
SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA WMA 2023 

 

DEFINICE 

 

Přidružený člen/přidružená organizace má stejný význam jako člen.  

Soutěžním výborem se rozumí výbor WMA, kterému předsedá viceprezident pro soutěže. 
Projednává a podává zprávy o všech záležitostech týkajících se soutěží a je odpovědný Radě.  

Rada znamená orgán odpovědný za správu WMA, který se skládá ze zvolených členů 4 výkonných 
orgánů, zástupce WA a regionálních zástupců.  

Výstřelem se rozumí signál, který spustí mechanismus měření času pro všechny soutěžící v závodě.  

Členem se rozumí členská organizace WMA, která zastupuje všechny masters atlety dané země nebo 
území; a členství má odpovídající význam.  

Regionem se rozumí každá ze šesti zeměpisných oblastí, na které byl svět rozdělen pro účely správy 
členů WMA, a pojem oblast má stejný význam.  

Hlavní statistik regionu je osoba odpovědná za evidenci v každém regionu WMA a odpovídající 
význam má regionální nebo oblastní statistik.  

Hlavní rozhodčí pro bezpečnost je rozhodčí odpovědný za bezpečnost závodů a atletů.  

Bezpečnostní komisař je jeden z několika rozhodčích, které jmenuje hlavní rozhodčí pro bezpečnost a 
kteří jsou zodpovědní za bezpečnost závodníků.  

Stadionem se rozumí všechny atletické soutěže, které se běžně konají na stadionu.  

Disciplíny mimo dráhu/stadion jsou všechny disciplíny, ve kterých se běžně soutěží mimo stadion.  

WA znamená World Athletics (dříve IAAF).  

WMA znamená World Masters Athletics. Je to organizace, která řídí atletické soutěže mužů a žen od 
35 let.  

Statistik WMA je osoba odpovědná za vedení výkonů a seznamu rekordů WMA.  

  



SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA WMA 2023  

Poznámka 1: Dodatky a výjimky k soutěžním a technickým pravidlům WMA jsou uspořádány tak, aby 
odpovídaly systému číslování Soutěžních a technických pravidel WA.  

Pravidlo 1  Oprávnění pořádat mezinárodní soutěže 

1.1 Schvalování pořádání mistrovství  

1.1.1 WMA schválí pořádání dalších mistrovství světa Masters, která budou odsouhlasena valným 
shromážděním.  

1.1.2 WMA schválí běhy na silnici, krosy a běhy do vrchu, které budou schváleny valnou hromadou, 
včetně pořádání maratonu WMA, mistrovství světa WMA na silnici na 100 km, mistrovství světa 
WMA na silnici na 24 hodin a závodu mistrovství světa WMA v běhu do vrchu.  

1.1.3 WMA vybízí své regionální asociace, aby podporovaly pravidelná regionální mistrovství v 
atletice masters, ale pouze v zemích, jejichž vlády neodmítají vydávat víza ani jinak neomezují účast 
jednotlivců na základě rasy, náboženství, politického přesvědčení, národnosti nebo místa bydliště. 
Pořádání regionálního mistrovství v atletice masters musí být schváleno Radou WMA.  

1.1.4 WMA bude v případě potřeby podporovat pořádání regionálních halových mistrovství.  

1.1.5 WMA bude podporovat své členy v propagaci pravidelných národních mistrovství v atletice 
masters. WMA bude v případě potřeby podporovat propagaci národních halových mistrovství 
masters.  

 

Pravidlo 2  Předpisy týkající se řízení mezinárodních soutěží  

2.1 Soutěžní disciplíny  

2.1.1 Mistrovství světa WMA na dráze (na stadionu)  

2.1.1.1 Každé mistrovství světa WMA na dráze (na stadionu) zahrnuje následující disciplíny. Pokud 
není u některé disciplíny uvedeno jinak, v každé z disciplín mohou soutěžit muži i ženy.  

Stadion:  

 

 

 



Mimo dráhu:  

Kros na 6 km (kategorie mužů a žen nad 70 let)  

Kros na 8 km (kategorie mužů a žen 35-65 let)  

Běh na silnici 10 km (nikoli týmový závod)  

Půlmaraton  

Chůze 10 km  

Chůze 20 km  

2.1.1.1.2 Půlmaraton je pořádán jako poslední vytrvalecká běžecká disciplína.  

2.1.1.1.3 Mistrovství WMA v maratonu bude pořádáno v rámci zavedeného maratonského závodu 
(nikoli týmový závod).  

2.1.2 Halová mistrovství světa WMA  

2.1.2.1 Každé halové mistrovství světa WMA zahrnuje následující disciplíny. V každé z disciplín mohou 
soutěžit muži i ženy vyjma těch, u nichž je to výslovně uvedeno jinak. 

2.1.2.2 Halové disciplíny:  

60 m    skok vysoký   

200 m    skok o tyči  

400 m    skok daleký  

800 m    trojskok  

1500 m   vrh koulí  

3000 m   hod břemenem  

60 m překážek   3000 m chůze na dráze  

štafeta 4x200 m  halový pětiboj 

 2.1.2.3 Následující disciplíny šampionátu jsou nepovinné. Pokud jsou nabízeny, budou pořádány 
současně s halovým mistrovstvím:  

2.1.2.3.1 Venkovní disciplíny zimního mistrovství WMA:  

6 km kros (věkové kategorie mužů a žen od 70 let)  

8 km kros (věkové kategorie mužů a žen od 35 do 65 let)  

Běh na silnici 10 km (ne týmový závod)  

Chůze na silnici 5 km (ne týmový závod)  

Půlmaraton  

Chůze na silnici 10 km (ne týmový závod)  

 



2.1.2.3.2 Zimní mistrovství WMA v hodech:  

Hod kladivem 

Hod diskem 

Hod oštěpem 

Pravidlo 3  Mezinárodní činovníci    

3.1 WMA definuje role mezinárodních činovníků s ohledem na specifické potřeby masters atletů a 
specifika mistrovství světa WMA. Pokud jsou vyžadováni techničtí delegáti WMA včetně 
mezinárodních a oblastních technických činovníků, mezinárodních měřičů tratí pro soutěže na silnici, 
mezinárodního startéra a mezinárodního rozhodčího cílové kamery, musí být všichni nominováni 
viceprezidenty WMA pro soutěže a schváleni Radou WMA.  

