
Pravidla atletických sout ěží ČASPV 
 
Atletika je všeobecn ě považována za základní sportovní odv ět-
ví. P řirozené pohyby – ch ůze, b ěh, skok a hod jsou jejím pohy-
bovým základem. Ostatním sport ům přináší množství d ůležitých 
hodnot a jimi je více či mén ě ovliv ňuje. Ú činné formy kondi ční 
a rekrea ční atletiky se uplat ňují ve stále v ětší mí ře ve vol-
ném čase d ětí, mládeže i dosp ělých. 
 
Atletické sout ěže ČASPV probíhají v zásad ě podle platných pra-
videl atletiky IAAF (Mezinárodní asociace atletický ch federa-
cí) s n ěkterými zjednodušenými a specifickými úpravami. 
V každém p řípad ě je jejich dodržování a nezpochybnitelnost 
přínosem ke korektnosti sout ěží v duchu fair play a k výchov ě 
zejména mladých cvi čenc ů obecn ě. 
 
ČINNOVNÍCI ZÁVODŮ ČASPV 
 
Počty činovník ů v sout ěžích ČASPV jsou omezeny možnostmi, roz-
sahem sout ěží a jejich organizací. Nutn ě jsou zachovány funkce 
ozna čené + 
 
Hlavní rozhod čí +      ředitel závod ů+ 
 
     hlavní po řadatel technický ředitel 
 
           hlasatel + hlavní zapisovatel 
 
         techn. kancelá ř+ 
 
         svolavatelna 
   rozhod čí pro svolavatelnu 
 
   startér + 
 
   vrchní rozhod čí b ěžeckých sout ěží 
 
   ved. rozhod čí cíl. kamery  vrchník b ěhů na dráze +  
    
 
   vrchní rozhod čí sout ěží v poli 
 
   vrchník skoku do výšky + vrchník hodu mí čkem+ 
 
   vrchník skoku do dálky + vrchník šestiskoku + 
 
   vrchní rozhod čí víceboj ů 
 
 
 
 



• Ředitel závod ů 
 
je jmenován po řádající složkou. Ředitel spolupracuje na p ří-
prav ě s organiza čním výborem závod ů. Člen ům výboru p řid ěluje 
úkoly, svolává sch ůze výboru a kontroluje stav p říprav. P řed 
začátkem závodu se zú častní porady rozhod čích. Na žádost hlav-
ního rozhod čího zajistí rozhod čí a funkcioná ře. Ředitel závodu 
zodpovídá za organizaci závod ů a jejich hladký pr ůběh. Dohlíží 
na dodržování časového programu. Nezasahuje do práce rozhod-
čích a nem ění jejich rozhodnutí. Zajiš ťuje zve řejn ění a vyhlá-
šení výsledk ů. 
 
• Technický ředitel závod ů 
 
je pod řízen řediteli závod ů. Zajiš ťuje p řípravu dráhy, sekto-
r ů, ná řadí, tiskopisy atd. Má k dispozici technickou četu. Na 
menších závodech vykonává ředitel závod ů sou časn ě i funkci 
technického ředitele. 
 
• Hlavní zapisovatel 
 
shromaž ďuje výsledky od vrchních rozhod čích, vrchník ů a roz-
hodčího cílové kamery. Kompletní výsledky p ředá ihned hlasate-
li. Výsledkovou listinu p ředá řediteli závod ů. 
 
• Hlasatel 
 
je pod řízen řediteli závod ů. Vyhlašuje výsledky a seznamuje 
diváky s pr ůběhem závod ů. 
 
 
• Bodovací komise 
 
sčítá body v utkání družstev i jednotlivc ů podle ur čeného sys-
tému bodování. 
 
• Léka ř 
 
musí být p řítomen p ři každých závodech. 
 
 
SOUTĚŽNÍ ČINOVNÍCI 
 
• Hlavní rozhod čí 
 
je delegován složkou, která závody povolila a je je jím zástup-
cem. Je nad řízený všem sout ěžním činovník ům. P řed závody svolá 
poradu rozhod čích. Oznámí jim za řazení, rozd ělí úkoly, seznámí 
je s časovým po řadem závod ů. Rozhoduje o správnosti startu zá-
vodník ů, o zp ůsobilosti h řišt ě. Ov ěřuje, kontroluje a podepi-
suje zápisy jednotlivých sout ěží. Musí být členem odvolací ko-
mise – jury. Není-li ustanovena, řeší sám nebo ve spolupráci 



s vrchními rozhod čími spory v pr ůběhu sout ěží a to s kone čnou 
platností. 
Hlavní rozhod čí je oprávn ěn odvolat kteréhokoliv sout ěžního 
činovníka, který by se ne řídil pravidly. Je oprávn ěn vylou čit 
kteréhokoliv závodníka pro porušení disciplíny nebo  za p řestu-
pek proti pravidl ům, pokud tak neu činil p říslušný vrchní roz-
hodčí nebo vrchník. 
 
