Povinnosti vrchníků - obecně
před soutěží:
▪ zúčastní se porady rozhodčích - vyslechne pokyny HR
○ obdrží od HR časový pořad
○ vyřeší nejasné otázky s HR - sektory (prkna), počty pokusů, starty mimo soutěž, ruční nebo optické měření
○ kontakt na technického ředitele soutěží a zdravotníka
▪ vyzvedávání, příp. roznášení zápisů, vracení zápisů
▪ seznámí se s přidělenými rozhodčími a četou - rozdělí funkce
○ méně zkušeným rozhodčím připomene základní pravidla potřebná pro zvládnutí jejich funkce
▪ zkontroluje stav a vybavení sektoru - nutné úpravy řeší s technickým ředitelem závodu
▪ technické disciplíny:
○ kontrolní měření před soutěží (v případě optického měření)
○ předá pokyny závodníkům (po zavedení do sektoru)
○ řídí rozcvičování
▪ kontrola oblečení a obutí (pokud není svolavatelna)
○ oblečení – sportovní (ne reprezentační), čisté, upravené, nevzbuzující pohoršení (ne průsvitné za mokra)
○ obutí – délky a počty hřebíků
○ startovní označení (dříve čísla) – nesmí startovat bez čísel (pokud byla vydána), nesmí se přehýbat a jinak

upravovat
▪ upozornit na možné kolize s běhy při odchodu za trenéry se všemi důsledky (žlutá, příp. červená karta)
▪ upozornit a hlavně kontrolovat zákaz používání mobilů, foťáků, kamer apod. v sektoru (i držení je důvod

k diskvalifikaci)
▪ nedovolit vstup nepovolaných osob do sektoru

v průběhu soutěže:
❖ v ideálním případě pouze vykonává dohled nad průběhem soutěže, příp. řeší protesty

obvykle:
▪ řídí soutěž a rozhoduje o zdařenosti nebo nezdařenosti pokusu
▪ v případě porušení pravidel napomíná (žlutá karta) nebo vylučuje (červená karta) závodníky (nezapomenout
zapsat do zápisu s příslušným číslem pravidla)
▪ řeší okamžité ústní protesty
▪ zodpovídá za správné vyhotovení zápisu – správné značení pokusů, postupující do finále, celkové pořadí,
zapsání žlutých a červených karet včetně příslušného čísla pravidla, podpisy, začátek a konec soutěže
po soutěži:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

kontrolní měření po soutěži (v případě optického měření)
zajistí předání zápisu hlavnímu rozhodčímu, příp. technickému delegátovi
organizuje úklid sektoru, ručí za vrácení zapůjčených pomůcek pořadateli
vyčká 30 minut po skončení závodů kvůli případným protestům
asistuje HR při případném vyplňování rekordních protokolů
podá zprávu hlavnímu rozhodčímu ohledně průběhu soutěží - připomínky

Povinnosti vrchníka běhů
před soutěží:
▪ zúčastní se porady rozhodčích - vyslechne pokyny HR
○ obdrží od HR časový pořad - seznámí se se skladbou a časovým rozdělením disciplín
○ vyřeší nejasné otázky s HR : priority ručního měření sprintů (časy/pořadí), možnosti startů a způsobu běhu

štafet, 800 m z drah/čáry ……
▪ u pořadatele zjistí, v kolika provedeních budou vyhotovovány zápisy, kdo je bude roznášet
▪ seznámí se s přidělenými rozhodčími běhů (příp. úsekovými rozhodčími), dále se startérskou skupinou a

