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Medzinárodné Castingové pravidlá pretekov
Pre svetové castingové zväzy federácie castingového športu v CIPS (FCS) a Medzinárodnú castingovú federáciu
(I.C.F.).
Vydanie 2001

I.

Preteky

Pripojené zväzy FCS v CIPS a ICF organizujú svetové a národné majstrovská pre ženy, mužov a mládež, ako aj
medzinárodné porovnávacie preteky a medzinárodné majstrovstvá podľa týchto medzinárodných castingových
pretekárskych predpisov. Mládež sa môže na týchto podujatiach zúčastňovať. Ako mládež platí účastník až do
konca kalendárneho roku, v ktorom dovŕšil 18. rok života.

II. Pretekárske disciplíny platné od 01. januára 1994
Muži
Disciplína
„
„
„
„
„
„
„
„

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Muška cieľ
Muška diaľka jednoručne
Záťaž presnosť
Záťaž cieľ
Záťaž diaľka jednoručne
Muška diaľka obojručne
Záťaž diaľka obojručne
Multi cieľ
Multi diaľka obojručne

1
2
3
4
5
8
9

Muška cieľ
Muška diaľka jednoruč
Záťaž presnosť
Záťaž cieľ
Záťaž diaľka jednoruč
Multi cieľ
Multi diaľka obojručne

1
2
3
4
5

Muška cieľ
Muška diaľka jednoruč
Záťaž presnosť
Záťaž cieľ
Záťaž diaľka jednoruč

1
2
3
4
5

Muška cieľ
Muška diaľka jednoruč
Záťaž presnosť
Záťaž cieľ
Záťaž diaľka jednoruč

Ženy
Disciplína
„
„
„
„
„
„

Chlapci
Disciplína
„
„
„
„

Dievčatá
Disciplína
„
„
„
„
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III. Pravidlá pretekov
Disciplína 1. Muška cieľ
Prút:

Ľubovoľný do 3,00m dĺžky, štandardné očká

Navijak: Štandardný alebo individuálne vyrobené muškárske navijaky, ktoré
zodpovedajú štandardu. Navijak pripevnený na prúte a šnúra pripevnená na
navijaku.
Navijak musí zachytávať celú šnúru inkluzíve náväzec .
Šnúra:

Bežné štandartné šnúry alebo šnúry,
ktoré zodpovedajú štandardu,
s s minimálnou dĺžkou 13,5 m. Prídavná šnúra voľná ( XVI 2g, XVII).
Šnúry s kovovými vložkami alebo vložky podobné kovu sú neprípustné.

Náväzec:

Minimálna dĺžka 1,80 m (XVI 2b)

Muška: Bežná súťažná muška, veľkosť č. 10 bez háčika. Priemer chvostu česadla
mušky 16- 20 mm, k dispozícii sú usporiadateľom stanovené farby biela, žltá
a červená. Mušky nesmú vykazovať žiadne zmeny, vykonaná vrhačom. Mušky
môžu byť pri pretrhu nahradzované neobmedzene
Pódium: Minimálna veľkosť 1,50 m dlhé, 1,20 m široké. Pódium má výšku 0,50 m.
Cieľ:

5 diskov, priemer 0,60 m z plastu alebo kovu, výška okraju 3 cm. Farba disku:
tmavá čierna, zelená, modrá alebo hnedá, naplnené vodou.

Umiestnenie:

Disk č. 1 vzdialený vľavo od pretekára od horného, predného okraja pódia.
Disk č. 5 vzdialený vpravo od pretekára 13 m od horného, predného okraja
pódia. Disky č. 2, 3 a 4 ležia v línii medzi diskom 1 a 5. Pódium stojí pred
diskom č. 3. Vzdialenosti diskov sú merané od stredu horného, predného
okraja pódia až k strednému bodu disku.
Odstupy stredov diskov k stredom diskov obnášajú 1,80 m.

Suchý hod:

Na štarte stojí pretekár s muškou v ruke. Šnúra musí byť stočená na dĺžku
prúta (náväzec sa napočíta). Šnúra nesmie visieť pred navijakom. Suché hody
začínajú pre jeden disk jeden hod v poradí disk 3-1-4-2-5-3-1-4-2-5.
Medzi každým hodom musí byť vykonaný prinajmenšom jeden hod na prázdno
alebo do vzduchu. Suché hody je potrebné hádzať v rozbehu (priebehu).
Šnúra sa môže predlžovať alebo skracovať pri suchých hodoch iba počas
pohybe udice

Mokré hody:
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Po ukončení suchých hodov stiahne pretekár najskôr šnúru bez vzdušných
hodov na výšku prvého disku, potom nasleduje mokrý hod v dvoch poradiach
za jeden disk jeden hod, v poradí 1-2-3-4-5-1-2-3-4-5. Počas hodu sa nesmie
vykonať hod na prázdno alebo do vzduchu.

Hody:

Pri nesprávnom druhu hodu (šnúra padne na zem lebo náväzec je ťahaný po
zemi) bude pretekár upozornený a v prípade opakovania bude jeho výkon
anulovaný.
Ak sa malo zabrániť hodu mušky, pri mokrom hode, prostredníctvom zlých
pomerov miesta, medzinárodný rozhodca rozhodne či bude pretekárovi
povolené tento hod zopakovať.
(XVI 1, 2a,b,c,e,f,g,h,i,j; 3; 4b,c)

Čas:

5 minút 30 sekúnd (XVI 3a,c, 4d; XVIII 1c; 2c)

Hodnotenie:

Každý zásah 5 bodov, najvyšší počet bodov 100 (X1; XVI 4)
Okraj disku platí ako zásah.

Ostatné:

Pretekár musí stáť pri suchých a mokrých hodoch prinajmenšom jednou nohou
na prednom okraji pódia. (XVI 2i,j)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Disciplína 2, muška diaľka jednoruč
Prút:

Maximálna dĺžka 3,00 m

Navijak: Ľubovoľný navijak. Navijak pripevnený na prúte a šnúra pripevnená na
navijaku. Navijak musí zachytiť celú šnúru vrátane naväzcu.
Šnúra:

Ľubovoľná muškárska šnúra. Šnúra môže byť zostavená z viacerých kusov.
Šnúry s kovovou vložkou alebo vložkou podobnou kovu nie sú povolené.
(XVII).

