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Skupina 1

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Oprávnění ke startu
§ 101 Oprávněni ke startu jsou všichni sportovci, kteří jsou členy některého členského svazu
metané IFI. V soutěžích družstev IFI musí mít min. 50% aktivních účastníků každé
kategorie národního členského svazu občanství , nebo trvalé bydliště v trvání min.1 roku v
daném státě.
§ 102 Účast v soutěži s neregistrovanými nebo v trestu se nacházejícími hráči je zakázána. Zjistí-li
se toto, je celé družstvo ze soutěže vyloučeno a vyjmuto z hodnocení. Zjistí-li se tato
skutečnost po turnaji, je dotčené družstvo diskvalifikováno a je zapsáno na poslední místo
výsledkové listiny (obdobně jako u pravidla 302). Zákazy (tresty) platí pro celý rozsah IFI.
Náborové akce nepodléhají ustanovením ISpO.
§ 103 Odhlášení: Nenastoupí-li družstvo nebo jednotlivec bez včasné a odůvodněné omluvy k
soutěži, musí být zaplaceno startovné a pokuta ve stejné výši. Startovné připadne
provádějícímu, pokuta pořadateli. Lhůta pro odhlášení je 48hod. před soutěží. Startovné se
musí vždy uhradit na základě v propozicích požadované přihlášky.

Soutěžní kategorie
§ 110 Metaná může být provozována v následujících kategoriích:
a) V žákovských soutěžích U14 jsou oprávněni startovat jen žáci/kyně, kteří/ré k 1.říjnu
daného roku dovrší, nebo jsou mladší 14ti let. V žákovských soutěžích U14 smí být
používán pouze žákovský kotouč typ E. Nesmí být používány zimní kluzné desky čís. 25
a 26 a letní kluzné desky čís. 15 a 16.
b) V dorosteneckých soutěžích U16 a U19 jsou oprávněni startovat pouze dorostenci/ky,
kteří/ré k 1.říjnu daného roku dovrší 16, příp.19 let anebo jsou mladší.
Mládež kategorií U 16 a U 19 smí používat v soutěži družstev a hodů na cíl pouze kotouče s
typovým označením „ P“ a „ L“.
c) V juniorských soutěžích U23 jsou oprávněni ke startu jen junioři/rky, kteří/ré k 1.říjnu
daného roku dovrší 23 let, nebo jsou mladší, minimálně ale musí mít dovršen věk 14 let
nebo být starší.
d) V ženských a mužských soutěžích jsou oprávněni ke startu pouze sportovci/kyně,
kteří/ré k 1.říjnu daného roku dovršili 14 let a starší.
e) V soutěžích seniorů jsou oprávněni ke startu pouze sportovci/kyně, kteří/ré k 1.říjnu
daného roku dovršili 50 let, a starší.
f) V soutěžích mixů platí stejné zařazení do jednotlivých kategorií jako v § 110a - e.
g) V soutěžích sólo, duo a trio platí stejné zařazení jako v § 110 a – f.
§ 111 1.říjen daného roku je v každém případě určujícím dnem pro zařazení do herních kategorií.
§ 112 Herní rok (sezóna) platí od 1.října daného, do 30.září následujícího roku.
§ 113 V soutěžích mixů smí být střídáni pouze hráči a hráčky hráčkami.
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Družstva mixů sestávají ze dvou hráček a dvou hráčů. Dua mixů sestávají z jedné hráčky a
jednoho hráče. Průkaz hráče/ky – Registrace
§ 121 Každý hráč soutěže musí vlastnit registrační průkaz příslušného svazu.
Průkaz hráče obsahuje:
Příjmení, křestní jméno, datum a místo narození, členství v klubu nebo oddílu, datum
vystavení a fotografii, která musí odpovídat vzhledu majitele. Průkaz je platný jen s
vlastnoručním podpisem. Vystavující svazový orgán potvrdí (razítkem) správnost údajů,
průkaz zůstává majetkem svazu.
§ 122 Každý hráč/ka smí vlastnit pouze jeden průkaz. Předpisům neodpovídající průkazy je nutno
odejmout a zaslat příslušnému svazu.
§ 123 Žádost o vystavení průkazu žáka nebo dorostence musí být podepsána za výchovu
odpovědnou osobou.
§ 124 Průkazy hráčů je třeba odevzdat před začátkem každé soutěže pořadateli. Průkaz náhradníka
musí být předložen nejpozději před jeho nasazením do hry. Při nepředložení je nutné
prokázat totožnost hráče a zaplatit rozhodčímu pokutu ve výši 10,-CHF ,který tuto předá
příslušnému svazu.
§ 125 Oddíly jsou odpovědné za dodržení těchto předpisů.