▪
▪

▪
▪

▪
▪

rozhodčími a obsluhou cílové kamery
○ domluví se na způsobu komunikace a signalizace
○ společně ověří funkčnost startovacího zařízení a polohu a funkčnost cílové kamery
projde běžeckou dráhu a ovál, zkontroluje nedostatky (chybějící obrubníky/kužely v zatáčkách)
zkontroluje vybavení sektoru (cíl) - červený a bílý praporek pro rozhodčí v cíli, desky na psaní, tabule
propočítání kol + zvonec, kužely na seběh, štafetové kolíky, startovní čísla, dostatečné množství stopek, žluté
praporky a desky s tužkou pro úsekové rozhodčí, příp. videokamera pro čelní snímání doběhu
u technického delegáta zjistí počet běhů v jednotlivých disciplínách, vzhledem k technickým možnostem
doporučí max. počet závodníků v jednotlivých bězích, které se neběhají v drahách (od 400 m výše)
rozdělí funkce jednotlivým rozhodčím běhů (běžecká komise) - časoměřiči, pořadí, počítání kol, obsluha tabule
kol, rozmístění úsekových rozhodčích pro jednotlivé běžecké discipliny (pokud není delegován vedoucí
úsekových rozhodčích)
méně zkušeným rozhodčím připomene základní pravidla potřebná pro zvládnutí jejich funkce
kontroluje rozmístění překážek, jejich výšku a nastavení závaží

v průběhu soutěže:
❖ v ideálním případě pouze vykonává dohled nad průběhem závodů a činností rozhodčích běžecké komise,

zasahuje ve sporných případech rozhodování, napomíná a vylučuje závodníky - při menším počtu rozhodčích
(většinou) také rozhoduje :
▪ zodpovídá za práci rozhodčích běžecké komise - podle potřeby mění funkce jednotlivých rozhodčích
▪ v rámci rozhodování se se svými kolegy podílí na vyhodnocení jednotlivých závodů (pořadí a časy jednotlivých

závodníků)
▪ v případě porušení pravidel napomíná (žlutá karta) nebo vylučuje (červená karta) závodníky
▪ řeší okamžité ústní protesty a protesty závodníků podané vrchníkovi do 30 minut od oficiálního vyhlášení

výsledků týkající se běžeckých a chodeckých soutěží
▪ podepisuje zápisy a kontroluje shodu mezi výsledky určenými rozhodčími cílové kamery a výsledky určenými

rozhodčími v cíli - v případě nesrovnalostí zodpovídá za okamžité vyřešení problému tak, aby nedošlo
k poškození dotčených závodníků
▪ v případě, že není obsazena funkce vedoucího úsekových rozhodčích, řídí a zodpovídá vrchník běhů také za
funkci úsekových rozhodčích
○ zadává úkoly a určuje pozice jednotlivým úsekovým rozhodčím
○ na základě hlášení úsekových rozhodčích rozhoduje o případné diskvalifikaci závodníka z důvodu porušení
pravidel - vrchník zodpovídá za fakt, že místo porušení pravidla závodníkem bude příslušným úsekovým
rozhodčím řádně označeno nebo zaznamenáno a číslo pravidla, podle něhož k diskvalifikaci došlo, bude
uvedeno v oficiálním zápise a výsledcích
po soutěži:
▪
▪
▪
▪

ručí za vrácení zapůjčených pomůcek a náčiní pořadateli
vyčká 30 minut po skončení závodů kvůli případným protestům
asistuje HR při vyplňování rekordních protokolů, týkajících se běžeckých a chodeckých soutěží
podá zprávu hlavnímu rozhodčímu ohledně průběhu běžeckých soutěží - problematické okamžiky, technické
nedostatky (závady sektoru), ohodnocení přidělených rozhodčích, další postřehy…