Muži a chlapci: Minimálna dĺžka 15,00 m, maximálna záťaž 38 g
Ženy a dievčatá: Minimálna dĺžka 13,50 m, maximálna záťaž 34 g
Náväzec:

Minimálna dĺžka 1,80 m, max. dĺžka 3,00 m (XVI 2b)

Muška: ako pri disciplíne 1
Pódium:

ako pri disciplíne 1

Vrhací priestor: Na 100 metrov vzdialenosť je priestor 50 metrov široký. Vzdialenosť sa
meria od stredu horného, predného okraja pódia.
Čas:

6 min. (XVI 3a,c 4d; XVIII 1c;2c)

Hodnotenie:

Najdlhší hod pre hodnotenie jednotlivcov, dva najdlhšie hody pre viacboj
M = bod (X)

Ostatné:

Šnúra môže byť počas hodu predošlého pretekára odvinutá vedľa priestoru.
-------------------------------------------

Disciplína 3. Záťaž presnosť
Prút:

Jednoručný prút, minimálna dĺžka 1,37 m. Maximálna dĺžka 2,50 m. Má minimálne tri očká na
prúte a jedno koncové. Maximálny vnútorný priemer očka 50 mm, maximálny priemer
vnútorného koncového očka 10 mm. Dĺžka rúčky nesmie prekročiť ¼ celkovej dĺžky prútu.

Navijak:

Stacionárny navijak so štandardnou cievkou, resp. Bežná cievka, ktorá zodpovedá štandardu.
Sú povolené navijaky so zabudovaným mechanizmom.

Šnúra:

Ľubovoľná, v celkovej dĺžke rovnakého priemeru s minimálnou dĺžkou 20 m.

Záťaž:

7,5 g plast, vo forme kvapky s hladkým povrchom.
Dĺžka bez očka:
53,0 mm +/- 0,3 mm
Priemer hlavy:
18,5 mm +/- 0,3 mm
Záťaž: vrátane očka
7,5 gramov +/- 0,15 gramov
Priemer očka:
0,5 mm +/- 0,1 mm
Farba :
biela / XVII/

Vrhací priestor: Cieľový kotúč s 5 kruhmi, sila /hrúbka/ kruhov 2 cm, s vonkajším priemerom 0,75 m – 1,35m
– 1,95 m – 2,55 m – 3,15 m. Stred terča pozostáva z kotúča o 0,75 m priemeru prevýšením
10 mm. Farba: čierna. Farba cieľového terča: zelená, biele kruhy.
Hrúbka terčov 2 cm. Štartovacie miesta sú umiestnené okolo terča v 90stupňovom uhle. Prvý
a posledný štart začína podľa predĺženia rohu cieľového terča centra. Tri ostatné ležia
pomedzi. Najdlhšia vzdialenosť podľa možnosti tak, aby mala vietor spoza chrbtu pretekára.
Štartovacie miesta sú označené štartovacou doskou. Štartovacia doska má dĺžku 1 m a výšku
max. 0,10 m. Farba: biela.
Hody:

Z každého štartu dva hody. Pretekár musí začínať pri stanici 1 so záťažou v ruke.
Štart 1: Pokus „Z pod ruky“
vzdialenosť 10 m
Štart 2: Bočný hod vpravo
vzdialenosť 12 m
Štart 3: Hod ponad hlavu
vzdialenosť 18 m
Štart 4: Bočný hod vľavo
vzdialenosť 14 m
Štart 5: ľubovoľný
vzdialenosť 16 m
Vždy meraný ku stredu terča, začínajúc zľava /XV +, 2a,e,f,g,h,j,k, 3, 4e,f/
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Pokus „z pod ruky“

Hod popod je vykonaný korektne, keď je záťaž prevlečená popod udicu. Minimálna
dĺžka 0,50 m až k očku záťaže. Držanie tela pretekára je ľubovoľné.

Bočný hod vpravo:

Pravý bočný hod je vykonaný správne, ak je udica napravo v smere od vrhacej osi 1 m
a prúd a hádzacia ruka sa nachádzajú vpravo od vrhacej osi. Vrhacia os je spojovacia
línia medzi osou tela a cieľovým centrom. Pritom nesmie byť špica prútu pri
vykonávaní hodu vedená vodorovne. Držanie tela pretekára nehrá žiadnu úlohu,
nezáleží na tom, či je prút pred alebo za štartovacou doskou. Maximálna dĺžka previsu
je 0.40 m až k očku záťaže. Ťahanie záťaže po zemi je zakázané a je ohodnotené 0
bodmi.

Hod ponad hlavu:

Hod ponad hlavu je vykonaný správne, ak sa nachádza špica prútu pred nad hlavou
pretekára. Prútu musí viesť medzi vodorovným a zvislým smerom. Dĺžka previsu
nehrá žiadnu úlohu. Držanie tela pretekára je ľubovoľné.

Bočný hod vľavo:

Bočný hod vľavo je vykonaný správne, ak je vedená špica prútu prinajmenšom 1 m
vľavo od osi tela a prút a hádzacia ruka sa nachádzajú vľavo od osi hodu. Os hodu je
spojovacia línia medzi osou tela a cieľovým centrom. Pritom nesmie byť špica prútu
vedená pri hádzaní vyššie ako je horizontálna plocha.
Držanie tela pretekára nehrá žiadnu úlohu, nezáleží na tom, či je prút pred alebo za
štartovacou doskou. Dĺžka previsu je max. 0,40 m až k očku vrhacej záťaže. Ťahanie
záťaže po zemi je zakázané a je ohodnotené 0 bodmi.

Čas:

5 min. Vrátane pohybov medzi štartovacou doskou.
/ XV 3, 4e, XVIII 1c, 2c/

Hodnotenie:

Zo stredu je to 10-8-6-4-2 bodov.
Najvyšší počet bodov: 100 bodov /X 1/
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Disciplína 4. Záťaž cieľ
Prút:

ako pri disciplíne 3

Navijak:

ako pri disciplíne 3

Šnúra:

ako pri disciplíne 3

Záťaž:

ako pri disciplíne 3

Cieľ:

5 terčov s priemerom 0,76 m a hrúbkou max. 10 mm. Farba: žltá
Predný okraj terču je potrebné zvýšiť od zeme o 5 cm zadný okraj terča o 17 cm, toto je
merané od horného okraja terča.

Vrhací priestor: 5 štartovacích miest začínajúc zľava, najkratšia vzdialenosť 10 m, najväčšia vzdialenosť 18 m,
merané k stredu terča. Odstupy od stredu k stredu štartovacej dosky obnášajú 1,50 m,
štartovacia doska je ako pri disciplíne 3. Terče sú postavené v pravom uhle k terajšej
štartovacej doske. Terče 2, 3 a 4 sú zadelené od línie medzi terče 1, 5.
Hody:

Hádže sa z 5 rôznych štartovacích miest na každý jeden terč. Každý pretekár na 2 pokusy vždy
od štartovacieho miesta 1 – 5. V každom pokuse dva hody pre jeden terč. Technika hodu je
ľubovoľná, Katapultové hody nie sú povolené. / XV 1a, 2a, e,f,g,h,j, 3, 4e, f/

Čas:

8 minút. Vrátane pohybov medzi štartovacím doskami.
/ XV 3, 4e, XVIII 1c, 2c/

Hodnotenie:

Za každý zásah na terč 5 bodov.
Najvyšší počet bodov je 100 bodov /X 1/
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Disciplína 5. Záťaž diaľka, jednoruč
Prút:

ako pri disciplíne 3

Navijak:

ako pri disciplíne 3

Šnúra:

minimálne 0,18 mm bez tolerancie nadol, predsa len na celkovú dĺžku rovnakého priemeru.
Náväzec nie je povolený.

