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B. POZNÁMKA K ESKÉMU P EKLADU
Pravidla bumerangových disciplín vydala Mezinárodní federace bumerangových asociací (IFBA), první
verzi r. 2006 p ed sv tovým šampionátem v japonské Asahikaw .
eský p eklad se nedrží striktn len ní p vodního anglického textu – na vybraných místech jsem text
drobn p euspo ádal, p idal sv j komentá , do textu jsem vložil odkazy na definice pojm (symbol /*/)
apod. To vše ve snaze o maximální srozumitelnost textu.
P ípadné dotazy a návrhy na vylepšení dokumentu uvítám.
Many Happy Returns,
Michal Vejlupek
bumerang-asociace@seznam.cz
http://www.bumerang-asociace.cz

C. REVIZE
. revize

kdy provedena

1.0

2008/08

- první verze dokumentu, bez týmových disciplín

2010/01

- zavedeno zna ení kapitol písmeny a ísly
- dopln ny týmové disciplíny a seznam revizí
- oprava v disciplín Australské kolo: chyt bumerangu není
podmínkou platného pokusu

2010/02

- aktualizace pravidel ze strany IFBA, nap í celým
dokumentem, pro ú ely Mistrovství sv ta 2010: kapitoly
p euspo ádány, zavedeny nové varianty n kterých disciplín,
p erozd leny odpov dnosti závodník a rozhod ích, nov
upraveny podmínky rozcvi ování, up esn n trest
diskvalifikovaného atd.

2.0

2.1.

seznam zm n

- up esn na individuální disciplína Australské kolo: pro zisk bod
za chyt posta uje dolet 20 m
2.2.

2012/12

Aktualizace pravidel ze strany IFBA, pro ú ely Mistrovství
sv ta 2012:
- oprava v individuální disciplín Rychlost: hromadné rozcvi ení
není povoleno v bý ím oku
- oprava v individuální disciplín Vytrvalost: hromadné rozcvi ení
není povoleno v bý ím oku
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D. PRAVIDLA OBECNÁ
Obecná pravidla jsou platná jak pro týmové, tak pro individuální bumerangové disciplíny a sout že.

Bezpe nost
Je-li bumerang /*/ vržen lehkomysln , m že být nebezpe ný.
Házej bumerangem pouze na bezpe ném míst s prostorem dostate ným jak pro let, tak
pro p ípadný odraz bumerangu, bez rizika zasažení osob nebo objekt .
Ocitne-li se kdokoli v nebezpe í zásahu bumerangem, okamžit a hlasit ho varuj.
Osoby, které se blíží do rizikového prostoru, upozorni p edem. Ješt p ed hodem si ov ,
že ti porozum ly.
Nevstupuj do pole /*/ jiného vrha e d íve, než si ov íš, že je to bezpe né a než vrha e na
sv j vstup upozorníš.
Bezpe nostní pravidla pro rozcvi ování /*/ na turnaji
Vrha , který zasáhne jinou osobu svým bumerangem /*/ b hem první poloviny letové
k ivky (tj. než se bumerang oto í k letu zp t) a který zásah jednozna n zavinil, je
diskvalifikován pro následující disciplínu, bez ohledu na to, zda bude probíhat tentýž
sout žní den nebo jiný den.
Vrha , který byl dvakrát b hem jednoho dne napomenut po adatelem /*/ nebo
rozhod ím /*/ za nebezpe né házení, nebo který n koho zasáhl bumerantgem /*/ poté, co
byl 1x napomenut, je okamžit diskvalifikován pro celý zbytek sout žního dne (nesmí se
ú astnit ani rozcvi ování /*/).
Pro týmy: Osobní tresty uvedené v p edchozích dvou bodech nezbavují tým povinnosti
uvolnit 1 svého lena pro rozhodcování b hem turnaje. Tým tedy m že být takto donucen
sout žit v neúplné sestav /*/.
Výjimky: A) nehoda jednozna n zavin ná ob tí, B) k zásahu osoby došlo b hem
organizovaného hromadného rozcvi ování /*/ (na á e ur ené pro odhody) tím, že ob
nehody nev novala pozornost vracejícím se bumerang m
Bezpe nostní pravidla b hem sout žního kola /*/
Sout žící je povinnen p ed hodem rozmístit árové rozhod í /*/ aj. tak, aby nebyli
v ohrožení. Je-li árový rozhod í /*/ aj. zasažen, vrha i je za tento hod p id leno nulové
skóre a není poskytnuta možnost náhradního pokusu /*/ ani kola /*/.
K p emíst ní árových rozhod ích /*/ aj. je poskytnut dostate ný as.

Práva sout žících (jednotlivc i tým )
Sout žící smí vym nit sv j bumerang /*/ v jakémkoli okamžiku mezi svými hody. Nesmí
tím ovšem zp sobit v tší zpožd ní než 15 sec, jinak je jeho pokus /*/ neplatný bez nároku
na náhradní pokus.
Každý vrha má právo p ed svým kolem /*/ požádat o odstran ní jakéhokoli objektu ze
sout žního pole /*/, krom p edem ur ených výjimek (nap . p írodní útvar). Zasažení
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objektu, který mohl být odstran n, je p i teno na vrub sout žícího – hod je obodován
nulou.
Ve všech bumerangových disciplínách je povoleno používat rukavice schváleného druhu
(viz „pom cka pro chytání“ /*/) .

Povinnosti sout žících (jednotlivc i tým )
BEZPE NOST, BEZPE NOST, BEZPE NOST
Registrací na turnaji každý sout žící souhlasí s tím, že bude akceptovat rozhodnutí
po adatel /*/ a rozhod ích /*/.
Disciplíny, ve kterých je m en as: Sout žící je povinnen se p ed odhodem p esv d it,
že rozhod í /*/ jsou p ipraveni. Za hod provedený d íve, než byli p ipraveni, p ísluší nulové
skóre a není poskytnuta možnost náhradního pokusu /*/.
Ve všech disciplínách: Každý sout žící je povinnen být p ipraven k odhození v okamžiku,
kdy je na ad . Neodhodí-li do 15 sec, je jeho pokus /*/ neplatný bez nároku na náhradní
pokus.
Ve všech disciplínách: Není-li to nezbytné, sout žící nesmí b hem disciplíny promlouvat
k rozhod ím /*/.
Prostor nad sout žním polem /*/ nesmí být v pr b hu disciplíny za žádných okolností
protínán bumerangy /*/ jiných vrha , než toho, který je práv na ad .
Rozcvi ování /*/ smí být provád no jen v ur eném prostoru a v ur eném ase.
Neoprávn ný hod provedený z jakéhokoli d vodu je sankcionován diskvalifikací z p íští
disciplíny (bez ohledu na to, zda se bude konat tentýž den nebo v jiný den).
Pro týmy: Osobní trest uvedený v p edchozím bodu nezbavuje tým povinnosti uvolnit 1
svého lena pro rozhodcování b hem turnaje. Tým tedy m že být takto donucen sout žit
v neúplné sestav /*/.
Po celou dobu pr b hu sout že m j u sebe své vlastní stopky /*/.

Odpov dnosti po adatel /*/
Všichni rozhod í /*/ i editel /*/ turnaje mohou sout žit na turnaji, který po ádají. Pokud tak u iní, musí
ur it svého zástupce, který p evezme jejich roli na dobu, kdy probíhají jejich sout žní pokusy /*/.
Po adatelé /*/:
p im eným zp sobem ídí diváky
zhotoví letáky a distribuují je mezi diváky; leták musí obsahovat d ležitá varování
(bezpe nostní pravidla) a m l by obsahovat i program turnaje
ídí zahajovací mítink, na kterém p ednesou d ležitá oznámení a stru n
pravidla turnaje

zopakují

zhotoví kopie pravidel turnaje, tak, aby byly dostupné všem sout žícím
pomáhají rozhod ím /*/ ešit p ípadné protesty
zabezpe í pro závodníky WC a hygienická za ízení
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Rozhod í /*/
zodpovídají za férové vedení turnaje
v p ípad pot eby jmenují pomocné rozhod í
rozhodují o výši skóre p id leného za jednotlivé sout žní pokusy /*/
shromaž ují údaje od árových rozhod ích a od asom i
skóre

a p edávají je zapisovateli

posuzují narušení /*/
provádí výklad pravidel
radí se s editelem /*/ turnaje a s výše postaveným rozhod ím o podaných protestech
v nestandardních / komplikovaných situacích použijí jakoukoli vhodnou metodu k tomu,
aby spravedliv ur ili výsledné skóre, p i emž p ihlíží k výpov dím sv dk (ovšem nejsou
jimi limitováni)
mají-li pochybnost o skóre za p íslušný sout žní pokus /*/, smí si vyžádat opakování
pokusu /*/
Zapisovatel skóre
zaznamenává veškerá skóre b hem celého turnaje
je jmenován editelem /*/ turnaje ješt p ed za átkem sout že
v p ípad pot eby m že hlavní rozhod í /*/ tuto roli p id lit komukoli jinému
Analytik
p ekontroluje kalkulace na výsledkových listinách
ur uje výsledná umíst ní sout žících v jednotlivých disciplínách (vít z disciplíny, 2. místo,
3. místo atd.)
sbírá data, podle kterých ur í výsledné umíst ní sout žících (vít z turnaje, 2. místo, 3.
místo atd.)
árový rozhod í /*/ a asom i
je jmenován výše postaveným rozhod ím, aby pomáhal ur it dolet /*/, stopovat as,
hodnotit p esnost návratu nebo posuzovat chyty /*/; m že být jmenován p ed startem
disciplíny
každý sout žící plní b hem turnaje n které z úkol uvedených v p edchozím bod
bezprost edn p ed svým vlastním sout žním pokusem /*/)

(ne

Odpov dnosti sout žícího, který je ze svého týmu uvoln n pro pln ní role rozhod ího /*/
pro každou sout žní disciplínu musí každý tým uvolnit min. 1 svého lena, aby plnil úkoly
rozhod ího /*/. Konkrétní zadání je zve ejn no stejným zp sobem, jako je zve ejn no
rozd lení tým na jednotlivá sout žní pole /*/ a po adí házejících. Výjimky se odvíjí od
velikosti týmu.
lenové týmu mohou být vyzváni, aby p ed svým sout žním pokusem /*/ (a/nebo po n m)
v tomtéž poli spolurozhodcovali. Nepln ní tohoto úkolu m že být d vodem k p id lení
žluté karty.
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rozhod í /*/ se musí být v daném poli /*/ nahlásit kruhovému rozhod ímu 5 minut p ed
zahájením disciplíny a být p ipraven

Stopky /*/
Každý sout žící musí mít funk ní stopky m ící s p esností na 1/100 sekundy a mající
funkci „LAP“. Stopky musí být ur ené k držení v dlani, ne na záp stí apod.
Bez vlastních stopek není možné se na turnaji registrovat (platí pro individuální i týmové
sout že).
Uživatel stopek vždy stopuje tla ítkem „LAP“.

Seznam sout žících a seznam rozhod ích /*/ za jednotlivé týmy
po ukon ení hromadného rozcvi ování /*/ p ed každou disciplínou p edloží tým
kruhovému rozhod ímu /*/ jména 4 len , kte í budou za tým sout žit a jméno alespo
1 svého lena, který bude plnit roli pomocného rozhod ího; p ípadné výjimky závisí na
po etnosti týmu
p id lení sout žních polí /*/ jednotlivým tým m a požadavky na zajišt ní rozhod ích /*/
(obojí pro celou dobu turnaje) jsou tým m p edány v kopiích na úvodním mítinku
kapitán /*/ a jsou také vyv šeny na webových stránkách turnaje
tým zodpovídá za to, že všichni jeho lenové (sout žící i rozhod í /*/) budou na svých
místech v as. Za absenci m že být ud lena žlutá karta.
p ed zahájením disciplíny jsou jména sout žících p edepisována do výsledkové listiny.
Tým, který v tomto okamžiku není p ítomen v kompletní sestav /*/, automaticky obdrží
nulové skóre. Stejn tak jednotlivec v p ípad individuální disciplíny. Po této registraci
není možné provád t zm ny, dokonce ani v p ípad zran ní.
každý sout žící / tým je povinen udržovat si p ehled o tom, kdy na n j p ijde ada a být
p ipraven k zahájení sout žního pokusu /*/ na pokyn rozhod ího /*/

M ení asu
pokud si asom i není jistý, zda stopky /*/ spustil a/nebo zastavil ve správný okamžik, je
povinnen své m ení anulovat (tj. nehlásit ho)
Preferovaný zp sob m ení asu v sout žním poli /*/:
každý sout žní pokus /*/ stopují 3 asom i i a 1 náhradní asom i
pokud je rozptyl as nam ených t emi asom i i v toleranci popsané níže, k výsledku
náhradního asom i e se nep ihlíží
pokud 1 nebo více asom i
vybo uje z tolerance, nebo pokud 1 i více asom i
sv j výsledek anuluje, jejich výsledky se nezohlední
Zp sob ur ování kone ného výsledku ( asu) p i 3 asom i ích:
výsledky asom i jsou platné tehdy, pokud mezi nejkratším a nejdelším nam eným
asem není v tší rozdíl než 0,75 sec. Kone ným výsledkem je prost ední nam ená
hodnota.
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Pokud je rozdíl mezi nejkratším a nejdelším nam eným asem v tší než 0.75 sec,
anuluje se as vzdálen jší od prost ední nem ené hodnoty a místo ní se zapo te as
nam ený náhradním asom i em (není-li k dispozici, pak je kone ný výsledek ur en
zp sobem popsaným níže).
Zp sob ur ování kone ného výsledku ( asu) p i 2 asom i ích:
k tomu, aby mohl být ur en výsledný as, musí být k dispozici alespo 2 nam ené
hodnoty, které od sebe nejsou vzdáleny více než 0.50 sec. Kone ným výsledkem je nižší
hodnota z obou nam ených.
tato metoda je použita pouze tehdy, když jsou k dispozici pouze 2 asom i i, nebo je-li
1 ze 3 nam ených as anulován (pop . 2 ze 4 apod.)
pokud má rozhod í /*/ k dispozici pouze 1 platn nam enou hodnotu, sout žící si m že
vybrat z t chto možností: A) okamžitý náhradní pokus /*/, B) p ijme tuto asovou hodnotu
po ode tení 0.50 sec.
Pokud je jediná nam ená hodnota zjevn nesprávná, kruhový rozhod í /*/ na ídí
náhradní pokus /*/ a as p i n m dosažený je kone ným výsledkem.