• Vrchní rozhod čí 
 
jsou jmenování na mezinárodních a významných domácí ch sout ě-
žích. Jsou ur čení samostatn ě pro sout ěže v b ězích na dráze, 
pro sout ěže v poli a pro víceboje. Rozhodují o všech situací ch 
vzniklých p ři sout ěži, které pravidla p římo ne řeší. Mají právo 
napomínat nebo vylou čit kteréhokoliv závodníka ze sout ěže pro 
nevhodné chování. V sout ěžích ČASPV není zpravidla  jmenován.  
 
• Zástupce hlavního rozhod čího 
je jmenován pro závody v ětšího rozsahu v p řípad ě, že nejsou 
jmenování vrchní rozhod čí. Vykonává konkrétní úkoly podle po-
kyn ů hlavního rozhod čího. 
 
• Vrchníci 
 
jsou zkušení rozhod čí, kte ří v rozsahu své p ůsobnosti vykoná-
vají veškeré pravomoce vrchního rozhod čího, jestliže nebyl 
jmenován. Vrchníci jsou ur čeni samostatn ě pro sout ěže 
v jednotlivých disciplínách nebo pro skupiny discip lín. P řed 
sout ěží ur čí funkce a povinnosti jednotlivých rozhod čích. Řídí 
sout ěž v jednotlivých disciplínách a odpovídají za dodrž ování 
pravidel. Řeší p řípadné spory mezi rozhod čími, napomínají a 
vylu čují závodníky pro nekáze ň a porušení pravidel. Vrchník 
podepisuje zápisy ze sout ěže. 
 
• Zapisovatelé 
 
zaznamenávají pokusy a výsledky podle pokyn ů vrchníka. Zápis 
se píše pr ůpisem oby čejnou nebo kuli čkovou tužkou. 
 
• Rozhod čí 
 
setrvá celou dobu sout ěže na ur čeném míst ě. Soust ředí se na 
sv ěřenou funkci a nezajímá se o jiné d ění na závodišti. Popis 
povinností rozhod čích p ři sout ěžích na dráze nebo v poli uvá-
díme v další části. 
 
• Rozhod čí pro svolavatelnu 
 
kontrolují p ři prezentaci závodník ů startovní čísla a jejich 
upevn ění, oble čení, tretry a reklamy na oble čení a taškách zá-
vodník ů. 
 



SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA 
 
Pravidla IAAF platí pro sout ěže muž ů a žen. Samostatné sout ěže 
jsou vypisovány ve v ěkových kategoriích junior ů a juniorek, 
veterán ů a veteránek. 
 
V sout ěžích jednotlivc ů a družstev po řádaných Českým atletic-
kým svazem na území ČR startují atleti a atletky 
v následujících v ěkových skupinách: 
 
žactvo mladší  12 – 13 let 
žactvo starší  14 – 15 let 
dorost   16 – 17 let 
junio ři, juniorky 18 – 19 let 
muži, ženy  20 a více let 
veteráni   40 a více let 
veteránky   35 a více let 
 
Člen ění kategorií v atletických sout ěžích ČASPV je shodné 
s kategoriemi SG a TGJ: 
 
předškolní žactvo   7 let a mladší 
mladší žactvo I.   8 – 9 let 
mladší žactvo II.  10 – 11 let 
starší žactvo III.  12 – 13 let 
starší žactvo IV.  14 – 15 let 
dorost    16 – 18 let 
dosp ělí    19 let a starší 
veteráni    40 let a starší 
veteránky    35 let a starší 
 
Závodník p řechází do vyšší v ěkové kategorie vždy k 1. lednu 
roku, v jehož pr ůběhu dosáhne v ěku odpovídajícímu p říslušné 
kategorii. 
 
VÝTAH ZE VŠEOBECNÝCH PRAVIDEL 
 
Pro atletické sout ěže je možno použít jakýkoliv pevný, stejno-
rodý povrch, po n ěmž je možné pohybovat se v obuvi s podrážkou 
opat řenou h řeby. 
 
ŘÁDNÝ ATLETICKÝ ZÁVOD 
 
je p ředem náležit ě vypsán, ohlášen a schválen. Po řadatel závo-
dů vydává propozice s programem závod ů.  
 
Závod je sout ěž, ve které si m ěří síly v sout ěži jednotlivc ů 
alespo ň dva závodníci, pro uznání rekordu alespo ň t ři závodní-
ci, v sout ěži štafet dv ě družstva. V řádném závod ě se p ředpo-
kládá sportovní boj od za čátku do konce. P ři úmyslném zakon če-
ní závodu nerozhodným výsledkem nebo p řenechání vít ězství jed-
ním sout ěžícím jinému závodníkovi, jsou oba atleti vylou čeni. 
 



Každá v ěková kategorie musí mít pro každou disciplínu samo-
statný zápis. P řihláška závodníka odpovídající propozicím je 
důležitou podmínkou startu. 
 