3.2 Rada WMA jmenuje rozhodčího pro bezpečnost, který jmenuje jednoho nebo více 
bezpečnostních komisařů, kteří mají pravomoc odvolat ze soutěže atleta, jehož další účast v soutěži 
by podle názoru bezpečnostních komisařů ohrozila jeho zdraví nebo bezpečnost ostatních 
soutěžících. Bezpečnostní komisař může svou pravomoc vykonávat prostřednictvím svých zástupců a 
jak bezpečnostní komisař, tak jeho případní zástupci musí být jasně identifikovatelní a musí mít plnou 
akreditaci.  

Pravidlo 9  Mezinárodní rozhodčí chůze WMA  

Panel mezinárodních rozhodčích chůze je sestaven ze zkušených registrovaných rozhodčích závodní 
chůze v atletice masters z různých zemí, které vybere a schválí viceprezident WMA pro soutěže. 
Všichni rozhodčí si před konečným jmenováním do funkce rozhodčího závodní chůze WMA projdou 
zkušební dobou. Seznam schválených rozhodčích závodní chůze WMA bude umístěn na webových 
stránkách WMA. Všichni rozhodčí WMA pro mistrovství v závodní chůzi musí být schváleni 
viceprezidentem pro soutěže nejpozději jeden měsíc před konáním mistrovství.  

Pravidlo 12  Odvolací komise  

12.1 Prezident jmenuje členy odvolací komise na základě doporučení viceprezidenta pro soutěže.  

Pravidlo 31  Světové rekordy  

31.1 Předkládání a schvalování výkonů  

Rekordního výkonu v soutěžích jednotlivců a štafetových závodech musí být dosaženo v bona fide 
soutěži, kdy se stejného závodu zúčastní alespoň dva atleti (nebo týmy). Rekordy se schvalují, pokud 
je jich dosaženo v disciplíně ve smíšené soutěži žen a mužů různých věkových kategorií. Pro účely 
schválení rekordu je možné, aby v běhu na 200 m překážek v rámci řádně akreditované soutěže 
soutěžili ženy 70+ nebo muži 80+ sami, a při splnění všech ostatních podmínek bude jejich rekordní 
výkon schválen.  

31.1.1 Technický základ pro schválení  

31.1.1.1 Nezbytnou podmínkou pro schválení světového rekordu je dodržení příslušných specifikací 
uvedených v příloze A. Pro jednotlivé disciplíny platí pravidla WA ve znění upraveném WMA.  

31.1.1.2 Jako světové rekordy WMA se uznávají pouze výkony atletů, kteří jsou členy organizace 
masters, a žádost o schválení rekordu musí být potvrzena členskou organizací.  

31.3.1 Atlet (nebo atleti v případě štafetového běhu), který dosáhne světového rekordu WMA, musí:  



(a) být oprávněn k účasti v soutěži v souladu s těmito pravidly;  

(b) být členem organizace WA nebo WMA ve své zemi;  

(c) doložit svůj věk rodným listem, který v případě, že nebyl předložen dříve, je přiložen k žádosti o 
schválení rekordu. Věková kategorie atleta se určuje podle věku dosaženého v den rekordu;  

(d) v případě štafetového běhu, všichni být oprávněni reprezentovat jednu členskou organizaci WMA; 

(e) nesmí porušit antidopingová pravidla při žádném z antidopingových testů prováděných na 
mítinku, ani nesmí přiznat, že někdy před dosažením světového rekordu použil nebo využil látku nebo 
techniku, která byla v té době zakázána.  

31.4.1 Postup při schvalování rekordů  

31.4.1.1 Žádost o světový rekord masters se podává na oficiálním formuláři žádosti a předkládá se 
hlavnímu statistikovi regionu, který předá její kopii statistikovi WMA. Pokud nebyl použit formulář 
WMA, může být rekord přesto přijat, pokud náhradní formulář obsahuje všechny údaje a přílohy 
požadované na formuláři žádosti WMA. Žádný rekord nebude považován za světový rekord, dokud 
nebude schválen WMA.  

31.4.1.2 K přihlášce musí být přiloženy následující doklady:  

Kopie rodného listu atleta (pokud nebyla předložena dříve)  

Kompletní výsledky závodu; kopie výsledkové listiny (pro závody v terénu)  

Cílová fotografie a obrázek nulového testu (pro závody na dráze, kde byl použit plně automatický 
systém měření času)  

Zápis časů v jednotlivých kolech pro závody na dráze 3000 m a delší.  