Rozcvi ování /*/
p ed každou disciplínou je poskytnuto 10 minut na hromadné rozcvi ování /*/, p ed
disciplínami Doba letu (MTA) a Supercatch (týmová disciplína) 15 minut. Rozcvi ování
za íná zvukovým signálem daným t sn po skon ení p edchozí disciplíny (a po vy ízení
p ípadných protest ). Konec rozcvi ování je signalizován op t zvukovým signálem.
Po skon ení rozcvi ování /*/ není povolen žádný cvi ný hod. Sankce = diskvalifikace
z první následné disciplíny, kterou doty ný ješt neabsolvoval (i kdyby za ínala druhý
den).
Do 5 minut po skon ení rozcvi ování /*/ se musí všichni sout žící a rozhod í /*/ hlásit na
svém sout žním poli /*/.
Rozcvi ování /*/ m že probíhat bu to p ímo na závodišti /*/, nebo na sousední ploše
vyhrazené pro tento ú el. V p ípad využívání závodišt není povoleno pohybovat se
v jakémkoli bý ím oku /*/.
pro disciplíny Australské kolo /*/ a P esnost: první skupina se smí rozcvi ovat /*/ pouze na
ploše, která bude p ístupná i všem následujícím skupinám, a pouze zp sobem, který
bude umožn n i všem následujícím skupinám (nesmí být nikterak zvýhodn na)
b hem pr b hu disciplíny není kdekoli na celém závodišti /*/ p ípustný žádný jiný hod než
sout žní. Sankce = diskvalifikace z první následné disciplíny, kterou doty ný ješt
neabsolvoval (i kdyby za ínala druhý den).
pro týmy: individuální sankce uvedená v p edchozím bod nezbavuje tým povinnosti
uvolnit 1 svého lena pro pln ní povinností rozhod ího /*/ (i kdyby pak tým musel sout žit
v neúplné sestav /*/)
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Odpo ítávání /*/, zdržování
po zapsání skóre p edchozího sout žního pokusu /*/ ti kruhový rozhod í /*/ oznámí (nap .
zvoláním „Kruh je volný“), že jsi na ad
od toho okamžiku probíhá tv j sout žní pokus /*/, tj. máš 15 vte in na odhození
bumerangu /*/. V okamžiku uvoln ní kruhu bys tedy m l již být na cest k bý ímu oku /*/
a v d t, jakým zp sobem bumerang /*/ hodíš.
pokud neodhodíš do 15 sec, tvé skóre je nula

Náhradní pokusy /*/
snahou kruhových rozhod ích /*/ je zamezit tomu, aby byl náhradním pokusem /*/ kdokoli
zvýhodn n nebo znevýhodn n
pokud kruhový rozhod í /*/ neur í v zájmu fair-play jinak, m že jednotlivec i tým sv j
nárok na náhradní pokus /*/ odmítnout a ponechat si skóre za p vodní pokus (nap . ve
kterém došlo k narušení /*/)
pokud je náhradní pokus /*/ požadován a povolen, skóre za n j se závazn
(i kdyby bylo horší než skóre za p vodní pokus)

po ítá

pravidla pro p iznávání náhradních pokus /*/ uvád jí pravidla jednotlivých disciplín
náhradní pokus /*/ p iznaný na základ vzneseného protestu je obvykle proveden
v p íslušném sout žním poli /*/ na konci sout žního kola /*/, nebo na konci celé disciplíny

Protesty
protest smí být podán v p ípad jakéhokoli inu, jevu nebo rozhodnutí, které komukoli ze
sout žících p ineslo výhodu nebo nevýhodu nespravedlivou v i ostatním
p ípadný protest musí být podán u kruhového rozhod ího /*/, a to okamžit (do 30 sekund
po vzniku situace, neur ují-li pravidla p íslušné disciplíny jinak).
ešen bude
bezprost edn , je-li to možné.
protestovat proti nesprávnému skóre není nutné. V p ípad dostatku d kaz bude skóre
opraveno po adateli /*/.
proti výsledk m disciplín a turnaje nem že být protestováno, s výjimkou matematických i
logických chyb
protesty musí být ešeny okamžit (je-li to možné), co možná nejrychleji a nejspravedliv ji,
bez zbyte ného nebo neopodstatn n dlouhého p erušení sout že
kone né rozhodnutí ve v ci protestu je na kruhovém rozhod ím /*/. Pokud je protest
podán práv proti jeho rozhodnutí, pak je na po adatelích /*/ turnaje (v c eší až
3 po adatelé spole n ). Rozhodnutí po adatel je zásadn kone né.
není-li možné protest ešit okamžit , musí být vy ešen p ed zahájením další disciplíny.
Pokud ani to není reálný termín, po adatelé /*/ nebo kruhový rozhod í /*/ sd lí
protestujícímu, kdy m že rozhodnutí o ekávat a ím je odklad zp soben.
pokud b hem sout žního pokusu /*/ dojde k narušení /*/ nebo zmatku, ale sout žící je
p esto schopen pokra ovat, je povinen sv j pokus dle svých možností dokon it a teprve
pak – do 30 sec po doko ení kola – p ípadn podat protest
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Úmyslné narušení /*/
pokud je narušení /*/ b hem individuální disciplíny posouzeno tak, že si jej sout žící
zp sobil sám a úmysln , je diskvalifikován z této disciplíny a neobdrží žádné skóre
pokud ke stejné situaci dojde b hem týmové disciplíny, je diskvalifikován celý tým (princip
„jeden za všechny, všichni za jednoho“)
pokud je narušení /*/ b hem individuální disciplíny posouzeno tak, že jej úmysln zp sobil
p ihlížející, je z p íslušné disciplíny dikvalifikován on, pop . celý jeho tým
v týmových disciplínách nejsou uplat ovány individuální sankce, protože by m ly dopad
pouze na týmy s nedostatkem náhradník

Tresty
po sout žících m že být požadováno, aby v p íslušném sout žním poli a p ed svým
sout žním pokusem /*/ a/nebo po n m pomohli s rozhodcováním, s m ením asu,
s posuzováním doletu /*/, platnosti chyt /*/ apod. Nepln ní této povinnosti m že vést
k ud lení žluté karty.
Tresty smí ud lovat kruhový rozhod í /*/ a jejich po adí je následující:
žlutá karta = varování (m že být jen verbální)
ervená karta = po 2 žlutých kartách nebo za 1 úmyslné narušení /*/. Sout žící je
diskvalifikován z aktuální disciplíny. Pokud se jí aktivn neú astní, tak ze své disciplíny
p íští, i kdyby za ínala až následující den. Dodatek pro týmy: Pokud se erstvý držitel
ervené karty aktivn ú astní probíhající týmové disciplíny, je z ní tento jednotlivec
okamžit vylou en. Pokud se jí aktivn neú astní, výsledek jeho týmu v této probíhající
disciplín je navýšen koeficientem 4/3 (platí pro Team Relay a všechny ostatní disciplíny,
kde nejlepším výsledkem je nejnižší skóre), nebo koeficientem 3/4 (platí pro všechny
ostatní disciplíny). Výsledné skóre je zaokrouhleno na celé body (do 0.4 k lepšímu
výsledku, od 0.5 výše k horšímu), pop . obdobným zp sobem na setiny sekundy (do
0.004 sec k lepšímu výsledku, od 0.005 sec výše k horšímu).
pokud držitel ervené karty obdrží druhou ervenou kartu, je diskvalifikován pro celý turnaj
(týmový nebo individuální) a nesmí být nahrazen jiným sout žícím. Dodatek pro týmy: tato
individuální sankce nezbavuje tým povinnosti uvolnit 1 svého lena pro pln ní role
rozhod ího /*/ (i kdyby pak tým musel sout žit v neúplné sestav /*/).
pokud potrestaný sout žící nebo jeho tým protestují proti rozhodnutí kruhového
rozhod ího /*/ o ud lení trestu, rozhodnou po adatelé /*/ turnaje (až 3 spole n ). Jejich
verdikt je kone ný a není proti n mu odvolání.
po adatelé /*/ turnaje jsou oprávn ni ud lovat žluté i ervené karty. V závažných situacích
mohou jednotlivce i týmy diskvalifikovat okamžit bez ohledu na množství d íve ud lených
karet. Rozhodnutí po adatel je kone né a není proti n mu odvolání.
sout žící diskvalifikovaný z disciplíny nesmí v této disciplín plnit ani roli rozhod ího
Druhy diskvalifikací: z aktuální disciplíny / z následující disciplíny (i kdyby za ínala až p íští den) /
z celého sout žního dne / z celého turnaje.
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E. INDIVIDUÁLNÍ BUMERANGOVÉ DISCIPLÍNY
E.1. P esnost (Accuracy)
Nejlepší výsledek = nejvíce bod .
Pole /*/:
kruh o polom ru 20 m
uvnit jsou vyzna eny soust edné kružnice o polom rech 2, 4, 6, 8 a 10 m
Pokus /*/ je platný tehdy, když spl uje všechny následující podmínky:
platný hod /*/ z bý ího oka /*/
dolet /*/ bumerangu min. 20 m
bumerang /*/ musí po p íletu spo inout na zemi /*/ v klidu bez toho, že by se kohokoli
nebo ehokoli dotkl (krom zem )
Skóre je ur ováno dle místa, kde bumerang /*/ spo inul v klidu:
uvnit bý ího oka /*/ = 10 bod
mezi kružnicemi o polom rech 2 m a 4 m = 8 bod
mezi kružnicemi o polom rech 4 m a 6 m = 6 bod
mezi kružnicemi o polom rech 6 m a 8 m = 4 body
mezi kružnicemi o polom rech 8 m a 10 m = 2 body
pokud se bumerang /*/ dotýká áry, je p id len po et bod odpovídající pr m rné
hodnot mezikruží, která tato ára od sebe odd luje (nap . kružnice o polom ru 6 m =
5 bod , kružnice o polom ru 10 m = 1 bod)
Celkové skóre = sou et bod p id lený za 10 pokus /*/.
Kolo /*/, pokusy /*/:
každý sout žící má 1 kolo o 10 pokusech
pokus = 1 hod (provést do 15 sec po signálu od kruhového rozhod ího /*/)
sout ží se ve skupinách po 3 až 5 lenech, kte í se st ídají ve stanoveném po adí vždy po
2 pokusech (tj. po dvou hodech). Po 10 pokusech p ichází na adu další skupina.
Rozcvi ení /*/:
probíhá mimo kruh o polom ru 10 m
hromadné rozcvi ení p ed startem disciplíny trvá 10 minut
individuální rozcvi ení p ed za átkem kola /*/ p íslušné skupiny trvá 3 minuty
po ukon ení rozcvi ování nejsou povoleny žádné cvi né hody
Náhradní pokusy /*/ probíhají na konci kola /*/ p íslušné skupiny.
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Rozhod í /*/ v poli:
1x kruhový rozhod í /*/: hlídá p ešlapy /*/ a signalizuje sout žícímu start jeho pokusu /*/
2x st edový rozhod í /*/: hlídá p ešlapy /*/ a oznamuje skóre za každý pokus /*/
1x zapisovatel skóre
3x árový rozhod í /*/
rozhod ími mohou být sout žící
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E.2. Australské kolo (Australian Round)
Nejlepší výsledek = nejvíce bod .
Pole /*/:
kruh o polom ru 50 m
uvnit jsou vyzna eny soust edné kružnice o polom rech 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30 a 40 m
Pokus /*/ je platný tehdy, když spl uje všechny následující podmínky:
platný hod /*/ z bý ího oka /*/, bez dotyku hrani ní áry
pro obdržení bod za chyt je nutný dolet /*/ bumerangu min. 20 m
pro obdržení bod za p esnost a za dolet je nutný dolet /*/ bumerangu min. 30 m
Ur ování skóre:
skóre za každý pokus /*/ je sou tem bod za p esnost, chyt /*/ a dolet /*/
celkové skóre = sou et bod p id lených za 5 pokus /*/
Skóre za p esnost je ur ováno dle místa, kde bumerang /*/ spo inul v klidu po platném hodu /*/ o
minimálním doletu /*/ 30 m:
uvnit bý ího oka /*/ = 10 bod
mezi kružnicemi o polom rech 2 m a 4 m = 8 bod
mezi kružnicemi o polom rech 4 m a 6 m = 6 bod
mezi kružnicemi o polom rech 6 m a 8 m = 4 body
mezi kružnicemi o polom rech 8 m a 10 m = 2 body
pokud se sout žící bumerangu /*/ nedotkl a bumerang leží celý mezi kružnicemi
(nedotýká se žádné áry), body jsou p id leny v po tu uvedeném výše
pokud se sout žící bumerangu /*/ nedotkl a jakákoli jeho ást se dotýká áry, je p id len
po et bod odpovídající pr m rné hodnot mezikruží, která tato ára od sebe odd luje
(nap . kružnice o polom ru 6 m = 5 bod , kružnice o polom ru 10 m = 1 bod)
pokud sout žící bumerang chytil /*/ ne více než 10 m od st edu /*/, body za p esnost jsou
stanoveny podle pravidel uvedených níže (viz „ur ování p esného místa chytu“)
Skóre za chyt /*/ je ur ováno podle místa, kde byl dokon en, po platném hodu /*/ o minimálním doletu
/*/ 20 m:
mezi kružniocemi o polom rech 10 m a 20 m = 4 body
na kružnici o polom ru 20 m = 3 body
mezi kružniocemi o polom rech 20 m a 50 = 2 body
na kružnici o polom ru 50 m = 1 bod
mimo kruh o polom ru 50 m = 0 bod
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Skóre za dolet /*/ je p id leno pouze tehdy, pokud sout žícímu za daný pokus /*/ vznikl nárok na body
za p esnost a/nebo na body za chyt /*/:
dolet 50 m nebo delší = 6 bod
dolet delší než 40 m a sou asn kratší než 50 m = 4 body
dolet delší než 30 m a sou asn kratší než 40 m = 2 body
dolet delší než 20 m a sou asn kratší než 30 m = 0 bod
Pokud se bumerang /*/ b hem letu dotkne zem /*/:
skóre je p id leno pouze za p esnost a za dolet
sout žící nemá nárok na body za chyt /*/, bez ohledu na to, zda chyt provedl nebo ne.
Chytem nebo zastavením bumerangu ovšem sout žící smí ovlivnit výši bod za p esnost
(nap . chytem p esn v bý ím oku /*/).
Ur ování p esného místa chytu /*/:
pokud se sout žící poprvé dotkne bumerangu /*/ v bodovaném mezikruží „A“, ale kontrolu
nad bumerangem získá teprve v bodovaném mezikruží „B“, obdrží nižší z obou bodových
hodnot, v závislosti na tom, kde ...:
-