Záťaž:

ako pri disciplíne 3

Vrhací priestor: na 100 m vzdialenosť, pravouhlo k štartovacej doske od stredobodu štartovacej dosky k 50 m
šírky priestoru. Štartovacia doska 1,50 m dlhá 0,10 m vysoká. Farba: biela .
Hody:

Každý pretekár má 3 pokusy, ktoré sa vykonajú v 3 poradiach. Štýl hodu je ľubovoľný.
(XV 1B, 2,3,4e,f,)

Čas:

Každý hod musí byť vykonaný v priebehu 60 sekúnd po štarte. (XV 2c, XVIII 1c,2c)

Hodnotenie:

Najdlhší hod z troch hodov sa hodnotí. 1 m= 1,5 bodu (X 2, XV, 4,a,b,c,d)

Ostatné:

Je potrebné vykonať a zaznačiť maximálnu trasu 5 m za štartovacou doskou. Pre dĺžky prútov
a previsov je určený špeciálny meter. (XV2c)
---------------------------------------------------------------

Disciplína 6. Muška diaľka, obojručne
Prút:

maximálna dĺžka 5,20 m

Navijak:

Ako pri disciplíne 2

Šnúra:

ľubovoľná, predsa len je ohraničenie záťaže na max. 120 g. Šnúry ktoré majú kovové vložky
alebo sú vybavené vložkami podobnými kovu nie sú povolené. Dĺžka šnúry minimálne
15,00 m. (XVII)

Náväzec:

minimálna dĺžka 1,80 m, maximálna dĺžka 5,20 m (XVI 2b)

Muška:

ako pri disciplíne 1

Pódium:

ako pri disciplíne 1

Vrhací priestor: ako pri disciplíne 2
Čas:

7. min. doba hodu (XVI 3a, c,4c, XVIII 1c,2c)

Hodnotenie:

ako pri disciplíne 2

Ostatné:

ako pri disciplíne 2
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Disciplína 7. Záťaž, diaľka, obojručne
Prút:

ľubovoľný

Navijak:

ľubovoľný stacionárny navijak

Šnúra:

Minimálny priemer 0,25 mm, bez tolerancie nadol, predsa len na celkovú dĺžku (z) rovnakého
priemeru. Jeden náväzec s minimálnym priemerom 0,35 mm, bez tolerancie nadol
a s minimálnou dĺžkou od cievky k záťaži je predpísaný, pričom musí byť prinajmenšom 1
navinutie na cievku.

Záťaž:

18 g plastová, v tvare kvapky s hladkým povrchom.
Dĺžka bez oka :
68,0 mm +/- 0,3 mm
Priemer hlavy:
22,0 mm +/- 0,3 mm
Záťaž:
18 g +/- 0,3 g
Priemer oka:
0,6 mm +/- 0,1 mm
Farba: biela (XVII)

Vrhací priestor: ako pri disciplíne 5
Hody:

ako pri disciplíne 5

Čas:

ako pri disciplíne 5

Hodnotenie:

ako pri disciplíne 5

Ostatné:

ako pri disciplíne 5
----------------------------------------------

Disciplína 8. Multi cieľ
Prút:

ľubovoľný, ale jednoručný prút

Navijak:

Multi navijak s bežnou cievkou

Šnúra:

ľubovoľná, ale v celkovej dĺžke (z) rovnakého priemeru
Minimálna dĺžka šnúry 22 m

Záťaž:

ako pri disciplíne 7

Cieľ:

ako pri disciplíne 4

Vrhací priestor: ako pri disciplíne 4, ale najkratšia vzdialenosť 12 m a najdlhšia vzdialenosť 20 m meraná
k stredu terču.
Hody:

ako pri disciplíne 4

Čas:

10 min. vrátane pohybu medzi štartovacími doskami.
(XV 3, 4e, XVIII 1c, 2c)

Hodnotenie:

ako pri disciplíne 4 (X 1)
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Disciplína 9. Multi diaľka, obojručne
Prút:

ľubovoľný

Navijak:

ako pri disciplíne 8

Šnúra:

ako pri disciplíne 7

Záťaž:

ako pri disciplíne 7

Vrhací priestor: ako pri disciplíne 5
Hody:

ako pri disciplíne 7

Čas:

ako pri disciplíne 5

Hodnotenie:

ako pri disciplíne 5

Všeobecné:

ako pri disciplíne 5.
Dve minúty úplnom ukončení hodu sa musí štartovacie miesto uvoľniť. Inak bude hod
ohodnotený nula bodmi.
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IV. Účastnícke pravidlá
K účasti na svetových a kontinentálnych majstrovstvách sú oprávnené všetky národné organizácie, ktoré boli
zorganizované v FCS a alebo ICF a ktorých povinnosti sú vykonávané podľa štatútov a ustanovení FCS a alebo
ICF. Organizácie, ktoré vystúpili alebo boli vylúčené strácajú oprávnenie k štartu. Návrhy ako aj prihlášky
k kontinentálnym a svetovým majstrovstvám sa spravidla vykonávajú do 3 mesiacov pred majstrovstvami.
Návrh a prihláška musí mať priloženú kópiu o šeku o zaplatenom ročnom príspevku na členskú federáciu
FCS/ICFR.
Prihlásenie mien je potrebné odovzdať najneskôr do 4 týždňov pred majstrovstvami. Konečné mená účastníkov
majstrovstiev budú zverejnené najneskôr 24 hodín pred začiatkom (podľa výpisu).
Zmeny v prípade náhlej choroby pretekárov, ktoré sú nepredvídateľné, musia byť predložené súťažnému výboru
s písomným odôvodnením a lekárskym atestom do 1 hodiny pred začiatkom súťaže.
Všetky národy a účastníci sú povinní rešpektovať dopingové pravidlá určené Medzinárodným Olympijským
výborom (IOC).
O predaní titulu rozhoduje výkon.
Pri všetkých svetových a kontinentálnych majstrovstvách sa môže zúčastniť za každý národ na disciplínách 1 – 7
maximálne 6 mužov a pri disciplínách 1 – 5 maximálne 3 ženy. Z tohto menovaného počtu účastníkov sú
nominovaní ako družstvo 4 muži a 2 ženy.
Pri všetkých svetových a kontinentálnych majstrovstvách mládeže sa môže zúčastniť za jeden národ na
disciplínách 1 – 5 maximálne 6 chlapcov a maximálne 3 dievčatá. Z tohto menovitého počtu účastníkov sú
nominovaní 4 chlapci a 2 dievčatá ako družstvo.
Pre disciplíny 8 + 9 sa môžu zúčastniť za jeden národ dodatočne 3 muži a 2 ženy. Aj v týchto disciplínách je
najvyšší počet účastníkov určený na 6 mužov a 3 ženy za jeden národ. Najvyšší počet účastníkov za národný
zväz pri svetových a kontinentálnych majstrovstvách je 9 mužov a 5 žien. Náhradníci sú povolení. Pri vypadnutí
pretekára sa môže písomne oznámiť náhradník do 1 hodiny pred začatím pretekov.
Kontinentálny a svetový šampionát sa uskutoční len vtedy, ak sa zúčastní aspoň 6 národov v skupine mužov a 4
národy v skupine chlapcov, žien a dievčat.
V. Definovanie amatéra
Je definované Medzinárodným Olympijským výborom (ICO)
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VI. Pravidlá hodnotenia jednotlivcov, viacboja a družstiev
Na medzinárodných súťažiach ako aj svetových a kontinentálnych majstrovstvách budú hodnotené nasledovné
súťaže:
Hodnotenie jednotlivcov trieda muži:
Päťboj
Sedemboj
Devätboj/celkove

