Rozhodování chůze
Rozhodování chůze se děje podle dvou pravidel, obě jsou včleněna pod Pravidlo IAAF 230.1.
Definice závodní chůze:
(1) „Závodní chůze je takový pohyb kroky, při němž nedojde k viditelné (lidským okem
postřehnutelné) ztrátě dotyku chodce se zemí. (2) Oporová noha musí být bezpodmínečně
napnutá (tj. nepokrčená v koleně) od okamžiku prvního kontaktu se zemí až do okamžiku, kdy
je ve svislé poloze“.
Pokud není jedno nebo obě pravidla dodržováno, má rozhodčí chůze (RCH) dvě možnosti:
Využít Pravidla 230. 4. Žlutý terč:
„Pokud rozhodčí není zcela spokojený s tím, jak dodržuje ustanovení P230.1), musí závodníkovi, pokud
je to možné, ukázat žlutý terč se symbolem provinění proti pravidlům. Závodníkovi nesmí být dvakrát
ukázán žlutý terč za stejný přestupek stejným rozhodčím. O ukázaných žlutých terčích musí rozhodčí
po závodě uvědomit vrchníka chůze“.
Za jedno provinění ukazuje tedy RCH žlutý terč závodníkovi pouze jednou, maximálně logicky může
ukázat dvě žluté karty na jednoho závodníka. Tyto karty nemají žádný vliv na vyloučení – DQ
závodníka ze závodu.
nebo pokud nedojde ke zlepšení nebo je definice závodní chůze jasně a zřetelně porušována, použije
Pravidlo P 230. 5. Červené karty:
„Když rozhodčí chůze zpozoruje, že chodec během kterékoliv části závodu nedodržuje ustanovení
odstavce 1 tohoto pravidla tím, že viditelné ztrácí kontakt se zemí nebo pokrčuje koleno, musí na
závodníka zaslat vrchníkovi chůze červenou kartu.“
Závodník je pak vyloučen podle Pravidla 230. 6a)
„Pokud vrchník chůze obdrží na jednoho závodníka tři červené karty od tří různých rozhodčích, musí
být takový závodník ze závodu vyloučen. Vrchník chůze nebo jeho asistent musí závodníka o vyloučení
uvědomit ukázáním červeného terče. I když se tak nestane, vyloučení zůstává v platnosti“.
To znamená, že závodník je vyloučen, i když v průběhu závodu odstoupil a přitom obdržel 3 červené
karty a vrchník mu nemohl ukázat červený terčík, nebo po projití cílem závodník není k nalezení.
U velkých závodů pod Pravidlem 1a) b) c) e) musí být 3 červené karty od tří mezinárodních nebo
oblastních RCH z různých zemí,.
K DQ závodníka může dojít i podle Pravidla 230 3a)
„Při soutěžích uvedených v Pravidle 1.a),b),c),d) a f) má vrchník chůze pravomoc diskvalifikovat
chodce na úseku posledních 100 m, pokud jeho/její způsob pohybu nevyhovuje ustanovení P 230.1.,
bez ohledu na počet červených karet, které vrchník chůze na závodníka/či předtím obdržel. Chodec,
který je vrchníkem chůze takto diskvalifikován, smí závod dokončit. O své diskvalifikaci musí být

uvědomen vrchníkem chůze nebo jeho asistentem ukázáním červeného terče při nejbližší příležitosti
poté, co prošel cílem“.
Pro závody v ČR platí podle dohody s KR ČAS toto ustanovení pro všechna mistrovství.
Podrobně o rozhodování chůze viz http://www.atletika.cz/clenska-sekce/rozhodci/chuze/

Počty RCH:
Za normálních okolností musí být na okruhu minimálně 6 maximálně 9 RCH včetně vrchníka chůze
(VCH)
Na dráze 400M normálně 6 včetně VCH
V hale 200M normálně 5 včetně RCH
Délka okruhu musí být 1-2km, doporučené délky pro tratě:
Pro závody na 10km - 1km
20km - 1km až 2km
50km - 2km
Na všech závodech v chůzi v cíli a na startu voda.
Osvěžovací stanice – pokud k tomu opravňují povětrností podmínky, pak bez ohledu na déku tratě
Občerstvovací stanice - jen na tratích delších než 10km.
Diskvalifikační tabule (DQ board) - musí být na všech závodech, umístěna tak, aby byla viditelná pro
závodníky. Informuje závodníka o počtu obdržených červených karet. Je konstruována tak, aby se na
ni vešlo rozlišovací číslo závodníka a vedle něj jsou 3 sloupce, pro 3 červené symboly včetně symbolu
provinění (pokrčené koleno nebo ztráta kontaktu). I když dojde na závodníka červených karet více,
na DQ tabuli se již více jak 3 neumísťují. Třetí červená karta se umístí na tabuli, i když závodník ještě
nebyl vyloučen VCH.
Turistická chůze není závodní chůze!
Jak vyloučit ze závodu chodce, lépe řečeno tzv. chodce, který dodržuje ustanovení P 230.1, to
znamená má kontakt a dopnutou nohu v koleni, ovšem jeho pohyb je extrémně pomalý, trať fyzicky
ve vyšším tempu není schopen zvládnout, není na vytrvaleckou trať vůbec připraven, jde jak turista a
na první pohled se nejedná o závodní chůzi? Jeho vyloučení, pokud se neproviní proti P 230.1,
skutečně není v pravomoci RCH a VCH.
V uvedeném případě musíme použít Pravidlo 142.4.b) o „bona fide“ úsilí nebo Pravidlo 125. 5 týkající
se pravomocí Vrchního rozhodčího (referee).
Pravidlo 125.5. umožňuje jednou varovat chodce žlutou kartou za nevhodné, nesprávné nebo
nesportovní jednání, způsob, styl jednání, pak následuje červená karta.

Pravidlo 142.4b) Pojem "nesoutěží" zahrnuje i skutečnost, že atlet nezávodí čestně, s vynaložením
dostatečného úsilí, s "bona fide" úsilím. O tom rozhodne příslušný Vrchní rozhodčí (referee) a
odpovídající záznam musí být uveden v úředních výsledcích.