... kde se bumerangu /*/ dotkl poprvé (a již chyt úsp šn dokon il nebo ne)
... kde se pohyboval po dobu provád ní chytu /*/
... kde chyt dokon il
... kde bumerang spo inul v klidu

pokud se sout žící p i dokon ení chytu dotýká zem
kontaktu se zemí

/*/, pak skóre ur uje bod /*/ jeho

pokud sout žící provede chyt /*/ b hem výskoku, pak skóre ur uje první bod /*/ jeho
kontaktu se zemí po dopadu
pokud sout žící po dokon ení chytu /*/ upadne na zem, pak skóre ur uje bod /*/ jeho
posledního kontaktu se zemí p ed pádem
Kolo /*/, pokusy /*/:
každý sout žící má 1 kolo o 5 pokusech
pokus = 1 hod
pokus za íná signálem kruhového rozhod ího /*/, na provedení hodu má sout žící lh tu
15 sec od signálu
sout ží se ve skupinách po 3 až 5 lenech, kte í se st ídají ve stanoveném po adí vždy
po jednom pokusu. Po 5 pokusech p ichází na adu další skupina.
Rozcvi ení /*/:
probíhá mimo kruh o polom ru 10 m
hromadné rozcvi ení p ed startem disciplíny trvá 10 minut
individuální rozcvi ení p ed za átkem kola /*/ p íslušné skupiny trvá 3 minuty
po ukon ení rozcvi ování nejsou povoleny žádné cvi né hody
Náhradní pokusy /*/ probíhají na konci kola /*/ p íslušné skupiny.
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Rozhod í /*/ v poli:
1x kruhový rozhod í /*/: signalizuje sout žícímu start jeho pokusu /*/; m že jím být
st edový rozhod í /*/
1x st edový rozhod í /*/: hlídá p ešlapy /*/ a po každém pokusu /*/ hlásí sout žícímu
dosažený dolet /*/, chyt /*/ a p esnost
1x zapisovatel skóre
1x koordinátor árových rozhod ích /*/
2x árový rozhod í /*/ na kružnici o polom ru 20 m
3x árový rozhod í /*/ na kružnici o polom ru 30 m
3x árový rozhod í /*/ na kružnici o polom ru 40 m
3x árový rozhod í /*/ na kružnici o polom ru 50 m
rozhod ími mohou být sout žící
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E.3. Trikové chytání / Dublování (Trick Catch/Doubling 100)
Nejlepší výsledek = nejvíce bod .
Pole /*/:
kruh o polom ru 20 m
uvnit je vyzna eno bý í oko /*/ (tj. soust edná kružnice o polom ru 2 m)
Pokus /*/ je platný tehdy, když spl uje všechny následující podmínky:
platný hod /*/ z bý ího oka /*/, bez dotyku hrani ní áry
dolet /*/ bumerangu min. 20m
platný chyt /*/ p edepsaného druhu (po adí trikových chyt – viz níže)
Ur ování skóre:
každý sout žící p edvádí nejprve 10 hod jedním bumerangem /*/ a po nich 5 hod
dv ma bumerangy najednou (tzv. dublování)
trikové chyty musí být provád ny v tomto po adí a p ísluší za n tyto body:
-

chyt istý jednoru /*/, levou rukou
chyt istý jednoru /*/, pravou rukou
chyt za zády obouru /*/
chyt pod nohou obouru /*/
chyt orlí /*/
chyt hakysákový /*/
chyt tunelový /*/
chyt za zády jednoru /*/
chyt pod nohou jednoru /*/
chyt nohami /*/

= 2 body
= 2 body
= 3 body
= 3 body
= 4 body
= 6 bod
= 6 bod
= 7 bod
= 7 bod
= 10 bod

-

maximum bod za chyty jednoho bumerangu = 50

-

chyt za zády obouru + chyt pod nohou obouru
chyt hakysákový + chyt istý jednoru , levou rukou
chyt tunelový + chyt istý jednoru , pravou rukou
chyt za zády jednoru + chyt pod nohou jednoru
chyt nohami + chyt orlí

-

maximum bod za chyty dvou bumerang házených sou asn = 50

= 3+3 = 6 bod
= 6+2 = 8 bod
= 6+2 = 8 bod
= 7+7 = 14 bod
= 10+4 = 14 bod

pokud sout žící dosáhne svými 15 hody skóre 100 bod , pokra uje dále (tj. znovu od
prvního trikového chytu dotovaného dv ma body) až do prvního zkaženého chytu /*/.
Celkové skóre tedy m že být vyšší než 100 bod . Pokud b hem tohoto „prodloužení“
sout žící zkazí chyt prvního ze dvou bumerang p ilétajících sou asn , nemá nárok na
body za chyt druhého bumerangu.
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Kolo /*/, pokusy /*/:
každý sout žící má 1 kolo o 15 pokusech (resp. o libovolném vyšším po tu pokus až do
doby, kdy ud lá první chybu; viz výše)
pokus = 1 hod (jedním bumerangem nebo dv ma sou asn ; viz výše)
st ídají se spolu 2 sout žící, vždy po jednom pokusu. Start pokusu oznamuje rozhod í /*/
a ponechává p i tom pro st ídání dostatek asu, aby si sout žící vzájemn nep ekáželi.
Druhý sout žící musí být p ipraven k hodu do 15 sec poté, co první sout žící dokon il
chyt (pop . chyt zkazil nebo sv j pokus vzdal).
p i dublování:
-

-

p íslušnou dvojici chyt /*/ je možné provést v libovolném po adí
pokud sout žící zkazí chyt prvního bumerangu /*/, m že se o tentýž chyt pokusit
znovu na druhém bumerangu
pokud 1 z bumerang nesplní minimální dolet /*/ 20 m, je celý pokus neplatný (tj.
zaniká nárok na body za každý z obou bumerang )
sout žící si musí kontrolu nad prvním bumerangem udržet až do okamžiku, kdy
dokon í chyt druhého bumerangu
pokud sout žící zkazí první chyt a usp je s druhým, obdrží body za druhý chyt.
Stejn tak v p ípad , kdy úsp šn chytil první bumerang, ale upustil jej d íve než
úsp šn dokon il druhý chyt.
pokud sout žící úsp šn dokon í první chyt a pak zkazí druhý, obdrží body za
první chyt, i kdyby první bumerang po dokon ení prvního chytu upustil

Rozcvi ení /*/:
hromadné rozcvi ení p ed startem disciplíny trvá 10 minut a probíhá mimo 10m kruh
individuální rozcvi ení p ed za átkem kola /*/ p íslušné skupiny trvá 2 minuty a m že
probíhat v bý ím oku /*/. Rozcvi ování za íná, jakmile dá kruhový rozhod í /*/ signál, že
pole /*/ je volné. Sout žící má právo ukon it své rozcvi ování p ed limitem a za ít se
sout žními pokusy /*/.
po ukon ení rozcvi ování nejsou povoleny žádné další cvi né hody
Náhradní pokusy /*/ probíhají na konci kola /*/ p íslušné skupiny.
Rozhod í /*/ v poli:
1x kruhový rozhod í /*/: hlídá p ešlapy /*/ a posuzuje provedení chyt /*/
1x zapisovatel skóre
3x árový rozhod í /*/: hlídá dolet /*/ a posuzuje provedení chyt . Musí být rozmíst ni
rovnom rn po obvodu celého pole /*/.
rozhod ími mohou být sout žící
Poznámka:
v p ípad nep íznivého po así nebo jiných okolností smí editel /*/ závodu rozhodnout
o zrušení druhé ásti disciplíny („dublování“). Sout žící by tedy házeli pouze jedním
bumerangem /*/ a v p ípad dosažení plného skóre (50 bod ) po 10 hodech by házeli
znovu od za átku až do okamžiku, kdy ud lají první chybu.
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E.4. Rychlost (Fast Catch)
Nejlepší výsledek = nejkratší as.
Pole /*/:
kruh o polopm ru 20 m
uvnit je vyzna eno bý í oko /*/ (tj. soust edná kružnice o polom ru 2 m)
Pokus /*/ je platný tehdy, když spl uje všechny následující podmínky:
5x platný hod /*/ z bý ího oka /*/ (výjimky – viz níže), vždy bez dotyku hrani ní áry
dolet /*/ bumerangu vždy minimáln 20m
5x platný chyt /*/ (výjimky – viz níže)
po posledním chytu návrat sout žícího do bý ího oka /*/ (byl-li chyt proveden mimo n j)
sou asné použití více bumerang /*/ najednou není dovoleno. Pokud chce sout žící sv j
bumerang vym nit, musí jej nejprve umístit do bý ího oka /*/ (p ípadn alespo
ást
bumerangu, byl-li zlomen), až poté smí provést hod novým bumerangem.
Ur ování skóre:
skóre = doba, za kterou sout žící provede 5 platných hod /*/, 5 platných chyt /*/ a vrátí
se do bý ího oka /*/ (provedl-li poslední chyt mimo n j)
as za íná b žet v okamžiku první odhození
as kon í okamžikem dokon ení posledního chytu /*/ v bý ím oku /*/ nebo okamžikem,
kdy se sout žící po posledním chytu provedeném mimo bý í oko dotkne bý ího oka
maximální asový limit je 1 minuta. Pokud sout žící nedokon í sv j pokus /*/ v tomto
limitu, je jeho výsledným skórem po et platných chyt /*/ provedených v limitu (max. 4).
Pokud je bumerang /*/ odhozen nap . v 58. vte in a úsp šn chycen nap . v 62. vte in ,
tento chyt se po ítá (pokud jde o 5. chyt, zaznamená se as 1:02, nikoliv po et chyt ).
každý sout žící má 2 pokusy /*/ (viz níže), výsledné skóre je kratší z obou dosažených
as
Kolo /*/, pokusy /*/:
každý sout žící má dv kola po jednom pokusu, vždy hází sám
pokus = 5 platných hod /*/, 5 platných chyt /*/, návrat do bý ího oka /*/ (byl-li poslední
chyt proveden mimo n j)
p ed zahájením pokusu je sout žící povinen se ujistit, že asom ži i jsou p ipraveni
každý pokus probíhá v jiném poli /*/
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Rozcvi ení /*/:
hromadné rozcvi ení p ed startem disciplíny trvá 10 minut a probíhá mimo bý í oko /*/
individuální rozcvi ení p ed za átkem kola /*/ trvá 1 minutu a probíhá v bý ím oku /*/.
Rozcvi ování za íná, jakmile dá kruhový rozhod í /*/ signál, že pole /*/ je volné. Sout žící
má právo ukon it své rozcvi ování p ed limitem a za ít se sout žním pokusem /*/.
po ukon ení rozcvi ování nejsou povoleny žádné další cvi né hody
Náhradní pokusy /*/ probíhají na konci kola /*/ p íslušné skupiny a sice v poli /*/, na kterém vznikl
d vod pro náhradní pokus (tj. na kterém došlo k narušení /*/ nebo na kterém byl podán protest).
Rozhod í /*/ v poli:
1x kruhový rozhod í /*/: hlídá p ešlapy /*/, nahlas po ítá platné chyty /*/, signalizuje start
a konec pokusu /*/
3x árový rozhod í /*/: hlídá dolet /*/, posuzuje platnost chyt /*/ a kontroluje, zda kruhový
rozhod í /*/ správn po ítá chyty. Musí být rozmíst ni rovnom rn po obvodu pole.
3x asom i : stopuje výhradn tla ítkem „LAP“ na stopkách /*/ p edepsaných parametr
1x zapisovatel skóre
rozhod ími /*/ mohou být sout žící
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E.5. Vytrvalost (Endurance)
Nejlepší výsledek = nejvíce platných chyt /*/ v asovém limitu.
Pole /*/:
kruh o polom ru 20 m
uvnit je vyzna eno bý í oko (tj. soust edná kružnice o polom ru 2 m)
Pokus /*/ je platný tehdy, když spl uje všechny následující podmínky:
platné hody /*/ vždy z bý ího oka /*/, bez dotyku hrani ní áry
dolet /*/ bumerangu vždy minimáln 20m
platné chyty /*/
sou asné použití více bumerang najednou není dovoleno. Pokud chce sout žící sv j
bumerang /*/ vym nit, musí jej nejprve umístit do bý ího oka /*/ (p ípadn alespo ást
bumerangu, byl-li zlomen), až poté smí provést hod novým bumerangem.
Ur ování skóre:
skóre = sou et platných chyt /*/ provedených v 5-minutovém limitu
1 platný chyt /*/ = 1 bod
as za íná b žet v okamžiku prvního odhození. Pokud je poslední hod proveden nap .
ve 4:58 a následuje úsp šný chyt nap . v 5:02, tento chyt se zapo ítá.
Každý sout žící má jen 1 pokus /*/ trvající 5 minut.
Rozcvi ení /*/:
hromadné rozcvi ení p ed startem disciplíny trvá 10 minut a probíhá mimo bý í oko /*/
individuální rozcvi ení p ed za átkem kola /*/ trvá 1 minutu a probíhá v bý ím oku /*/.
Rozcvi ování za íná, jakmile dá kruhový rozhod í /*/ signál, že pole /*/ je volné. Sout žící
má právo ukon it své rozcvi ování p ed limitem a za ít se sout žním pokusem /*/.
po ukon ení rozcvi ování nejsou povoleny žádné další cvi né hody
Náhradní pokus /*/:
náhradní pokus je poskytnut pouze v p ípad , že není možné spravedliv
nebo že došlo k závažnému (!) narušení /*/

ur it skóre,

zasažení árového rozhod ího /*/ není d vodem k poskytnutí náhradního pokusu /*/
postup v p ípad narušení /*/: sout žící sv j pokus /*/ dokon í a p ípadný protest podá až
po skon ení pokusu
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Rozhod í /*/ v poli:
1x kruhový rozhod í /*/: hlídá p ešlapy /*/, nahlas po ítá platné chyty /*/, signalizuje start
a konec pokusu /*/
3x árový rozhod í /*/: p i každém hodu kontroluje dolet /*/ a kontroluje, zda kruhový
rozhod í /*/ správn po ítá chyty /*/.
2x asom i
1x zapisovatel skóre
rozhod ími /*/ mohou být sout žící
Poznámka:
v p ípad zran ní: kruhový rozhod í /*/ „za b hu“ posoudí závažnost zran ní a p ípadn
sout žní pokus /*/ zastaví a nahlas oznámí d vod. asom i v takové situaci zastaví as
tla ítkem „STOP“ (nikoli „LAP“). Po ošet ení se sout žící vrátí na místo, kde byl pokus
p erušen, asom i i znovu zapnou stopky /*/ a sout žící sv j pokus /*/ dokon í.
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E.6. Doba letu (Maximum Time Aloft 100)
A) Nejdelší z p ti
Nejlepší výsledek = nejdelší as.

