SKOKANSKÉ SOUTĚŽE HIGH JUMP a PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI
» Veškeré skoky do vody v soutěži jsou pouze na vlastní nebezpečí skokanů!
» Skokanských soutěží se mohu zúčastnit pouze skokané, kteří se registrovali do závodu u pořadatele závodu buď
elektronicky prostřednictvím webu www.highjump.cz, nebo osobní registrací na místě, nejpozději však v Pátek dne
kdy začínají závody do 16:30hod. Součásti registrace je i písemné prohlášení závodníka o jeho zdravotním stavu a
jeho vlastní odpovědnosti za skoky do vody a případné určení skoků, které bude skokan skákat v hlavním závodě.
V případě skokana mladšího 18 let, je potřeba písemného souhlasu, či podpisu registračního formuláře zákonného
zástupce závodníka. Uzávěrka registrace závodníků je v Pátek dne kdy začínají závody do 16:30hodin. Poté již není
možné se do závodu přihlásit!
» Je zakázáno skákat pod vlivem alkoholu či jiných omamných nebo psychotropních látek!
» Vstup na skokanskou věž je možný pouze v organizátorem závodů určené době a podle pokynů ochranné služby,
zejména v době určené pro tréning a samotný závod a současně tehdy, až budou přítomni vodní záchranáři a
zástupci organizátora, kteří jsou pověřeni řízením závodů.
» Pro závod jsou vypsány tyto disciplíny: kvalifikační závod do hlavního závodu - skoky z věže 12M, hlavní závod
skoky z věže: 12M, 16M, 20M a skoky z Houpačky (5M).
» Kvalifikační závod do hlavního závodu skoky z věže 12M, probíhá v pátek vylučovacím způsobem, kdy do hlavního
závodu postupuje 5-8 závodníků, kteří se umístili na nejlepších místech. V kvalifikačním závodě probíhají 2 skoky, ale
hodnotí se vždy pouze 1, a to lépe provedený skok.
» Při hlavních závodech v disciplínách z 12m, 16m a 20m probíhá buď vylučovací soutěž, nebo celkový finálový závod
bez vyřazování, a to podle počtu přihlášených a uvážení vrchního rozhodčího a organizátorů závodů.
» Na Houpačce 5m probíhá jediný závod všech přihlášených závodníků.
» Ve všech soutěžích Houpačka 5m i skoky z věže: 12M, 16M a 20M jsou závodníci rozděleni do skupin (heats), podle
počtu přihlášených závodníků s tím, že všichni musí absolvovat najednou minimálně 2 skoky a maximálně 3 skoky
vždy postupně za sebou v dané skupině (heat). Hodnotí se vždy 2 nejlepší skoky v součtu obou skoků.
» Pokud se soutěží vylučovacím způsobem, pak 3-6 nejlepších skokanů z každé skupiny (heat) z vylučovací soutěže ve
skocích z 12M, 16M, 20M, postupuje do finále. Vrchní rozhodčí může, podle počtu přihlášených a kvality skoků,
rozšířit počet účastníků ve finále. Pokud probíhá jediný závod bez vyřazování, pak je po skončení všech skupin
(heatů) rovnou bodovými rozhodčími určeno konečné pořadí podle dosažených bodů.
» Jestliže skokan nemůže soutěžit ve finále, postupuje další závodník z vylučovací soutěže, aby byl zachován počet
finalistů.
» Jestliže mají závodníci ve vylučovací soutěži stejný počet bodů, a dělí se o postupující místo - všichni tito závodníci
postupují do finále.
» Body se sčítají ze všech finálových skoků a do výsledků se započítává součet 2 skoků s nejvyšším počtem bodů ze
všech provedených.
» Změna programu i organizace soutěže je vyhrazena.
ZPŮSOB BODOVÁNÍ HIGH JUMP
» Pro soutěž Highjump je určen vrchní rozhodčí a dále 5 bodových rozhodčí a rozhodčí zapisovatel.
» Po každém skoku, musí každý rozhodčí, bez jakékoli vzájemné domluvy, bezprostředně a jasně toto hodnocení
ukázat na připravených bodových kartách divákům a rozhodčímu zapisovateli, který zapíše bodové hodnocení všech
5 bodových rozhodčí. Vrchní rozhodčí má právo nahlédnout do hodnocení jednotlivých bodových rozhodčí.
» Body nebo půl body jsou udělovány od 0 - 10 podle uvážení bodových rozhodčích a podle následující orientační
tabulky:

zcela nezdařený: 0 bodů
nezdařený: 0,5 - 2,0 body
chybný: 2,5 - 4,5 bodů
uspokojivý: 5,0 - 6,0 bodů
dobrý: 6,5 - 8,0 bodů
velmi dobrý: 8,5 - 10,0 bodů
» Rozhodčí mohou používat pro své interní potřeby i koeficienty obtížnosti skoků, ale následně jsou povinni zapsat
ohodnocení skoku v bodovém rozsahu 0 - 10.
» Body se používají k hodnocení: odrazu, letu, počtem rotací kolem obou os závodníka, dopadem do vody a též
ovacemi diváků po provedení skoku, výchozí poloha skoku (odraz a rozběh).
» Body se sčítají vždy ze dvou nejlépe provedených skoků s tím, že nejhorší a nejlepší bodové hodnocení každého
skoku se škrtá a součet zbývajících tří bodových hodnocení je následně násoben koeficientem obtížnosti
provedeného skoku. Koeficienty obtížnosti skoků asociace WHDF, které jsou používány i pro hlavní závod, jsou
zveřejněna na webových stránkách www.highjump.cz jako příloha tohoto dokumentu a jeho nedílná součást.
» Každý závodník musí mít dostatek času k přípravě a provedení skoku. Jestliže však příprava trvá déle než 2 min. po
vyhlášení závodníka, je skok ohodnocen 0 body.
» Závodník, který odmítl provést skok, dostává 0 bodů.
PROVEDENÍ SKOKU
» Highjump poskytuje závodníkům absolutní volnost ve výběru skoků a dává jim možnost naprosté improvizace při
provedení skoku. Kategorie skoků a koeficient jejich obtížnosti se v hlavním závodě posuzuje analogicky podle
koeficientů obtížnosti skoků asociace WHDF. Závodník má možnost při registraci do závodu ohlásit skoky, které bude
v hlavním závodě provádět. Rozhodčí v takovém případě posuzují provedení skoku podle předem ohlášeného skoku.
V případě, že závodník neohlásí při registraci skoky, které bude v hlavním závodě skákat, tak bude po provedení
skoku druh skoku určen rozhodčími.
» Závodníci musí provést všechny skoky bez jakékoli cizí pomoci, pomoc mezi skoky je možná.
» Skoky s odrazem napřed mohou být prováděny z místa i z rozběhu podle rozhodnutí závodníka.
» Výchozí postavení je libovolné a nenucené.
» Skok je ukončen, je-li závodník celým tělem pod hladinou.

VRCHNÍ ROZHODČÍ
» Vrchní rozhodčí určí 5 bodových rozhodčí, kteří sledují provedení skoků a udělují bodové ohodnocení a jednoho
rozhodčího zapisovatele, který zapisuje udělené bodové ohodnocení. V případě potřeby může určit vrchní rozhodčí
ještě dalšího asistenta k posuzování skoků či plynulé organizaci závodů, zejména startéra.
» Jestliže vrchní rozhodčí při nepřízni počasí nebo jiných nepředvídaných okolnostech usoudí, že je nezbytné přerušit
nebo odložit soutěž, učiní tak pokud možno po skončení celé řady skoků skupiny (heatu).
» Soutěž pokračuje po přerušení tam, kde skončila a body dosažené před přerušením se počítávají do zbývající části
soutěže, nezávisle na době jejího dokončení.
» Při silném větru může vrchní rozhodčí povolit všem závodníkům opakování zahájení skoku bez bodové srážky.

» Jestliže závodník ruší svým chováním průběh soutěže, má vrchní rozhodčí právo ho z ní vyloučit. Jestliže člen
družstva, trenér nebo oficiální zástupce ruší svým chováním průběh soutěže, může vrchní rozhodčí rozhodnout, zda
má být vykázán nebo může nadále zůstat v prostoru konání závodu.
» Vrchní rozhodčí má právo odvolat bodového rozhodčího ze soutěže, považuje-li jeho rozhodování za neuspokojivé
a určit jiného bodového rozhodčího, který ho nahradí.
» Takováto změna rozhodčích může být provedena jen na konci jedné části soutěže nebo celé řady skoků skupiny
(heatu).
» Jestliže nemůže rozhodčí pokračovat v rozhodování po začátku soutěže, musí být vrchním rozhodčím nahrazen
jiným rozhodčím.
MIMOSUTĚŽNÍ A EXHIBIČNÍ ZÁVODY
» Organizátor akce a vrchní rozhodčí mohou mimo hlavní závod vyhlásit exhibiční závod ve skocích z extrémní výšky
20M a výše. Tohoto závodu se účastní pouze profesionální skokané, kteří z takové výšky již v minulosti skákali ať již v
rámci závodu RedBull Cliffdiving World Series, nebo jiného obdobného závodu či vystoupení a kteří na vlastní žádost
a po dohodě s organizátory a vrchním rozhodčím určí požadovanou výšku skoku i provedený skok.
» Organizátor akce a vrchní rozhodčí mohou mimo hlavní závod vyhlásit závod „best trik contest“ do kterého se
mohou přihlásit všichni registrovaní závodníci do hlavního závodu. Tento závod probíhá tzv. free style způsobem a
není hodnocen ani bezchybný odraz či dopad. Hlavním kritériem pro vítězství v této kategorii je originalita a
kreativita v provedení skoku ze skokanské věže + intenzita ovace a potlesku diváků.