 
Oble čení, závodní obuv, startovní čísla  
 
Oděv závodníka má být čistý a upravený. Nesmí znesnad ňovat 
rozhodování. V sout ěži družstev startují členové družstva 
v jednotném oble čení. Závodníci mohou sout ěžit bosi nebo 
s obuví na jedné nebo obou nohách. Pro skok do výšk y m ůže být 
tlouš ťka podrážky maximáln ě 13 mm a podpatku maximáln ě 19 mm. 
Podrážka a podpatek musí umož ňovat umíst ění až 11 h řebů. P ři 
sout ěžích na povrchu z um ělého materiálu nesm ějí h řeby p řesa-
hovat podrážku nebo podpatek o více jak 9 mm (pro s kok do výš-
ky, hod ošt ěpem a mí čkem 12 mm). 
Po celou dobu sout ěže musí mít každý závodník viditeln ě nošené 
startovní číslo – jedno na prsou a jedno na zádech (ve skoku 
vysokém sta čí jedno číslo). 
 
Napomáhání závodník ům 
 
Trenér (cvi čitel) m ůže z vymezeného prostoru radit. Za napomá-
hání se považuje: 

- udávání tempa osobami, které nejsou ú častníky závodu nebo 
jakýmikoliv technickými prost ředky 

- použití videop řehráva čů, rádií, vysíla ček, mobilních te-
lefon ů apod. 

- poskytováním nebo p římým p řijímáním dopomoci v sout ěžním 
prostoru 

 
Příkladem nesportovního jednání, za které následuje v ylou čení, 
může být strkání do jiného závodníka, k řížení dráhy, úmyslné 
překážení soupe ři. Závodník m ůže být vylou čen také za nep ří-
stojné chování, nevhodné oble čení apod. Ve výsledcích se uvede 
pravidlo, které bylo porušeno. 
 
Časové omezení sout ěže  
 
Jestliže závodník p ři sout ěži v poli neúm ěrn ě otálí s pokusem, 
jeho pokus m ůže být zaznamenán jako nezda řený. Od okamžiku, 
kdy dá ur čený rozhod čí závodníkovi najevo, že m ůže být pokus 
zahájen, b ěží závodníkovi doba vymezená pro pokus. 
 
Časové limity: 

- 1 minuta pro všechny disciplíny v poli (v ČASPV též hod 
míčkem a šestiskok) 

- 2 minuty pro skok o ty či 
Jestliže v sout ěži z ůstávají pouze dva nebo t ři závodníci, 
prodlužuje se časový limit ve skoku vysokém na 1,5 minuty, ve 
skoku o ty či na 3 minuty. Další prodloužení se týká ú časti 
jednoho závodníka. 
 



Pořadí sout ěžících  
 
je stanoveno losem. Ve vylosovaném po řadí jsou jména závodník ů 
uvedena ve startovní listin ě. 
 
V sout ěžích družstev stanovuje po řadí zpravidla řídící pracov-
ník sout ěže. 
 
Rozsah víceboj ů v atletických sout ěžích ČAS 
 
muži  desetiboj –  100 m, dálka, koule, výška, 400 m, 110m m p ř.,      
                      disk, ty č, ošt ěp, 1500 m 
junio ři  desetiboj –  100 m, dálka, koule, výška, 400 m, 110m m p ř.,      
                      disk, ty č, ošt ěp, 1500 m 
dorostenci desetiboj –  100 m, dálka, koule, výška,  400 m, 110m m p ř.,      
                      disk, ty č, ošt ěp, 1500 m 
st. žáci devítiboj –  100 m p ř., disk, ty č, ošt ěp, 60 m, dálka, koule, 
                         výška, 1000 m 
ml. žáci  p ětiboj   -  60 m p ř., mí ček, 60 m, dálka, 800 m 
ženy  sedmiboj  -  100 m p ř., výška, koule, 200 m, dálka, ošt ěp, 800 m 
juniorky sedmiboj  -  100 m p ř., výška, koule, 200 m, dálka, ošt ěp, 800 m 
dorostenky sedmiboj  -  100 m p ř., výška, koule, 200 m, dálka, ošt ěp, 800 m 
st. žákyn ě sedmiboj  -  80 m p ř., výška, koule, 150 m, dálka, ošt ěp, 800 m 
ml. žákyn ě p ětiboj   -   60 m p ř., mí ček, 60 m, dálka, 800 m 

 
 
BĚŽECKÉ SOUTĚŽE 
 
Běžecká dráha  
 
Standardní b ěžecká dráha musí být 400 m dlouhá a musí bít dv ě 
rovinky a dv ě zatá čky. P řesné údaje týkající se dalších tech-
nických parametr ů – rozm ěr ů a po čtu drah, handicap ů, sklonu 
drah, p ředávacích území atd. jsou p řesn ě stanoveny pravidly a 
jsou záležitostí dodavatelských firem. Všechny čáry odd ělující 
dráhy, startovní i cílová čára jsou 5 cm široké Délka trati se 
měří od okraje startovní čáry vzdálen ější od cíle k okraji cí-
lové čáry bližšímu ke startu; jinými slovy, startovní čára 
spadá do délky trati, cílová čára nikoliv. 
 