Pole /*/: kruh o polom ru 50 m

Pokus /*/ je platný tehdy, když spl uje všechny následující podmínky:
platný hod /*/ z jakéhokoli místa uvnit kruhu o polom ru 50 m
platný chyt /*/ provedený kdekoli uvnit kruhu o polom ru 50 m
nenachází-li se sout žící v okamžiku chytu /*/ celý uvnit 50m kruhu, musí se ho alespo
dotýkat a to po celou dobu, kdy provádí chyt
pokud sout žící chytá bumerang /*/ ve výskoku, místem chytu je první bod dopadu (tj.
tento bod musí být uvnit 50m kruhu)
Ur ování skóre:
skóre = doba od hození bumerangu /*/ do následujícího kontaktu bumerangu s vrha em;
není-li bumerang chycen, skóre za tento pokus /*/ je nula
celkové skóre = nejdelší as z 5 pokus /*/
Kolo /*/, pokusy /*/:
každý sout žící má jedno kolo o 5 pokusech; 1 pokus = 1 hod
sout ží se ve skupinách (skupina = cca 10 osob), na jedno pole /*/ p ipadá až 5 skupin
lenové skupiny se st ídají ve stanoveném po adí vždy po jednom pokusu /*/; po
5 pokusech p ichází na adu další skupina
Rozcvi ení /*/:
hromadné rozcvi ení p ed startem disciplíny trvá 15 minut, individuální není poskytnuto
po ukon ení rozcvi ování nejsou povoleny žádné další cvi né hody
Náhradní pokusy /*/ probíhají na konci kola /*/ p íslušné skupiny.
Rozhod í /*/ v poli (rozhod ími mohou být sout žící):
1x kruhový rozhod í /*/: hlídá p ešlapy /*/
3x asom i (pro každý jednotlivý hod)
1x náhradní asom i : kontroluje, na kterém míst
nep ekro il kružnici o polom ru 50 m)

sout žící bumerang /*/ chytil (zda

3x árový rozhod í /*/: posuzuje provedení chytu /*/. Jsou rozmíst ni po obvodu kružnice
o polom ru 50 m, sm rem po v tru.
1x zapisovatel skóre

B) Nejdelší t i z p ti
Jediná odlišnost:
skóre = sou et t ech nejlepších výsledk z celkových p ti
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E.7. Hod do dálky (Long Distance)
Nejlepší výsledek = nejv tší vzdálenost (dolet /*/).
Pole /*/:
nemá vyzna enou hranici (obvod), pouze následující prvky v míst odhodu:
kruh o polom ru kruhu 2 m (tzv. bý í oko /*/)
p enosná p ímka (lano) o délce 40 m, která svým st edem protíná st ed /*/ bý ího oka a je
orientována kolmo na sm r v tru
svislý sloupek na každém z obou konc p ímky
Pokus /*/ je platný tehdy, když spl uje všechny následující podmínky:
platný hod /*/ z p lkruhu bý ího oka /*/ za árou (p i pohledu proti v tru). V okamžiku
odhození bumerangu /*/ musí mít vrha minimáln jedno své chodidlo na zemi /*/ uvnit
tohoto p lkruhu.
dolet /*/ minimáln 50 m
bumerang /*/ musí p i svém návratu protnout áru mezi sloupky (možno zep edu nebo
zezadu), bez toho, že by se p edtím kohokoli nebo ehokoli dotkl

sout žící nesmí po celou dobu letu bumerangu /*/ p ekro it 40m áru
chyt /*/ není požadován (bývá nebezpe ný)
Ur ování skóre:
skóre = p ímo ará vzdálenost od st edu bý ího oka /*/ k nejvzdálen jšímu bodu trajektorie
bumerangu /*/. M í se v celých metrech.
celkové skóre = nejv tší dosažená vzdálenost
Kolo /*/, pokusy /*/:
pokus = 1 hod
maximální po et hod na jednoho sout žícího v jednom sout žním dni je 20; rozd lení
tohoto max. po tu hod do kol /*/ je volitelné, dle uvážení po adatele /*/ (zpravidla 4 x 5 )
bezp ost edn p ed za átkem pokusu /*/ m že sout žící požádat o pooto ení 40m áry
v i sm ru v tru, beze zm ny st edu /*/
(St ed 40m áry a bý í oko /*/ mohou být posunuty pouze tehdy, když dynamika v tru
objektivn znemož uje ur it optimální sm r hodu z daného místa. O posunutí je rozhodnuto
hlasováním min. nadpolovi ní v tšiny len p íslušné skupiny. O novém st edu /*/ je vedena
diskuse sout žících, kone né rozhodnutí je na editeli /*/ turnaje.)
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pokus /*/ za íná signálem kruhového rozhod ího /*/, sout žící musí bumerang /*/ odhodit
do 15 sec po signálu
sout ží se ve skupinách po 5, lenové skupiny se st ídají ve stanoveném po adí vždy po
jednom pokusu. Po 5 pokusech p ichází na adu další skupina.
pokud to as dovolí, je možné disciplínu oproti p vodnímu harmonogramu turnaje
prodloužit o další kola /*/
Rozcvi ení /*/:
pravidla rozcvi ování stanovují po adatelé /*/
po ukon ení rozcvi ování nejsou povoleny žádné další cvi né hody
Náhradní pokus /*/ je proveden okamžit po vzneseném protestu.
Rozhod í /*/ v poli:
1x kruhový rozhod í /*/: hlídá p ešlapy /*/ a m í vzdálenost (zpravidla laserovým
dálkom rem)
minimáln 6x, optimáln 12x „ árový“ rozhod í /*/ ( áry jsou jen pomyslné): sleduje let
bumerangu /*/ a navádí svého koordinátora na místo, kde byl bumerang /*/ nejdále od
bý ího oka
2x rozhod í u sloupk : posuzují, zda bumerang protnul áru nebo ne
1x koordinátor árových rozhod ích /*/: signalizuje kruhovému rozhod ímu /*/, k jakému
bodu má vzdálenost m it
1x zapisovatel skóre
rozhod ími /*/ mohou být sout žící
Poznámky k bezpe nosti:
hod do dálky je nejnebezpe n jší bumerangovou disciplínou, neopatrnost m že vést
k vážným zran ním:
-

profil bumerangu /*/ je ostrý, materiál t žký a tenký
rychlost letu a rychlost rotace je zna ná
bumerang letí nízko nad zemí /*/, zejména v záv re né fázi letu
bumerang je n kdy jen obtížn viditelný (m jte ho vždy pest e nabarvený!)

ujist te se, že diváci sout ž pozorují z místa dostate n vzdáleného
i zkušení sout žící by m li ctít tato pravidla:
-

vždy jen 1 bumerang /*/ ve vzduchu, žádné simultánní lety
všichni ú astníci sout že sledují letící bumerang po celou dobu letu a v p ípad
vzniku nebezpe í nahlas varují
ztratí-li se bumerang, všichni ho pomáhají hledat, nikdo nehází, sout ž se p eruší
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Poznámky k ur ování nejvzdálen jšího bodu trajektorie bumerangu /*/:
doporu ené rozmíst ní „ árových“ rozhod ích /*/ ( áry jsou jen pomyslné):

letí-li bumerang rozhod ímu /*/ nad hlavou, je pro n j velmi obtížné promítnout trajektorii
na zem /*/; proto musí stát v dostate né vzdálenosti stranou
jedna ada árových rozhod ích /*/ by m la stát vlevo od p edpokládaného letového
koridoru a druhá vpravo od n j
vzdálenost mezi sousedními rozhod ími /*/ v ad by m la být 20 m
ady je možné uspo ádat i stup ovit (do schod ), aby bylo zajišt no lepší pokrytí pole /*/
ároví rozhod í /*/ by m li být rozmíst ni tak, aby mohli s dostate nou p esností
posuzovat jak hody velmi krátké, tak hody velmi dlouhé; nejvzdálen jšího árového
rozhod ího je pot eba umístit s dostate nou rezervou, aby jej žádný sout žící nep ehodil
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za správné rozmíst ní árových rozhod ích /*/ odpovídá jejich koordinátor
je-li árových rozhod ích /*/ p íliš mnoho, mají tendenci k nepozornosti, debatám,
potulování apod. Minimální po et je 6x rozhod í + 1x koordinátor. Po et, který by m l za
všech okolností dosta ovat, je 12 rozhod ích.
pokyny pro „ árového“ rozhod ího /*/ ( ára je jen pomyslná):
-

-

let bumerangu /*/ sm rem od vrha e sleduj nataženou rukou, zastav ji v bod ,
kde se bumerang oto il k letu zp t
tento bod svisle promítni nataženou rukou na povrch zem /*/
výsledné místo fixuj svýma o ima a koordinátora árových rozhod ích /*/ na n j
svými pokyny nave (na dálku)
minimáln jeden jiný árový rozhod í /*/ mezitím d lá totéž ze své pozice
koordinátor hledá takový bod, s nímž souhlasí 2-4 ároví rozhod í /*/ od tohoto
bodu nejmén vzdálení; rozhod í /*/ spolu navzájem diskutují a hledají shodu,
kone né rozhodnutí je vždy na koordinátorovi
ároví rozhod í /*/, kte í z jakéhokoli d vodu nevid li trajektorii bumerangu
z eteln , se neú astní ani sm rování koordinátora, ani diskusí

velmi užite né je, když má každý „ árový“ rozhod í /*/ k dispozici tenkou d ev nou ty ,
cca 2 m dlouhou - s její pomocí je snazší sledovat let bumerangu a pouhým upušt ním
ty e na zem pak dostate n p esn ur it sm r k nejvzdálen jšímu bodu trajektorie
pokyny k m ení vzdálenosti:
-

-

možnost 1: laserovým dálkom rem namí it ze st edu /*/ bý ího oka na hru
koordinátora árových rozhod ích /*/; takto m it každý hod zvláš , bezprost edn
po n m
možnost 2: v bod , na kterém se ároví rozhod í /*/ shodli, umístit zna ku a
vzdálenosti zm it ocelovým pásmem najednou, až po skon ení kola /*/

p edpokládaná p esnost výše popsaného zp sobu ur ování nejvzdálen jšího bodu
trajektorie bumerangu je v nejlepším p ípad +/- 2 m, pr m rn +/- 5 m (p i nevhodném
rozmíst ní „ árových“ rozhod ích /*/ nebo nejsou-li soust ed ní)
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F. TÝMOVÉ BUMERANGOVÉ DISCIPLÍNY
F.1. P esnost – týmová varianta (Team Accuracy)
A) P esnost 100
Tým = 4 sout žící (plus p ípadní náhradníci).
Nejlepší výsledek = nejvíce bod .
Princip týmové disciplíny:
disciplína vychází z individuální disciplíny „P esnost“, viz p íslušná kapitola
tým se rozd lí na 2 dvojice („A“ a „B“), každá dvojice hází najednou z téhož bý ího oka /*/
hod prvního sout žícího z dvojice musí být proveden do 15 sec po signálu od kruhového
rozhod ího /*/, hod druhého sout žícího musí být proveden do 3 sec po odhození
bumerangu /*/ prvním sout žícím
dvojice „A“ hází 2x po sob (tj. 4 hody celkem), po nich dvojice „B“ 2x po sob , po nich
p ichází na adu tým soupe ; jakmile všichni sout žící všech tým absolvují své 2 hody,
p ichází na adu op t dvojice „A“; t chto kol je celkem 5
po adí dvojic je p edem stanovené
skóre týmu = sou et 4 individuálních skóre
Pole /*/:
kruh o polom ru 20 m
uvnit jsou vyzna eny soust edné kružnice o polom rech 2, 4, 6, 8 a 10 m
Individuální pokus je bodován tehdy, když spl uje všechny následující podmínky:
platný hod /*/ z bý ího oka /*/, bez dotyku hrani ní áry
druhý sout žící z dané dvojice odhodil nejpozd ji 3 sec po prvním (pokud pozd ji, pak
oba obdrží za tento sv j pokus skóre nula)
dolet /*/ bumerangu min. 20 m
bumerang /*/ po p íletu spo inul na zemi /*/ v klidu bez toho, že by se kohokoli nebo
ehokoli dotkl (krom zem )
Individuální skóre je ur ováno dle místa, kde bumerang /*/ spo inul v klidu:
uvnit bý ího oka /*/ = 10 bod
mezi kružnicemi o polom rech 2 m a 4 m = 8 bod
mezi kružnicemi o polom rech 4 m a 6 m = 6 bod
mezi kružnicemi o polom rech 6 m a 8 m = 4 body
mezi kružnicemi o polom rech 8 m a 10 m = 2 body
pokud se bumerang /*/ dotýká áry, je p id len po et bod odpovídající pr m rné
hodnot mezikruží, která tato ára od sebe odd luje (nap . kružnice o polom ru 6 m =
5 bod , kružnice o polom ru 10 m = 1 bod)
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celkové individuální skóre = sou et bod p id lených za 10 hod
Rozcvi ení /*/:
probíhá mimo kruh o polom ru 10 m
hromadné rozcvi ení p ed startem disciplíny trvá 10 minut
individuální rozcvi ení p ed za átkem p íslušného kola trvá 3 minuty
po ukon ení rozcvi ování nejsou povoleny žádné cvi né hody
Náhradní pokusy /*/:
probíhají na konci p íslušného kola /*/
jakýkoli kontakt mezi leny téhož týmu nebo mezi jejich bumerangy /*/ není d vodem
k poskytnutí náhradního pokusu
Rozhod í /*/ v poli:
1x kruhový rozhod í /*/: signalizuje sout žícím start jejich pokusu /*/ a lh tu pro odhození
bumerang
2x st edový rozhod í /*/: hlídá p ešlapy /*/ a oznamuje skóre za každý hod
1x zapisovatel skóre
6x árový rozhod í /*/
rozhod ími mohou být sout žící

