
 

 

 

                                        Kategória……….....             Finále(A,B), finálový beh číslo........      
Disciplína.………                  

Rozbeh číslo……                  Meno rozhodcu ……………………           

Semifinále číslo.......               

                                                Podpis rozhodcu……………………           

 

                                        Hlásenie úsekového rozhodcu 
Pretekár štartovné číslo................. alebo dráha:………. 

TP 17.2 2  Strkanie alebo bránenie – označenie na dráhe + popis incidentu na opačnej strane hlásenia 

TP 17.3.1  Beh v pridelených dráhach – nebeží v pridelenej dráhe od štartu po cieľ 

TP 17.3.2  Beh alebo časť behu, kde sa nebeží v dráhach – pretekár bežiaci v zákrute stúpi na  

                  alebo prekročí obrubník alebo čiaru oddeľujúcu bežeckú dráhu od vnútornej plochy 

TP 17.4     získanie výhody pri porušení pravidla o behu v dráhach 

TP 17.5.1  800m – opustenie dráhy pred čiarou zbiehania 

TP 17.5.2  Delený štart – pretekár z vonkajšej skupiny sa pripojí k atlétom štartujúcim z obvykle  

                  štartovnej čiary pred čiarou zbiehania 

TP.17.6      Pretekár pokračuje v súťaži ďalej potom ako dobrovoľne opustí dráhu 

Prekážky 

TP 22.6     Pri prekážkovom behu pretekár nebežal počas celých pretekov vo svojej dráhe alebo        

                  neprekonal všetky prekážky 

TP 22.6.1  Vedenie chodidla alebo nohy pod vodorovnou úrovňou hornej hrany priečky 

TP 22.6.2  Zhodenie prekážky alebo posunutie niektorej prekážky rukou, telom alebo prednou 

                   časťou švihovej nohy 

TP 22.6.3  Priamo alebo nepriamo zhodenie alebo posunutie prekážky vo svojej alebo v inej dráhe 

                  tak, že to ovplyvní regulárnosť súťaže 

Steeplechase 

TP 23.7      Neprekonanie vodnej priekopy alebo ktorejkoľvek prekážky 

TP 23.7.1   Stúpenie vedľa vodnej priekopy 

TP 23.7.2   Vedenie nohy v okamihu prekonávania prekážky pod vodorovnou úrovňou jej hornej 

                   hrany 

Štafety 

TP 24.5   Nedržanie štafetového kolíka počas celého úseku v ruke 

TP 24.5   Nosenie rukavíc alebo použitia látky pre lepšie držanie 

TP 24.6   Nezdvihnutie štafetového kolíka pretekárom, ktorému vypadol 

TP 24.6   Po zdvihnutí kolíka sa pretekár nevráti na rovnaké miesto, kde mu vypadol a tým si 

                skráti trať 

TP 24.7   Neodovzdanie kolíka v odovzdávacom území. 

TP 24.8   Nezotrvanie pretekára v priebehu odovzdania a po odovzdaní vo vlastnej dráhe a tým  

                prekážanie pretekárovi v inej dráhe 

TP 24.9   Počas pretekov zobranie alebo  zdvihnutie kolíka iného družstva 

TP 24.10 Beh viac ako jedného úseku jedným pretekárom 

TP 24.13/14/15/16.1 Opustenie vlastnej dráhy pred čiarou zbiehania 

TP 24.19  Rozbeh mimo odovzdávacieho územia 

TP 24.20  Pretekár čakajúci na odovzdanie nedodrží poradie aké mal člen jeho družstva  

                 v momente vbiehania do poslednej zákruty 

TP 24.21  Strkanie alebo bránenie počas odovzdávky 
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