Na obou koncích prodloužení cílové čáry jsou umíst ěny 30 cm od 
okraje dráhy dva bílé k ůly. Mají mít tuhou konstrukci, výšku 
přibližn ě 140 cm, ší řku 8 cm a tlouš ťku 2 cm. 
 
Závodní b ěhy  
 
dělíme na hladké, p řekážkové a rozestavné. Hladké se konají na 
dráze nebo mimo dráhu. Na dráze se b ěhá celosv ětov ě v jednom 
směru, a to proti sm ěru hodinových ru či ček. Krátké trat ě jsou 
do 400 m, st řední do 3000 m, dlouhé na 5 a 10 km. B ěhají se 
však i velmi dlouhé trat ě. Olympijské hladné trat ě jsou 100 m, 
200 m (tzv. sprinty), 400 m (tzv. čtvrtka), 800 m (tzv. p ůl-
ka), 1500 m (nesprávn ě též nazývaná „míle“ m ěřící 1609 m), 
3000 m (pouze pro ženy), 3000 m p řekážek (neboli steeplechase, 
„stýpl“), 5 a 10 km. 
Mimo dráhu se na OH b ěží silni ční závod maratonu (42,195 km). 
Velmi populární jsou terénní b ěhy, tzv. krosy a silni ční b ěhy. 



Měření času  
 
Úřední čas m ůže být stanoven pouze dv ěma zp ůsoby? ru ční a pln ě 
automatickou časomírou. 
 
Pořadí závodník ů v cíli je ur čeno po řadím, v jakém se dotkli 
roviny cíle trupem (bez hlavy, krku, paží a nohou, rukou a 
chodidel). 
 
Automatická časomíra používá dva systémy – s cílovou kamerou 
(měření času je spoušt ěno startérovou pistolí a záznam časů je 
provád ěn automaticky; dob ěh je zaznamenáván na pr ůběžný film 
pomocí filmové kamery) nebo použitím videosystému. Nový star-
tovací systém (na velkých závodech od r. 1985) s po užitím 
elektronických startovacích blok ů umož ňuje pomocí m ěření tlaku 
na startovní bloky ur čit za čátek startovního pohybu a tím i 
případný „ulitý“ start. 
 
Časoměři či  
 
Počet časoměři čů je závislý na po čtu startujících. Jeden časo-
měři č je ur čen vrchníkem jako vedoucí časoměři č. 
 
Časoměři či se musejí nacházet v prodloužení cílové čára vn ě 
běžeckého oválu a na vyvýšeném stanovišti (sch ůdky), aby každý 
z nich m ěl dobrý výhled. 
 
Časoměři či jsou vedoucím časoměři čem ur čování k m ěření času 
vždy podle po řadí dobíhajících závodník ů, nikdy podle drah. 
Pro prvního b ěžce jsou ur čeni 3 časoměři či a 1 náhradník. Na-
měřený čas m ůže časoměři č zrušit až na pokyn hlavního časomě-
ři če. 
 
Všechny ru čně měřené časy musí být ode čítány na nejblíže vyšší 
desetinu vte řiny p ři všech b ězích na dráze a na nejblíže vyšší 
celou vte řinu p ři závodech konaných zcela nebo částe čně mimo 
stadion. Nap ř. nam ěřený čas na 100 m 11,11 vt. musí být čten 
jako 11,2 vt. a čas na maratón 2:20:44,01 (nebo 2:20:44,1) ja-
ko 2:20:45. Ze t ří nam ěřených časů platí prost řední čas. 
 
Automaticky m ěřené časy se dnes m ěří s p řesností na 0,01 vt., 
a to u b ěhů do 10 km v četn ě, na dráze, delší b ěhy na dráze 
s p řesností na 0,1 vt. Všechny b ěhy částe čně nebo zcela mimo 
dráhu se m ěří na celé vte řiny. Nap ř. p ři maratónu se dosažený 
čas 2:09:44,32 zaznamená jako 2:09:45. 
 
Rozhodčí v cíli  
 
Obvykle jeden rozhod čí ur čuje po řadí dvou závodník ů, prvního a 
druhého, druhého a t řetího, t řetího a čtvrtého atd. 
 
V sout ěžích, na kterých je použita cílová kamera, ur čuje dosa-
žené časy a po řadí v cíli rozhod čí cílové kamery. 



Počíta či kol a m ěři č rychlosti v ětru jsou funkce v sout ěžích 
ČASPV neobsazované, protože délka trati ani uznávání  rekord ů 
tomu neodpovídají. 
 
Úsekoví rozhod čí  
 
jsou asistenty vrchního rozhod čího bez práva kone čného rozhod-
nutí. Jsou ur čeni ke sledování závodu. Porušení pravidel sig-
nalizují okamžit ě zvednutím žlutého praporku. Posuzují regu-
lérnost p řeběhu p řekážek, p ředávek štafetového b ěhu, b ěhu 
v drahách. 
 