B) P esnost 50
Jediná odlišnost:
dvojice „A“ hází jen 1x po sob (tj. 2 hody celkem), po nich dvojice „B“ také 1x, po nich
p ichází na adu tým soupe ; jakmile všichni sout žící všech tým absolvují sv j 1 hod,
p ichází na adu op t dvojice „A“; t chto kol je celkem 5
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F.2. Australské kolo – týmová varianta (Team Australian Round)
Tým = 4 sout žící (plus p ípadní náhradníci).
Nejlepší výsledek = nejvíce bod .
Princip týmové disciplíny:
disciplína vychází z individuální disciplíny „Australské kolo“, viz p íslušná kapitola
tým se rozd lí na 2 dvojice („A“ a „B“), každá dvojice hází najednou z téhož bý ího oka /*/
hod prvního sout žícího z dvojice musí být proveden do 15 sec po signálu od kruhového
rozhod ího /*/, hod druhého sout žícího musí být proveden do 5 sec po odhození
bumerangu /*/ prvním sout žícím (tj. dvojice si sv j celkový asový limit „15 sec + 5 sec =
20 sec“ nemohou p erozd lit nap . na „10 sec + 10 sec“)
n kolik dvojic se st ídá v p edem stanoveném po adí vždy po jednom dvojhodu, dokud
každá neprovede celkem 5 dvojhod
skóre týmu = sou et 4 individuálních skóre
Pole /*/:
kruh o polom ru 50 m
uvnit jsou vyzna eny soust edné kružnice o polom rech 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30 a 40 m
Individuální pokus je bodován tehdy, když spl uje tyto podmínky:
platný hod /*/ z bý ího oka /*/, bez dotyku hrani ní áry
druhý sout žící z dané dvojice odhodil nejpozd ji 5 sec po prvním (pokud pozd ji, pak
oba obdrží za tento sv j pokus skóre nula)
pro obdržení bod za chyt je nutný dolet /*/ bumerangu min. 20 m
pro obdržení bod za p esnost a za dolet je nutný dolet /*/ bumerangu min. 30 m
Ur ování individuálního skóre:
skóre za každý hod /*/ je sou tem bod za p esnost, chyt /*/ a dolet /*/
celkové individuální skóre = sou et bod p id lených za 5 hod /*/
Skóre za p esnost je ur ováno dle místa, kde byl bumerang /*/ chycen nebo kde spo inul v klidu po
platném hodu /*/ o minimálním doletu /*/ 30 m:
uvnit bý ího oka /*/ = 10 bod
mezi kružnicemi o polom rech 2 m a 4 m = 8 bod
mezi kružnicemi o polom rech 4 m a 6 m = 6 bod
mezi kružnicemi o polom rech 6 m a 8 m = 4 body
mezi kružnicemi o polom rech 8 m a 10 m = 2 body
pokud se sout žící bumerangu /*/ nedotkl a bumerang leží celý mezi kružnicemi
(nedotýká se žádné áry), body jsou p id leny v po tu uvedeném výše
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pokud se sout žící bumerangu /*/ nedotkl a jakákoli jeho ást se dotýká áry, je p id len
po et bod odpovídající pr m rné hodnot mezikruží, která tato ára od sebe odd luje
(nap . kružnice o polom ru 6 m = 5 bod , kružnice o polom ru 10 m = 1 bod)
pokud sout žící bumerang chytil /*/ ne více než 10 m od st edu /*/, body za p esnost jsou
stanoveny podle pravidel uvedených níže (viz „ur ování p esného místa chytu“)
Skóre za chyt /*/ je ur ováno podle místa, kde byl chyt dokon en:
mezi kružniocemi o polom rech 10 m a 20 m = 4 body
na kružnici o polom ru 20 m = 3 body
mezi kružniocemi o polom rech 20 m a 50 = 2 body
na kružnici o polom ru 50 m = 1 bod
mimo kruh o polom ru 50 m = 0 bod
Skóre za dolet /*/ je p id leno pouze tehdy, pokud sout žícímu za daný pokus /*/ vznikl nárok na body
za p esnost a/nebo na body za chyt /*/:
dolet 50 m nebo delší = 6 bod
dolet delší než 40 m a sou asn kratší než 50 m = 4 body
dolet delší než 30 m a sou asn kratší než 40 m = 2 body
dolet delší než 20 m a sou asn kratší než 30 m = 0 bod
Pokud se bumerang /*/ b hem letu dotkne zem /*/:
skóre je p id leno pouze za p esnost a za dolet
sout žící nemá nárok na body za chyt /*/, bez ohledu na to, zda chyt provedl nebo ne.
Chytem nebo zastavením bumerangu ovšem sout žící smí ovlivnit výši bod za p esnost
(nap . chytem p esn v bý ím oku /*/).
Ur ování p esného místa chytu /*/:
pokud se sout žící poprvé dotkne bumerangu /*/ v bodovaném mezikruží „A“, ale kontrolu
nad bumerangem získá teprve v bodovaném mezikruží „B“, obdrží nižší z obou bodových
hodnot, v závislosti na tom, kde ...:
-

... kde se bumerangu /*/ dotkl poprvé (a již chyt úsp šn dokon il nebo ne)
... kde se pohyboval po dobu provád ní chytu /*/
... kde chyt dokon il
... kde bumerang spo inul v klidu

pokud se sout žící p i dokon ení chytu dotýká zem
kontaktu se zemí

/*/, pak skóre ur uje bod /*/ jeho

pokud sout žící provede chyt /*/ b hem výskoku, pak skóre ur uje první bod /*/ jeho
kontaktu se zemí po dopadu
pokud sout žící po dokon ení chytu /*/ upadne na zem, pak skóre ur uje bod /*/ jeho
posledního kontaktu se zemí p ed pádem
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Rozcvi ení /*/:
probíhá mimo kruh o polom ru 10 m
hromadné rozcvi ení p ed startem disciplíny trvá 10 minut
individuální rozcvi ení p ed za átkem p íslušného kola /*/ trvá 3 minuty
po ukon ení rozcvi ování nejsou povoleny žádné cvi né hody
Náhradní pokusy /*/:
probíhají na konci p íslušného kola /*/
jakýkoli kontakt mezi leny téhož týmu nebo mezi jejich bumerangy /*/ není d vodem
k poskytnutí náhradního pokusu
Rozhod í /*/ v poli:
1x kruhový rozhod í /*/: signalizuje každé dvojici start jejího pokusu /*/
2x st edový rozhod í /*/ (každý hlídá 1 závodníka): po každém hodu /*/ hlásí dosažený
dolet /*/, chyt /*/ a p esnost, hlídá p ešlapy /*/
1x zapisovatel skóre
1x koordinátor árových rozhod ích /*/
2x árový rozhod í /*/ na kružnici o polom ru 20 m
3x árový rozhod í /*/ na kružnici o polom ru 30 m
3x árový rozhod í /*/ na kružnici o polom ru 40 m
3x árový rozhod í /*/ na kružnici o polom ru 50 m
rozhod ími mohou být sout žící
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F.3. Trikové chytání / Dublování – týmová varianta
(Team Trick Catch/Doubling 100)
Tým = 4 sout žící (plus p ípadní náhradníci).
Nejlepší výsledek = nejvíce bod .
Princip týmové disciplíny:
disciplína vychází z individuální disciplíny „Trikové chytání / Dublování“, viz p íslušná
kapitola
2 sout žící z téhož týmu házejí st ídav z téhož bý ího oka /*/, dokud disciplínu oba
nedokon í (každý musí být p ipraven k odhodu do 15 sec po chytu/dopadu bumerangu /*/
svého kolegy; okamžik odhodu oznamuje rozhod í)
každý sout žící má 15 hod
chybu)

(resp. libovolný vyšší po et až do doby, kdy ud lá první

po adí dvojic je p edem stanovené
skóre týmu = sou et 4 individuálních skóre
Pole /*/:
kruh o polom ru 20 m
uvnit je vyzna eno bý í oko /*/ (tj. soust edná kružnice o polom ru 2 m)
Individuální hod je bodován tehdy, když spl uje všechny následující podmínky:
platný hod /*/ z bý ího oka /*/, bez dotyku hrani ní áry
dolet /*/ bumerangu min. 20m
platný chyt /*/ p edepsaného druhu (po adí trikových chyt – viz níže)
Ur ování individuálního skóre:
každý sout žící p edvádí nejprve 10 hod jedním bumerangem /*/ a po nich 5 hod
dv ma bumerangy najednou (tzv. dublování)
trikové chyty musí být provád ny v tomto po adí a p ísluší za n tyto body:
-

chyt istý jednoru /*/, levou rukou
chyt istý jednoru /*/, pravou rukou
chyt za zády obouru /*/
chyt pod nohou obouru /*/
chyt orlí /*/
chyt hakysákový /*/
chyt tunelový /*/
chyt za zády jednoru /*/
chyt pod nohou jednoru /*/
chyt nohami /*/

-

maximum bod za chyty jednoho bumerangu = 50

= 2 body
= 2 body
= 3 body
= 3 body
= 4 body
= 6 bod
= 6 bod
= 7 bod
= 7 bod
= 10 bod
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-

chyt za zády obouru + chyt pod nohou obouru
chyt hakysákový + chyt istý jednoru , levou rukou
chyt tunelový + chyt istý jednoru , pravou rukou
chyt za zády jednoru + chyt pod nohou jednoru
chyt nohami + chyt orlí

= 3+3 = 6 bod
= 6+2 = 8 bod
= 6+2 = 8 bod
= 7+7 = 14 bod
= 10+4 = 14 bod

-

maximum bod za chyty dvou bumerang házených sou asn = 50

pokud sout žící dosáhne svými 15 hody skóre 100 bod , pokra uje dále (tj. znovu od
prvního trikového chytu dotovaného dv ma body) až do prvního zkaženého chytu.
Celkové skóre tedy m že být vyšší než 100 bod . Pokud b hem tohoto „prodloužení“
sout žící zkazí chyt prvního ze dvou bumerang p ilétajících sou asn , nemá nárok na
body za chyt druhého bumerangu.
podrobnosti k dublování:
-

-

p íslušnou dvojici chyt /*/ je možné provést v libovolném po adí
pokud sout žící zkazí chyt prvního bumerangu /*/, m že se o tentýž chyt pokusit
znovu na druhém bumerangu
pokud 1 z bumerang nesplní minimální dolet /*/ 20 m, zaniká nárok na body za
každý z obou bumerang
sout žící si musí kontrolu nad prvním bumerangem udržet až do okamžiku, kdy
dokon í chyt druhého bumerangu
pokud sout žící zkazí první chyt a usp je s druhým, obdrží body za druhý chyt.
Stejn tak v p ípad , kdy úsp šn chytil první bumerang, ale upustil jej d íve než
úsp šn dokon il druhý chyt.
pokud sout žící úsp šn dokon í první chyt a pak zkazí druhý, obdrží body za
první chyt, i kdyby první bumerang po dokon ení prvního chytu upustil

Rozcvi ení /*/:
hromadné rozcvi ení p ed startem disciplíny trvá 10 minut a probíhá mimo 10m kruh
individuální rozcvi ení p ed za átkem kola /*/ p íslušného támu trvá 2 minuty a probíhá
v bý ím oku /*/. Rozcvi ování za íná, jakmile dá kruhový rozhod í /*/ signál, že pole /*/ je
volné. Tým má právo ukon it své rozcvi ování p ed limitem a za ít se sout ží.
po ukon ení rozcvi ování nejsou povoleny žádné další cvi né hody
Náhradní pokusy /*/:
probíhají na konci p íslušného kola /*/
jakýkoli kontakt mezi leny téhož týmu nebo mezi jejich bumerangy /*/ není d vodem
k poskytnutí náhradního pokusu
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Rozhod í /*/ v poli:
1x kruhový rozhod í /*/: hlídá p ešlapy /*/ a posuzuje provedení chyt /*/
1x zapisovatel skóre
3x árový rozhod í /*/: hlídá dolet /*/ a posuzuje provedení chyt . Musí být rozmíst ni
rovnom rn po obvodu celého pole /*/.
rozhod ími mohou být sout žící
Poznámka:
v p ípad nep íznivého po así nebo jiných okolností smí editel /*/ závodu rozhodnout
o zrušení druhé ásti disciplíny („dublování“). Sout žící by tedy házeli pouze jedním
bumerangem /*/ a v p ípad dosažení plného skóre (50 bod ) po 10 hodech by házeli
znovu od za átku až do okamžiku, kdy ud lají první chybu.
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F.4. Vytrvalost – týmová varianta (Team Endurance Relay)
Tým = 4 sout žící (plus p ípadní náhradníci).
Nejlepší výsledek = nejvíce platných chyt /*/ v asovém limitu.
Princip týmové disciplíny:
disciplína vychází z individuální disciplíny „Vytrvalost“, viz p íslušná kapitola
zahájení: tým stojí se azený za startovní árou umíst nou 20 m od st edu bý ího oka /*/,
na pokyn rozhod ího za íná prvnímu sout žícímu b žet lh ta 60 sec, b hem které musí
dob hnout do bý ího oka (startuje ze stoje ob ma chodidly na zemi) a v n m nasbírat co
nejvíce bod (poslední odhození musí prob hnout p ed skon ením 60sec lh ty)
po posledním chytu/dopadu bumerangu se sout žící s bumerangem /*/ v ruce musí znovu
dotknout bý ího oka a b ží p edat štafetu (plácnutím) svému kolegovi za startovní arou
po plácnutí vybíhá druhý len týmu (op t ze stoje ob ma chodidly na zemi) a za íná b žet
jeho 60sec lh ta
celková asová dotace pro celý 4- lenný tým je 5 min (tj. 4x 60 sec + 4x b h zpátky);
pokud se tvrtý závodník vrátí zp t za startovní áru p ed vypršením 5min lh ty, m že
první nebo druhý nebo t etí sout žící vyb hnout podruhé a házet až do okamžiku, kdy
rozhod í oznámí as 5:00
žádný sout žící nesmí sv j pokus ukon it d íve, než uplyne jeho 60sec lh ta
skóre týmu = sou et individuálních skóre
Individuální hod je bodován tehdy, když spl uje všechny následující podmínky:
platný hod /*/ z bý ího oka /*/, bez dotyku hrani ní áry, provedený ješt p ed skon ením
60sec lh ty
dolet /*/ bumerangu minimáln 20m
platný chyt /*/ (poslední m že být provedený i po skon ení 60sec lh ty)
návrat sout žícího s bumerangem v ruce zp t do bý ího oka /*/
nikdo z ostatních závodník z téhož týmu nep ekro il startovní áru
sou asné použití více bumerang najednou není dovoleno. Pokud chce sout žící sv j
bumerang /*/ vym nit, musí jej nejprve umístit do bý ího oka /*/ (p ípadn alespo ást
bumerangu, byl-li zlomen), až poté smí provést hod novým bumerangem.
Pole /*/:
kruh o polom ru 20 m, uvnit je vyzna eno bý í oko /*/ (tj. soust edná kružnice, r = 2 m)
na 20m kružnici je sm rem po v tru od bý ího oka vyzna ena startovní ára, cca 3 m
dlouhá, s výrazn ozna enými konci
Ur ování individuálního skóre:
individuální skóre = sou et platných chyt /*/ (1 platný chyt = 1 bod)
je-li poslední hod proveden nap . v ase 0:59:75 a následuje úsp šný chyt nap . v ase
1:02:85, tento chyt se ješt zapo ítá
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Rozcvi ení /*/:
hromadné rozcvi ení p ed startem disciplíny trvá 10 minut
rozcvi ení týmu p ed za átkem kola /*/ trvá 2 minuty.
po ukon ení rozcvi ování nejsou povoleny žádné další cvi né hody
Náhradní pokus /*/:
náhradní pokus je poskytnut pouze v p ípad , že není možné spravedliv
nebo že došlo k závažnému (!) narušení /*/

ur it skóre,

zasažení árového rozhod ího /*/ není d vodem k poskytnutí náhradního pokusu /*/
postup v p ípad narušení /*/: sout žící sv j pokus /*/ dokon í a p ípadný protest podá až
po skon ení 5min kola
náhradní pokus m že být p iznán pouze tomu závodníkovi, jehož p vodní pokus byl
závažn narušen
náhradní pokus trvá bu to 60 sec, nebo práv tolik sec, kolik m l k dispozici poslední
závodník vybíhající podruhé (pokud k narušení došlo až po jeho druhém výb hu)
náhradní pokus pro celý tým v délce 5 minut není poskytován v žádném p ípad
Rozhod í /*/ v poli:
1x hlavní asom i : každému závodníkovi stopuje jeho 60 sec, posledních 5 sec nahlas
odpo ítává; nemá žádné další úkoly
1x kruhový rozhod í /*/: hlídá p ešlapy /*/, nahlas po ítá platné chyty /*/ (tak hlasit , aby
ho ároví rozhod í mohli po každém chytu zkontrolovat), stvrzuje kontakt závodníka
s bý ím okem po jeho posledním hodu
1x rozhod í u startovní áry: hlídá p ešlapy, p ed asné výb hy, stvrzuje všechna „p edání
baby“, stopuje celkový as týmu (5 min)
1x zapisovatel skóre
3x árový rozhod í /*/: p i každém hodu kontroluje dolet /*/ a kontroluje, zda kruhový
rozhod í /*/ správn po ítá chyty /*/.
2x záložní asom i : jeden stopuje 5 min, druhý stopuje 60 sec
rozhod ími /*/ mohou být sout žící
pokud n který ze závodník
rozhod í zaznamenat

