarený pokus by mala byť zapichnutá ihlica vo vertikálnej 

polohe na mieste, kde náčinie zanechalo odtlačok v dopadisku najbližšie k odhodovej čiare. Ihlica by 

mala byť prevlečená cez očko oceľového pásma tak, že nula je na mieste dopadu. Pásmo treba 

natiahnuť horizontálne tak, aby nebolo položené na vyvýšenej podložke. 

Pravidlo 188 

Text pravidla 

Súťaž 

1. Guľa sa vrhá od pleca len jednou rukou. Len čo pretekár zaujme v kruhu základné postavenie, 

aby začal pokus, guľa sa musí dotýkať krku alebo brady, alebo musí byť v ich tesnej blízkosti. 



Pretekár nesmie pri pokuse spustiť ruku z tejto polohy počas celého vrhu. Guľa sa nesmie 

dostať za rovinu pliec. 

 Pozn.: Techniky, pri ktorých pretekár robí premet alebo podobné obraty nie sú povolené. 

Zárazové brvno 

2. Zárazové brvno je natreté bielou farbou. Je zhotovené z dreva alebo iného vhodného materiálu 

v tvare oblúka, a to tak, že jeho vnútorná stena je zhodná – lícuje s vnútorným okrajom obruče 

a je kolmá na plochu kruhu. Brvno je umiestnené v strede medzi čiarami dopadiska (Obr.12) 

a je zhotovené tak, aby mohlo byť pevne pripojené k zemi. 

3. Šírka brvna na jeho koncoch je 0,30 m a v strede 0,112 m. Na vnútornej strane je dlhé 1,21 m ( 

0,01 m) a vysoké je 0,10 m ( 0,008 m) od roviny vnútrajška kruhu, priľahlej k brvnu. (Obr.17). 

 

Guľa 

4. Guľa je z masívneho železa, z mosadze alebo iného kovu, ktorý nie je mäkší ako mosadz, alebo 

má z takého kovu obal naplnený olovom alebo iným materiálom. Guľa musí mať guľovitý tvar 

a jej povrch musí byť hladký. 

 Informácia pre výrobcov: Zdrsnenie povrchu gule musí byť menej ako 1,6 m a hladkosť 

povrchu musí byť označená číslom 7 alebo menej. 

5. Guľa musí mať túto hmotnosť a rozmery pre jednotlivé kategórie: 

Guľa 

Minimálna hmotnosť pre dodanie na súťaž 

a pre uznanie rekordu (v kg) 3,000 4,000 5,000 6,000 7,260 

Informácia pre výrobcov: 

Max. a min. hmotnosť pre dodanie gule 

na súťaž (v kg) 

3,005 

3,025 

4,005 

4,025 

5,005 

5,025 

6,005 

6,025 

7,265 

7,285 



Najmenší priemer (v mm) 

Najväčší priemer (v mm) 

85 

110 

95 

110 

100 

120 

105 

125 

110 

130 

 

Výklad 

Tím rozhodcov pre vrh guľou  

Pre vrh guľou je odporúčané nasledujúce umiestnenie rozhodcov: 

1 Vedúci rozhodca (referee), ktorý sleduje celý priebeh disciplíny. 

2-3 Dvaja rozhodcovia, ktorí kontrolujú, či sa vrh vykonal správne a merajú pokus. Jeden z nich má 

dve zástavky – bielu na označenie vydareného pokusu a červenú, ak je pokus nevydarený. Pri 

meraní pokusu sa odporúča, aby rozhodca stál v kruhu s červenou zástavkou v ruke, kým sa 

náčinie vracia a dopadisko nie je voľné. Na tento účel môže byť namiesto toho umiestnený 

v kruhu kužeľ. (V niektorých súťažiach túto pozíciu vykonáva vrchník.) Ak sa nepoužíva elektro-

optické meranie, druhý rozhodca ťahá pásmo cez stred kruhu. 

4 Rozhodca, ktorý okamžite po dopade označuje miesto dopadu ihlicou a určuje tým miesto, od 

ktorého sa meria pokus. 