31.4.2 Rekordy na mistrovství světa  

31.4.2.2 Pro rekordy WMA dosažené na světových a regionálních mistrovstvích není třeba vyplňovat 
formulář žádosti o schválení rekordu. Samostatný seznam všech rekordů spolu s výsledky soutěže 
musí být zaslán příslušnému činovníkovi odpovědnému za správu rekordů v regionu a statistikovi 
WMA nejpozději do deseti (10) dnů po skončení soutěže. Kromě toho budou uznány také rekordní 
výkony dosažené na těchto mítincích: olympijské hry; mistrovství světa WA; mítinky WA World Tour a 
Diamantové ligy; Hry Commonwealthu a odpovídající mítinky regionálních mistrovství, pokud o tom 
byl informován statistik WMA a byl potvrzen věk atleta.  

31.4.3 Registrace a zveřejnění  

31.4.3.1 Hlavní statistik regionu informuje statistika WMA o schválení rekordu nebo důvodech 
zamítnutí do třiceti (30) dnů od obdržení formuláře žádosti o zapsání rekordu.  

31.13 Statistik WMA uvede, zda bylo dosaženo rekordu. Rekordní výkon se poté zaeviduje a poté je 
schválen výborem pro schvalování rekordů. Po schválení rekordu se oficiální seznam rekordů 
aktualizuje a zveřejní na webových stránkách WMA do třiceti (30) dnů a informuje se o tom region.  

31.14(d) V případě, že atlet svým falešným startem porušil Pravidlo 162, rekordní výkon nebude 
schválen.  

31.18 Výkony dosažené ve smíšené (tj. mužské a ženské) soutěži budou přijatelné pro uznání jako 
světové rekordy. 



31.19 Pro světové rekordy v závodní chůzi: Všichni rozhodčí závodní chůze, kteří řídí soutěž, musí mít 
platnou akreditaci jako rozhodčí u své členské organizace. Žádost o schválení rekordu v závodní chůzi 
podepisuje hlavní rozhodčí soutěže.  

31.20(d) Nevyžaduje se, aby byla dráha ověřována (přeměřována). 

Pravidlo 32  Disciplíny, v nichž se vedou světové rekordy WMA  

32.1 Rekordy se uznávají pro každou z pětiletých věkových skupin, zvlášť pro muže a ženy v níže 
uvedených disciplínách. Rekordy se stanovují zvlášť pro venkovní a halové disciplíny.  

32.2.1 Rekordy se uznávají u všech oficiálních soutěžích ve vícebojích, které jsou hodnoceny podle 
aktuálního schváleného systému bodování WMA a se schváleným náčiním. Žádost o schválení těchto 
rekordů musí obsahovat údaje o soutěži a seznam výkonů a výsledků.  

Venkovní soutěže:  

Běžecké disciplíny: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, míle, 3000 m, 5000 m, 10000 m, 3000 m př.  

Překážkové běhy: 80 m, 100 m, 110 m, 200 m, 300 m, 400 m.  

Štafetové běhy: 4x100 m, 4x400 m, 4x800 m  

Skoky: Skok vysoký, skok o tyči, skok daleký, trojskok  

Vrhy: Kladivo, koule, disk, oštěp, břemeno  

Víceboje: Desetiboj (muži), sedmiboj (ženy), vrhačský pětiboj, venkovní pětiboj  

Chůze: 3000 m, 5000 m  

Halové soutěže:  

Běžecké disciplíny: 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, míle, 3000 m.  

Překážkové běhy: 60 m 

Štafetové běhy: 4x200 m, 4x400 m, 4x800 m  

Skoky: Skok vysoký, skok o tyči, skok daleký, trojskok 

Vrhy: Koule, břemeno  

Víceboje: Halový pětiboj  

Chůze: 3000 m  

Mimo stadion: Maraton, silniční závod v chůzi na 10 km, silniční závod v chůzi na 20 km, silniční 
závod v chůzi na 50 km  

 

Pravidlo 36  Jiné rekordy  

36.1  Rekordy mistrovství WMA na stadionu a v hale  

Rekordy mistrovství WMA mimo stadiony  

Rekordy mistrovství WMA na 100 km a Ultra 24 hodin  



Pravidlo 37  Antidopingové testy  

37.1 Antidopingová kontrola  

37.1.1 Antidopingová kontrola atletů včetně atletů soutěžících mimo soutěž může být prováděna 
kdykoli na soutěžích WMA na stadionech, v halách a mimo stadion.  

37.1.2 Pokud se týká jiných než dopingových disciplinárních záležitostí, viz Vyhláška WMA a Pravidla 
mistrovství.  

 

TECHNICKÁ PRAVIDLA WMA 2023  

Pravidlo 1  Všeobecná ustanovení  

1.1 Mistrovství světa WMA, regionální mistrovství v atletice masters, meziregionální soutěže masters 
a národní mistrovství v atletice masters se musejí konat v souladu s technickými pravidly WA, s 
výjimkou případů, kdy jsou upraveny Ústavou WMA, Vyhláškou, případně Soutěžními pravidly.  

1.2 Pokud dojde ke změněn pravidel WA, musí tuto změnu schválit Rada WMA předtím, než jsou tato 
pravidla přenesena do soutěží WMA. Jakákoli změna technického pravidla nabývá účinnosti 1. ledna 
následujícího roku, pokud není výslovně uvedeno jinak.  

1.4 Soutěžící musí být informováni o času zahájení každé soutěže pokud možno v časovém programu. 
Žádná soutěž nebo kolo žádné soutěže nesmí začít dříve, než je uvedeno v tištěném programu.  

1.5 V každé disciplíně mistrovství světa nebo regionálního mistrovství v atletice masters musí být v 
každé věkové kategorii mužů a žen předávány nejméně tři individuální medaile. 