Povinnosti vrchníka skoku do dálky a trojskoku
před soutěží:
▪ zúčastní se porady rozhodčích - vyslechne pokyny HR
○ obdrží od HR časový pořad - seznámí se se skladbou a časovým rozdělením disciplín, kolik minut před
soutěží začíná rozcvičování (odchod ze svolavatelny)
○ vyřeší nejasné otázky s HR a TD: volba sektoru (při možnosti více doskočišť), počet pokusů (může být
specifické u soutěží družstev mládeže), možnosti startů mimo přebor/bodování + případná účast těchto
v užším finále
▪ v případě trojskoku zjistí od TD, z jakých prken se bude skákat (9m, 11m, 13m)
▪ zjistí, kde se vyzvedávají zápisy (2x - zápis a vítr), příp. kdo je roznáší
▪ zjistí, kde sídli zdravotník, jak ho případně sehnat v průběhu soutěže
▪ zkontroluje stav sektoru:
○ odrazové a přešlapové prkno (náhradní přešlapová prkna nebo náhradní plastelína)
○ dostatek písku v doskočišti, stav písku - v případě, že je příliš suchý, zajistit pokropení
○ v případě širšího doskočiště zajistí jeho zúžení páskou - šířka doskočiště 2,75 - 3,0m
○ správná poloha ukazatele vzdáleností po straně doskočiště
○ rozmyslí uspořádání rozhodčích v sektoru
▪ zkontroluje vybavení sektoru - červený, bílý a žlutý praporek, pásmo, bodec, náhradní přešlapová prkna,
rozcvičovací přešlapové prkno, náhradní plastelína + špachtle na její úpravu, nářadí na výměnu prkna, páska na
vytyčení doskočiště (včetně prostředků na upevnění), kužel na přerušení soutěže, větroměr (s nabitou baterií) ve
správné vzdálenosti od prkna, větrná stélka, hrablo nebo hrábě, koště, desky na psaní a tužky (2x), stůl a židle
pro zapisovatele, židle pro měření větru, slunečník/stan pro rozhodčí i závodníky (dle povětrnostních
podmínek), rozběhové značky, příp. časomíra, výsledková tabule
▪ seznámí se s přidělenými rozhodčími a technickou četou a rozdělí funkce - vrchník, rozhodčí v doskočišti,
zapisovatel (příp. více), natahování pásma, větroměr, hrabači, příp. obsluha výsledkové tabule, časomíra,
rozhodčí u závodníků, výměna prken
○ domluví se s rozhodčími a technickou četou, kolik minut před disciplínou budou v sektoru, příp. kdy a kde
se komise sejde
○ méně zkušeným rozhodčím připomene základní pravidla potřebná pro zvládnutí jejich funkce
▪ v případě použití optického měření nebo videoměření zajistí provedení kontrolního měření (pásmem)
▪ před cvičnými skoky seznámí závodníky s jejich právy a povinnostmi:
○ vymezení sektoru, upozornění na případné kolize s jinými disciplínami
○ opuštění sektoru pouze s vědomím rozhodčího, odvádění hromadně po 3 pokusech a po skončení
▪ řídí rozcvičování, dohlíží na průběžné zahrabávání doskočiště
v průběhu soutěže:
❖ řídí soutěž a rozhoduje o zdařenosti nebo nezdařenosti pokusu = rozhodčí na prkně
▪ v případě, že nebyl delegován vrchní rozhodčí pro skoky nebo pro danou soutěž, rozhoduje o všech sporných
otázkách v rámci disciplíny - řeší okamžité, příp. následné ústní protesty, napomíná a vylučuje závodníky
▪ zodpovídá za práci rozhodčích přidělené komise - podle potřeby mění funkce jednotlivých rozhodčích
▪ ve spolupráci se zapisovatelem stanoví pořadí závodníků po 3 pokusech a určí finálovou osmičku, po skončení
závodu zodpovídá za správné vyhotovení zápisu (výkony a pořadí závodníků)  podpis
▪ dohlédne, aby byl v zápise uveden skutečný začátek a konec soutěže
po soutěži:
▪ kontrolní měření po skončení disciplíny v případě optického měření
▪ zajistí předání zápisu hlavnímu rozhodčímu, příp. technickému delegátovi
▪ organizuje úklid sektoru (i rozběhové značky), vrácení zapůjčených pomůcek a náčiní pořadateli
▪ v případě rekordu je nápomocen hlavnímu rozhodčímu při vyhotovení rekordního protokolu
▪ vyčká 30 minut po skončení závodů kvůli případným protestům
▪ podá zprávu hlavnímu rozhodčímu ohledně průběhu soutěže - problematické okamžiky, technické nedostatky
(závady sektoru), ohodnocení přidělených rozhodčích, zranění, další postřehy…

