Zmiany w sędziowaniu skoków długich
W sezonie 2022 zaczął obowiązywać nowy przepis dotyczący sędziowania skoków długich.
Belka do odbicia i linia odbicia
TR29.5. Zdecydowanie zaleca się stosowanie rejestracji wideo lub innej technologii, aby pomóc
sędziom w podejmowaniu decyzji o zastosowaniu przepisu TR30.1 na każdym etapie konkursu.
Jednakże wkładka z plasteliną może być używana jeśli nie można skorzystać z żadnej technologii zapisu
odbicia.
Wkładka z plasteliną powinna składać się ze sztywnej listwy, o szerokości 0.10m ± 0.002m i długości
1.22m ± 0.01m, wykonanej z drewna lub innego odpowiedniego materiału, pomalowanej w kolorze
kontrastującym z belką. Jeśli to możliwe, plastelina powinna być w trzecim kontrastującym kolorze.
Listwa powinna być zamontowana we wnęce po bliższej zeskoczni stronie belki. Górna powierzchnia
listwy powinna być na wysokość 7 mm ± 1 mm nad powierzchnią belki.
Krawędzie listwy powinny być przycięte w taki sposób, aby po wypełnieniu plasteliną, powierzchnia
plasteliny bliższa linii odbicia znajdowała się pod kątem 90° do powierzchni belki (patrz rysunek (a2)
TR29).

Rys. (a1) TR29 – Belka do odbicia z zaślepką

Rys. (a2) TR29 – Belka do odbicia z wkładką z plasteliną

TR30.1 Skok uważa się za nieważny, jeżeli zawodnik:
TR30.1.1 podczas odbicia (zanim przestanie mieć kontakt z belką lub podłożem), przekracza pionową
płaszczyznę w linii odbicia jakąkolwiek częścią stopy / buta, zarówno podczas wykonywania skoku jak
i przebiegając bez oddania skoku;
Poprzednie brzmienie przepisu:
TR30.1 Skok uważa się za nieważny, jeżeli zawodnik:
TR30.1.1 podczas odbicia dotknie dowolną częścią ciała podłoża poza linią odbicia podczas
wykonywania skoku lub podczas przebiegnięcia bez oddania skoku;

Konsekwencją zmiany przepisów jest konieczność odpowiedniego przygotowania obiektów jak
również wypracowania standardów sędziowania. W tych kwestiach Centralne Kolegium Sędziów
PZLA rekomenduje:
Przygotowanie obiektu
Na zawodach rangi MP/klasy MM, na których stosowany będzie system lynx lub kamera przy linii
odbicia nie jest konieczne umieszczanie listwy z plasteliną (zastosowanie zaślepki jak na rys. a1).

Na zawodach klasy MM, na których do oceny miejsca odbicia nie będzie stosowana kamera,
obowiązkowe jest stosowanie listwy z plasteliną 90 stopni (rys. a2).
Na wszystkich zawodach niższej klasy zaleca się stosowanie listwy z plasteliną 90 stopni. Jeśli
przygotowanie takiej listwy nie będzie możliwe, należy użyć zaślepki (rys. a1), zamiast plasteliny 45
stopni, mając na uwadze, że utrudnia to zarówno pracę sędziów, jak i weryfikację miejsca odbicia przez
zawodników w przypadku uznania skoku za nieważny. Stąd zalecenie, aby dołożyć wszelkich starań do
przygotowania listwy z plasteliną 90 stopni.

Informacja dla sędziów/trenerów
Zgodnie z nowymi przepisami zawodnik nie musi dotknąć podłoża poza linią odbicia, wystarczy, że
przekroczy pionową płaszczyznę przechodzącą przez linię odbicia. W związku z tym nie jest już
rozstrzygające pozostawienie śladu na plastelinie. Może się zdarzyć sytuacja, w której, ze względu na
konstrukcję buta, zawodnik przekroczy płaszczyznę odbicia nie pozostawiając śladu na plastelinie. Jeśli
sędzia jest pewny (na podstawie własnej obserwacji lub oceny nagrania video), że płaszczyzna została
przekroczona, to taki skok należy uznać za nieważny, nawet jeśli nie pozostał ślad na plastelinie.

Dodatkowe wskazówki dla sędziów dotyczące pracy na zawodach, na których stosowana jest
videorejestracja odbicia
- 1 sędzia wyznaczony do nadzorowania nagrań z miejsca odbicia – na zawodach z systemem lynx
będzie to sędzia wyznaczony przez CKS, na pozostałych zawodach rangi MP stosowane będą kamery
dostarczone przez PZLA. Zaleca się, aby do ich obsługi delegowani byli sędziowie z III licencją w bloku
skoków, aby mogli zapoznać się działaniem nowego systemu,
- jeśli na zawodach używane są radia, komisja skoków długich powinna być wyposażona w dwa – jedno
do kontaktu z Event Presentation/kanał ogólny, drugie to bezpośredniego kontaktu z sędzią
nadzorującym nagranie z miejsca odbicia (do wewnętrznej decyzji komisji pozostaje, który z sędziów
(arbiter, SGS) odpowiada za kontakt radiowy),
- przed rozpoczęciem konkursu należy sprawdzić, czy okablowanie nie utrudnia przeprowadzania
konkursu/nie stwarza zagrożenia dla zawodników, czy umożliwia sprawne przenoszenie kamery
pomiędzy belkami do skoku w dal i do trójskoku
- jeśli z zawodów prowadzona jest transmisja telewizyjna nie należy używać wkładki z plasteliną (użycie
zaślepki jak na rys. a1), na pozostałych zawodach można korzystać z listwy z plasteliną, o ile możliwe
jest jej prawidłowe przygotowanie (rys. a2).