Start  
 
Při startu do 400 m v četn ě (týká se také prvního b ěžce v b ěhu 
na 4 x 400 m) musí závodník použít startovních blok ů a nízkého 
startu. P ři nízkém startu musí mít závodník ob ě ruce na zemi a 
obě chodidla v kontaktu se zemí. 
 
Předběžné startovní povely jsou „Svlékat“ a “Na místa“. N a 
tento povel závodníci zaujmou postavení za tzv. shr omažďovací 
čarou, která se nalézá 3 m za startovní čarou. P ři startu 
v zatá čce v odd ělených drahách se b ěžci postaví za shromaž ďo-
vací čáru umíst ěnou „handicapov ě“ za startovními čarami. 
 
Vlastní startovní povely po nichž následuje výst řel, jsou u 
nízkého startu dva „P řipravte se“ – „Pozor“, kdežto u vysokého 
nebo polovysokého startu pouze jeden „P řipravte se“. B ěžci se 
řadí ke startu ve vylosovaném po řadí. Po řadí se po čítá ve sm ě-
ru b ěhu zleva, tj. vždy od vnit řní dráhy nebo vnit řního obrub-
níku. 
 
Všichni závodníci musí odstartovat z klidového post avení. po-
kud závodníci nejsou p řed výst řelem v klidu, startér p řerušuje 
start povelem „Vsta ňte“ u nízkého startu a povelem „Zp ět“ u 
vysokého nebo polovysokého startu. Závodníci jsou p ovinni na 
povel „Pozor“ u nízkého startu a na povel „P řipravte se“ u vy-
sokého nebo polovysokého startu zaujmout klidovou p olohu bez 
prodlení.  
 
Odstartuje-li závodník p ředčasn ě (tzv. chybný start, „ulití“), 
musí být startérem napomenut. Napomenut m ůže být závodník i 
pro neklid ve st řehové startovní poloze. Chybný start kterého-
koliv závodníka p ři opakovaném startu má za následek jeho vy-
lou čení. 
 
Pravidla nep ředepisují délku p řestávky mezi povelem a výst ře-
lem, v praxi se však doporu čuje p řestávka 1,5 – 2 vt. Na vel-
kých mezinárodních závodech bývá pauza spíše delší.  Závodní 
start musí být proveden pistolí dostate čně silné ráže, aby p ři 
výst řelu byl viditelný plamen a kou ř. Ve školních podmínkách a 
rekrea ční atletice se osv ědčuje nahradit startovní pistoli 



snadno zhotovitelnou „klapa čkou“ nebo dv ěma prkénky od p řeká-
žek. 
 
Štafetové b ěhy 
 
Štafetový kolík musí být v pr ůřezu kruhový, jeho maximální 
délka je 30 cm, minimální hmotnost 50 g. Musí být p ředáván 
v tzv. p ředávacím území, které m ěří 20 m (10 m dop ředu a 10 m 
dozadu od mety ozna čující jednotlivé 100 mm úseky). Čáry ozna-
čující za čátek a konec p ředávacího území pat ří již do tohoto 
území. 
 
Při závodech do 4 x 200 m v četn ě mohou b ěžci na úsecích vybí-
hat z tzv. náb ěhového území, které je vyzna čeno čarou 10 m 
před za čátkem p ředávacího území. P řed tímto územím si vybíha-
jící b ěžec m ůže ud ělat kontrolní zna čku pro výb ěh. Po p ředání 
kolíku musí závodník setrvat ve své dráze, dokud mi mo něj ne-
prob ěhne celé pole závodník ů, aby nedošlo ke kolizi. P ředáva-
jící nesmí p řebírajícího postr čit rukou. Je-li kolík upušt ěn, 
musí jej zvednout ten, kdo jej upustil. Štafetový k olík nesmí 
být p ředán ani p řed p ředávacím územím, ani za ním. P ři posuzo-
vání regulérnosti p ředávky je rozhodující poloha štafetového 
kolíku v kritickém okamžiku. P ředávka se považuje za ukon če-
nou, až se kolík nachází pouze v rukou p řejímajícího b ěžce. 
Sestava družstva v závodech a po řadí závodník ů na úsecích musí 
být nahlášeno p řed startem. 
 
 
SOUTĚŽE V POLI 
 
Spole čná ustanovení  
 
Při sout ěžích v poli se rozlišuje:   
 
pokus neuskute čněný 
 
  uskute čněný  neplatný 
 
      platný  nezda řený 
 
         zda řený 
 
Příklady: 
 

- „vynechávám“ – neuskute čněný pokus 
- nenadálá p řekážka zabrání závodníkovi dokon čit pokus – 

neplatný pokus  – rozhod čí oznámí náhradní pokus  
- úsp ěšný pokus v souladu s pravidly – zda řený pokus  
- přešlap ve skoku dalekém – nezda řený pokus  

 
 
 
 



Rozhodčí zaznamená každý zda řený, nezda řený či vynechaný po-
kus. Neplatný pokus se nezaznamená. 
 
 zda řený pokus   o 
 nezda řený pokus x  
 vynechal   - 
 
SKOKY 
 
K sout ěžím ve skokanských disciplínách pat ří skok do výšky, 
skok do dálky, skok o ty či a trojskok. První dva budou 
s nejv ětší pravd ěpodobností za řazeny do víceboj ů ČASPV. 
 