vybíhá na záv r kola podruhé,

as jeho výb hu musí
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F.5. Doba letu – týmová varianta (Team Maximum Time Aloft 100)
A) Nejdelší z p ti
Tým = 4 sout žící (plus p ípadní náhradníci). Nejlepší výsledek = nejdelší as.
Pole /*/ = kruh o polom ru 50 m
Princip týmové disciplíny:
disciplína vychází z individuální disciplíny „Doba letu“, viz p íslušná kapitola
lenové týmu se st ídají v p edem stanoveném po adí vždy po 1 hodu, dokud každý
neprovede celkem 5 hod ; nikdo se nem že žádného svého pokusu vzdát
individuální skóre = nejdelší dosažená doba od hození bumerangu /*/ do následujícího
kontaktu bumerangu s vrha em (není-li platn chycen, skóre za tento pokus /*/ je nula), tj.
nejlepší as ze 3 individuálních pokus
skóre týmu = sou et 4 individuálních skóre
Individuální pokus je hodnocen a zaznamenán tehdy, když spl uje všechny následující podmínky:
platný hod /*/ z jakéhokoli místa uvnit kruhu o polom ru 50 m
platný chyt /*/ provedený kdekoli uvnit kruhu o polom ru 50 m
nenachází-li se sout žící v okamžiku chytu /*/ celý uvnit 50m kruhu, musí se ho alespo
dotýkat a to po celou dobu, kdy provádí chyt
pokud sout žící chytá bumerang /*/ ve výskoku, místem chytu je první bod dopadu
(tj. tento bod musí být uvnit 50m kruhu)
Rozcvi ení /*/:
hromadné rozcvi ení p ed startem disciplíny trvá 15 minut, individuální není poskytnuto
po ukon ení rozcvi ování nejsou povoleny žádné další cvi né hody
P ípadné náhradní pokusy /*/ probíhají na záv r disciplíny.
Rozhod í /*/ v poli:
1x kruhový rozhod í /*/: hlídá p ešlapy /*/
3x asom i (tj. 3 pro každý jednotlivý hod); z nich jeden kontroluje, na kterém míst
sout žící bumerang /*/ chytil (zda nep ekro il kružnici o polom ru 50 m)
3x árový rozhod í /*/: posuzuje provedení chytu /*/. Jsou rozmíst ni po obvodu kružnice
o polom ru 50 m sm rem po v tru.
1x zapisovatel skóre
rozhod ími /*/ mohou být sout žící

B) Nejdelší t i z p ti
Jediná odlišnost:
individuální skóre = sou et t ech nejlepších výsledk z celkových p ti
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F.6. Supercatch – týmová varianta (Team Supercatch)
Tým = 4 sout žící (plus p ípadní náhradníci).
Nejlepší výsledek = nejvíce platných chyt /*/.
Princip týmové disciplíny:
disciplína kombinuje individuální disciplíny „Doba letu“ a „Vytrvalost“, viz p íslušné kapitoly
první sout žící z týmu odhodí na pokyn rozhod ího /*/ odkudkoli z kruhu o polom ru 50 m
sv j bumerang /*/ ur ený pro co nejdelší dobu snášení (tzv. MTA-bumerang); rozhod í
toto odhození ostatním potvrdí zvukovým signálem
po tomto signálu ostatní 3 lenové týmu, každý ve svém 20m kruhu, za nou provád t
disciplínu „Vytrvalost“ (tj. hody z bý ího oka /*/, dolet /*/ vždy min. 20 m, 1 chyt = 1 bod),
až do okamžiku chytu/dopadu MTA-bumerangu
úkolem prvního sout žící z týmu je chytit MTA-bumerang kdekoli v rámci 50m kruhu; toto
chycení ( i p ípadné nechycení) rozhod í signalizuje zvukem (v okamžiku prvního dotyku)
a na tento pokyn zbytek týmu p estává házet
použít lze jakékoli druhy bumerang obecn p ípustné na turnajích
po adí tým je stanovené p edem; složení týmu nelze b hem disciplíny m nit (vyjma
p ípadu úrazu apod.)
následující tým musí být p ipraven do 45 sec po odhození MTA-bumerangu p edchozím
týmem (tj. 30 sec p edpokládaná doba letu + 15 sec asový rozestup mezi pokusy tým )
jakmile se vyst ídají všechny týmy ve skupin , p ichází op t na adu první tým; tentokrát
MTA-bumerang hází a chytá druhý z jeho len (takto se postupn musí vyst ídat všichni,
tým má celkem 4 pokusy)
má-li závodišt šest 20m kruh , pak každý tým ze svých celkových 4 pokus absolvuje
první dva v jedné trojici kruh a ostatní v druhé trojici kruh
výsledné skóre týmu = sou et všech platných chyt
dosažených b hem všech 4 pokus dohromady

/*/ (v etn

MTA-bumerangu)

Pole /*/:
1x kruh o polom ru 50 m
3x kruh o polom ru 20 m, uvnit každého je vyzna eno bý í oko /*/ (tj. soust edná
kružnice o polom ru 2 m)
Pokus /*/ vrha e MTA-bumerangu je platný tehdy, když spl uje všechny následující podmínky:
platný hod /*/ z jakéhokoli místa uvnit kruhu o polom ru 50 m
platný chyt /*/ provedený kdekoli uvnit kruhu o polom ru 50 m
nenachází-li se sout žící v okamžiku chytu /*/ celý uvnit 50m kruhu, musí se ho alespo
dotýkat a to po celou dobu, kdy provádí chyt
pokud sout žící chytá bumerang /*/ ve výskoku, místem chytu je první bod dopadu (tj.
tento bod musí být uvnit 50m kruhu)
pokud se MTA-bumerang ztratí z dohledu a evidentn se nevrátí zp t, hod je neplatný bez
nároku na náhradní pokus
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pokud klesající MTA-bumerang nap . uvízne v korun stromu a poté je na zemi chycen,
skóre je nula; pokud ale klesající bumerang po srážce s objektem pokra uje v klesání a je
chycen, skóre je p id leno
Hody ve 20m kruhu jsou bodovány tehdy, když spl ují všechny následující podmínky:
platný hod /*/ z bý ího oka /*/ provedený po úvodním zvukovém signálu a sou asn p ed
záv re ným zvukovým signálem
dolet /*/ bumerangu minimáln 20m
platný chyt /*/ (poslední m že být i n kolik vte in po záv re ném signálu)
sou asné použití více bumerang najednou není dovoleno. Pokud chce sout žící sv j
bumerang /*/ vym nit, musí jej nejprve umístit do bý ího oka /*/ (p ípadn alespo ást
bumerangu, byl-li zlomen), až poté smí provést hod novým bumerangem.
Ur ování skóre:
je-li MTA-bumerang platn chycen /*/, pak skóre za daný pokus je sou et všech platných
chyt , které všichni lenové týmu provedli, v etn chytu MTA-bumerangu
není-li MTA-bumerang platn chycen, skóre týmu za tento celý pokus je nula
výsledné skóre týmu = sou et díl ích skóre za všechny 4 pokusy
Rozcvi ení /*/:
hromadné rozcvi ení p ed startem disciplíny trvá 15 minut a probíhá mímo 10m kruh
individuální rozcvi ení není poskytnuto
po ukon ení rozcvi ování nejsou povoleny žádné další cvi né hody
Náhradní pokus /*/:
jakýkoli kontakt mezi leny téhož týmu nebo mezi jejich bumerangy /*/ není d vodem
k poskytnutí náhradního pokusu
pokud rozhod í nejsou schopni ur it okamžik chycení MTA-bumerangu, p estože hod a
chyt MTA spl ují všechny ostatní podmínky pro uznání platnosti, je nárok na náhradní
pokus uznán automaticky
všichni p vodní akté i jsou povinni spolupracovat i b hem náhradního pokusu
Rozhod í /*/ v poli:
1x hlavní rozhod í: ur uje, v kterých kruzích kdo bude házat
1x koordinátor vrha MTA: neustále má vedle sebe se azených p íštích 6 vrha MTA
(když si následující vrha MTA vybírá místo svého odhodu, celá skupina se na toto místo
p esouvá spole n s ním)
3x kruhový rozhod í /*/ (každý ve svém 20m kruhu): hlídá p ešlapy /*/, nahlas po ítá
platné chyty /*/ (dostate n hlasit , aby ho ároví rozhod í mohli po každém chytu
zkontrolovat)
3x zapisovatel skóre (každý ve svém 20m kruhu), p ípadn jen 1x zapisovatel spole ný
pro všechny t i 20m kruhy
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min. 6x árový rozhod í /*/ (min. 2 v každém 20m kruhu): p i každém hodu kontroluje
dolet /*/ a kontroluje, zda kruhový rozhod í /*/ správn po ítá chyty /*/.
1x posuzovatel chytu MTA-bumerangu
2x asom i : m í dobu letu MTA-bumerangu
1x startér
rozhod ími /*/ mohou být sout žící
Poznámka:
sankce za neautorizované cvi né hody: 1) pokud hod provedl vrha MTA-bumerangu, je
skóre za následující pokus tohoto týmu nula; 2) pokud hod provedl jiný vrha z týmu, pak
je nulové pouze jeho individuální skóre
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F.7. Štafeta (Team Relay)
Tým = 4 sout žící (plus p ípadní náhradníci).
Nejlepší výsledek = nejkratší doba.
Princip týmové disciplíny:
2 týmy házejí sou asn z téhož kruhu o polom ru 4 m (je-li lichý po et tým , pak pro
poslední z nich bude sestaven neoficiální 4- lenný tým navíc)
zahájení: tým stojí se azený za startovní árou umíst nou 30 m od st edu kruhu, na pokyn
rozhod ího vybíhá první sout žící do kruhu o polom ru 4 m (startuje ze stoje ob ma
chodidly na zemi), v n m provede platný hod /*/ s doletem min. 30 m ukon ený platným
chytem /*/, znovu se dotkne 4m kruhu a b ží zp t za startovní áru p edat štafetu
(plácnutím) dalšímu sout žícímu ze svého týmu
tímto zp sobem všichni ze 4- lenného týmu p ijdou na adu 2x (tj. celkem 8 výb h ,
všechny ze stoje ob ma chodidly na zemi, start z rozb hu není povolen)
sout žící, který dokon il sv j druhý platný hod a chyt a p edal štafetu dalšímu, je povinen
ihned b žet dál až za hranici kruhu o polom ru 40 m a tam z stat do konce disciplíny
pokud n který ze sout žících zkazí sv j hod/chyt, z stává nadále ve 4m kruhu a hází
znovu (dokud se mu nepovede platný hod a chyt); po et t chto opravných pokus není
omezen
maximální asová dotace pro celý tým je 5 minut, každý tým má jen jedno kolo
skóre týmu = celkový as
Individuální hod je uznán tehdy, když spl uje všechny následující podmínky:
platný hod /*/ z kruhu o polom ru 4 m, bez dotyku hrani ní áry
dolet /*/ bumerangu minimáln 30m
platný chyt /*/
návrat sout žícího s bumerangem /*/ v ruce zp t do kruhu o polom ru 4 m
nikdo z ostatních závodník z téhož týmu nep ekro il startovní áru
sou asné použití více bumerang najednou není dovoleno. Pokud chce sout žící sv j
bumerang vym nit, musí jej nejprve umístit do 4m kruhu (p ípadn alespo
ást
bumerangu, byl-li zlomen), až poté smí provést hod novým bumerangem.
Pole /*/:
soust edné kruhy o polom rech 4 m, 30 m a 40 m
na 30m kružnici jsou sm rem po v tru od st edu vyzna eny dv startovní áry – každá je
cca 3 m dlouhá a má výrazn ozna ené konce, vzdálenost mezi pravým koncem jedné
a levým koncem druhé je 4 m až 10 m
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Ur ování skóre:
pokud tým disciplínu dokon il (tj. každý z len
výsledný celkový as

provedl 2 platné chyty /*/), skóre je

okamžikem dokon ení disciplíny je p ekro ení startovní
sm rem ven z kruhu

áry posledním sout žícím

pokud tým disciplínu nedokon il v asovém limitu 5 minut, skóre je sou et platných chyt
provedených za tuto dobu
Rozcvi ení /*/:
probíhá mimo kruh o polom ru 4 m
hromadné rozcvi ení p ed startem disciplíny trvá 10 minut
rozcvi ení týmu p ed za átkem kola /*/ trvá 3 minuty.
po ukon ení rozcvi ování nejsou povoleny žádné další cvi né hody
Náhradní pokus /*/:
náhradní pokus je poskytnut pouze v p ípad , že došlo k úmyslnému (!) narušení /*/
neúmyslný kontakt mezi soupe i nebo jejich bumerangy /*/ ani zasažení
rozhod ího není úmyslným narušením

árového

postup v p ípad narušení /*/: poškozený tým své kolo dokon í a p ípadný protest podá
až po skon ení kola; pokud rozhod í protest uzná, poškozený tým má nárok na náhradní
pokus, soupe (tj. tým, který narušení zp sobil) je diskvalifikován a jeho povinností je
náhradního pokusu se zú astnit, p estože jeho as nebude m en
pokud rozhod í dojde k záv ru, že poškozený tým mohl narušení p edejít, náhradní pokus
nebude poskytnut
náhradní pokus m že být poskytnut i tím zp sobem, že bude znovu házet nap . jen
poslední len týmu; pro tyto ú ely asom i i zaznamenávají as p i každém p edání
štafety, aby na n j bylo možné náhradním pokusem navázat
Rozhod í /*/ v poli:
2x kruhový rozhod í /*/ (každý pro 1 tým): hlídá p ešlapy /*/ a platnost chyt , signalizuje
nespln ní doletu, dává vrha i pokyn k vyb hnutí zp t za startovní áru; k signalizacím
používá prapor v barv týmu a navíc signál zvukový; stále se pohybuje poblíž 4m kruhu
1-2x zapisovatel skóre
1x startér
6x asom i (tj. 3 pro každý tým): hlídá platnost startu (první výb h), hlídá p ešlapy na
startovní á e, stopuje každé p edání štafety a hlídá platnost provedení každého p edání,
stopuje ukon ení disciplíny a hlídá platnost jeho provedení
2x záložní asom i (tj. 1 pro každý tým)
6x árový rozhod í /*/ (tj. 3 pro každý tým, každý má sv j prapor v barv
každém hodu kontroluje dolet /*/

týmu): p i

1x asom i stopující celkový as (5 minut)
rozhod ími /*/ mohou být sout žící
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Poznámka:
všichni, kdo nesout ží v práv probíhajícím kole (tj. náhradníci, ostatní týmy, diváci atd.)
jsou povinni po celou dobu stát mimo kruh o polom ru 40 m
pokud se rozhod í dopustí chyby, p íslušné kolo bude zopakováno zp sobem, který ur í
po adatelé (tak, aby nikdo nebyl významn zvýhodn n i znevýhodn n)
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G. ORGANIZACE MISTROVSTVÍ SV TA
Ur ování po adí sout žících
Po adí sout žících je ur eno p ed jejich p íjezdem na turnaj.
Pro každý den sout že je p ipraven a vyv šen p ehled. Každý sout žící obdrží svou
vlastní kopii p ed zahájením první disciplíny.
Kapitáni /*/ sout žních týmu obdrží své kopie na úvodním mítinku kapitán .
P ípadné námitky musí být po adatel m /*/ turnaje sd leny ješt p ed zahájením turnaje.
editel turnaje m že stanovit termín nápravy.