5 Rozhodca umiestňuje odrazový hranol alebo meracie pásmo na miesto, kde bola umiestnená 

ihlica a presvedčí sa, že „0“ je na mieste merania dopadu náčinia.  

6 Rozhodca zodpovedný za zber a návrat náčinia do stojanu alebo ich položenie na vratnú 

konštrukciu. 

7 Rozhodca zodpovedný za stojan s náčiním. 

8 Rozhodca – zapisovateľ, zaznamenáva pokusy a vyvoláva pretekára  (aj nasledujúceho pretekára 

v poradí). 

9 Rozhodca zodpovedný za ukazovateľ. 

10 Rozhodca zodpovedný za pretekárov. 

11 Rozhodca zodpovedný za hodiny ukazujúce atlétom zostávajúci čas na začatie pokusu. 

Pozn. 1. 

Takéto je tradičné rozmiestnenie rozhodcov. Na vrcholných podujatiach, na ktorých sa používajú 

elektronické zobrazovacie tabule a data systém, sú potrebné špeciálne vyškolené osoby. Na 

spresnenie – v takomto prípade priebeh aj bodovanie súťaže v poli sledujú zapisovateľ aj data 

systém. 

Pozn. 2. 

Rozhodcovia a náčinie musia byť umiestnené tak, aby neprekážali atlétom a neblokovali výhľad 

divákom. 



 

Pravidlo 189 

Text pravidla 

Disk 

1. Teleso disku môže byť plné alebo duté a je vyrobené z dreva alebo iného vhodného materiálu 

s kovovou obrubou, ktorej hrana je zaguľatená. Zaguľatenie hrany je v priereze kruhovité 

s polomerom približne 6 mm. Do stredu strán disku môžu byť zapustené kruhové kovové 

dosky. Disk môže byť vyrobený aj bez kovových dosiek, ak je príslušná časť rovná a ak rozmery 

a hmotnosť náčinia zodpovedajú požadovaným údajom. Obe strany disku musia byť rovnaké 

a nesmú mať zárezy, výčnelky alebo ostré hrany. Strany sa priamočiaro zužujú od miesta 

vzdialeného 25-28,5 mm od stredu kruhu k začiatku zakrivenia obruče disku. Profil disku musí 

byť upravený tak, že od okraja zaoblenej obruby sa hrúbka disku musí pravidelne zvyšovať až 

po maximálnu hrúbku D. Maximálna hodnota musí byť dosiahnutá vo vzdialenosti 25-28,5 mm 

od osi Y disku. Od tohto miesta až k osi Y zostáva hrúbka disku rovnaká. Horná a spodná strana 

disku musia byť zhodné a disk musí byť symetrický k osi Y. 

 Disk, vrátane obruby, nesmie mať žiadne nerovnosti a jeho povrch musí byť hladký (pozri P 

188.4) a po celej ploche rovnaký. (Obr. 18) 

 

2. Disk musí mať túto hmotnosť a rozmery pre jednotlivé kategórie: 

Disk 

Minimálna hmotnosť pre dodanie na súťaž 

a pre uznanie rekordu (v kg) 

 

1,000 

 

1,500 

 

1,750 

 

2,000 

Informácia pre výrobcov: 

Rozsah hmotnosti pre dodanie na súťaž (v 

kg) 

 

1,005 

1,025 

 

1,505 

1,525 

 

1,755 

1,775 

 

2,005 

2,025 

Vonkajší priemer najmenší 

Kovovej obruby (v mm): najväčší 

180 

182 

200 

202 

210 

212 

219 

221 

Priemer rovnej najmenší 

Stredovej plochy (v mm) najväčší 

50 

57 

50 

57 

50 

57 

50 

57 



Hrúbka v strede najmenšia 

disku v (mm) najväčšia 

37 

39 

38 

40 

41 

43 

44 

46 

Hrúbka obruby najmenšia 

(v mm, 6 mm od obruby) najväčšia 

12 

13 

12 

13 

12 

13 

12 

13 

 