Povinnosti vrchníka skoku do výšky a skoku o tyči
před soutěží:
▪ zúčastní se porady rozhodčích - vyslechne pokyny HR
○ obdrží od HR časový pořad - seznámí se se skladbou a časovým rozdělením disciplín, kolik minut před
soutěží začíná rozcvičování (odchod ze svolavatelny - u tyče obvykle dříve)
○ vyřeší nejasné otázky s HR a TD: volba sektoru (při možnosti více doskočišť), možnosti startů mimo
přebor/bodování
▪ od TD zjistí základní výšky a zvyšování (mělo by být v zápise, ale …)
▪ zjistí, kde se vyzvedávají zápisy, příp. kdo je roznáší
▪ zjistí, kde sídli zdravotník, jak ho případně sehnat v průběhu soutěže
▪ zkontroluje stav sektoru:
○ stav doskočiště - kompaktnost, horní molitanová vrstva
○ technický stav stojanů, jejich postavení, způsob manipulace
○ páska mezi stojany u výšky / páska na nulové linii přes doskočiště u tyče
○ rozmyslí uspořádání rozhodčích v sektoru
▪ zkontroluje vybavení sektoru - laťka (2-3ks), měřidlo výšek, podávky laťky (tyč), tréninková guma (tyč),
červený, bílý a žlutý praporek, náhradní páska pod stojany/nulová linie, kužel na přerušení soutěže, větrná stélka
(tyč), desky na psaní a tužky, stůl a židle pro zapisovatele, slunečník/stan pro rozhodčí i závodníky (dle
povětrnostních podmínek), rozběhové značky (pro výšku jedině lepicí pásky), časomíra, výsledková tabule,
ukazatel posunu stojanů (tyč),
▪ seznámí se s přidělenými rozhodčími a technickou četou a rozdělí funkce - vrchník, zapisovatel (příp. více),
rozhodčí u stojanů - zvedání laťky + posun stojanů, příp. obsluha výsledkové tabule, časomíra, rozhodčí u
závodníků, obsluha ukazatele stojanů (tyč)
○ domluví se s rozhodčími a technickou četou, kolik minut před disciplínou budou v sektoru, příp. kdy a kde
se komise sejde
○ méně zkušeným rozhodčím připomene základní pravidla potřebná pro zvládnutí jejich funkce (zejména u
zapisovatele), obsluha a posun stojanů u tyče
▪ před rozměřováním rozběhu a cvičnými skoky seznámí závodníky s jejich právy a povinnostmi:
○ vymezení sektoru, upozornění na případné kolize s jinými disciplínami
○ opuštění sektoru pouze s vědomím rozhodčího
○ odvádění po skupinkách těch, kteří již za soutěže vypadli
▪ řídí rozcvičování
▪ zkontroluje, zda všichni závodníci nahlásili své základní výšky a polohu stojanů (tyč)
v průběhu soutěže:
❖ oficiálně řídí soutěž a rozhoduje o zdařenosti nebo nezdařenosti pokusu
▪ nastavuje, resp. přeměřuje jednotlivé postupné výšky, u tyče ve spolupráci s dalším rozhodčím zodpovídá
za to, že je laťka vodorovně
▪ zodpovídá za práci rozhodčích přidělené komise - podle potřeby mění funkce jednotlivých rozhodčích
○ kontroluje činnost zapisovatele, který prakticky řídí průběh soutěže - opravy, vynechání …
○ kontroluje uložení laťky na stojanech před jednotlivými pokusy
○ kontroluje, zde stojany byly posunuty podle pokynů závodníka (tyč)
○ kontroluje činnost rozhodčího u časomíry - rozdílné časové limity, podle počtu závodníků
▪ v případě, že nebyl delegován vrchní rozhodčí pro skoky nebo pro danou soutěž, rozhoduje o všech sporných
otázkách v rámci disciplíny - řeší okamžité, příp. následné ústní protesty, napomíná a vylučuje závodníky
▪ po skončení závodu zodpovídá za správné vyhotovení zápisu (výkony a pořadí závodníků)  podpis
▪ dohlédne, aby byl v zápise uveden skutečný začátek a konec soutěže
po soutěži:
▪ zajistí předání zápisu hlavnímu rozhodčímu, příp. technickému delegátovi
▪ organizuje úklid sektoru (i rozběhové značky), vrácení zapůjčených pomůcek a náčiní pořadateli
▪ v případě rekordu je nápomocen hlavnímu rozhodčímu při vyhotovení rekordního protokolu
▪ vyčká 30 minut po skončení závodů kvůli případným protestům
▪ podá zprávu hlavnímu rozhodčímu ohledně průběhu soutěže - problematické okamžiky, technické nedostatky
(závady sektoru, zlomené laťky), ohodnocení přidělených rozhodčích, zranění, další postřehy…