Pravidlo 3  Věkové kategorie 

3.1 Při soutěžích se věková kategorie atleta určuje podle věku v první den soutěže. Atleti nesmějí 
soutěžit v žádné jiné věkové kategorii, s výjimkou případů povolených zvláštními pravidly pro týmy a 
štafety.  

3.1.1 Pro rekordy se věková kategorie atleta určí podle věku v den dosažení rekordu, pokud všechna 
pravidla soutěže platí pro starou i novou věkovou kategorii.  

3.2 Soutěž se koná pouze v následujících věkových kategoriích (pokud není uvedeno jinak): 

 



 

 

Pravidlo 4  Přihlášky  

4.1.1 Přihlášky na všechna mistrovství světa WMA musí být podány online buď atletem, nebo jeho 
národním členem WMA. Všechny přihlášky musí být potvrzeny členskou organizací WMA v zemi 
účastníka. Pokud závodník pochází ze země, která nemá členskou organizaci WMA, pak se může 
přihlásit přímo, pokud to schválí Rada WMA. Rada může z tohoto požadavku udělat výjimku pro 
konkrétního člena WMA. Sekretář WMA předloží organizačnímu výboru seznam všech členů WMA 
nejméně 120 dní před zahájením mistrovství.  

4.1.2 Místní organizační výbor (LOC) nebude provádět žádné změny v přihláškách bez výslovného 
písemného souhlasu nebo žádosti člena WMA.  

4.1.3 Přihlášky nejsou podmíněny předchozím splněním kvalifikačních kritérií.  

4.4 Atleti nebudou za neúčast penalizováni.  

Pravidlo 5  Oblečení, obuv a startovní označení  

5.1 Na mistrovstvích WMA musí mít všichni závodníci na sobě soutěžní dres, který je schválen jejich 
národním asociací masters. Na mistrovstvích WMA, kde se soutěží v týmových soutěžích nebo kde 
atleti nejsou zastoupeni členskou organizací WMA, je povinné nosit dres jasně označující zemi, kterou 
atleti reprezentují; dresy schvalují rozhodčí ve svolávací místnosti nebo technický delegát WMA.  

5.7.1 Na všech mistrovstvích WMA musí mít atleti na sobě startovní označení, které jasně identifikuje 
jejich pohlaví a věkovou skupinu.  

5.7.2 Ve všech soutěžích v poli je vyžadováno pouze jedno startovní označení (číslo).  

5.13.3 Jakákoli obuv používaná při soutěži musí mít podrážku o maximální tloušťce 40 mm (s 
výjimkou obuvi, která obsahuje hroty, která musí mít podrážku o maximální tloušťce 30 mm).  

Pravidlo 6  Napomáhání atletům  

6.2.1 Nevidomí závodníci, kteří potřebují průvodce, nesmějí být při poskytování asistence nijak 
zvýhodněni oproti ostatním závodníkům. Průvodce smí být pouze za závodníkem nebo po jeho boku. 
Úvaz může být použit, avšak nesmí táhnout závodníka dopředu. V závodech, které se běží v dráhách, 
musí tito atleti závodit v nejvzdálenějších dráhách.  



6.3 Kterýkoli atlet, kterému je během soutěže poskytnuta nedovolená pomoc z prostoru soutěže, 
bude ze soutěže diskvalifikován, pokud nebyl pro tuto pomoc mimořádný důvod. To jej 
nediskvalifikuje z předchozích kol nebo jiných soutěží.  

Pravidlo 9  Smíšené soutěže  

9.1 Dvě nebo více věkových skupin mužů a žen mohou soutěžit společně za předpokladu, že pro 
každou věkovou skupinu mužů a žen budou samostatně zpracované výsledky, rekordy a ocenění.  

Pravidlo 13  Bodování  

13.1 Nebudou se konat žádná mistrovství týmů.  

13.2 Bodování týmů mimo stadion  

13.2.1 Pokud jsou do silničních závodů, závodů v krosu a závodů v chůzi na silnici zařazeny soutěže 
týmů, budou uděleny tři ceny pro týmy, přičemž každý člen WMA má právo přihlásit jeden tým (tři 
nejlepší do bodování) v každé pětileté věkové kategorii. Výsledek je součtem všech dosažených časů. 
V meziregionálních soutěžích se regionální týmy bodují stejným způsobem.  

13.2.2 V silničních závodech, závodech v krosu a závodech v chůzi na silnici soutěží každý závodník 
individuálně ve své věkové kategorii. Pro účely týmového bodování mohou být atleti zařazeni do nižší 
věkové kategorie tak, aby byl naplněn požadovaný počet členů týmu (3). Všichni atleti v týmu musí 
soutěžit a bodovat v té kategorii, do níž patří nejmladší člen týmu. Dále musí být splněny všechny 
níže uvedené podmínky:  

13.2.2.1 Atlet může soutěžit v nižší věkové kategorii ve stejném závodě, ve kterém soutěží 
individuálně.  

13.2.2.2 Země atleta nemá v dané věkové kategorii dostatečný počet atletů, aby vytvořila kompletní 
tým v dané věkové kategorii.  

13.2.2.3 V odevzdaném formuláři musí být uvedena jména, startovní čísla a původní věková kategorie 
atletů, kteří soutěží v dané věkové kategorii týmu.  

13.2.2.4 Atlet může získat body pouze pro jeden tým.  

13.2.2.5 V týmu, který nepatří do jejich věkové kategorie, mohou být přihlášeni maximálně dva atleti 
ze starší věkové kategorie. Atleti mohou sestoupit níže o více než jednu věkovou kategorii.  