Spole čná ustanovení  
 
Délka rozb ěhu není omezená. Závodníci mohou pro vyzna čení dél-
ky svého rozb ěhu použít nejvíce dvou pomocných zna ček dodaných 
pořadatelem, nebo vlastní p řilnavou pásku (nikoliv k řídu). U 
skoku vysokého mohou být v rozb ěžišti, u jiných skok ů ne. 
 
Rozhodčí pro sout ěže ve skocích: 

- vrchník 
- zapisovatel 
- alespo ň dva rozhod čí 
- jeden až dva pomocníci 

 
Počet rozhod čích se m ění podle významnosti sout ěže. Vždy však 
musí být p řítomen vrchník, zapisovatel a jeden rozhod čí. 
 
Skok do dálky  
 
Rozběžišt ě má ší řku alespo ň 122 cm, délku 40 m. Odrazové b řev-
no se umís ťuje 1 – 3 m od bližšího a nejmén ě 10 m od vzdále-
nějšího okraje dosko čišt ě. Po stranách odrazového b řevna jsou 
černobílé ter če o rozm ěrech 20 cm výšky a 15 cm ší řky. Ná činí 
pro m ěření výkonu – jehla pro ozna čení poslední stopy v písku 
alespo ň 30 cm dlouhá, pásmo 10 – 15 m dlouhé, červený a bílý 
praporek (bílý signalizuje otev ření rozb ěžišt ě a zda řený po-
kus, červený uzavírá rozb ěžišt ě a ozna čuje nezda řený pokus), 
žlutý praporek oznamuje závodníkovi, že mu zbývá do  zahájení 
pokusu 15 vt. (pokud nejsou k dispozici hodiny). 
 
Výkon se m ěří pásmem  tak, že délka skoku se čte na odrazové 
čáře (nula pásma je u místa doskoku, kde se skokan dot kne kte-
roukoliv částí t ěla písku nejblíže odrazové čáře). Pro sout ěže 
mladšího žactva je možné upravit pravidlo o m ěření výkonu tak, 
že se nem ěří k odrazové čáře, ale k místu odrazu. 
 
Pořadí, v jakém budou závodníci skákat, se losuje. Jes tliže je 
v sout ěži 8 a mén ě závodník ů, mají všichni 6 pokus ů. P ři vyš-
ším po čtu mají všichni startující 3 pokusy a další 3 pokus y 
jen ti, kte ří jsou po t řech pokusech na 1. – 8. míst ě. Závod-
níci mají právo vynechat kterýkoliv pokus, nesmí vš ak vyžado-



vat jeho provedení pozd ěji. Vít ězí ten, kdo dosáhne nejlepšího 
výkonu, tj. sko čí nejdál. P ři rovnosti výkon ů dvou nebo více 
závodník ů rozhoduje o po řadí druhý nejlepší skok, pop ř. t řetí 
atd. 
 
Za nezda řený pokus se považuje, jestliže závodník: 

- se odrazí tak, že zanechá stopu za odrazovou čarou 
- odrazí se vedle odrazového b řevna 
- se dotkne p ři doskoku p ůdy mimo dosko čišt ě blíže odrazové 

čáře než je nejbližší stopa zp ůsobená skokanem 
v dosko čišti 

- otálí s pokusem (p řekro čí časový limit 1:30 min.) 
 
Šestiskok  
 
je specifickou atletickou sout ěží v ČASPV sledující pr ůpravu 
v odrazové technice skoku do dálky a do výšky. 
 
Způsob provedení – z místa, st řídnonož, nep řerušovan ě (odpi-
chy) s dopadem šestého skoku na ob ě nohy s vylou čením pádu. 
Měření – oproti pravidl ům pro skok daleký a trojskok – od od-
razové čáry (ší řka 5 cm) podél m ěřícího pásma ke kolmému pr ů-
mětu poslední stopy dopadu chodidel šestého skoku. 
 
Skok do výšky  
 
Zařízení pro skok do výšky: 
 
stojany – umíst ěné na vzdálenost 400 – 404 cm, jejich výšky má 
být nejmén ě o 10 cm vyšší než je nejvyšší výška,  na jakou je 
možno zvýšit la ťku 
la ťka – délka 398 – 402 cm, hmotnost max. 2 kg, p ří čný pr ůřez 
kruhový s pr ůměrem 25 – 30 mm 
dosko čišt ě – rozm ěry nejmén ě 5 x 3 m, mezi stojany a dosko čiš-
t ěm musí být mezera nejmén ě 10 cm 
měřidlo – z pevného materiálu, upraveno tak, aby ho by lo možno 
spolehliv ě postavit kolmo k odrazišti 
červený, bílý a žlutý praporek – funkce jako u skoku  do dálky 
 
Skokan se musí odrazit jednou nohou. Za nezda řený pokus se po-
čítá nejen shození la ťky či stojan ů, ale i dotek zem ě či do-
sko čišt ě, kteroukoliv částí t ěla za rovinou proloženou stojany 
(pokud skokan nep řekoná la ťku). 
 