Povinnosti vrchníka vrhu koulí
před soutěží:
▪ zúčastní se porady rozhodčích - vyslechne pokyny HR
○ obdrží od HR časový pořad - seznámí se se skladbou a časovým rozdělením disciplín, kolik minut před
soutěží začíná rozcvičování
○ vyřeší nejasné otázky s HR a TD: počet pokusů (může být specifické u soutěží družstev mládeže), možnosti
startů mimo přebor/bodování + případná účast těchto v užším finále
▪ zjistí, kde se vyzvedávají zápisy, příp. kdo je roznáší
▪ zjistí, kde sídli zdravotník, jak ho případně sehnat v průběhu soutěže
▪ zkontroluje stav sektoru:
○ stav kruhu a zarážecího břevna (dostatečné upevnění)
○ vytyčení výseče - správné rozevření, označení vzdáleností
○ vyznačení středových čar vně kruhu
○ rozmyslí uspořádání rozhodčích a hlavně závodníků v sektoru – BEZPEČNOST (do výseče pouze starší
18 let)
▪ zkontroluje vybavení sektoru - červený (2x), bílý (2x) a žlutý praporek, pásmo, bodec, kužel na přerušení
soutěže, koště, hadr na utření náčiní, hadr na vysušení kruhu, magnesium, desky na psaní + tužky, stůl a židle
pro zapisovatele, slunečník/stan pro rozhodčí i závodníky (dle povětrnostních podmínek), příp. časomíra,
výsledková tabule
▪ kontrola náčiní:
○ pouze schválené a označené rozhodčím měření a vážení (dodané pořadatelem + vlastní náčiní závodníků)
○ zjistit, kdo ho do sektoru dodá, příp. kde ho vyzvednout
▪ seznámí se s přidělenými rozhodčími a technickou četou a rozdělí funkce - vrchník, rozhodčí z druhé strany
kruhu, zapisovatel (příp. více), 2-3 rozhodčí v poli (praporky, pásmo, odnášení náčiní mimo výseč), četa na
vracení náčiní, natahování pásma, příp. časomíra, obsluha výsledkové tabule, rozhodčí u závodníků
○ domluví se s rozhodčími a technickou četou, kolik minut před disciplínou budou v sektoru, příp. kdy a kde
se komise sejde
○ méně zkušeným rozhodčím připomene základní pravidla potřebná pro zvládnutí jejich funkce a upozorní
všechny na otázku BEZPEČNOSTI (pohyb ve výseči, nikdy zády ke směru hodu)
▪ před cvičnými hody seznámí závodníky s jejich právy a povinnostmi:
○ vymezení sektoru, zákaz rozcvičování s/bez náčiní v průběhu soutěže, zákaz vstupu do výseče
○ opuštění sektoru pouze s vědomím rozhodčího, odvádění hromadně po 3 pokusech a po skončení
○ zkontroluje bandáže a náplasti na ruce
▪ řídí rozcvičování závodníků (podle zápisu) - po několika hodech zavření sektoru a sběr náčiní ve výseči
▪ zkontroluje přítomné náčiní - pouze schválené a označené, tréninkové náčiní potřeba dát stranou
v průběhu soutěže:
❖ řídí soutěž a rozhoduje o zdařenosti nebo nezdařenosti pokusu (v součinnosti s rozhodčími v poli)
▪ v případě, že nebyl delegován vrchní rozhodčí pro vrhy a hody nebo pro danou soutěž, rozhoduje o všech
sporných otázkách v rámci disciplíny - řeší okamžité, příp. následné ústní protesty, napomíná a vylučuje
závodníky
▪ zodpovídá za práci rozhodčích přidělené komise - podle potřeby mění funkce jednotlivých rozhodčích
▪ neustále dohlíží na BEZPEČNOST v sektoru a jeho okolí (pohyb rozhodčích a pomocníků ve výseči, zákaz
vstupu závodníků do výseče a jejího okolí, zákaz rozcvičování s náčiním)
▪ ve spolupráci se zapisovatelem stanoví pořadí závodníků po 3 pokusech a určí finálovou osmičku, po skončení
závodu zodpovídá za správné vyhotovení zápisu (výkony a pořadí závodníků)  podpis
▪ dohlédne, aby byl v zápise uveden skutečný začátek a konec soutěže
po soutěži:
▪ kontrolní měření po skončení disciplíny v případě optického měření
▪ zajistí předání zápisu hlavnímu rozhodčímu, příp. technickému delegátovi
▪ organizuje úklid sektoru (i rozběhové značky), vrácení zapůjčených pomůcek a náčiní pořadateli
▪ v případě rekordu je nápomocen hlavnímu rozhodčímu při vyhotovení rekordního protokolu
▪ vyčká 30 minut po skončení závodů kvůli případným protestům
▪ podá zprávu hlavnímu rozhodčímu ohledně průběhu soutěže - problematické okamžiky, technické nedostatky
(závady sektoru), ohodnocení přidělených rozhodčích, zranění, další postřehy…