13.2.2.6 Atlet, který se připojí k týmu nižší věkové kategorie, neztrácí nárok na individuální medaili ve 
své vlastní věkové kategorii, pokud jsou dodržena všechna výše uvedená pravidla.  

13.2.2.7 Pokud se zjistí, že se atlet přihlásil do bodování týmu v mladší věkové kategorii přesto, že má 
člen již dostatek atletů v rámci věkové kategorie týmu, aby vytvořil kompletní tým, bude tým 
diskvalifikován.  

13.2.2.8 Atleti, kteří se připojí k týmu věkové kategorie v závodě, který nezahrnuje jejich věkovou 
kategorii, ztrácejí nárok na individuální medaili a jejich výsledek se započítává pouze do výsledku 
týmu.  

13.2.2.9 Dosáhnou-li dva týmy po sečtení shodného času, za lepší bude považován tým, jehož nejlepší 
čas je lepší, než nejlepší čas druhého týmu.   

 



Pravidlo 15  Startovní bloky  

Závodníci kategorie masters nemusí při startu žádného závodu používat startovní bloky, startovat z 
podřepu nebo mít při startu obě ruce v kontaktu s dráhou.  

Pravidlo 16  Start  

16.8 V každém závodě platí, že pokud je některý závodník startérem obviněn z chybného startu, 
dostane se mu varování. Jednotliví atleti, kteří jsou z chybného startu obviněni podruhé ve stejném 
závodě, budou diskvalifikováni. To se týká i vícebojů. 

Pravidlo 19  Měření časů  

19.3.1 Na všech mistrovstvích WMA musí mít atleti pro účely počítání kol při závodech v chůzi na 
dráze, v běhu na 3000 m a v běhu na 5000 m na sobě čip nebo podobné elektronické zařízení.  

Pravidlo 20  Nasazování, losování a kvalifikace v soutěžích na dráze  

20.2  Kvalifikační kola  

20.2.1 V disciplínách do 1500 m se rozřazení do prvního kola provádí na základě časů uvedených v 
přihlášce. Atleti budou do rozběhů zařazeni metodou střídavého nasazení podle pravidel WA. 
Zařazení do rozběhů ve všech následujících kolech se provádí na základě umístění a času podle 
postupových tabulek WMA uvedených v příloze C.  

20.2.1.1 Pro tento účel bude pořadí závodníků stanoveno takto:  

Nejrychlejší vítěz rozběhů 

Druhý nejrychlejší vítěz rozběhů  

Třetí nejrychlejší vítěz rozběhů atd. 

Nejrychlejší atlet na druhém místě v rozbězích  

Druhý nejrychlejší atlet na druhém místě 

Třetí nejrychlejší atlet na druhém místě atd. 

Načež následuje: 

Nejrychlejší atlet postupující  podle dosaženého času 

Druhý nejrychlejší atlet postupující  podle dosaženého času 

Třetí nejrychlejší atlet postupující  podle dosaženého času atd. 

20.2.2 Přidělení drah pro první kolo je náhodné. V dalších kolech se přednostní dráhy přidělují na 
základě výkonů v předchozím kole podle pořadí uvedeného v pravidle. 20.2.1.1. Pokud je první kolo 
zároveň finále, přednostní dráha se přiděluje podle nasazovacích časů.  

20.2.3 Ředitel soutěže nebo technický delegát může změnit složení běhů i počet závodníků v každém 
rozběhu v závislosti na počtu skutečně přihlášených závodníků. Pokud se uskuteční rozběhy, první se 
vždy konají v plánovaných časech. Další kola pak mohou být podle potřeby zrušena. Všechna finále 
budou probíhat ve svých plánovaných časech.  



20.2.4 Na mistrovstvích WMA se závody delší než 1500 m konají jako finále, přičemž startovní sekce 
jsou založeny na časech, které atlet uvede v oficiální přihlášce, a o konečném umístění se rozhoduje 
na základě cílových časů.  

 

Pravidlo 22  Překážkové běhy  

22.1 Specifikace překážek jsou uvedeny v PŘÍLOZE A 1.  

22.2 Síla pro poražení překážek o výšce 0,686 metru (27 palců) musí být 3,6 - 4,0 kilogramů.  

 

Pravidlo 23  Steeplechase  

23.1 Délka překážkových závodů pro kategorie W 35+ a M 60+ je 2000 m. Délka pro kategorie M 35-
59 je 3000 m.  

23.5 Výška překážky pro 2000 m je 0,762 m. Výška překážky pro 3000 m je 0,914 m.  

Poznámka: Pokud je na sportovišti kdekoli na světě dostupná, bude pro závod na 3000 m použita 
překážka 0,838 m. 

Pravidlo 24  Štafetové běhy  

24.1 Délky běhů - viz Pravidlo 2 Soutěžních pravidel  

Na mistrovstvích WMA se štafetové závody konají v pětiletých věkových kategoriích mezi týmy, které 
jménem člena písemně přihlásí vedoucí týmu. Každý člen může do každé štafety přihlásit pouze jedno 
družstvo mužů a jedno družstvo žen v každé věkové kategorii. Atlet může za tým startovat pouze 
jednou v každé štafetě (tj. 4x100), která může být nižší věkové kategorie, než je věk atleta. Věková 
kategorie týmu je kategorií nejmladšího atleta na přihlášce.  

Pravidlo 25  Soutěže v poli – všeobecná ustanovení  

25.0 Různé věkové kategorie v jedné soutěži v poli  

25.0.1 Pokud se soutěže v poli účastní závodníci v různých věkových kategoriích, pro účely 
rozhodování o postupu musí být tyto kategorie považovány za samostatné soutěže. V soutěži tedy 
může být více než obvyklé maximum závodníků, kterým jsou povoleny dodatečné pokusy.  