Závodník m ůže za čít skákat na kterékoliv výšce a m ůže libovol-
né výšky vynechávat. T ři nezda řené pokusy za sebou ho však vy-
lu čují ze sout ěže. Skokan má právo pokra čovat ve skocích i po 
vy řezní ostatních závodník ů. La ťka se dále zvyšuje podle jeho 
přání, nejmén ě však o 2 cm. 
 
Umíst ění závodník ů je dáno výkonem. P ři rovnosti výkon ů rozho-
duje o po řadí: 

1.  menší po čet pokus ů na této výšce 



2.  menší po čet nezda řených pokus ů v celé sout ěži 
Jestliže ani takto není rozhodnuto o po řadí, postupujeme ná-
sledovn ě: 
1.  závodník ům na prvním míst ě se poskytne čtvrtý pokus na 

nezdolané výšce 
2.  dále se ská če vždy jeden pokus na postupn ě snižované a 

zvyšované výšce (oznámené p řed závodem); závodníci musí 
skákat každý pokus až do rozhodnutí, které je dáno sta-
vem, kdy zvýšenou či sníženou výšku sko čí pouze jeden 
sout ěžící. 

 
Umíst ění závodník ů na dalších místech p ři shod ě výkon ů je 
stejné. 
 
Hod mí čkem (granátem)  
 
se zpravidla uskute čňuje v sektoru pro hod ošt ěpem. Délka roz-
běhové dráhy je nejmén ě 30 m, ší řka 4 m, ohrani čená 5cm tlus-
tými rovnob ěžnými čarami. Hod musí být proveden p řed kruhovým 
obloukem o polom ěru 8 m, který ozna čuje konec rozb ěžišt ě. Ob-
louk se maluje bílou čarou širokou 70 mm. Na obou koncích ob-
louku musí být vyzna čeny bílé čáry široké 70 mm a dlouhé 750 
mm. Jsou vedeny kolmo na podélné čáry rozb ěhové dráhy. Zp ůsob 
provedení hodu vzhledem k jednoduchosti ná činí není pravidly 
vymezen. Ná činí se odhazuje obloukem z rozb ěhu do výse če 29 
stup ňů. Mršt ění ná činí napjatou paží stranou je nep řípustné. 
 
Nezdařený pokus: 

- závodník v pr ůběhu pokusu p řekro čí čáry ohrani čující roz-
běhovou dráhu 

- závodník se dotkne kteroukoliv částí t ěla odhodového ob-
louku, čar v jeho prodloužení, p ůdy za obloukem nebo za 
t ěmito čarami (p řešlap) 

- závodník opustí rozb ěžišt ě p řed dopadem ná činí 
- dopad ná činí je mimo výse č 
- nedodrží časový limit 1. minuty k provedení pokusu (neú-

měrn ě otálí s pokusem) 
 
Pořadí se ur čuje jako u skoku do dálky. 
 
Pro sout ěže ČASPV navrhujeme, podobn ě jako ve školní t ělesné 
výchov ě u po četných t říd, netradi ční zp ůsoby rozhodování. 
Zrychlí se tím pr ůběh sout ěží a nijak významn ě se neovlivní 
regulérnost sout ěže. Ve výse či – v dopadišti se nalajnují 5m 
pásma. Každé pásmo je viditeln ě ozna čeno číselnou zna čkou 
vzdálenosti. Rozhod čí v dopadišti tak m ůže s p řesností 0,5 m 
až 1 m odhadovat výkony. M ěření s p řesností na 1 cm, zavedené 
u hodu diskem a ošt ěpem, kdy ná činí v ětšinou zanechává vidi-
telnou stopu, je u hodu mí čkem problematické, nehled ě na bodo-
vé hodnocení (1 bod p ředstavuje v atletických tabulkách ČAS 
interval 12 cm). 
 



Pro zrychlení pr ůběhu sout ěže v hodu mí čkem se osv ědčilo pro-
vád ět všechny pokusy každého závodníka po sob ě (zpravidla  
3 pokusy). 
 
Víceboje  
 
Atletické víceboje jsou sout ěže, ve kterých jde o získání co 
nejvyššího po čtu bod ů za výkony v jednotlivých disciplínách 
příslušného víceboje. K hodnocení výkon ů se používají oficiál-
ní tabulky IAAF. Jsou spole čné pro všechny v ěkové kategorie. 
 