Druhy soutěží
§ 131 V metané se rozlišují následující soutěže:
Soutěž družstev
Soutěž v hodech na cíl (jednotlivci a družstva)
Soutěž v hodech do dálky (jednotlivci a družstva)
Soutěž v hodech rychlostních (jednotlivci a družstva)
Všechny druhy soutěží se provádí odděleně pro jednotlivé třídy.
Každý hráč se může účastnit příslušné soutěže a soutěžit pouze jednou. Všechny soutěže se
provádí podle předpisů IFI nebo národních profesních svazů.

Hra družstev
§ 132 Všechny zápasy v kole jsou zahájeny současně
§ 133 U soutěží, k nimž je připuštěno z jednoho svazu nebo oddílu více družstev, musí být tato,
pokud je to možné v normálním průběhu hry nasazena tak, aby jejich vzájemná utkání byla
odehrána, pokud možno na začátku soutěže.
§ 134 Národní svazy a jejich podorganizace mohou postavit výběrová družstva (národní apod.).
Musí ale tato jako taková nechat zapsat do startovních a výsledkových listin.
Všechna utkání jedné hry je třeba zahájit současně.
§ 135 Nejlepší výkony. Nejlepší výkony v hodech na cíl, do dálky a rychlostních mohou být
docíleny jen při mistrovstvích nebo mezinárodních střetnutích za přítomnosti vedoucího
soutěže a rozhodčího.
Dosažené nejlepší světové nebo kontinentální výkony budou uznány kongresem IFI po
předložení návrhu a předání nutných podkladů (viz předlohu IFI) a po kladném přezkoumání
TK. IFI na kongresu
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Uznání je možné jen pro nejlepší výkony dosažené na soutěžích vyhlášených dle ISpO §406.
§ 136 Listiny nejlepších světových výkonů. IFI vede v listinách nejlepších světových výkonů
TOP 2O nejlepších výkonů dosažených na ledě v hodech na cíl, do dálky a v rychlostních
hodech

Skupina 2

OBLEČENÍ

§ 201 Oblečení. Družstva musí k soutěži nastoupit v jednotném, druhu soutěže odpovídajícím,
sportovním oblečení horní části těla (prav.464 IER). Oblečení zaměnitelné s dresem
rozhodčích (černobíle pruhované), není jako soutěžní oblečení přípustné.
§ 202 Označení. Provádějící se musí postarat o označení hráčů a vedoucích družstev. Viditelné
nošení tohoto označení je povinné. (prav.405 IER)
§ 203 Protiskluzová ochrana. Používání protiskluzové ochrany poškozující led je zakázáno. U
turnajů na přírodním ledu a u hodů do dálky a rychlostních tento zákaz neplatí (prav.465,
512, 603 a 654 IER).

Skupina 3

FORMULÁŘE

§ 301 Startovní listiny: Po vylosování, popř. po splnění §133, se účastníci nebo družstva zanesou
do startovní listiny pro danou soutěž v pořadí vylosování. Tvar a vzorový příklad viz v
příloze: hra družstev obr.16, hody na cíl obr.17, hody do dálky a rychlostní obr.18.
§ 302 Hrací rozpis: Hrací rozpis je třeba uspořádat tak, aby byly splněny podmínky dle §132-134.
§ 303 Rozpis družstva: Každé zúčastněné družstvo obdrží rozpis. Tento obsahuje pro každou hru
označení dráhy, na které bude hra provedena, startovní číslo soupeře a zahajujícího. Vzorové
příklady viz dodatek obr.19.
§ 304 Záznam o utkání: Do záznamu se po každé otáčce zanese skóre jakož i body minusové a
trestné. Na levé straně záznamu uvedené družstvo zahajuje hru. Tvar a vzorový příklad viz
přílohu obr. 20.
§ 305 Vyhodnocení: Zásadně je třeba vyhodnocení provádět s vyzkoušenými PC programy.
Průběžné výsledky se zveřejňují po každém kole.
§ 306 Výsledková listina. Výsledková listina obsahuje pro každé družstvo umístění, klubovou,
popř. státní příslušnost, dosažené body a je-li třeba podíl a rozdíl skóre.
Výběrová družstva musí být uváděna jako taková, shodně s přihláškou.
V soutěži jednotlivců obsahuje výsledková listina pro každého účastníka pořadí, klubovou,
popř. státní příslušnost, dosažený počet bodů, případně největší dosaženou celkovou dálku
nebo nejkratší celkový čas.
Na výsledkové listině musí být navíc uvedeni: pořadatel, provádějící, místo konání, datum,
druh soutěže, kategorie, vedoucí soutěže, rozhodčí a zapisovatel (porovnej obr.21).
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Skupina 4