Disc. 1 – 9
disc. 1 – 5
disc. 1 – 7
disc. 1 – 9

Päťboj
Sedemboj / celkove

Disc. 1 – 5 ako aj 8 + 9
disc. 1 – 5
disc. 1 – 5 + 8 + 9

Päťboj

Disc. 1 – 5
disc. 1 – 5

Päťboj

Disc. 1 – 5
disc. 1 – 5

Muži
Ženy
Chlapci
Dievčatá

Disc. 1 – 5
disc. 1 – 5
disc. 1 – 5
disc. 1 – 5

Hodnotenie jednotlivcov trieda ženy:

Hodnotenie jednotlivcov chlapci:
Hodnotenie jednotlivcov dievčatá:
Hodnotenie družstiev:

(4 muži)
( 2 ženy)
(4 chlapci)
(2 dievčatá)

VI. Pravidlá pre hodnotenie družstiev
1.
2.
3.
4.

Pri všetkých kontinentálnych a svetových majstrovstvách sa vykonávajú disciplíny ktoré sú predpísané
pre súťaže družstiev.
Boj družstiev je súťaž na základe päťboja mužov, žien, chlapcov a dievčat.
Družstvo pozostáva pri ženách a dievčatách z 2 pretekároch a pri mužoch a chlapcoch zo 4 pretekárov.
Súpisky družstiev musia byť nahlásené najneskôr do 24 hodín pred začiatkom súťaže.
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VIII. Určenie víťaza
1.
2.

Víťaz je pretekár, ktorý dosiahol v súťažiach jednotlivcov alebo viacboja vždy najvyšší počet bodov.
Postup pri rovnakom počte bodov

a, Vo všetkých individuálnych súťažiach bude víťaz určený „rozstrelom“ v jednotlivých disciplínách.
Konečný výsledok je zarátaný pre danú súťaž.
b, V disciplínách muška cieľ, záťaž presnosť, záťaž cieľ a Multi cieľ v rozstrele o poradí 1 – 3 rozhoduje
najlepší výkon v najkratšom čase. V disciplínách záťaže a mušky diaľka rozhoduje najdlhší hod. Pri muške
diaľka - disciplínách sa musí hod absolvovať v priebehu 1 minúty.
c, Poradie štartov v rozstrele sa losuje. Rozstreli v disciplínách sa musia vykonať v rovnakom čase a za
rovnakých podmienok. Ak štartujú viacerí pretekári, sú rozdelení do skupín s rovnakým počtom
súťažiacich. Pri všetkých rozstreloch nesmie byť výsledok zverejnený skôr, než všetci pretekári dokončili
svoje hody.
Rozstreli v každej disciplíne musia pri viacerých trasách (priestoroch) v skupinách vylosovaní čo možno
rovnaký počet pretekárov.
d, Pri rovnakom počte bodov vo viacbojoch sa rozdeľujú sa pretekári podľa dosiahnutých výsledkov vždy
spoločne na prvé, druhé respektíve tretie miesta. Ak vznikne pri súťaži družstiev stav s rovnakým počtom
bodov, platia tie isté pravidlá ako pri viacbojoch.
IX. Určenie víťazného družstva
1.

Pre súťaže družstiev je rozhodujúci u žien, mužov, dievčat a chlapcov výsledok päťboja. Výsledok
družstva je súčet bodov, ktoré každý člen družstva dosiahol v jednotlivých disciplínách.

2.

Víťazom v súťaži družstiev je to družstvo, ktorého pretekár dosiahol najvyšší celkový počet bodov.

X. Hodnotenie jednotlivých disciplín
1.
2.
3.
4.

Pri cieľových konkurenciách sú body rovnaké body.
Pri záťaž diaľka – konkurenciách disciplína 5, disciplína 7 a disciplína 9 je meter x 1,5 bodov (záťaž
diaľka a Multi diaľka)
Pri Muška diaľka disciplínách sa hodnotí najdlhší hod pre hodnotenie jednotlivcov a dva najdlhšie hody
pre viacboj. (meter = bod)
Pri viacbojoch je suma bodov súčtom jednotlivých disciplín viacboja.
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XI. Počet víťazov
1.
2.

v jednotlivých disciplínách sa určujú v každej disciplíne 3 víťazi (1. – 3. miesto).
Viacboj muži Päťboj
určenie 3 víťazov 1. – 3- miesto
Sedemboj 1-7
určenie 3 víťazov 1.-3. miesto
Deväťboj/celkom
určenie 3 víťazov 1.-3. miesto

3.

Viacboje ženy

Päťboj
Sedemboj 1-7

určenie 3 víťazov 1.–3 miesto
určenie 3 víťazov 1.-3. miesto

4. Viacboje chlapci

Päťboj

určenie 3 víťazov 1.-3. miesto

5. Viacboje dievčatá

Päťboj

určenie 3 víťazov 1.-3. miesto

6. Hodnotenie družstiev: Víťaz družstiev mužov, žien, chlapcov a dievčat získa pohár národov. Je vyznamenané
celé družstvo aj s trénerom.
7. Vo všetkých disciplínách sa vyznamenáva prostredníctvom medailí v zlate, striebre a bronze a diplomy.
XII. Titul
1.
2.
3.

S víťazstvom majstrovstiev je spojený v každej disciplíne aj titul majstra, pri priložení disciplín.
Titul svetového resp. Kontinentálneho majstra sa odovzdáva každému pretekárovi podľa princípu
výkonu.
Titul, ktorý má byť odovzdaný znie: Svetový resp. Kontinentálny majster vo viacboji resp. V boji
jednotlivcov ako aj v súťaži družstiev podľa patričnej disciplíny a výkonu.

