
IAAF 31.1.2014 

Pit Lane Rule (pravidlo trestné zóny, „pikoly“) 

IAAF rozeslala všem národním svazům pokyny k aplikaci Pit Lane Rule. 

Toto pravidlo platí jen pro: 

 Kategorie pod 16 let 

 

 Pro tratě 5000m dráha a 10 000m dráha venku, kde bude 6 rozhodčích chůze včetně 

vrchníka chůze, z hlediska fair-play výsledků také pro tratě 5km a 10km na okruhu.  

 

 Výsledky závodníka, dosažené s pomocí Pit Lane Rule nemohu být započítány jako dosažení 

limitů entry standards.  

Pit Lane Rule není povinné, je v testovací fázi. Na druhou stranu je každý národní svaz žádán o 

aplikaci v maximální míře, jak je to jen možné.  

Celým smyslem tohoto Pravidla je vyhnout se u mládeže diskvalifikacím v maximální míře a nahradit 

je stáním v „pikole“.  S tímto omezením je třeba číst pokyny k Pit Lane Rule 

Pit Lane Rule – pokyny IAAF 

Vymezení trestné zóny – pikoly -  pro závody na dráze: 

 Měla by být vymezena na cílové rovince, v šířce drah 5 – 7, začátek zóny cca 80m před 

cílovou čárou, v blízkosti DQ tabule. (viz náčrt níže) 

 

 Musí mít jeden vchod a jeden východ na opačných stranách a má být dlouhá maximálně 

10m. Šířka může být různá, ale měla by pojmout až 5 závodníků najednou.  

 

 

 Může být vymezena kužely nebo nízkými plůtky. 

 

 V trestné zóně nesmí být žádné občerstvení, žádné pití ani omývání, žádné lavice a židle 

k sezení.  

Závodník v trestné zóně může stát nebo se pohybovat podle vlastního uvážení (v podstatě i sedět 

nebo ležet na zemi) 

Podobné je to s vymezením pikoly na okruhu, s přihlédnutím k prostorovým podmínkám závodu.  

Náčrt – příklad vymezení pikoly na dráze: 



 

Legenda odshora z leva: 

1-7 čísla drah, Posting Board -  oznamovací tabule s DQ (DQ tabule), Recorder – zapisovač, Chief 

Judge – vrchník chůze, Chief Judge’s Assistant - asistent vrchníka chůze, Course – dráha, šipky značí 

směr pohybu,  Pit Lane – trestná zóna – pikola, official – činovník, assistant – asistent činovníka, entry 

– vchod, exit – východ, Start/Finish – start/cíl 

Komentář: tento nákres berte jako orientační. V praxi u nás je DQ tabule tak 20 m před cílem, nebo 

na dráze i za cílovou čarou, což může být. Je jasné, že VCH by měl být v blízkosti pikoly, a přitom mohl 

zasáhnout v posledních 100m. Problém může být s okamžitou komunikací mezi rozhodčím a 

zapisovačem. K tomu slouží níže uvedení 2 asistenti pro každého RCH, nebo musíme podle podmínek 

vymyslet jiný způsob bezchybné komunikace, třeba vysílačkou.  

To ovšem klade nároky na organizaci a vyžaduje další činovníky: 

 U každého rozhodčího chůze se uvádí 2 asistenti – sběrači červených karet, aby nedošlo 

v žádném případě k prodlení a karty byly u zapisovače včas. (Je možné řešit vysílačkou nebo 

jinou technikou)   

 1 činovník a 1 pomocník mají na starosti trestnou zónu. Kontrolují čas a opuštění zóny.  

Asistent vrchníka pomáhá vrchníkovi oznamovat trestný čas závodníkovi, zvláště v posledním kole.  

Jak se mění samotné rozhodování: 

Rozhoduje se nadále podle P. 230 IAAF. To znamená, když na jednoho závodníka dorazí k zapisovači 3 

červené karty od 3 různých rozhodčích chůze, měl by být DQ. V našem případě mládežnických závodů 

mu však vrchník ukáže terčík s trestným časem 60 nebo 120 vteřin po obou stranách terčíku. 

Závodník je povinen zastavit se v pikole při první příležitosti, kdy prochází kolem.  

Trestné časy jsou: do 5000m a 5km včetně …………………….....60 vteřin 

Delší než 5000m do 10 000m a delší než 5km a do 10km ----120 vteřin 



Po uplynutí této doby, po oznámení odpovědného činovníka, musí atlet pikolu opustit a může 

pokračovat v závodě.  

V pikole není závodník subjektem rozhodování z hlediska techniky chůze, t.j. může se pohybovat, 

jak chce.  

Závodník pokračuje v závodě a bude se snažit dohnat ztracený čas. Tím dojde opět k porušení pravidla 

230.1. Jak se bude situace řešit tentokrát? 

Pokud závodník obdrží jakoukoli další červenou kartu od rozhodčích, kteří mu ji nedali předtím, než 

šel do trestné zóny,  je normálním způsobem DQ, tj. červeným terčíkem od vrchníka nebo jeho 

asistenta, jak je to nejdříve možné.  

Pokud závodník obdrží 4 nebo více červených karet ještě předtím, než došel na pikolu a zastavil se 

v ní (v trestné zóně) je normálním způsobem DQ.  

Pokud závodník obdrží třetí červenou kartu na samém konci závodu a není možné mu včas oznámit 

trestný čas a zastavit jej v trestné zóně – pikole, závodníkovi musí být umožněno závod dokončit a 

k jeho oficiálnímu času bude přidán trestný čas (60 nebo 120 vteřin podle délky tratě).  

Pravomoc vrchníka diskvalifikovat závodníka na posledních 100m pokud dochází ke zjevnému a 

hrubému porušení P 230.1. se tímto pravidlem nemění.  

 

Komentář: Toto pravidlo vzešlo z dlouhých diskusí chodecké komise IAAF, osobně jej nepovažuji za 

šťastné řešení, jak jsem již uváděl na stránkách chůze. Přesto se s ním musíme vyrovnat a chápu 

filozofii neodradit mladé atlety od chůze přímo diskvalifikací, ale dát jim druhou šanci. Otázkou však 

zůstává co s nimi minuta nebo dvě stání v pikole udělá, zvláště v chladu a další otázky. To by mělo 

testování pravidla ukázat.  

Pro pořadatele to znamená v podstatě: 

1. Vymezit trestnou zónu a 2 činovníky, každý se stopkami, navíc. 

2. Rychlou komunikaci mezi DQ tabulí a RCH, aby nedošlo k prodlení, tj. asistenty rozhodčích 

chůze, uvádí se v pokynu IAAF 2 osoby. Kromě toho je nutný zapisovač neboli operátor tabule 

a asistent VCH.  

3. Terčík (barva se neuvádí, ale logicky by měl být červený nebo žlutý) s nápisem 60 nebo 120 

oboustranně navíc. 

Nejde, podle tohoto pravidla, aby se automaticky přičítal trestný čas, nebo aby závodníci chodili jako 

v biatlonu nějaká trestná kolečka navíc.  

Vzhledem k současným podmínkám a počtům startujících v kategoriích pod 16 let se chodecká 

komise domnívá, že není třeba takto postupovat při každém závodě a chceme vyzkoušet aplikaci 

tohoto pravidla poprvé v Poděbradech na trati 5km s mezinárodní účastí.  

 

Míla Lapka,  v Českých Budějovicích 10.2.2014 



 

 


