
 

     Hlášení úsekového rozhodčího 
 

Disciplína M/Ž  Běh Startovní číslo Jméno atleta (nebo dráha) Čas záznamu 
      

 

 Pravidlo Obecná soutěžní pravidla 
 TP 6.2         (144.2)   Poskytování, nebo přijímání pomoci z prostoru soutěžního sektoru v době závodu 
 TP 6.3.1    (144.3a) Udávání tempa při závodu osobami, které se neúčastní stejného závodu, nebo atlety, kteří 

byli předběhnuti o jedno, nebo více kol, anebo budou o jedno, nebo více kol předběhnuti  
 TP 6.3.2    (144.3b) Drže Držení, či používání video nebo audio přehrávačů, rádií, vysílaček, mobilních telefonů či 

podobných přístrojů v soutěžním prostoru 
 TP 6.3.6     (144.3f) Ddd  Fyzická pomoc jiného atleta umožňující další pohyb vpřed  

 Pravidlo Běžecké disciplíny 
 TP 17.2       (163.2) Strkání nebo bránění jinému atletu v posunu vpřed 

 TP 17.3.1  (163.3a) 

TP 44.6.1  (214.6a) 

Běh v oddělených drahách – neběží v přidělené dráze od startu do cíle 
Běhy do 300 m včetně musí být běženy celé v drahách * 

 TP 17.3.1  (163.3a) Běh, nebo část běhu, kdy se neběží v drahách – závodník běžící v zatáčce stoupne na 
obrubník nebo čáru (oddělující běžeckou dráhu od vnitřní plochy stadiónu), či běží po 
obrubníku nebo této čáře, nebo běží až za ní  

 TP 17.5.1  (163.5a) 

TP 44.6.2 (214.6b) 

800m – opuštění dráhy před čarou seběhu 
Běhy od 300 m do 800 m, musí být běženy v drahách od startu až po čáru seběhu *  

 TP 17.5.1  (163.5a) Dělený start – atlet z vnější skupiny se připojí k atletům startujícím z obvyklé startovní 
čáry před čárou seběhu 

 TP 17.6       (163.6) Atlet dobrovolně opustí dráhu 
 Pravidlo Překážky 
 TP 22.6       (168.6) Závodník neběžel po celý závod ve své dráze nebo nepřekonal všechny překážky.  
 TP 22.6.1  (168.6a) Vedení chodidla nebo nohy pod vodorovnou úrovní horní hrany kterékoliv překážky v 

době přeběhu 

 TP 22.6.2  (168.6b) Porazí překážku nebo jí přemístí rukou, tělem nebo horní částí (stranou) nohy vpředu  
 TP 22.6.3  (168.6c) Přímo nebo nepřímo porazí či přemístí překážku v jeho nebo v jiné dráze a ovlivní tak  

jiného atleta, nebo mu překáží v dráze a/nebo je takto porušeno jiné pravidlo 
 Pravidlo Steeplechase 
 TP 23.7       (169.7) Nepřekonání vodního příkopu či některé z překážek 
 TP 23.7.1  (169.7a) Šlápnutí vedle vodního příkopu 

 TP 23.7.2  (169.7b) Vedení chodidla nebo nohy pod vodorovnou úrovní horní hrany kterékoliv překážky  
 Pravidlo Závody štafet 
 TP 24.4       (170.4) Umístění více než jedné značky nebo její umístění mimo vlastní dráhu (>5cm×40cm) 
 TP 24.6.1  (170.4a) Nedržení štafetového kolíku v ruce během celého závodu 
 TP 24.6.2  (170.4b) Nošení rukavic nebo nanášení látky, která umožňuje lepší držení kolíku 
 TP 24.6.3  (170.4c) Nezvednutí kolíku tím samým atletem, jenž jej upustil 
 TP 24.6.3  (170.4c) Po zvednutí upuštěného kolíku se atlet nevrátí do místa, kde kolík upustil a tím si zkrátí 

dráhu 
 TP 24.7       (170.7) Nepředání kolíku v předávacím území 
 TP 24.8       (170.8) Nesetrvání v průběhu předávky ve vlastní dráze, předčasné opuštění vlastní dráhy po 

předávce, to je před proběhnutím závodníků v sousedních drahách a tím jim bránit v běhu 
 TP 24.9       (170.9) Během závodu vezme nebo zvedne kolík jiného družstva 
 TP 24.10   (170.10) Běžení více než jednoho úseku jedním závodníkem 
 TP 24.15   (170.15) 

TP 44.6.1 (214.6a)  

TP 44.1      (214.1) 

4×400m – opuštění vlastní dráhy závodníkem před čarou seběhu 
4x200m - opuštění vlastní dráhy závodníkem před čarou seběhu * 

 TP 24.19   (170.19) 

TP 48.1 *    (218.1)      

Každý přebírající závodník v rozestavných bězích se musí rozbíhat uvnitř předávacího 
území 

 TP 24.20   (170.20) 

TP 48.4 *    (218.4)  

4×400m – atlet čekající na předávku nedodrží pořadí jaké měl člen jeho družstva 
v okamžiku, kdy vběhl do poslední zatáčky 

     * závody v hale 