XIII. Vyhlásenie víťazov
1.

Vztýčené Národné vlajky. Športové súťaže spadajú pod Olympijskú myšlienku a sú organizované
vzhľadom a princíp priateľstva medzi národmi. Pre bližšie vysvetlenie sú národné vlajky zúčastnených
krajín vyvesené na všetkých dôležitých medzinárodných súťažiach FCS a ICF. Pri požiadaní
organizátora sú zúčastnené organizácie povinné doniesť si patričné vlajky a hymny.
2. Odovzdanie titulov a vyhlásenie víťazov. Víťazi obdržia v ľubovoľnej forme medailu v zlate, striebre
a bronze čím ukážu, aké miesto získali.
V spojení s odovzdávaním zlatých medailí sa odohrá pri všetkých disciplínách pri vyhlasovaní víťazov
národná hymna víťazného národa. K pocte prvo umiestnených sa vyvesí štátna zástava.
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XVI. Uznanie rekordov
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
a,

Svetové rekordy môžu byť uznané iba na medzinárodných turnajoch ako kontinentálne a svetové
majstrovstvá, pri ktorých je prítomný zahraničný medzinárodný rozhodca.
Ak bol vytvorený svetový rekord, musí sa okamžite skontrolovať náčinie, či zodpovedá pravidlám.
Tieto kontroly sa vykonávajú pod dohľadom medzinárodného zahraničného rozhodcu. Čas každého
svetového rekordu musí byť bezprostredne zaznamenaný a zapísaný do štartovacej listiny.
Medzinárodný rozhodca pochádzajúci zo zahraničia musí tieto kontroly potvrdiť.
V disciplínách Záťaž a Muška- diaľka môžu byť rekordy uznané len keď rýchlosť vetru neprekročí 3m
za sekundu a bola meraná v čase rekordného hodu. Merací prístroj vetru musí byť umiestnený vo
všetkých sektoroch, kde sa hádže diaľka. Miesto sa určuje porotou. Displej ukazujúci rýchlosť vetru
musí byť pre všetky pretekárske dráhy a rozhodcov merajúcich diaľku opticky možné kontrolovať.
Protokol podpísaný kontrolnou komisiou musí byť odovzdaný komisii pre pravidlá (FCS/ICF), aby
mohli byť rekordy uznané.
Rekordy a najlepšie výkony vytvorené pri rozostrele sa uznávajú.
Pri medzinárodných turnajoch, kontinentálnych a svetových majstrovstvách musia byť súčasné svetové
rekordy vyznačené priamo na pretekárskej dráhe.
Svetové a kontinentálne rekordy môžu byť dosiahnuté v nasledovných disciplínách:
Disciplína 2
Disciplína 5
Disciplína 6
Disciplína 7
Disciplína 9

b, Päťboj
Sedemboj
Sedemboj/celkove
Deväťboj/celkove

ženy/ muži / dievčatá / chlapci
ženy/ muži / dievčatá / chlapci
muži
muži
ženy / muži
ženy/ muži / dievčatá / chlapci
muži
ženy
muži
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XV. Všeobecné pravidlá pre záťažové disciplíny
1.

Technika hodu

Ak neexistujú žiadne zákazy v pravidlách techniky hodu pre danú disciplínu, sú povolené všetky športové
druhy hodu. Všeobecne sú zakázané takzvané katapultové alebo odstredivé hody, pre nasledovné definície
pojmov sa zadávajú:
A, pod katapultovým hodom sa rozumie hod, pri ktorom pretekár napína prút pridržiavaním záťaže a tak
zvyšuje jeho odstredivú silu.
B, nasadenie (narážanie) k hodu a pustenie šnúry sa hodnotí ako hod.
2.

Neplatné hody

Hod je ohodnotený 0 :
A, ak pretekár , pokiaľ sa nachádza vyhodená záťaž vo vzduchu s jednou alebo oboma nohami prekročí
štartovaciu čiaru alebo s jednou alebo oboma rukami alebo inou časťou tela sa dotkne zeme pred štartovacou
doskou, a ak pretekár pre cieľových disciplínách, pri hode nestojí bezprostredne s minimálne jednou nohou
za štartovacou doskou; alebo jej predĺžených línií vpravo alebo vľavo.
B, ak pretekár navije šnúru a prekročí štartovaciu dosku predtým než bol pokus zaznamenaný bez výzvy
rozhodcu.
C, ak pretekár pri záťaži diaľka vojde do štartovacieho sektoru a do 60 sekúnd pre povolení štartu nevykoná
hod. Tento hod sa počíta na počet povolených hodov,
D, ak sa prekročila predpísaná dráha.
E, ak sa záťaž dotkne zeme v rámci súťažného priestoru, alebo v prednej časti štartovacej dosky, alebo ak sa
pomyslená čiara predĺžila na obidve strany štartovacej dosky, keď nebol vykonaný žiaden hod.
F, ak hod záťaž je vykonaný a pretekár napríklad zabudol otvoriť preklápač, pričom sa záťaž nedotkla zeme
pred štartovacou doskou.
G, ak sa počas hodu preklápač zablokoval, tiež ak sa záťaž nedotkla zeme pred štartovacou doskou
H, ak sa šnúra pretrhne, pokiaľ sa záťaž nachádza vo vzduchu alebo nebola dobre pripevnená na navijaku.
I, ak pri záťaži diaľka záťaž prekročila bočné ohraničenie a pri hodoch na cieľ nezasiahne cieľ.

Strana 18
J, ak technika hodu nezodpovedá predpisom.
Každý neplatný hod sa ráta do počtu povolených pokusov. Body dosiahnuté neplatným hodom sa hodnotia
ako 0.
Ak bolo použité náčinie, ktoré nezodpovedalo predpisom, potom sa celá disciplína ohodnotí nula bodmi.
3.

Poruchy na náčiní

Ak sa pretekárovi zamotá lanko, môže mu pomáhať jeden pomocník po celý čas rozmotávania. Pri zlyhaní
alebo prelome náčinia alebo jeho častí môže pretekár počas hodu použiť iné príslušné náčinie podľa
pravidiel. Takýto defekt je potrebné vždy nahlásiť rozhodcovi. Pretekár dostane v disciplínách na presnosť
a diaľkových disciplínách čas 10 minút, aby mohol tieto škody odstrániť. Čas potrebný pri prelome náčinia
je potrebné odstopovať. Čas, ktorý ešte ostáva k dispozícii môže byť dobehnutý s náhradným náčiním, ale
len počas hodu.
Pod zlyhaním alebo prelomom náčinia alebo jeho častí sa rozumie:
Prelom prútu, navijak zlyhá prelomom pružiny.
Ak sa uvoľní krúžok (očko) z prútu alebo sa šnúra navinula a zablokovala pod cievku, je zadaných 10 minút
opravného času.
Každý pretekár je sám zodpovedný za správne použitie náčinia počas súťaže.
4.