Výklad 

Tím rozhodcov pre hod diskom 

1 Vedúci rozhodca (referee), ktorý sleduje celý priebeh disciplíny. 

2-3 Dvaja rozhodcovia, ktorí kontrolujú, či sa hod vykonal správne a merajú pokus. Jeden z nich má 

dve zástavky – bielu na označenie vydareného pokusu a červenú, ak je pokus nevydarený. Pri 

meraní pokusu sa odporúča, aby rozhodca stál v kruhu s červenou zástavkou v ruke, kým sa 

náčinie vracia a dopadisko nie je voľné. Na tento účel môže byť namiesto toho umiestnený 

v kruhu kužeľ. (V niektorých súťažiach túto pozíciu vykonáva vrchník.) Ak sa nepoužíva elektro-

optické meranie, druhý rozhodca ťahá pásmo cez stred kruhu.  

4 Rozhodca, ktorý po dopade okamžite ihneď označuje miesto dopadu ihlicou, odkiaľ sa dĺžka 

pokusu bude merať. Ak náčinie dopadne mimo výseku, buď tento rozhodca alebo rozhodca s 

odrazovým hranolom – ten ktorý z nich je bližšie k čiare – má komunikovať túto skutočnosť 

vystretými rukami v rozpažení. Nie je potrebné platný vydarený dopad komunikovať gestom.   

5 Rozhodca umiestňuje odrazový hranol alebo meracie pásmo na miesto, kde bola umiestnená 

ihlica a presvedčí sa, že „0“ je na mieste merania dopadu náčinia. 

6 Jeden alebo viac rozhodcov alebo asistentov je zodpovedných za zber a návrat náčinia do 

stojanu, alebo jeho uloženie do „autíčka“. Ak sa používa pásmo, jeden z týchto rozhodcov alebo 

asistentov je zodpovedný, že pásmo je natiahnuté. 

7 Rozhodca zodpovedný za stojan s náčiním. 

8 Rozhodca – zapisovateľ, zaznamenáva pokusy a vyvoláva pretekára  (aj nasledujúceho pretekára 

v poradí). 

9 Rozhodca zodpovedný za ukazovateľ. 

10 Rozhodca zodpovedný za pretekárov. 

11 Rozhodca zodpovedný za hodiny ukazujúce atlétom zostávajúci čas na začatie pokusu. 

Pozn. 1. 

Takéto je tradičné rozmiestnenie rozhodcov. Na vrcholných podujatiach, na ktorých sa používajú 

elektronické zobrazovacie tabule a data systém, sú potrebné špeciálne vyškolené osoby. Na 

spresnenie – v takomto prípade priebeh aj bodovanie súťaže v poli sledujú zapisovateľ aj data 

systém. 

Pozn. 2. 



Rozhodcovia a náčinie musia byť umiestnené tak, aby neprekážali atlétom a neblokovali výhľad 

divákom. 

Pozn.  3.   

Treba vyhradiť miesto na umiestnenie indikátora rýchlosti a smeru vetra. 

Pravidlo 190.3 

Text pravidla 

Klietka by mala mať pôdorys v tvare U, ako je to uvedené v pláne na obrázku. Šírka roztvorenia 

klietky vo vzdialenosti 7 m od stredu kruhu je 6 m – merané medzi vnútornými okrajmi sieťovania 

klietky. Sieťové dielce by mali byť vysoké v najnižšom mieste min. 4 m a 6 m vo vzdialenosti do 3 m 

od okraja klietky po oboch stranách (v platnosti od 1.januára 2020). 

Konštrukcia by mala byť navrhnutá a postavená tak, aby disk nemohol prejsť spojmi v klietke, 

sieťou a ani popod sieťové dielce. 

 Pozn.1: Ochranné panely alebo ochranná sieť musia byť umiestnené vo vzdialenosti najmenej 3 

m od stredu kruhu. 

 Pozn.2: Inovačné konštrukcie, ktoré poskytujú rovnakú ochranu a nezväčšujú nebezpečný 

priestor v porovnaní s tradičnými konštrukciami, môžu získať certifikát IAAF. 