▪

Povinnosti vrchníka hodu diskem a kladivem
před soutěží:
▪ zúčastní se porady rozhodčích - vyslechne pokyny HR
○ obdrží od HR časový pořad - seznámí se se skladbou a časovým rozdělením disciplín, kolik minut před
soutěží začíná rozcvičování
○ vyřeší nejasné otázky s HR a TD: počet pokusů (může být specifické u soutěží družstev mládeže), možnosti
startů mimo přebor/bodování + případná účast těchto v užším finále
▪ zjistí, kde se vyzvedávají zápisy, příp. kdo je roznáší
▪ zjistí, kde sídli zdravotník, jak ho případně sehnat v průběhu soutěže
▪ zkontroluje stav sektoru:
○ stav kruhu, klece, vložka pro kladivářský kruh, vyznačení středových čar vně kruhu
○ vytyčení výseče - správné rozevření, označení vzdáleností
○ rozmyslí uspořádání rozhodčích a hlavně závodníků v sektoru – BEZPEČNOST (do výseče pouze starší
18 let)
▪ zkontroluje vybavení sektoru - červený (2x), bílý (2x) a žlutý praporek, pásmo, bodec, číselné značky
(dostatečný počet), vložka pro kladivářský kruh, žebřík, kužel na přerušení soutěže, větrná stélka, koště, hadr na
utření náčiní, hadr na vysušení kruhu, magnesium, lepicí páska na struny u kladiv, desky na psaní + tužky, stůl a
židle pro zapisovatele, slunečník/stan pro rozhodčí i závodníky (dle povětrnostních podmínek), příp. časomíra,
výsledková tabule
▪ kontrola náčiní:
○ pouze schválené a označené rozhodčím měření a vážení (dodané pořadatelem + vlastní náčiní závodníků)
○ zjistit, kdo ho do sektoru dodá, příp. kde ho vyzvednout
▪ seznámí se s přidělenými rozhodčími a technickou četou a rozdělí funkce - vrchník, rozhodčí z druhé strany
kruhu, zapisovatel (příp. více), 2-3 rozhodčí v poli (praporky, pásmo, odnášení náčiní mimo výseč), četa na
vracení náčiní, natahování pásma, příp. časomíra, obsluha výsledkové tabule, rozhodčí u závodníků
○ domluví se s rozhodčími a technickou četou, kolik minut před disciplínou budou v sektoru, příp. kdy a kde
se komise sejde
○ méně zkušeným rozhodčím připomene základní pravidla potřebná pro zvládnutí jejich funkce a upozorní
všechny na otázku BEZPEČNOSTI (pohyb ve výseči, nikdy zády ke směru hodu)
▪ před cvičnými hody seznámí závodníky s jejich právy a povinnostmi:
○ vymezení sektoru, zákaz rozcvičování s/bez náčiní v průběhu soutěže, zákaz vstupu do výseče