Určenie hodov

A, pri hodoch záťaž diaľka je vždy meranie vykonané tam, kde leží záťaž.
Pri hodoch na cieľ sa počíta zasiahnutý terč alebo zasiahnutá hrana (1. výchylka) pre nasledovne najvyšší
počet bodov.
B, Rozhodcovia sú povinní, po každom hode bezprostredne zaznamenať dosiahnuté najlepšie výsledky.
C, Meranie dĺžky hodu sa vykoná v každej záťažovej diaľkovej triede po ukončení pokusu. Dĺžky, ktoré sa
nedajú určiť sa označia 2. resp. 3. označením.
D, Pri záťaž diaľka disciplínách sa meria každému hráčovi najväčší diaľka priamo od stredu štartovacej
dosky k najvzdialenejšiemu bodu záťaže od štartovacej dosky, a určuje sa v metroch a centimetroch
E, Posledný hod musí byť plne ukončený pred uplynutím času, to znamená že sa záťaž musí dotknúť zeme
pred uplynutím času. (Disciplína 3 + 4 + 8 )
F, Hody ktoré sa nepodarili zavinením iných osôb, sa môžu zopakovať. Rozhodnutie o tom vykoná hlavný
rozhodca po vypočutí si traťového rozhodcu.
Pravidlá o technike hodu, hodoch ktoré boli ohodnotené nulou, o poruchách na náčiní a určeniach hodov sú
platné pre všetky záťažové disciplíny.
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XVI. Všeobecné pravidlá pre muškárske disciplíny
1.

Technika hodu

Primerane k vypísaným disciplínám sa používa jednoručný, alebo dvojručný prút. Je povolené dať si prút pod
pazuchu pri spätnom vedení prútu, ale prút nesmie byť na pazuchu priviazaný. Všetky ostatné technické
pomocné prostriedky nie sú povolené.
2.

Neplatné hody

A, ak vedenie prútu nezodpovedá pravidlám; ( podľa techniky hodu pri muška – diaľka – disciplínách musí byť
šnúra vedená v celej svojej dĺžke vo vzduchu)
B, ak pri hode chýba muška alebo naväzec ( ak je náväzec zamotaný, musí byť jeho dĺžka minimálne 1,80 m,
hod je platný a platí dosiahnutý výsledok)
C, ak sa pri disciplíne muška cieľ počas hodu muška dotkne vody v nádobe, predtým než bol ukončený hod.
D, ak muška pri disciplíne muška diaľka leží mimo bočného ohraničenia.
E, ak je šnúra pri hode na cieľ označená značkou alebo pri vyťahovaní šnúry na prút sa meria.
F, ak je opotrebený koniec šnúry dlhší ako dĺžka šnúry (koniec šnúry muší byť z toho istého materiálu a tej istej
farby. Toto platí iba pre muška cieľ)
G, ak je šnúra pri muška cieľ vytiahnutá z navijaku skôr než bol povolený štart.
H, ak sa pretekár pri hode dotkne zeme na ktorejkoľvek strane základne jednou alebo oboma nohami, roku alebo
inou časťou tela skôr než sa muška dotkne cieľa alebo zeme.
I, ak pretekár v disciplíne muška cieľ nestojí prinajmenšom jednou nohou na prednom okraji pódia.
J, ak pretekár pri muška cieľ suchom hode ťahá šnúru alebo náväzec po zemi alebo sa jej dotýka, bude
upozornený a v prípade opakovania sa ohodnotí nulou.
Každý neplatný hod sa započíta do počtu povolených pokusov. Body dosiahnuté pri neplatných hodoch sú
hodnotené nulou.
Ak bolo použité náradie ktoré nezodpovedá predpisom, potom bude celková disciplína ohodnotená nulou.
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3.

Poruchy na náčiní

A, Pri strate mušky alebo náväzcu môže pretekárovi pomôcť jedna osoba, aby mu pomohla naviazať mušku
alebo náväzec. Výsledky a body dovtedy dosiahnuté sa hodnotia. Ak sa časť mušky predsa len oddelila od
háčiku podľa rozhodnutia rozhodcu, potom sa čas stopne a pretekárovi alebo jeho pomocníkovi sa poskytne
možnosť, naviazať si novú náhradnú mušku. Čas začína opäť bežať, ak je náhradná muška naviazaná.
Navinutie šnúry sa môže vykonať až po naviazaní náhradnej mušky. Mušky môže byť nahradzované
neobmedzene.
B, Pomoc je okrem iného povolená pri rozmotávaní šnúry ale v každom prípade iba jednou osobou
C, Pri zlyhaní alebo prelome náčinia alebo jeho časti, platia všeobecné pravidlá ako pre záťažové disciplíny.
Čas potrebný až k prelomu je zastavený. Vo zvyšnom čase môže pretekár použiť náhradnú pomôcku, ale
pokračovať môže iba v súlade s pravidlami. Každý pretekár je osobne zodpovedný za správne použitie
pomôcok.
4.

Určenie hodov

A, Pri hádzaní muškou na cieľ, ak sa muška dotkne cieľa, je to započítané do každého ďalšieho pokusu. Pri
muške diaľka sa dĺžka meria, kde muška leží a nie kde dopadne.
B, Hody, ktoré boli zmarené inými osobami, sa môžu zapakovať. Rozhodnutia vynesie hlavný rozhodca po
vypočutí si traťového (miestneho) rozhodcu.
C, Ak sa malo zabrániť mokrému hodu mušky na cieľ kvôli zlým miestnym pomerom, musí medzinárodný
rozhodca rozhodnúť o tom, či bude pretekárovi daná možnosť opakovaného pokusu.
D, čas predpísaný pre muškárske disciplíny, beží od toho časového bodu, keď pretekár oznámi svoju
pripravenosť na štart a štart sa začne. Posledný hod musí byť ukončený pred uplynutím času. Muška musí ležať
na zemi pred uplynutím času resp. Cieľ musí byť zasiahnutý.
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XVII. Tolerancie pre šnúry a záťaže
Šnúry: Disciplína 1
Disciplína 2
Disciplína 6
Disciplína 5
Disciplína 7
Disciplína 7
Disciplína 9
Disciplína 9

Muška cieľ
Muška diaľka, jednoruč
Mušia diaľka, obojručne
Záťaž diaľka, jednoruč
Záťaž diaľka, obojručne
Náväzec 0.35 mm
Multi diaľka, obojručne
Náväzec 0,35 mm

Záťaže: 7,5 g plast
18,0 plast
Priemer očka

plus / mínus
plus / mínus
plus / mínus

ľubovoľná
plus 0,20 g
plus 0,20 g
žiadne mínusové tolerancie v priemere šnúry
žiadne mínusové tolerancie v priemere šnúry
žiadne mínusové tolerancie v priemere šnúry
žiadne mínusové tolerancie v priemere šnúry
žiadne mínusové tolerancie v priemere šnúry
0,15 g
0,30 g
0,1 mm

Záťaže sa nesmú meniť.
Pri kontinentálnych a svetových majstrovstvách ako aj pri všetkých medzinárodných Cup turnajoch
sankcionované pri I.C.F., sa môžu použiť iba také záťaže, ktoré boli predtým skontrolované FCS/ICF na ich
presnosť rozmerov a presnosť zaťaženia. Tieto záťaže sa pred štartom vydajú sú označené usporiadateľom.
XVIII. Ostatné pravidlá
1.