 Pozn.3: Bočné steny klietky, najmä pozdĺž dráhy, môžu byť predĺžené alebo zvýšené 

na zlepšenie bezpečnosti pretekárov súťažiacich v priebehu súťaže v hode diskom na atletickej trati. 

Výklad 

Sieť musí byť pripevnená takým spôsobom, aby šírka otvoru bola rovnaká v každej výške siete. 

Toto isté platí pre sieťové dielce pri hode kladivom umiestnené podľa P 192.4 (pozn. ii) 

Pravidlo 191 

Text pravidla 

Súťaž 

1. Pretekár môže v základnom postavení položiť hlavicu kladiva na zem vnútri kruhu alebo mimo 

neho, ale skôr, ako začne roztáčať kladivo alebo začne s otočkami. 

2. Za nevydarený hod sa nepovažuje, ak sa hlavica kladiva dotkne pôdy vo vnútri, resp z vonkajšej 

strany kruhu, alebo horného okraja železnej obruče kruhu. Pretekár môže pokus zastaviť a 

znovu začať pokiaľ pri tejto činnosti neporuší iné pravidlo. 

3. Ak sa počas hodu alebo už vo vzduchu kladivo roztrhne, nepovažuje sa to za nevydarený pokus, 

ak sa všetko vykonalo podľa pravidiel. Ak pritom pretekár stratí rovnováhu a poruší niektoré 

z ustanovení tohto pravidla, nezaráta sa pokus ako nevydarený. V oboch prípadoch by mal byť 

pretekárovi udelený náhradný pokus. 



Kladivo 

4. Kladivo pozostáva z troch častí: z kovovej hlavice, drôtu a rukoväti. 

5. Hlavica musí byť z masívneho železa, mosadze alebo iného kovu, ktorý nie je mäkší ako 

mosadz, alebo má z takého kovu obal naplnený olovom alebo iným pevným materiálom. 

Ťažisko hlavice nesmie byť od stredu hlavice viac ako 6 mm. To znamená, že hlavica 

bez rukoväti a drôtu sa musí udržať v rovnováhe na vodorovnom guľatom otvore s ostrými 

hranami s priemerom 12 mm (Obr. 21). Ak sa použije výplň, musí byť v obale uložená tak, aby 

nebola pohyblivá a ťažisko hlavice musí spĺňať podmienku rovnováhy. 

6. Drôt musí byť z jedného neporušeného a rovného kusa z pružnej ocele s priemerom najmenej 3 

mm a musí byť taký, aby sa pri hode nemohol podstatne predĺžiť. Drôt môže mať na jednom 

alebo obidvoch koncoch slučku na upevnenie. Drôt musí byť spojený s hlavicou obrtlíkom, 

ktorý môže mať guľôčkové ložisko. 

7. Rukoväť musí byť tuhá, bez kĺbových spojení. Jej celkové pretvorenie (deformácia) rukoväte 

zaťaženej silou 3,8 kN nesmie presiahnuť 3 mm. Rukoväť musí byť k drôtu pripevnená slučkou 

tak, aby sa jeho posunom v držadle celková dĺžka kladiva nemohla predĺžiť. Rukoväť musí mať 

symetrickú konštrukciu a v mieste úchopu môže byť rukoväť rovná alebo v tvare oblúka. (Obr. 

20) 

 Minimálna sila pre zlomenie rukoväte musí byť 8 kN (800 kg). 

 Pozn.: Sú povolené aj iné tvary rukoväte, ak zodpovedajú zneniu pravidla. 

8. Kladivo musí mať túto hmotnosť a rozmery pre jednotlivé kategórie: 

Celková konštrukcia kladiva  

Minimálna hmotnosť pre dodanie na súťaž 

a pre uznanie rekordu (v kg) 3,000 4,000 5,000 6,000 7,260 



Informácia pre výrobcov: 

Rozsah hmotnosti pre dodanie na súťaž (v kg) 

3,005 

3,025 

4,005 

4,025 

5,005 

5,025 

6,005 

6,025 

7,265 

7,285 

Dĺžka kladiva od vnútornej 

strany rukoväti (v mm)   najväčšia 1195 1195 1120 1215 1215 

Priemer hlavice (v mm)               najmenší 

                                                        najväčší 

85 

100 

95 

110 

100 

120 

105 

125 

110 

130 

 

Pozn.: Celková hmotnosť náčinia je tvorená hmotnosťou hlavice, drôtu a rukoväte. 