○ opuštění sektoru pouze s vědomím rozhodčího, odvádění hromadně po 3 pokusech a po skončení
○ zkontroluje rukavice pro hod kladivem (odstřižené špičky pro prsty kromě palců)
▪ řídí rozcvičování závodníků (podle zápisu) - pouze 1 člověk uvnitř klece, zavírání klece u kladiva, po několika
hodech zavření sektoru a sběr náčiní ve výseči
▪ u kladiva zjistí, který závodník levák / pravák - zavírání klece
▪ zkontroluje přítomné náčiní - pouze schválené a označené, tréninkové náčiní potřeba dát stranou
v průběhu soutěže:
❖ řídí soutěž a rozhoduje o zdařenosti nebo nezdařenosti pokusu (v součinnosti s rozhodčími v poli)
▪ v případě, že nebyl delegován vrchní rozhodčí pro vrhy a hody nebo pro danou soutěž, rozhoduje o všech
sporných otázkách v rámci disciplíny - řeší okamžité, příp. následné ústní protesty, napomíná a vylučuje
závodníky
▪ zodpovídá za práci rozhodčích přidělené komise - podle potřeby mění funkce jednotlivých rozhodčích
▪ neustále dohlíží na BEZPEČNOST v sektoru a jeho okolí (pohyb rozhodčích a pomocníků ve výseči, zákaz
vstupu závodníků do výseče a jejího okolí, zákaz rozcvičování s náčiním)
▪ ve spolupráci se zapisovatelem stanoví pořadí závodníků po 3 pokusech a určí finálovou osmičku, po skončení
závodu zodpovídá za správné vyhotovení zápisu (výkony a pořadí závodníků)  podpis
▪ dohlédne, aby byl v zápise uveden skutečný začátek a konec soutěže
po soutěži:
▪ kontrolní měření po skončení disciplíny v případě optického měření
▪ zajistí předání zápisu hlavnímu rozhodčímu, příp. technickému delegátovi
▪ organizuje úklid sektoru (i rozběhové značky), vrácení zapůjčených pomůcek a náčiní pořadateli
▪ v případě rekordu je nápomocen hlavnímu rozhodčímu při vyhotovení rekordního protokolu
▪ vyčká 30 minut po skončení závodů kvůli případným protestům
▪ podá zprávu hlavnímu rozhodčímu ohledně průběhu soutěže - problematické okamžiky, technické nedostatky
(závady sektoru), ohodnocení přidělených rozhodčích, zranění, další postřehy…

Povinnosti vrchníka hodu oštěpem (míčku)
před soutěží:
▪ zúčastní se porady rozhodčích - vyslechne pokyny HR
○ obdrží od HR časový pořad - seznámí se se skladbou a časovým rozdělením disciplín, kolik minut před

soutěží začíná rozcvičování
○ vyřeší nejasné otázky s HR a TD: volba sektoru (ze které strany) - vytyčit, počet pokusů (může být