25.17 Doba na provedení pokusu  

WMA se řídí pravidlem 25.17 Technických pravidel WA.  

Pravidlo 26  Vertikální skoky – všeobecná ustanovení  

26.3 Pokud se soutěže ve skoku vysokém a skoku o tyči účastní závodníci různých věkových kategorií, 
kteří skáčou společně, a pokud je v některé věkové kategorii pouze jeden závodník, má tento 
závodník právo na zvyšování laťky ve smyslu platných pravidel WA, i když ostatní závodníci v jiných 
věkových kategoriích mohou stále skákat. Ostatní závodníci musí pokračovat v soutěži a nesmí skákat 
na těchto zvláštních výškách.  

Pravidlo 27  Skok do výšky  

27.1.1 Během skoku musí být obě nohy nad zemí.  



27.2.2.1 Závodníci kategorie masters se mohou dotknout doskočiště před překonáním laťky, avšak 
nesmí tím získat žádnou výhodu, což posoudí rozhodčí.  

Pravidlo 28 

Poznámka: Není nutné, aby závodník pustil tyč, pokud nedojde k porušení pravidel uvedených v 
Pravidle 28.  

Pravidlo 29  Horizontální skoky  

29.3 Není nutné používat plastelínu.  

29.4 Odrazové prkno může mít podobu bílé nalepené pásky nebo namalované čáry a musí mít šířku 
0,20 m.  

Pravidlo 30  Skok do dálky  

30.5 Může být použita jedna nebo dvě odrazové čáry, z nichž jedna musí být 1 m od bližšího okraje 
doskočiště.  

Pravidlo 31  Trojskok  

31.3 Mohou být použity dvě nebo více odrazových čar. Vzdálenost od bližšího okraje doskočiště musí 
odpovídat věku a pohlaví atletů v soutěži. Pokud je použita více než jedna odrazová čára, musí být 
každá odrazová čára umístěna v plných metrech od odrazové čáry, která je nejblíže okraji doskočiště.  

Pravidlo 32  Vrhy a hody – všeobecná ustanovení  

32.1 Váhy vrhačského náčiní pro jednotlivé věkové kategorie jsou uvedeny v příloze A 2.  

32.2 Použití vlastního náčiní  

Soutěžící mohou používat vlastní vrhačské náčiní za předpokladu, že toto náčiní odpovídá pravidlům. 
Vlastní náčiní se vydává pouze pro konkrétní soutěž jejich majitelů. Každý jiný soutěžící v konkrétní 
soutěži majitele má právo toto náčiní používat, pokud si to přeje.  

Pravidlo 33  Vrh koulí  

33.5 Specifikace koulí jsou uvedeny v PŘÍLOZE A 4.  

Pravidlo 34  Hod diskem  

34.2 Specifikace disků jsou uvedeny v PŘÍLOZE A 5.  

Pravidlo 36  Hod kladivem  

36.1.1 Při hodu může závodník zvolit libovolnou startovní pozici, přičemž kladivo drží výhradně za 
držadlo a používá obě ruce s výjimkou začátku hodu a okamžiku vypuštění.  

36.8 Specifikace kladiv jsou uvedeny v PŘÍLOZE A 7.  

Pravidlo 38  Hod oštěpem  

38.10 Specifikace oštěpů jsou uvedeny v PŘÍLOZE A 6.  

Pravidlo 59  Hod břemenem  

59.1 Specifikace břemen jsou uvedeny v PŘÍLOHÁCH A 8 a A 9.  



59.2 Pravidla soutěže jsou stejná jako pro hod kladivem.  

59.3 Při hodu břemenem může závodník zvolit libovolnou výchozí polohu, břemeno musí držet 
výhradně za rukojeť a používat obě ruce s výjimkou začátku hodu a okamžiku vypuštění.  

59.4 Venkovní břemeno lze použít buď uvnitř, nebo venku v závislosti na povrchu pro dopad. Vnitřní 
břemeno se smí používat pouze ve vnitřních prostorách. V jedné soutěži nesmí být použity oba typy 
břemen.  

59.5 Hod břemenem se provádí z klece.  

Pravidlo 39  Soutěže ve vícebojích  

Všechny soutěže ve vícebojích probíhají podle specifikací uvedených v příloze A.  

39.1.1 Pořadí disciplín venkovního pětiboje je následující: (muži) skok daleký, hod oštěpem, 200 m, 
hod diskem, 1500 m; (ženy) běh přes překážky, skok vysoký, vrh koulí, skok daleký, 800 m.  

39.1.2 Pořadí disciplín halového pětiboje je následující: (muži) 60 m překážek, skok daleký, vrh koulí, 
skok vysoký, 1000 m (ženy) 60 m překážek, skok vysoký, vrh koulí, skok daleký, 800 m. 

39.1.3 Pořadí disciplín pro mužský a ženský vrhačský pětiboj je následující: hod kladivem, vrh koulí, 
hod diskem, hod oštěpem, hod břemenem.  

39.11 Bodování všech soutěží ve vícebojích se provádí podle přílohy B. 

Pravidlo 54  Závodní chůze  

54.1 Standardní vzdálenosti - viz Pravidlo 3 WMA  

54.3.3 V soutěžích masters musí být všichni rozhodčí registrovanými rozhodčími závodní chůze. Na 
všech mistrovstvích WMA musí být v panelu rozhodčích pro závodní chůzi zastoupeni rozhodčí z 
panelu WMA pro závodní chůzi. Viz Soutěžní pravidlo 9.  