Pravidla pro závod ění ve vícebojích  
 

a)  Pořadí závodník ů se m ůže losovat p řed každou disci-
plínou zvláš ť. Pro sprinty se závodníci nasazují ob-
vykle podle výkonnost. Pro záv ěre čnou tra ť se sesta-
vují b ěhy podle po řadí po již absolvovaných disci-
plínách. Složení skupin má právo upravovat vrchní 
rozhod čí víceboj ů. 

b)  Pro disciplíny, ze kterých se víceboje skládají, 
platí pravidla atletiky se t ěmito výjimkami: 

� v sout ěži ve skoku do dálky a vrha čských disci-
plínách mají závodníci pouze t ři pokusy 

� v b ěžeckých disciplínách se m ůže závodník do-
pustit dvou chybných start ů 

� zvyšování la ťky u skoku do výšky je stále stej-
né – po 3 cm 

 
c)  Vít ězem se stává závodník, který získal nejvyšší 

celkový po čet bod ů. P ři stejném po čtu bod ů se p ři-
řkne lepší umíst ění tomu, kdo získal ve v ětším po čtu 
disciplín více bod ů. Pokud je i toto hledisko stej-
né, lepší je ten závodník, který dosáhl nejvyššího 
počtu bod ů v kterékoliv disciplín ě. 

d)  Závodník, který nenastoupí na start n ěkteré 
z disciplín, nebo vynechá všechny pokusy, nesmí být  
připušt ěn k dalším disciplínám. 

 
Zařízení pro víceboje i vedení zápisu je stejné jako u  indivi-
duálních disciplín. Navíc je veden zápis u každého závodníka 
na zvláštní kartu (vedle výkon ů v jednotlivých disciplínách se 
uvádí i bodové ohodnocení, mezisou čty a celkový sou čet bod ů). 
V dob ě po číta čů jsou víceboja řské karty nahrazovány pr ůběžným 
tiskem výsledk ů všech závodník ů. 
 
 
 
 
 
ORAGANIZACE A POŘÁDÁNÍ ATLETICKÝCH SOUTĚŽÍ  
 
Činovníci atletického závodu  
 



Organiza ční výbor atletického závodu se skládá, podle význam -
nosti celé akce, z r ůzného po čtu činovník ů. P řípravu malého 
závodu m ůže zvládnout dvojice, st řední závod p řipravuje obvyk-
le trojice až p ětice, velký závod pak kolem deseti hlavních 
organizátor ů. Celostátní sout ěž ČASPV v atletických vícebojích 
řadíme mezi st řední závody. Jejich rozsahu odpovídá i ná-
pl ň práce činovník ů. 
 
Základní nápl ň práce hlavních činovník ů:  
 
Ředitel závodu: 

- projednává ú čast závodník ů 
- řídí vlastní pr ůběh závodu 

 
Tajemník závodu  zajiš ťuje: 

- porady OV a zpracování distribuce zápisu 
- veškerou korespondenci OV 
- kancelá ř mítinku 
- přihlášky na mítink 
- startovní listiny 
- výsledky a jejich distribuce, propagaci 
- zápis 
- informa ční bulletiny 

 
Technický ředitel: 

- zajiš ťuje vlastní uspo řádání závodu 
- navrhuje časový po řad 
- objednává rozhod čí 
- objednává technickou četu 
- zajiš ťuje vybavení stadionu 
- zajiš ťuje startovní čísla a bokovky 
- zajiš ťuje svolavatelnu – prezentaci 
- zajiš ťuje hlasatelskou službu 
 

Hospodá ř závodu: 
- připravuje rozpo čet mítinku 
- vede ú četnictví, výdaje, faktury, vyú čtování atd. 
- zajiš ťuje výplatu stravného a dohod pro organizátory 
- po finan ční stránce řídí úsek ubytovací, stravovací, ces-

tovní 
 
Léka ř (zdravotník): 
Zajiš ťuje a řídí zdravotní a léka řské služby. 
 
Hlavní rozhod čí  
je zodpov ědný za řádný pr ůběh sout ěží.  
 
Příklad propozic atletických závod ů v ČASPV 
 



A.  Všeobecná ustanovení 
1.  Organizátor: (p řesná adresa, telefon, fax, e-mail), 

případn ě spoluorganizátor, sponzor atd. 
2. Termín:  
3. Místo konání:  
4. Činovníci:  
5.  Účastníci:   (nap ř. vít ězná družstva krajských kol) 
6.  Přihlášky: 
7.  Losování: 
8.  Finan ční zabezpe čení 
9.  Startovné:  
10.  Stravování: (kde, cena) 
11.  Ubytování: (kde, cena) 

 
B.  Technická ustanovení 

12. Startují: (nap ř. 4 členná smíšená družstva všech žá-
kovských kategorií + doprovod 2 vedoucí) 
13. Podmínky ú časti:  nap ř.  

a)  v družstvu mohou startovat 
pouze ú častníci sout ěží 
v krajských kolech 

b)  startovat nemohou žáci regis-
trovaní v atletických oddílech 
ČAS 

 
   14. Materiální zabezpe čení: (podle podmínek po řádající     
   složky) 
   15. P ředpis: (up řesn ění pravidel) 
   16. Systém sout ěže: 
   17. Hodnocení: 
   18. Námitky: (nap ř. Protest je možno podávat do 30 min.  
       po vzniku p ří činy s vkladem 50 K č, který v p řípad ě 
       zamítnutí protestu propadá.) 
   19. Rozhod čí: (atd.)  

 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 