Oznámení, prohlášení
Všem sout žícím je p ed zahájením první disciplíny, co nejd íve je to možné, sd leno následující:
jména po adatel /*/, rozhod ích /*/, jejich zástupc apod.
po adí, ve kterém budou sout žící házet (musí být ur eno p edem a pro všechny
disciplíny oznámeno p ed startem první z nich)
pravidla spole ná pro všechny sout žní disciplíny (signály rozhod ích apod.)
všechna tato oznámení mohou být provedena v rámci mítinku kapitán

Organizace týmových disciplín
po adí disciplín v jednotlivých dnech bude tým m zasláno ješt p ed šampionátem a také
bude p edem vyv šeno na webových stránkách šampionátu a p ímo na závodišti /*/
v disciplín sout ží vždy 4 libovolní lenové týmu. Pokud zran ní nebo jiná okolnost sníží
po et len pod 4, tým sout ží v nekompletní sestav /*/ (není-li mu povolen náhradník).
po adí házejících, p id lení sout žních polí /*/ a jiná oznámení po adatel
vyv šena a/nebo vyhlášena vždy p ed p íslušnou disciplínou

/*/ jsou

sout žící, který je svým týmem uvoln n pro povinný výkon funkce rozhod ího /*/, musí být
na svém míst v as, tj. 5 minut p ed za átkem disciplíny, jinak dostane žlutou kartu
(stejn tak pokud by své místo opustil d íve, než disciplína skon í)
všichni lenové týmu, kte í budou sout žit v nadcházející disciplín , musí být p ipraveni
na svém míst p ed zahájením disciplíny, jinak dostanou žlutou kartu
vždy s sebou m j své vlastní stopky /*/

Organizace individuálních disciplín
b hem šampionát budou pro individuální disciplíny vyhrazeny 2 dny
žádná disciplína neza ne pozd ji než v 16:30
po adí disciplín v jednotlivých dnech je sout žícím zasláno ješt p ed šampionátem a také
je p edem vyv šeno na webových stránkách šampionátu a p ímo na závodišti /*/
po adí házejících, p id lení sout žních polí /*/ a jiná oznámení po adatel
vyv šena a/nebo vyhlášena vždy p ed p íslušnou disciplínou

/*/ jsou
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sout žící m že být p ed svým sout žním pokusem /*/ a/nebo po n m požádán, aby
v p íslušném sout žním poli /*/ po stanovenou dobu plnil roli pomocného rozhod ího /*/,
stopoval as a/nebo posuzoval dolet /*/
vždy s sebou m j své vlastní stopky /*/

Náhradníci b hem týmových disciplín
sout žní tým m že mít 4, 5 nebo 6 len
týmy senior a tým, jehož lenem je editel turnaje, mohou mít len více
tým s mén než 6 leny m že být dopln n náhradníky, pokud je (každého jednotlivce
zvláš ) schválí po adatelé /*/. Zapojením náhradník nesmí po et len nar st na více
než 6.
každý z náhradník musí být schválen po adateli /*/ p ed každou jednotlivou disciplínou
náhradník m že sout žit jen za 1 tým (omezení platí pro celou dobu trvání turnaje)
v p ípad nehody nebo zran ní, které sníží po et len týmu na 3 nebo mén , mohou
po adatelé /*/ ihned schválit ú ast náhradníka. Ten

Body za umíst ní
minimální po et sout žících/tým pot ebných pro konání šampionátu není stanoven
skóre sout žícího/týmu za p íslušnou disciplínu je ur eno vždy podle jejích pravidel
výstupem z každé disciplíny je žeb í ek sout žících/tým
s nejhorším výsledkem)

(od vít ze po jednotlivce/tým

Z žeb í ku jsou na záv r disciplíny vypo teny body za umíst ní, a to následn :
1. místo = 1 bod
2. místo = 2 body
3. místo = 3 body
poslední místo = N bod (kde N = po et sout žících/tým na turnaji, nap . 20)
pokud se 2 sout žící/týmy spole n umístí nap . na 2.-3. míst , obdrží oba 2.5 bodu
a další sout žící/tým v žeb í ku obdrží 4 body
pokud sout žící/tým neskóroval, nedokon il, nebo byl diskvalifikován, obdrží „N“ bod za
umíst ní (hodnota „N“ z stává diskvalifikacemi neovlivn na)
je-li diskvalifikováno více sout žících/tým , obdrží „N“ bod každý z nich. Nap . je-li
celkem 50 sout žících/tým a z nich 4 byli diskvalifikováni, obdrží 46. sout žící/tým
v po adí 46 bod a každý z diskvalifikovaných obdrží 50 bod .
vít zem turnaje je sout žící/tým, který v sou tu obdržel nejmén
v jednotlivých disciplínách

bod

za umíst ní

P erušení / zrušení disciplíny
editel /*/ turnaje ješt p ed jeho zahájením zve ejní, v jakém po adí budou v jednotlivých
dnech v p ípad nutnosti disciplíny rušeny
v lehkém dešti se disciplína nep erušuje
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v p ípad prudkého dešt , silného v tru nebo jiných riskantních podmínek po adatelé /*/
turnaje rozhodnou, zda bude disciplína dokon ena nebo p erušena na dobu nezbytn
nutnou. P erušení by m lo být vyhlášeno mezi sout žními koly /*/ nebo mezi jednotlivými
disciplínami (je-li to možné).
je-li ze závodišt /*/ vid t p ibližující se blesky, po adatelé /*/ turnaje vyhlásí p estávku do
doby, než bou ka p ejde
Po p erušení disciplíny by její zbývající ást m la prob hnout tentýž den. Pokud to není možné (nap .
byla-li pauza p íliš dlouhá) disciplína se nedokon uje a skóre za ni je ur eno následovn :
jedná-li se o disciplínu, v jejímž pr b hu se každý sout žící / tým vícekrát st ídá
s ostatními (nap . Australské kolo, Trikové chytání apod.), pak skóre za pokusy /*/, které
p ed p erušením absolvovali všichni sout žící / týmy je prohlášeno za skóre kone né.
Absolvoval-li n který ze sout žících / tým pokus navíc, skóre za n j se nezapo ítá.
jedná-li se o disciplínu, v níž má každý sout žící / tým jen 1 pokus /*/ (nap . Endurance),
ale ne všichni sout žící sv j pokus absolvovali, pak je celá disciplína stornována

Zm na harmonogramu šampionátu
cílem po adatel /*/ turnaje je dokon it všechny týmové i individuální disciplíny podle
p vodního harmonogramu
v harmonogramu šampionátu je tzv. „rain day“, tj. rezerva pro p ípad, že n který sout žní
den nap . celý proprší. Pravidla, podle kterých budou v p ípad pot eby sout žní dny
p esouvány na jiné datum, po adatelé /*/ zve ejní p edem.
pokud nep íznivé po así nebo jiné komplikace zp sobily, že byla n která z disciplín
zrušena, výsledky šampionátu jsou i p esto platné
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H. PRAVIDLA UZNÁVÁNÍ SV TOVÝCH REKORD
IFBA uzná sv tový rekord jako platný tehdy, pokud spl uje následující podmínky:
disciplína, ve které byl sv tový rekord dosažen, figuruje na následujícím seznamu:

-

-

P esnost „100“ (tj. 5x 2 hody), P esnost „50“ (tj. 5x 1 hod)
Rychlost
Doba letu „100“ (tj. 3, 4 nebo 5 hod )
Doba letu „bez omezení“ (tj. 3, 4 nebo 5 hod bez ohledu na 50m kruh; m že
jít o pokus /*/ v disciplín „Doba letu 100“ p i n mž byl p ekro en 50m kruh)
Doba letu 3+ (tj. sou et nejlepších 3 výsledk z celkových 5 hod )
Australské kolo
Trikové chytání / dublování
Vytrvalost
Hod do dálky
Žonglování (Co nejvíce hod dv ma bumerangy /*/ tak, aby v každém
okamžiku byl alespo jeden z nich ve vzduchu. Pokus kon í neúsp šným
chytem /*/. První dva hody musí mít dolet /*/ minimáln 20 m.)
Nep etržité chytání (Co nejvíce hod jedním bumerangem /*/ až do
neúsp šného chytu. 20m dolet je ov en p ed za átkem pokusu /*/.)

v disciplín , ve které byl sv tový rekord dosažen, se v daný den sout žilo jen 1x. Pokud
vícekrát, pak musí být rekordu dosaženo b hem prvního kola /*/.
sv tový rekord byl dosažen b hem turnaje uznaného lenskou zemí IFBA (zpravidla tedy
probíhajícího na jejím území). Ve specifických p ípadech (nap . turnaj v hodu do dálky
probíhající na Saha e) rozhodne výkonný výbor IFBA.
v každém p ípad m že IFBA dát o uznání sv tového rekordu hlasovat
Kterákoli zem smí b hem valného shromážd ní IFBA požádat o p idání nové disciplíny do seznamu
uvedeného výše v této kapitole. V takovém p ípad pak bude disciplína také podrobn popsána
v kapitole „Individuální disciplíny“. Výkonný výbor IFBA zajistí aktualizaci tohoto dokumentu nejpozd ji
do následujícího valného shromážd ní IFBA.
Disciplíny, v nichž sout žící po dosažení plného skóre pokra uje až do první chyby:
P esnost 100 – po dosažení plného skóre „100“ sout žící pokra uje dalšími dvojicemi
hod až do prvního hodu obodovaného níže než „10“. Výsledné skóre m že být > 100.
P esnost 50 – po dosažení plného skóre „50“ sout žící pokra uje dalšími jednotlivými
hody až do prvního hodu obodovaného níže než „10“. Výsledné skóre m že být > 50.
Australské kolo – po dosažení plného skóre „100“ sout žící pokra uje dalšími jednotlivými
hody až do prvního hodu obodovaného níže než „20“. Výsledné skóre m že být > 100.
Trikové chytání / Dublování – po dosažení plného skóre „100“ sout žící opakuje celou
sadu p edepsaných chyt /*/ a dvoj-chyt až do první chyby. Výsledné skóre m že
být > 100. Pokud první chyba nastane p i dublování, postup je následujícící:

-

byl-li první bumerang chycen a druhý ne, body za první chyt jsou p id leny
byl-li druhý bumerang chycen a první ne, body za druhý chyt nejsou p id leny
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I. REJST ÍK
Bod kontaktu se zemí
Jakkoli velká ást t la sout žícího, která se dotýká zem /*/. Dle konkrétní situace m že být
bodem kontaktu špi ka prst u nohy, celé chodidlo, dv chodidla, noha od stehna po kotník
apod.
Bumerang
Objekt, který se po odhození vrací k vrha i následkem gyroskopické precese zp sobené
nerovnom rozloženou vztlakovou silou. Vztlaková síla vzniká rotací letícího objektu.
Po et ramen (k ídel) bumerangu není omezen.
Díry v bumerangu, vý ezy, št rbiny apod.: po et a velikost jsou bez omezení, ale nesmí být
využity pro chycení bumerangu na konci letu.
Adheziva, která by mohla napomáhat bumerang chytat, nejsou povolena.
Výrobní materiály: povoleny jsou jakékoli nekovové. Kov smí být zapušt n uvnit bumerangu
nebo páskou p ipevn n na jeho povrchu, ale nesmí mít odkryté ostré hrany.
Sou ástí bumerangu nesmí být žádné pom cky /*/ usnad ující odhození, ud lení rychlosti
letu, ud lení rotace nebo chycení.
Diskvalifikovaný závodník
Nesmí házet, kou ovat, ani rozhodcovat v disciplín , ze které byl vylou en. Po celou dobu
trvání disciplíny se musí zdržovat mimo závodišt /*/.
Dolet bumerangu
Délka vodorovné p ímky mezi místem odhodu (st ed /*/ bý ího oka /*/) a bodem trajektorie
bumerangu /*/, který je ve sm ru proti v tru od místa odhodu nejvzdálen jší.
V n kterých disciplínách ároví rozhod í /*/ pouze posuzují, zda letící bumerang protíná
p íslušnou kružnici (polom r 20 m, 30 m, 40 m, 50 m) nebo ne.
Hod na pokyn
Hod na výzvu rozhod ího /*/. Musí být proveden do 2 sec po výzv , jinak sout žící obdrží
nulové skóre. V disciplínách, ve kterých se nehází na pokyn, se používá odpo ítávání /*/.
Hod, platný
Hod bumerangu /*/ z bý ího oka /*/ nebo z jiného ur eného místa, který splnil požadavek na
minimální dolet /*/ ur ený v pravidlech p íslušné disciplíny.
Hod, tandemový
Soub žný hod dvou sout žících (zpravidla z téhož týmu). Pokud sout žící házející jako druhý
neodhodí bumerang /*/ v asovém limitu, nulové skóre obdrží oba sout žící.
Chyt, istý
Platný chyt /*/, p i jehož provád ní se bumerang /*/ nesmí dotknout žádné jiné ásti t la, než
té, která má chyt provést (nap . levá ruka, nohy apod.)
Ruka = od kone k prst po p edloktí, loket je vylou en.
Noha = od kone k prst po oblast t sn pod kolenem, kontakt bumerangu s kolenem i
zbytkem t la nad kolenem je vylou en.
Chyt, istý jednoru
Platný chyt /*/, b hem n hož se bumerang /*/ nesmí dotknout jiné ásti t la než ruky, která
bumerang chytá. Dotyk smí být i opakovaný.
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Ruka = od kone k prst po p edloktí, loket je vylou en.
Chyt, istý obouru
Platný chyt /*/ provedený obouru . Bumerang /*/ se nesmí dotknout žádné jiné ásti t la než
dlaní a p edloktí (loket není povolen).
Chyt, hakysákový
Platný chyt /*/ jakéhokoli druhu provedený poté, co sout žící sv j vracející se bumerang /*/
nejprve nakopl do výšky. Bumerang se po celou dobu od provedení hodu, p es nakopnutí až
po chycení nesmí dotknout zem /*/.
B hem provád ní nakopnutí se bumerang nesmí dotknout kolen a žádné ásti t la nad nimi.
Nakopnutí m že být provedeno kteroukoli nohou nebo ob ma sou asn .
Chyt, neplatný
Nespl uje jedno nebo více kritérií platného chytu /*/. P ísluší za n j nulové skóre.
Chyt nohami
Platný chyt /*/ bumerangu /*/ mezi nohy.
Noha = od kone k prst po oblast t sn pod kolenem, kontakt bumerangu s kolenem
zbytkem t la nad kolenem je vylou en.
Bumerang i ob chodidla musí být po celou dobu provád ní chytu z eteln nad zemí /*/.