Správanie sa pretekára

A, Postavenie svetových organizácií FCS/ICF vzrastá do takej miery, ako prispejú účastníci na pretekoch
disciplínami, športovým duchom a vysokými výkonmi. K tomu patrí aj bezchybné športové oblečenie. Každý
pretekár má povinnosť, súťažiť s ohľadom na športové a kolegiálne pravidlá a rešpektovať predpisy, rozhodcov
a poriadateľov. Nešportové správanie škodí postaveniu organizácie a v každom prípade sa trestá.
Každý pretekár je sám zodpovedný za pripravenosť svojho náčinia podľa súťažných pravidiel. Disciplíny, ktoré
sa hádžu s časovým obmedzením, nedovoľujú prednostné spomaľovanie času, aby čakalo na lepšie priaznivejšie
podmienky. Od každého pretekára sa vyžaduje plynulé hádzanie.
B, V deň súťaže je dovolené hádzanie na súťažných priestoroch iba s povolením usporiadateľa. Hádzanie na
súťažné zariadenia je povolené iba tam, kde to neruší priebeh podujatia. Pretekári, ktorý opakovane porušia
zákaz budú upozornení, v prípade oparovania môže dôjsť k diskvalifikácii v každej disciplíne.
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C, Každý pretekár sa musí dostaviť na štartovacie miesto po prvom zavolaní. Pri všetkých disciplínách sa musí
začať súťaž najneskôr do 1 minúty po vstupe na štartovacie miesto a po odštartovaní.
Pri nedostavení sa po uplynutí 1 minúty po prvom zavolaní nasleduje zavolanie druhé. Ak pretekár nestaví ani
po druhom zavolaní, začína plynúť súťažný čas 30 sekúnd v práve vykonávanej disciplíne.
Ak pretekár pri muška cieľ disciplíne príde na štart a nemá navinutú šnúru na prúte, bude na toto upozornený.
Ak po dvoch upozorneniach túto šnúru nenavije, bude pretekár v tejto disciplíne diskvalifikovaný.
D, Každý pretekár je povinný, podrobiť sa dopingovej kontrole Medzinárodného olympijského výboru (IOC).
2.

Postup rozhodcov

A, Pri všetkých kontinentálnych a svetových majstrovstvách musí byť prítomný na každom štartovacom mieste
medzinárodný rozhodca.
B, Všetci funkcionári (štartér, rozhodca, zapisovateľ atď. ) sú povinní, musia vykonávať činnosti presne
a nezaujato. Musia byť zviditeľnení prinajmenšom páskou na rukáve.
C, Pri všetkých disciplínách s obmedzením času sú štartéri povinní, informovať pretekára o medzičasoch vo
vhodných intervaloch. Rozhodcovia musia vyvolať dosiahnuté výsledky nahlas a jasne. Štartér ohlási štart po
signále o pripravenosti pretekára. Pri štarte sa naštartuje čas. Pri prekročení času, môže byť tento ukázaný
pretekárovi na želanie na stopkách a až potom sa opäť zastavia.
D, Rozhodcovia sú povinní, po každom hode oznámiť najlepší hod bezprostredne po jeho vykonaní.
E, Rozhodnutie o počte dosiahnutých bodov pri každom hode je konečné a rozhodujú o ňom priamo na mieste
medzinárodní rozhodcovia.
F, Rozhodcovia majú povinnosť, vykonať kontrolu náradia pretekára podľa pravidiel.
G, Hlavný rozhodca rozhoduje spoločne s rozhodcami, či bude opakovaný hod, ktorý bol zmarený tretími
osobami.
H, Hlavný rozhodca má právo, pri disciplínovom priestupku upozorniť pretekára. Tento priestupok bude
zapísaný do súťažného protokolu.
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3.

Postup trénerov a vedúcich

Nie je povolené trénerom, resp. Vedúcim a všetkým osobám (divák, vrhač), zdržiavať sa pred štartovou čiarou,
vo vrhacom priestore a bezprostredne v blízkosti cieľa. Iba pri hodoch Muška diaľka sa smie zdržiavať pred
štartovou líniou okrem rozhodcu aj pomocník, avšak počas hodu musí byť už mimo vrhacieho priestoru. Tréner
môže dávať rady svojmu pretekárovi medzi jednotlivými disciplínami, s výnimkou disciplín hádzania na diaľku.
Opakované porušovanie pravidiel má do činenia s disciplinárnymi opatreniami, ktoré môžu byť vykonané
rozhodcovskou komisiou alebo jej poverencom. Rozhodcovská komisia sa pritom riadi iba športovými
princípmi.
XIX. Porota
A, Pri medzinárodných súťažiach sa utvorí porota. Pozostáva z 5 členov FCS/ICF. Títo však nesmú byť aktívni
pri súťaži na štarte.
Porota má úlohy:
A, rozhodovať o protestoch proti pravidlám súťaže, alebo proti pravidlám pre vedenie súťaže.
B, porota sa zvolá po hneď po obdržaní protestu a musí rozhodnúť v čo najkratšom čase.
C, Krajina ktorá protest podala má právo, poradcu až do odsúhlasenia.
D, Odsúhlasenie sa vykonalo jednoduchou zhodou hlasou.
E, Rozhodnutie poroty je konečné
F, Pri rozhodovaní musí byť privolaný hlavný rozhodca a rozhodca ktorého sa týka táto disciplína. Môžu byť
povolaní aj svedkovia.
G, O každom proteste a porade sa musí viesť protokol. Protokoly sa predávajú v originále po súťaži na výbor pre
pravidlá FCS/ICF.
H, Vedenie súťaže bude informované o priebehu a rozhodnutí o proteste.
I, Iba porota je oprávnená, po rozhovore s vedením súťaže, zastaviť súťaž v prípade zlého počasia a ohlásiť nový
štart.
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XX. Protesty
1.

Každý účastník na súťaži má právo v prípade nezhôd, napadnúť rozhodnutie rozhodcu. Protesty musia
byť podávané písomne a musia byť podpísané trénerom, vedúcim družstva alebo vrhačom.

2.

Protesty musia byť podané vedúcim družstva porote – rozhodcovskej komisii k riešeniu. Protest musí
byť podaný do 30 minút po incidente.