Výklad 

Tím rozhodcov pre hod kladivom 

1 Vedúci rozhodca (referee), ktorý sleduje celý priebeh disciplíny. 

2-3 Dvaja rozhodcovia, ktorí kontrolujú, či sa hod vykonal správne a merajú pokus. Jeden z nich má 

dve zástavky – bielu na označenie vydareného pokusu a červenú, ak je pokus nevydarený. Pri 

meraní pokusu sa odporúča, aby rozhodca stál v kruhu s červenou zástavkou v ruke, kým sa 

náčinie vracia a dopadisko nie je voľné. Na tento účel môže byť namiesto toho umiestnený 

v kruhu kužeľ. (V niektorých súťažiach túto pozíciu vykonáva vrchník.) Ak sa nepoužíva elektro-

optické meranie, druhý rozhodca ťahá pásmo cez stred kruhu.  

4 Rozhodca, ktorý po dopade okamžite označuje miesto dopadu, odkiaľ sa dĺžka pokusu bude 

merať. Ak náčinie dopadne mimo výsek, buď tento rozhodca alebo rozhodca s odrazovým 

hranolom – ten ktorý je bližšie k čiare - má komunikovať túto skutočnosť vystretými rukami 

v rozpažení. Platný dopad náčinia nie je potrebné komunikovať gestom . 

5 Rozhodca umiestňuje odrazový hranol alebo meracie pásmo na miesto, kde bola umiestnená 

ihlica a presvedčí sa, že „0“ je na mieste merania dopadu náčinia. 

6 Jeden alebo viac rozhodcov alebo asistentov je zodpovedných za zber a návrat náčinia do 

stojanu, alebo jeho uloženie do „autíčka“. Ak sa používa pásmo, jeden z týchto rozhodcov alebo 

asistentov je zodpovedný, že pásmo je natiahnuté. 

7 Rozhodca zodpovedný za stojan s náčiním. 

8 Rozhodca – zapisovateľ, zaznamenáva pokusy a vyvoláva pretekára (aj nasledujúceho pretekára 

v poradí). 

9 Rozhodca zodpovedný za ukazovateľ. 



10 Rozhodca zodpovedný za pretekárov. 

11 Rozhodca zodpovedný za hodiny ukazujúce atlétom zostávajúci čas na začatie pokusu. 

Pozn. 1 

Takéto je tradičné rozmiestnenie rozhodcov. Na vrcholných podujatiach, na ktorých sa používajú 

elektronické zobrazovacie tabule a data systém, sú potrebné špeciálne vyškolené osoby. Na 

spresnenie – v takomto prípade priebeh aj bodovanie súťaže v poli sledujú zapisovateľ aj data 

systém. 

Pozn. 2 

Rozhodcovia a náčinie musia byť umiestnené tak, aby neprekážali atlétom a neblokovali výhľad 

divákom. 

 

Pravidlo 193. 1 - PLATÍ PRE HOD OŠTEPOM 

Text pravidla 

Súťaž 

a) Pretekár musí oštep držať jednou rukou za vinutie. Hádzať sa musí ponad plece alebo ponad 

rameno hádžucej ruky a nesmie sa vrhnúť ani mrštiť. Neortodoxné techniky sú zakázané. 

b) Hod je vydarený len vtedy, keď sa kovová hlavica oštepu dotkne zeme skôr, ako hociktorá iná 

časť oštepu. 

c) Od okamihu, keď pretekár začal pokus, až do okamihu, keď vypustil oštep do vzduchu, nesmie 

sa celkom otočiť tak, že sa obráti chrbtom k odhodovej čiare. 