54.7.3 V soutěžích WMA nesmí být použito trestné území (Pit Lane).  

54.7.8 Při soutěžích masters nejsou vyžadována ruční zařízení s dálkovým přenosem dat.  

54.14 Udávání tempa atlety v závodě nebo jinými osobami, které se závodu neúčastní, není 
povoleno. Doporučuje se, aby před zahájením závodu byli všichni soutěžící s tímto pravidlem 
seznámeni. Toto je považováno za varování ze strany rozhodčího. Atleti mohou za tento přestupek 
dostat během závodu nebo po jeho skončení červenou kartu.  

Pravidlo 55  Silniční závody  

55.1 Standardní vzdálenosti - viz Pravidlo 3 WMA  

55.12 Udávání tempa atlety v závodě nebo jinými osobami, které se závodu neúčastní, není 
povoleno. Doporučuje se, aby před zahájením závodu byli všichni soutěžící s tímto pravidlem 
seznámeni. Toto je považováno za varování ze strany rozhodčího. Atleti mohou za tento přestupek 
dostat během závodu nebo po jeho skončení červenou kartu.  

55.13 Mistrovství WMA v ultrarunningu se koná podle soutěžních pravidel Mezinárodní asociace 
ultrarunningu (IAU). WMA jmenuje technického delegáta a bezpečnostního komisaře, což může být 
tatáž osoba.  

55.14 Pro závodníky WMA v ultrarunningu není věkové omezení.  



Pravidlo 56  Závody v krosu  

56.1 Standardní vzdálenosti - viz Soutěžní Pravidlo 2 WMA  

56.8 Na startu a v cíli všech závodů musí být k dispozici voda a jiné vhodné občerstvení. Při všech 
závodech musí být pro každé kolo k dispozici občerstvovací stanice.  

56.10 Udávání tempa atlety v závodě nebo jinými osobami, které se závodu neúčastní, není 
povoleno. Doporučuje se, aby před zahájením závodu byli všichni soutěžící s tímto pravidlem 
seznámeni. Toto je považováno za varování ze strany rozhodčího. Atleti mohou za tento přestupek 
dostat během závodu nebo po jeho skončení červenou kartu.  

Pravidlo 57  Horské běhy  

57.7 Mistrovství WMA v horských bězích se řídí pravidly Světové asociace horských běhů (WMRA). 
WMA jmenuje technického delegáta a bezpečnostního komisaře, což může být tatáž osoba.  

57.8 Maximální věk atletů soutěžících v horském běhu je 79 let pro muže i ženy.  

Pravidlo 58  Závody mimo stadion 

58.1 Vzdálenosti - viz Soutěžní Pravidlo 2 WMA 

58.2 Na všech atletických mistrovstvích WMA se závody mimo stadion měří pomocí čipu nebo 
podobného zařízení elektronické časomíry.  

58.3 Ve všech mistrovstvích pod záštitou WMA se ve všech případech, kdy se používá čip nebo 
podobné zařízení elektronické časomíry, počítá čas od výstřelu.  

58.4 Žádost o použití alternativní metody měření času může podat místní pořadatel mistrovství WMA 
do jednoho týdne po uzavření přihlášek. Žádost se podává prostřednictvím sekretáře WMA  
viceprezidentovi WMA pro soutěže. Rozhodnutí bude místnímu pořadateli sděleno do jednoho týdne 
od obdržení žádosti.  

58.5 Udávání tempa atlety v závodě nebo jinými osobami, které se závodu neúčastní, není povoleno. 
Doporučuje se, aby před zahájením závodu byli všichni soutěžící s tímto pravidlem seznámeni. Toto je 
považováno za varování ze strany rozhodčího. Atleti mohou za tento přestupek dostat během závodu 
nebo po jeho skončení červenou kartu.  

 

 

 

  



ZMĚNA A DOPLNĚNÍ PRAVIDEL  

Článek 14  Změna pravidel  

14.1 Rada může upravit Pravidla soutěží.  

14.1.2 WA každoročně mění nebo upravuje svá pravidla. Soutěžní výbor WMA musí tato pravidla 
přezkoumat, přijmout, zamítnout nebo provést úpravy. Rada pak hlasuje o doporučeních soutěžního 
výboru hlasovat.  

14.1.3 Každá žádost organizačního výboru o změnu pravidel musí být podána sekretáři nejpozději 
devadesát (90) dní před zahájením mistrovství. Sekretář v úzké spolupráci s technickým delegátem 
(viceprezidentem WMA pro soutěže) předloží návrh k rozhodnutí Radě, a to nejpozději sedmdesát 
pět (75) dnů před zahájením mistrovství.  

14.2 Změna pravidel na žádost člena  

Změny pravidel soutěže požadované členy musí nejprve schválit regionální rada daného člena. Změny 
pak musí být předloženy tajemníkovi WMA do 30 dnů od schválení. Tajemník WMA je poté sdělí 
viceprezidentovi WMA pro soutěže, který tyto změny nechá přezkoumat Soutěžním výborem. 
Doporučení budou sdělena tajemníkovi WMA, který je následně rozešle Radě, která vydá vlastní 
doporučení a připomínky. Tato doporučení a připomínky Rady budou zaslány předsedovi Soutěžního 
výboru. Ty budou rozeslány výboru ke konečnému návrhu, který bude prostřednictvím tajemníka 
WMA zaslán regionům a členům k hlasování na valném shromáždění.  