i

Chyt, orlí
Platný /*/ istý /*/ chyt jednoru , b hem n hož ruka ch apne bumerang /*/ shora.
Bumerang musí být chycen na první dotek.
Chyt, platný
Chyt = zastavení letícího bumerangu /*/ a udržení si plné kontroly nad ním stiskem mezi
minimáln 2 prsty, mezi 2 dlan , nebo mezi 2 chodidla.
P edpokladem pro prohlášení chytu za platný je, že p ed ním byl proveden platný hod
(tj. nap . byl spln n minimální dolet /*/) a že bumerang se od okamžiku odhození až do získání
kontroly nad ním nedotkl zem /*/.
Chyt proti t lu je p ípustný u t ch druh chyt , které to nezakazují (zpravidla mají v názvu
slovo „ istý“).
K provedení chytu nesmí sout žící využít nic, co p e nívá obrys / profil bumerangu (praporek,
etízek, spoiler apod.) a stejn tak nesmí k získání kontroly nad bumerangem využít p ípadné
otvory v n m (nap . prostr ením prstu dírou).
Zakázána jsou jakákoli za ízení pro chytání bumerangu (mechanická i jakákoli jiná).
Plné kontroly nad bumerangem musí být dosaženo, než se bumerang dotkne zem /*/.
V p ípad , že dojde ke zlomení bumerangu, je platný chyt jakékoli jeho ásti považován za
plnohodnotný platný chyt bumerangu.
Chyt pod nohou jednoru
Totéž, jako chyt pod nohou obouru /*/, jen s t mito rozdíly:
I) Chyt je proveden jednou rukou;
II) Bumerang /*/ se b hem provád ní chytu m že dotknout nohy, trupu nebo hýždí. Není
ovšem dovoleno bumerang chytit „p iplácnutím“ proti jakékoli ásti t la (a již plochou stranou
bumerangu nebo jeho hranou).
Pokud sout žící ztratí nad bumerangem kontrolu, musí ji znovu získat toutéž rukou (op t
nelze „p iplácnutím“ proti t lu).
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Chyt pod nohou obouru
Platný chyt /*/, b hem kterého je navíc spln na jedna ze dvou podmínek níže:
a) bumerang /*/ prolétl pod nohou; nebo
b) sout žící má ruku pod nohou, touto rukou bumerang uchopí (s pomocí druhé - „horní“ ruky) a touto rukou jej také protáhne pod nohou
P ed provedením chytu je p ípustný kontakt bumerangu s jakoukoli ástí t la krom chodidel a
hlavy.
Chyt proti t lu
Ukon ení letu bumerangu /*/ jeho p iplácnutím proti t lu vrha e. Smí být použito jen tehdy,
když název chytu neobsahuje slovo „ istý“.
Chyt, tunelový
Platný chyt /*/ provedený s ob ma chodidly (možno i koleny) na zemi /*/, b hem kterého je
navíc spln na jedna ze dvou podmínek níže:
a) bumerang /*/ prolétl pod nohou; nebo
b) sout žící má ruku pod nohou, touto rukou bumerang uchopí (možno s pomocí druhé „horní“ - ruky) a touto rukou jej také protáhne pod nohou
Chyt za zády jednoru
Totéž, jako chyt za zády obouru /*/, jen s t mito rozdíly:
I) Chyt je proveden jednou rukou;
II) Bumerang /*/ se b hem provád ní chytu m že dotknout zad, hýždí, nebo zadní strany
nohy. Není ovšem dovoleno bumerang chytit „p iplácnutím“ proti jakékoli ásti t la (a již
plochou stranou bumerangu nebo jeho hranou).
Pokud sout žící ztratí nad bumerangem kontrolu, musí ji znovu získat toutéž rukou (op t
nelze „p iplácnutím“ proti t lu).
Chyt za zády obouru
Platný chyt /*/, b hem kterého je navíc spln na jedna ze dvou podmínek níže:
a) bumerang /*/ prolétl za zády sout žícího; nebo
b) sout žící má ruku za zády, touto rukou bumerang uchopí (s pomocí druhé - „horní“ - ruky) a
touto rukou jej také vytáhne zpoza zad
P ed provedením chytu je p ípustný kontakt bumerangu s jakoukoli ástí t la krom chodidel a
hlavy.
Kapitán týmu
Jmenovaný reprezentant sout žního týmu. Ú astní se p ípadného zasedání, hlasování apod.
Kapitán smí reprezentovat vždy jen jeden tým.
Karta, ervená
Druhá výstraha (první = viz žlutá karta) pro porušování pravidel. M že být ud lena jednotlivci
nebo týmu a jejím okamžitým d sledkem je diskvalifikace. Za úmyslné narušení disciplíny
m že být ervená karta ud lena i bez p edchozí žluté karty.
Karta, žlutá
První výstraha pro porušování pravidel. M že být ud lena jednotlivci nebo týmu.
Kolo (sout žní kolo)
asový úsek bumerangové disciplíny, ve kterém má sout žící právo na p edem ur ený po et
sout žních pokus /*/. (Nap . p i celkovém po tu 20 sout žících m že být disciplína
zorganizována jako ty i kola po p ti sout žících.)
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Pr b h kola je popsán vždy v pravidlech p íslušné disciplíny.
Kolo, neskórované
Sout žní kolo /*/, ve kterém nemohlo být spolehliv ur eno skóre. Možnými d vody jsou nap .
narušení /*/, úraz, nejednozna nost výkonu apod.
M že následovat kolo náhradních pokus /*/. Pokud nenásleduje (nap . kv li zran ní), pak
rozhod í /*/ ur í výsledné skóre kola /*/ tak, aby nikdo ze sout žících nebyl poškozen ani
nem l oproti ostatním výhodu.
Narušení
Situace, kdy se let bumerangu /*/ zm nil po kontaktu s bumerangem jiného sout žícího,
s osobou, se zví etem, nebo kdy bumerang chytí /*/ i vychýlí jiný sout žící apod.
Za narušení smí být prohlášena i situace, kdy sout žícímu jiná osoba nebo zví e zabránila
v p ístupu k práv p ilétajícímu bumerangu.
Pokud se p ed výše popsanými situacemi bumerang nejprve v letu dotkl zem /*/, pak se
nejedná o narušení, ale o chybu vrha e.
Stejn tak se o narušení nejedná v p ípad kontaktu bumerangu s osobami z téhož
sout žního týmu nebo v p ípad vzájemného kontaktu jejich bumerang .
Pravidla nárokování náhradního pokusu /*/ jsou popsána v každé disciplín .
Odpo ítávání
Ústní signál rozhod ího /*/ nebo po adatele /*/ sm rem k sout žícímu, daný v okamžiku, kdy
za íná b žet 15-vte inový asový limit na odhození bumerangu /*/. Odpo ítávání má znít: "15

– 10 - 5 – 4 – 3 – 2 – 1 - Out!"
Pokud bumerang /*/ není odhozen v asovém limitu, za daný pokus /*/ p ísluší nulové skóre.
Rozhod í smí odpo ítávání zahájit v okamžiku, kdy je pole /*/ vyklizené a kdy následující
sout žící vstoupil do kruhu o polom ru 8 m (pokud tento sout žící zdržuje, není rozhod í /*/
povinnen na n j ekat a odpo ítávání zahájí).
Oko, bý í
Kruh o polom ru 2 m, ze kterého jsou provád ny hody bumerang /*/.
Obvodová ára není sou ástí bý ího oka, dotyk áry chodidlem b hem odhodu tedy znamená
p ešlap /*/ a za takový hod p ísluší nulové skóre.
Pokus (sout žní pokus)
P íležitost sout žícího (nebo týmu) podat skórovaný výkon.
Po adí pokus /*/ jednotlivých sout žících (tým ) v jednotlivých disciplínách je ur eno ješt
p ed zahájením turnaje.
Pokus za íná v okamžiku, kdy bylo zaznamenáno skóre p edchozího sout žícího (týmu),
nebo v jakémkoli pozd jším okamžiku, kdy kruhový rozhod í /*/ (pop . rozhod í výše
postavený) dá signál.
Sout žící musí bumerang /*/ odhodit do 15 sec od za átku pokusu (nebyl-li p ed zahájením
turnaje oznámen jiný asový limit). Pokud rozhod í /*/ povoluje p ekro ení této lh ty, musí tak
init konzistentn a spravedliv v i všem sout žícím.
Pokus, náhradní
Sout žní pokus /*/ p iznaný sout žícímu v p ípad , že b hem jeho p vodního pokusu došlo
k narušení /*/, nebo kdy sout žící podal protest a ten byl uznán.
Náhradní pokus m že být také na ízen rozhod ím /*/ v p ípad , že u p vodního pokusu
nebylo možné spolehliv ur it skóre.
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Náhradní pokus je ízen tak, aby skóre za n j nemohlo být vyšší, než nejvyšší možné skóre
dosažitelné b hem kola /*/, v n mž prob l pokus p vodní.
Pole (sout žní pole)
Kruh, ve kterém probíhá sout žní disciplína.
V poli jsou vyzna eny soust edné kružnice o polom rech 2, 4, 6, 8 a 10 m (potud pro ú ely
posuzování p esnosti návratu), 20, 30, 40 a 50 m (potud pro posuzování doletu /*/).
Pole pro disciplínu „Hod do dálky“ je odlišné – viz pravidla této disciplíny.
Pom cka pro chytání
Pom cka na ruce nebo na bumerangu /*/, která poskytuje výhodu p i chytání bumerangu a
proto je zakázána. (P íklady: p ilnavé nát ry; suché zipy na bumerangu, na rukou, na
oble ení; um lé prodloužení dlan , ruky, nohy; chytací za ízení, sít apod.)
Po adatel
editel /*/ turnaje, kruhový rozhod í /*/, p ípadné další osoby ur ené editelem turnaje.
Po adatelem m že být jak sout žící, tak osoba nesout žící.
Po adatel m že plnit více úkol sou asn , zvládá-li je spolehliv .
P ešlap (Foot Fault)
Dotyk chodidla s kružnicí, která ohrani uje bý í oko /*/, ke kterému došlo p ed odhozením
bumerangu /*/ nebo b hem n j. P ekro ení áry je také p ešlapem.
Po odhození se musí vrha uvnit bý ího oka z eteln zastavit a teprve pak smí z bý ího oka
vyb hnout k provedení chytu /*/.
Rozcvi ování, hromadné
Spole né rozcvi ení všech sout žících p ed každou disciplínou. Probíhá na závodišti /*/,
v p edem ur eném prostoru a je asov omezeno ( asová dotace je uvedena v pravidlech
jednotlivých disciplín).
Rozcvi ování, individuální
Mezi hromadným rozcvi ováním a sout žním pokusem /*/ m že být za azeno individuální
rozvi ení. V závislosti na konkrétní disciplín m že slovo „individuální“ znamenat jednotlivce,
pár, skupinu, nebo n kolik pár sout žících. Blíže je individuální rozcvi ování definováno
v pravidlech každé disciplíny.
Individuální rozcvi ování je asov omezeno a za íná v okamžiku, kdy rozhod í /*/ oznámí, že
pole /*/ je volné. Vrha smí na vlastní p ání své rozcvi ování p ed asn ukon it a za ít se
sout žním pokusem /*/ d íve. Nejprve ovšem musí toto své rozhodnutí oznámit a vy kat na
pokyn od rozhod ího.
Rozhod í, árový
Odpovídá za posuzování doletu /*/ bumerang b hem jejich letu.
Jeden z árových rozhod ích m že plnit roli koordinátora ostatních árových rozhod ích a
v takovém p ípad je pouze on oprávn n signalizovat kruhovému rozhod ímu /*/ jejich verdikt
(zp sob signalizace je domluven p edem; je-li signalizováno výk ikem, musí zaznít ješt p ed
chytem /*/ bumerangu).
Koordinátor je ur en p ed zahájením sout žního kola /*/ a zpravidla stojí na konci ady
árových rozhod ích.
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Rozhod í, kruhový
Osoba odpov dná za férové ízení disciplíny v p íslušném poli /*/, tj. za výklad pravidel, za
koordinaci veškerých osob v poli (sout žící, po adatelé /*/, ároví rozhod í /*/, st edoví
rozhod í /*/) a za zapisování skóre.
Rozhod í, st edový
Hlídá p ešlapy /*/ a oznamuje sout žícímu výsledek jeho pokusu /*/ (dolet /*/, úsp šnost chytu
/*/, body za p esnost, výsledné skóre apod., vždy dle pravidel p íslušné disciplíny).
editel turnaje
Osoba, která turnaj organizuje a zodpovídá za n j.
Sestava týmu, neúplná
Neúplným týmem je tým, který má mén než 4 sout žící.
K sout žení v neúplné sestav m že být tým donucen v situaci, kdy byl n který z jeho len
diskvalifikován za porušení pravidel závodu.
Neúplností sestavy nezaniká povinnost týmu po celou dobu turnaje uvol ovat jednoho svého
lena pro pln ní role rozhod ího /*/.
Stopky
Bez vlastních funk ních stopek se sout žící nem že turnaje ú astnit.
Stopky musí být ur eny pro držení v dlani. Nejsou povoleny hodinky, mobilní telefony
a podobná za ízení, která nejsou primárn ur ena ke stopování asu.
Stopky musí m it s p esností na 1/100 sec a musí mít funkci „LAP“. M ení as b hem
turnaje se provádí tla ítkem „LAP“.
St ed (kruhu)
St ed bý ího oka /*/. Z tohoto bodu je m en polom r kruh daného pole /*/, dolet /*/ aj.
Závodišt
Areál, ve kterém probíhá bumerangový turnaj. Zpravidla obsahuje více sout žních polí /*/.
Hranice závodišt musí být vyzna eny p ed zahájením turnaje. Sou ástí závodi t nejsou
parkovišt , prostory pro diváky, chodníky, p ilehlé pozemky apod.
Zem
Povrchová vrstva, která je natolik pevná, že bumerang /*/ po kontaktu s ní z eteln zm ní sv j
sm r letu nebo svou rychlost rotace.
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