SOUTĚŽNÍ A TECHNICKÁ PRAVIDLA PLATNÁ PRO
VAROVÁNÍ A/NEBO DISKVALIFIKACI (L, YC, YRC, RC, DQ)
(Verze 2022)

SP 18.5 - nesportovní chování / nevhodné chování*
TP 5.11 TP 6.3.1 TP 6.3.2 TP 6.3.3 TP 6.3.4 TP 6.3.5 -

nedodržení pravidel pro oblečení obuv a startovní označení
udávání tempa
držení či používání elektronického zařízení
použití nedovolené technologie nebo přístroje
použití jakékoliv mechanické pomůcky
pomoc, rada nebo jiná podpora od kteréhokoliv činovníka soutěže

TP 16.5.1 - přerušení startu bez platného důvodu
TP 16.5.2 - zdržování startu
TP 16.5.3 - rušení při startu
TP 16.8. - chybný start
TP 17.2.2 TP 17.3.1 TP 17.3.2 TP 17.4. TP 17,4.3-4 -

překážení / bránění v pohybu
běh mimo přidělenou dráhu
porušení vnitřního okraje přidělené dráhy v zatáčce
při opuštění dráhy byla získána podstatná výhoda
druhé(opakované) šlápnutí na čáru nebo obrubník v zatáčce po levici atleta

TP 17.5 - opuštění dráhy před čárou seběhu
TP 17.6 - pokračování v běhu po předchozím dobrovolném opuštění oválu
TP 22.6 TP 22.6.1 TP 22.6.2 TP 22.6.3 -

nepřekonání překážky
vedení chodidla nebo nohy pod vodorovnou úrovní překážky
poražení / posunutí překážky nedovoleným způsobem
poražení / posunutí překážky v jiné dráze

TP 23.7 - nepřekonání překážky nebo vodního příkopu při steeplechase
TP 23.7.1 - došlápnutí stranou od vodního příkopu
TP 23.7.2 - vedení chodidla nebo nohy pod vodorovnou úrovní překážky při steeplechase
TP 24.5 – běh bez štafetového kolíku / proběhnutí cíle bez štafetového kolíku
TP 24.5 – porušení pravidel pro držení štafetového kolíku (rukavice, nepovolené hmoty na
ruce)
TP 24.6 – chybné zvednutí upadlého štafetového kolíku (jiný atlet)
TP 24.7 – předání štafetového kolíku mimo předávací území
TP 24.8 – porušení TP 17.3 / vyšlápnutí (opuštění) dráhy
TP 24.9 – zvednutí (zmocnění se) štafetového kolíku jiného družstva

TP 24.10 – běh atleta na více úsecích štafety / počet členů družstva štafety v rozporu s
pravidlem
TP 24.11 – pozdní nahlášení složení štafety / změna složení / změna pořadí atletů v běhu
TP 24.13/14/15/16.1 – opuštění přidělené dráhy před čarou seběhu
TP 24.19 – zahájení běhu mimo vyznačené předávací území
TP 24.20 – změna určeného postavení ve vyčkávací pozici v předávacím území v rozporu s
pravidly
TP 24.21 – strkání / překážení v předávací zóně
TP 39.8.3 - chybný start (víceboje)
TP 44.6.3 - opuštění dráhy před čárou seběhu (halové soutěže)
TP 48.4 - – změna určeného postavení ve vyčkávací pozici v předávacím území v rozporu
s pravidly (halové soutěže)
TP 54.7.1 - opakované nedodržení definice závodní chůze
TP 54.7.3 – atlet nesplnil příkaz vrchníka a nezašel do trestného území / opustil trestné
území předčasně
TP 54.7.5 – čtvrtá červená karta (v případě použití trestného území)
TP 54.10.8 – přijetí občerstvení mimo oficiální stanici / od jiného atleta
TP 54.13 – zkrácení předepsané a vyznačené trati (chůze)
TP 55.8.8 - přijetí občerstvení mimo oficiální stanici / od jiného atleta
TP 55.10 - zkrácení předepsané a vyznačené trati (závody na silnici)
TP 56.9 - zkrácení předepsané a vyznačené trati (přespolní běhy)
TP 57.8.1 - zkrácení předepsané a vyznačené trati (horské a trailové běhy)
TP 57.8.2 – nedovolená dopomoc / občerstvení mimo oficiální stanici
TP 57.8.3 – nedodržení ustanovení specifického soutěžního řádu
Poznámky:
- položky oddělené lomítkem budou vybrány podle potřeby
* případně porušené technické pravidlo, které má být uvedeno v poznámce pod čarou
JINÁ PORUŠENÍ PRAVIDEL
**TP4.4.1 – nedostavení se altleta k soutěži
**TP4.4.2 – atlet se kvalifikoval do dalšího kola soutěže, ale dále nesoutěžil
**TP4.4.3 - atlet nesplnil podmínku soutěžit čestně
**TP7.2 – Vyloučení atleta z další soutěže dle SP 18.5, včetně TP16.5
**TP7.3 - Vyloučení družstva štafety z další soutěže dle SP 18.5
___________________________________________________________________
** pouze odkaz na poznámku pod čarou, který nemá být zahrnut do části Výsledky