XXI. Vedenie súťaže
A, Vedenie svetových a kontinentálnych majstrovstiev je vykonávané splnomocnencom FCS/ICF.
B, Vedenie svetového zväzu alebo jeho splnomocnenci nesú plnú zodpovednosť pre poriadne vykonávanie
a vedenie svetových a kontinentálnych majstrovstiev podľa Medzinárodných castingových súťažných pravidiel.
C, Vedenie svetového zväzu alebo jeho splnomocnenci sú zastupovaní v ich úlohách kontroly počas súťaže
prostredníctvom medzinárodného hlavného rozhodcu. Tento je menovaný splnomocnencom FCS/ICF
a zodpovedá sa za svoje činnosti FCS/ICF.
Hlavnému rozhodcovi podliehajú rozhodcovia a národný rozhodcovia.
D, Vedenie súťaže vymenováva krajina, ktorá je poverená organizovaním majstrovstiev
E, Vedenie súťaže pozostáva z 5 členov, toho 4 sú menovaní poriadateľskou krajinou a hlavný rozhodca.
Vedenie súťaže je zodpovedné za:
A, za technickú prípravu a organizovanie súťaže; ako je to zakotvené v FCS/ICF.
B, školenie a pokyny pre rozhodcov
C, organizovanie turnaja na základe súťažných pravidiel (ICW)
D, vytvorenie skupín
e, snímanie priestoru pod zodpovedným vedením hlavného rozhodcu. Tento musí nahlásiť 10 minút pred
začiatkom štartu disciplíny správu o správnosti priestoru vedenia súťaže.
F, pokyny pre vedúcich skupín
G, umožnenie možností trénovania pred súťažou
H, bezchybné vyhodnocovanie súťaže, určovanie rekordov a najlepších výkonov.
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XXII. Tvorba skupín a vedúci skupín
A, Tvorba skupín uľahčuje organizáciu súťaže a urýchľuje jej priebeh. Umožňuje plnú koncentráciu pretekárov
na súťaž a stupňuje výkon pretekára.
B, Rozdelenie pretekárov do skupín znásobuje výkon na súťaže. Skupiny sú očíslované.
C, Žiaden pretekár nie je oprávnený, štartovať mimo svojej skupiny. Poradie štartovania pre skupiny je určené
podľa štartovacích a časových plánov. Poradie štartov jednotlivých pretekárov v skupine sa môže meniť
vzhľadom na dohody v skupine, ale každá skupina musí súťažiť v pridelenom priestore Za toto sú zodpovední
vedúci skupín.
D, Každá skupina má svojho vedúce. Tento je určený vždy usporiadateľskou krajinou. Vedúci sprevádza
skupinu na každom štarte. Má pri sebe štartový záznam a odovzdá ho pri každom štarte štartovacej komisii. Po
skončení súťaže dostane záznam späť. Je zodpovedný za zapísanie správnych údajov do záznamu a po skončení
súťaže odovzdá záznam pretekárovi. Vedúci sa stará o bezproblémový priebeh súťaže svojej skupiny.
E, Každý pretekár v skupine je zodpovedný za svoju prezentáciu pri štarte. Musí vedúcemu zakaždým oznámiť,
ak sa chystá vzdialiť od skupiny.
XXIII. Ostatné povinnosti poriadajúcej organizácie
A, Každé pozvanie na medzinárodné turnaje, kontinentálne a svetové majstrovstvá musí zahŕňať garanciu, že
budú dodržané pravidlá súťaže a štatúty FCS/ICF.
B, Disciplíny by sa mali vykonávať podľa možnosti od disciplíny 1 po disciplínu 9. Iné poradie si vyžaduje pre
svetových a kontinentálnych majstrovstvách súhlas od FCS/ICF. Ocenenie víťazov sa vykonáva v rovnakom
poradí.
c, Organizátor súťaže je povinný pri všetkých medzinárodných turnajoch, svetových a kontinentálnych
majstrovstvách postarať sa o to, že všetci pretekári budú súťažiť v v tom istom čase a za tých istých podmienok.
D, Všetky medzinárodné turnaje, kontinentálne a svetové majstrovstvá sa musia konať vo všetkých činnostiach
tried na trávnatej ploche, ktorej trávnik nie je vyšší ako 3 centimetre. Pri disciplínách záťaž diaľka je povolená
výška 5 cm.
E, Všetky bočné lanká musia ležať na zemi.
F, Každý pretekár musí mať štartovacie číslo. Toto číslo musí nosiť na sebe.
G, Všetky vrhacie priestory by mali byť podľa možnosti postavené, tak aby bol vietor od chrbta.
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1. Štartovacie listiny
a, Pre každého pretekára pripraví usporiadateľ rovnakú štartovú listinu. Táto musí obsahovať meno pretekára,
národnosť a zoznam disciplín na ktorých má štartovať.
B, Duplikáty výsledkov zo štartovacej listiny budú oddelené, zviazané a priložené k výsledkovej listine až do
nasledujúcich svetových alebo kontinentálnych majstrovstiev.
C, Číslice musia byť zaškrtnuté tak, aby ostali čitateľné a aby sa dali nanovo nahradiť. Každé takéto zaškrtnutie
musí byť podpísané rozhodcom. Pri svetových a kontinentálnych majstrovstvách musí byť pri rozhodcovi
spolupodpísaný aj medzinárodný rozhodca.
D, Duplikáty sú záväzné pri strate originálu.
2. Poistenie
a, Každý pretekár musí dbať na potrebnú starostlivosť pri hádzaní. Súťažné miesta musia byť zabezpečené tak,
že nemôžu vzniknúť žiadne nehody divákovi ani pretekárovi prostredníctvom pretrhu záťaže. Divákom
a pretekárom ktorí sa nenachádzajú na štarte je zakázané vstupovať do všetkých súťažných plôch.
B, Aby bola zaistená bezpečnosť pre úrazom spôsobeným pretekárom alebo inou osobou, musí usporiadateľ
zabezpečiť poistenie proti úrazom. Pri všetkých medzinárodných podujatiach musí byť k dispozícii sanitárny
personál a doktor priamo na mieste alebo na zavolanie.
XXIV. Štartovacie náležitosti.
Štartovací poplatok musí byť zaplatený pre každého aktívneho pretekára za jednotlivé disciplíny a za národné
družstvo. Výška štartovacieho poplatku je stanovená vedením FCS/ICF a odsúhlasená organizátorom.
Tieto poplatky majú pokryť náklady za medzinárodných rozhodcov menovaných pri kontinentálny a svetových
majstrovstvách výborom FCS/ICF.
Každý zväz zúčastnený na kontinentálnych a svetových majstrovstvách môže má pri požiadaní jedného
medzinárodného rozhodcu. Cestovné náklady zaplatí daná krajina a ubytovacie náklady platí organizátor.
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XXV. Pravidlá pri zmene národnosti
Športovci, ktorí menia národnú organizáciu, obdržia zákaz štartu na 1 rok pre všetky medzinárodné súťaže.
Výmena športovca musí byť v každom prípade nahlásená na výbor FCS/ICF. Zrušenie zákazu štartu sa musí
žiadať po uplynutí tejto doby na výbore FCS/ICF. Povolenie k štartu je možné iba vtedy, ak športovec získal
štátnu príslušnosť terajšej krajiny.

BERLÍN, NEMECKO
Upravené DUBENDORF, ŠVAJČIARSKO
Upravené NOVÉ ZÁMKY, SLOVENSKO
Upravené STOCKHOLM, ŠVÉDSKO
Upravené NOVÉ ZÁMKY, SLOVENSKO

JANUÁR 29,1994
JANUÁR 21, 1995
JANUÁR 14, 1996
JANUÁR 25, 1997
JANUÁR 29, 2000