▪
▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪

specifické u soutěží družstev mládeže), možnosti startů mimo přebor/bodování + případná účast těchto
v užším finále
zjistí, kde se vyzvedávají zápisy, příp. kdo je roznáší
zjistí, kde sídli zdravotník, jak ho případně sehnat v průběhu soutěže
zkontroluje stav sektoru:
○ stav rozběhové dráhy, možnost vyjmutí obrubníku
○ vytyčení výseče - správné rozevření, označení vzdáleností
○ značka 4m před odhodovou čarou
○ rozmyslí uspořádání rozhodčích a hlavně závodníků v sektoru – BEZPEČNOST (do výseče pouze starší
18 let)
zkontroluje vybavení sektoru - červený (2x), bílý (2x) a žlutý praporek, pásmo, bodec, číselné značky
(dostatečný počet), kužel na přerušení soutěže, větrná stélka, koště, hadr na utření náčiní, desky na psaní +
tužky, stůl a židle pro zapisovatele, slunečník/stan pro rozhodčí i závodníky (dle povětrnostních podmínek),
příp. časomíra, výsledková tabule, rozhodčí u závodníků
kontrola náčiní:
○ pouze schválené a označené rozhodčím měření a vážení (dodané pořadatelem + vlastní náčiní závodníků)
○ zjistit, kdo ho do sektoru dodá, příp. kde ho vyzvednout
seznámí se s přidělenými rozhodčími a technickou četou a rozdělí funkce - vrchník, zapisovatel (příp. více), 2-3
rozhodčí v poli (praporky, pásmo, odnášení náčiní mimo výseč), četa na vracení náčiní, natahování pásma, příp.
časomíra, obsluha výsledkové tabule, rozhodčí u závodníků
○ domluví se s rozhodčími a technickou četou, kolik minut před disciplínou budou v sektoru, příp. kdy a kde
se komise sejde
○ méně zkušeným rozhodčím připomene základní pravidla potřebná pro zvládnutí jejich funkce a upozorní
všechny na otázku BEZPEČNOSTI (pohyb ve výseči, nikdy zády ke směru hodu)
před cvičnými hody seznámí závodníky s jejich právy a povinnostmi:
○ vymezení sektoru, zákaz rozcvičování s/bez náčiní v průběhu soutěže, zákaz vstupu do výseče
○ opuštění sektoru pouze s vědomím rozhodčího, odvádění hromadně po 3 pokusech a po skončení
řídí rozcvičování závodníků (podle zápisu) - po několika hodech zavření sektoru a sběr náčiní ve výseči
zkontroluje přítomné náčiní - pouze schválené a označené, tréninkové náčiní potřeba dát stranou

v průběhu soutěže:
❖ řídí soutěž a rozhoduje o zdařenosti nebo nezdařenosti pokusu (v součinnosti s rozhodčími v poli)
▪ v případě, že nebyl delegován vrchní rozhodčí pro vrhy a hody nebo pro danou soutěž, rozhoduje o všech
sporných otázkách v rámci disciplíny - řeší okamžité, příp. následné ústní protesty, napomíná a vylučuje
závodníky
▪ zodpovídá za práci rozhodčích přidělené komise - podle potřeby mění funkce jednotlivých rozhodčích
▪ neustále dohlíží na BEZPEČNOST v sektoru a jeho okolí (pohyb rozhodčích a pomocníků ve výseči, zákaz
vstupu závodníků do výseče a jejího okolí, zákaz rozcvičování s náčiním)
▪ ve spolupráci se zapisovatelem stanoví pořadí závodníků po 3 pokusech a určí finálovou osmičku, po skončení
závodu zodpovídá za správné vyhotovení zápisu (výkony a pořadí závodníků)  podpis
▪ dohlédne, aby byl v zápise uveden skutečný začátek a konec soutěže
po soutěži:
▪ kontrolní měření po skončení disciplíny v případě optického měření
▪ zajistí předání zápisu hlavnímu rozhodčímu, příp. technickému delegátovi
▪ organizuje úklid sektoru (i rozběhové značky), vrácení zapůjčených pomůcek a náčiní pořadateli
▪ v případě rekordu je nápomocen hlavnímu rozhodčímu při vyhotovení rekordního protokolu
▪ vyčká 30 minut po skončení závodů kvůli případným protestům
▪ podá zprávu hlavnímu rozhodčímu ohledně průběhu soutěže - problematické okamžiky, technické nedostatky
(závady sektoru), ohodnocení přidělených rozhodčích, zranění, další postřehy…

