
K o m i s i a   r o z h o d c o v   S A Z 
 

SÚHRN  HLAVNÝCH  ZMIEN  PRAVIDIEL  ATLETIKY, 

KTORÉ  VOŠLI  DO  PLATNOSTI  1. NOVEMBRA  2021 

 

Tak ako je to už zaužívané dlhší čas, Svetová atletika opätovne  po dvoch rokoch vydala 

obnovenú verziu pravidiel atletiky, ktorá vstúpila do platnosti 1. novembra 2021. 

Jednou z hlavných zmien je zmiernenie pravidla, ktoré sa zaoberá behom mimo vlastnej dráhy. 

Búrlivá debata ohľadom tohto pravidla sa začala po Halových majstrovstvách sveta 

v Birminghame v marci 2018, kedy až 21 pretekárov bolo diskvalifikovaných ako následok 

porušenia tohto pravidla. 

Jednorazové porušenie tohto pravidla je teraz povolené. Avšak opakované porušenie tohto 

pravidla pretekárom alebo štafetovým družstvom v tej istej disciplíne, vrátane nasledujúcich kôl 

disciplíny, bude znamenať diskvalifikáciu . 

Boli pridané dve výnimky, kedy porušenie pravidla o behu v dráhach nepovedie k okamžitej 

diskvalifikácii: 

• 17.4.3 – jednorazové stúpenie na vnútornú čiaru v zákrute pri behu v oddelených dráhach 

a 

• 17.4.4 – jednorazové stúpenie na obrubník alebo jeho úplné prekročenie v zákrute 

pri všetkých behoch (alebo v akejkoľvek časti pretekov), ktoré sa nebežia v dráhach, 

za predpokladu, že pretekár tým nezíska žiadnu výhodu.  

Ďalšie zmeny pravidiel: 

• P 32 Súťažných pravidiel – zavedenie svetových rekordov v behu na 50 km na 

ceste,   chôdzi na 35 km na ceste a v chôdzi na 35 000 m na dráhe 

• P 11.3 Technických pravidiel – doterajšie P 11.3 zostáva nezmenené, je iba prečíslované 

na P 11.4 

• nové pravidlo P 11.3 sa teraz zaoberá podmienkami, za ktorých výkony dosiahnuté 

v krytej hale (kde dĺžka alebo iné špecifikácie zariadenia nie sú v súlade s pravidlami 

pre súťaže v krytej hale) môžu byť uznané, ako keby boli dosiahnuté na súťaži vonku.  

• P 30.1.1 Technických pravidiel – zmena posudzovania odrazu v skoku do diaľky 

a v trojskoku, ktorá mala byť pôvodne zavedená do platnosti od 1. novembra 2020. 

Za nevydarený pokus sa považuje, ak pretekár pri odraze PRETNE VERTIKÁLNU 

ROVINU odrazovej čiary ktoroukoľvek časťou chodidla/pretekárskej obuvi.  



• P 32.13 Technických pravidiel – doplnenie interpretácie pravidla, ktorá spresňuje, čo sa 

má rozumieť pod stacionárnou polohou, ktorú musí pretekár zaujať pred začatím pokusu 

vo vrhačských disciplínach. Stacionárna poloha sa týka len chodidiel pretekára. 

• P 32.14 Technických pravidiel –  rozlišuje, ktorej strany klietky sa môže náčinie dotknúť 

pri hode diskom alebo kladivom, aby bol pokus stále považovaný za vydarený. 

Ak sa disk alebo hlavica kladiva dotkne po vypustení vzdialenej strany klietky (tzn. ľavej 

strany klietky pre praváka alebo pravej strany klietky pre ľaváka), pokus bude 

považovaný za nevydarený. 

Pokiaľ sa odhodený disk alebo ktorákoľvek časť kladiva po vypustení dotkne bližšej 

strany klietky (tzn. pravej strany klietky pre praváka alebo ľavej strany klietky 

pre ľaváka) a následne dopadne do dopadiska mimo územia klietky, nepovažuje sa to 

za nevydarený pokus, pokiaľ nie je porušené iné pravidlo. 

Pozn.: Územie klietky je definované ako územie ohraničené klietkou, otáčacími panelmi 

a pomyslenou čiarou vedenou medzi koncami klietky/otáčacích panelov bližších 

k dopadisku. 

• P 54.7.3 Technických pravidiel – zavedenie 3,5 min času v trestnej zóne pre preteky 

v chôdzi na 35 km / 35 000 m. (Doteraz to boli 4 min) 

Aktualizovaná verzia pravidiel atletiky na roky 2022-23 s vyznačenými zmenami a úpravami je 

dostupná na webovej stránke SAZ v časti: členská zóna/dokumenty/komisia rozhodcov. 
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