Výklad 

Predchádzajúci odkaz v pravidlách na hrot oštepu bol odstránený a nahradený všeobecným názvom 

hlavica. Tvar hlavice môže mať niekoľko variácií, čo sťažuje presnú charakteristiku hrotu. Na základe 

tejto zmeny má rozhodca k dispozícii väčší priestor, ktorý mu pomáha rozhodnúť, či oštep dopadol 

správne podľa P 187.16 a 193.1(b) a na presnú identifikáciu miesta, z ktorého sa meranie uskutoční 

podľa P 187.20(b). 

Avšak princíp zostáva taký istý ako predtým. Oštep musí dopadnúť pod istým uhlom, aj keď malým, 

aby bol hod vydarený. Dopady na plochu, alebo pri prvom kontakte s podložkou koncom („chvostom“) 

oštepu sú vždy odmávané červenou zástavkou. 

 

Tím rozhodcov pre hod oštepom  

1 Vedúci rozhodca (referee), ktorý sleduje celý priebeh disciplíny. 

2-3 Dvaja rozhodcovia, ktorí kontrolujú, či sa hod vykonal správne a merajú pokus. Jeden z nich má 

dve zástavky – bielu na označenie vydareného pokusu a červenú, ak je pokus nevydarený. Pri 

meraní pokusu sa odporúča, aby rozhodca stál na rozbežisku s červenou zástavkou v ruke, kým 



sa náčinie vracia a dopadisko nie je voľné. Na tento účel môže byť namiesto toho umiestnený na 

rozbežisku kužeľ. (V niektorých súťažiach túto pozíciu vykonáva vrchník.) Ak sa nepoužíva 

elektrooptické meranie, druhý rozhodca má natiahnuť a držať pásmo tak, aby prechádzalo cez 8 

m bod umiestnený a označený v osi rozbežiska. 

4 Jeden alebo dvaja rozhodcovia, ktorí  po dopade označia miesto dopadu náčinia, odkiaľ sa dĺžka 

pokusu bude merať. Ak náčinie dopadne mimo výsek, buď tento rozhodca alebo rozhodca s 

odrazovým hranolom – ten ktorý je bližšie k čiare – má komunikovať túto skutočnosť vystretými 

rukami v rozpažení. Primeraný signál je tiež potrebný na signalizáciu, ak oštep nedopadol tak, že 

hlavica sa dotkla plochy dopadiska prvá. Odporúča sa iná forma signálu ako červená zástavka. 

Platný dopad nie je potrebné komunikovať gestom.   

5 Rozhodca umiestňuje odrazový hranol alebo meracie pásmo na miesto, kde bola umiestnená 

ihlica a presvedčí sa, že „0“ je na mieste merania dopadu náčinia. 

6 Jeden alebo viac rozhodcov alebo asistentov je zodpovedných za zber a návrat náčinia do 

stojanu, alebo jeho uloženie do „autíčka“. Ak sa používa pásmo, jeden z týchto rozhodcov alebo 

asistentov je zodpovedný, že pásmo je natiahnuté. 

7 Rozhodca zodpovedný za stojan s náčiním. 

8 Rozhodca – zapisovateľ, zaznamenáva pokusy a vyvoláva pretekára (a nasledujúceho pretekára 

v poradí). 

9 Rozhodca zodpovedný za ukazovateľ. 

10 Rozhodca zodpovedný za pretekárov. 

11 Rozhodca zodpovedný za hodiny ukazujúce atlétom zostávajúci čas na začatie pokusu. 

Pozn. 1 

Takéto je tradičné rozmiestnenie rozhodcov. Na vrcholných podujatiach, na ktorých sa používajú 

elektronické zobrazovacie tabule a data systém, sú potrebné špeciálne vyškolené osoby. Na 

spresnenie – v takomto prípade priebeh aj bodovanie súťaže v poli sledujú zapisovateľ aj data 

systém. 

Pozn. 2 

Rozhodcovia a náčinie musia byť umiestnené tak, aby neprekážali atlétom a neblokovali výhľad 

divákom. 

Pozn. 3 

Treba vyhradiť miesto na umiestnenie indikátora rýchlosti a smeru vetra. 

 