14.2.1 Na Valném shromáždění budou projednávány pouze návrhy pravidel, o které člen výslovně 
písemně požádal tajemníka WMA do 90 dnů před konáním Valného shromáždění.  

14.2.2 Shromáždění WMA bude hlasovat o konečném přijetí nebo zamítnutí jednotlivých návrhů a 
pouze ty, které budou přijaty, vstoupí v platnost. Během čtyř let nesmí být předložen regionálnímu 
nebo valnému shromáždění WMA žádný návrh na změnu téhož pravidla. 

 

  



PŘÍLOHA A: Specifikace WMA pro překážkové běhy, steeplechase a náčiní 

1. PŘEKÁŽKY 

 

 

 

  



2. STEEPLECHASE  

ŽENY  

2000m, 0,762m (30") 18 překážek a 5 x vodní příkop  

MUŽI  

35-59 3000m, 0,914m (36") 28 překážek a 7 x vodní příkop  

60+ 2000m,  0,762m (30") 18 překážek a 5 x vodní příkop 

Poznámka: Pokud je na sportovišti kdekoli na světě dostupná, bude pro závod na 3000 m použita 
překážka 0,838 m. 

3. SPECIFIKACE NÁČINÍ 

 

MEN  

 

4. KOULE 

 

 

 

 

 

 



5. DISK 

 

6. OŠTĚP  

 

Grip, který zakrývá těžiště, nesmí převyšovat průměr oštěpu o více než 8 mm.  

 

7. KLADIVO  

Viz pravidlo WA 191 pro kladiva Specifikace pro 3,000 kg, 4,000 kg, 6,000 kg  

Specifikace pro 2 kg:  

Minimální hmotnost 2 kg   Min.   Max.  

Průměr hlavy     75 mm   100 mm  

Délka kladiva měřená  

od vnitřní strany rukojeti   1195 mm  

 

8. BŘEMENO PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ 

Konstrukce: Břemeno se skládá ze tří částí: kovové hlavice, řetězu a ručky.  

Hlavice: hlavice musí mít kulovitý tvar a musí být z tvrdého železa nebo jiného kovu, který není měkčí 
než mosaz, nebo z pláště z takového kovu, vyplněného olovem nebo jiným pevným materiálem. Je-li 
použita výplň, musí být do pláště hlavice vložena nepohyblivě. Těžiště nesmí být od středu hlavice 
dále než 9 mm.  

Řetěz: Hlavice musí být spojena s ručkou pomocí kovového řetězu. Řetěz musí být dostatečně pevný, 
aby se nemohl při hodu břemenem podstatně roztáhnout.  



Ručka může mít jednoduchou nebo dvojitou smyčku, ale musí být tuhá bez jakýchkoli kloubových 
spojů. Při hodu se nesmí znatelně roztáhnout. Ručka musí být spojena s řetězem smyčkou, bez 
použití obrtlíku, tak aby se jejím posunem ve smyčce celková délka břemene nemohla prodloužit.  

Spoje: Řetěz musí být s hlavicí spojen pomocí otočného kloubu, který může být buď kluzný, nebo s 
kuličkovým ložiskem. K připojení ručky k řetězu se nesmí použít otočný kloub. 

 

 

Délka: Délka nesmí být větší než 410 mm, měřeno od vnitřní strany držadla (rukojeti) 

9. BŘEMENO PRO POUŽITÍ V HALE 

Konstrukce: Břemeno se skládá ze tří částí: kovové hlavice, ručky a spojovacího dílu, který může 
obsahovat popruh. Konstrukce musí být taková, aby nedošlo k poškození při dopadu na běžnou 
podlahu sportovní haly.  

Hlavice: hlavice musí mít kulovitý tvar a obal z měkkého plastu nebo pryže vyplněného vhodným 
materiálem. Hlavice se po nárazu vrátí do kulového tvaru. Je-li použita výplň, musí být do pláště 
hlavice vložena nepohyblivě. Těžiště nesmí být od středu samotné hlavice dále než 9 mm.  

Držadlo/ručka: držadlo může být takové, jaké je povoleno u kladiva, nebo může být vyrobeno z kulaté 
kovové tyče o průměru nejvýše 12,7 mm. Tato tyč musí být ohnuta do trojúhelníkového tvaru tak, 
aby žádná strana nepřesahovala vnitřní rozměr 190 mm a nebyla menší než 100 mm. Držadlo bez 
trvalého spojovacího bodu musí mít tři strany stejné délky. Držadlo musí být konstruováno tak, aby 
se nemohlo při hodu břemenem podstatně roztáhnout 

Připojení: Hlavice musí být spojena s držadlem pomocí popruhu a až dvou kovových článků, které 
mohou být odděleny otočným kloubem. Postroj musí mít minimálně čtyři popruhy bezpečně sešité 
dohromady tak, aby tvořily závěs. Spoje, otočný kloub a postroj se nesmí během hodu podstatně 
roztáhnout. 

 



 

Délka: Délka nesmí být větší než 410 mm, měřeno od vnitřní strany držadla (rukojeti) 

 

PŘÍLOHA B:  

Bodování soutěží WMA ve vícebojích, věkové koeficienty a parametry jsou uvedeny v 
samostatném dokumentu.  

  



 

PŘÍLOHA C:  

POSTUPOVÉ TABULKY WMA  

VENKOVNÍ  

P = počet atletů kvalifikovaných podle umístění;  

T = počet atletů kvalifikovaných podle času  

 



 

  



HALOVÉ  

P = počet atletů kvalifikovaných podle umístění;  

T = počet atletů kvalifikovaných podle času  

 



 