MISTROVSKÉ SOUTĚŽE

§ 401 Mistrovské soutěže: mistrovstvím je označena soutěž, jestliže družstva nebo jednotlivci
proti sobě nastoupí za účelem dosažení mistrovského titulu.
Pořádají se následující mistrovské soutěže:
§ 402 Mistrovství světa v soutěžích družstev a hodech na cíl žen, mužů, juniorů U 23, v hodech
do dálky žen, mužů , juniorů U23
§ 403 Kontinentální mistrovství v soutěžích družstev a hodů na cíl žen a mužů, juniorů U 23 a
mládeže U19 a U16, soutěže hodů do dálky žen, mužů, juniorů U23 a mládeže U19 a U16.
§ 404 Mistrovství národní, na všech úrovních v soutěžích družstev, hodech na cíl, do dálky a
rychlostních, pro všechny věkové kategorie.
§ 405 Zadávání mistrovství: Mistrovství světa a kontinentální je zadáno provádějícímu na
základě prostou většinou schváleného návrhu kongresem nebo presidiem IFI.
Zadávání národních mistrovských soutěží řeší národní svazy samy.
§ 406 Vypsání soutěží (propozice) musí být pořadatelem rozeslány nejméně 4 týdny před konáním
soutěže Propozice je třeba zveřejnit v oběžnících svazů. Musí obsahovat následující údaje:
pořadatel, provádějící, místo s přesnou adresou, datum a čas konání, druh soutěže, startovní
oprávnění, připuštění, startovné, hodnocení, vedoucí soutěže, rozhodčí, kontrola soutěžního
náčiní, časový plán, zvláštní ustanovení, adresa pro přihlášky, uzávěrka přihlášek,
objednávky ubytování, úrazové ručení a upozornění na rámcové pořady.
§ 407 Pořadatelem světových a kontinentálních mistrovství je IFI, národních příslušný národní
svaz nebo jeho podřízené organizace.
§ 408 Provádějícím mistrovství světa a kontinentů je národní svaz určený IFI, který může
provedením z vlastní vůle pověřit některou z podřízených organizací, nebo dle § 405 určený
provádějící. Provádění národních mistrovství určuje příslušný svazový orgán.
§ 409 Provedení: Pro mistrovské soutěže je bezpodmínečně nutné, mít k disposici záložní, na
počasí nezávislé hřiště.
§ 410 Lékařská péče. Lékařská péče nebo zdravotní služba musí být pro všechny mistrovské
soutěže zajištěna provádějícím. Musí být dána možnost občerstvení a ohřátí se. K dispozici
musí být sanitární zařízení. Zdravotní péče se vztahuje jen na služby účastníkům soutěže, tj.
na hráče a funkcionáře.
§ 411 Náklady za účast hráčů a činovníků vyslané národními svazy nebo kluby nemusí nést ani
pořadatel ani provádějící.
§ 412 Termíny mistrovství určí pořadatel po dohodě s provádějícím. Mistrovství Evropy,
uskutečňovat v únoru nebo březnu. Termínem pro mistrovství světa je měsíc březen.
§ 413 Oprávnění k účasti, popř. počet družstev a jednotlivců jednotlivých národních svazů na
mistrovství světa a kontinentů podléhá zvláštním pravidlům, za která je odpovědný kongres
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IFI nebo jeho presidium. Za oprávnění účasti u národních mistrovství jsou analogicky
příslušné národní svazy.
§ 414 Startovné pro mistrovství světa a kontinentů určuje presidium IFI.
Pro národní rozsahy jsou příslušné odborné komise.
§ 415 Hodnocení. Hodnocení se provádí dle IER. Mistrovství v soutěži družstev se hodnotí jen
jsou-li uskutečněny všechny hry hracího rozpisu. Při přerušení mistrovství se hodnotí
provedené hry do přerušení. Mistrovství pokračuje v pozdějším termínu od místa přerušení
dle původního rozpisu.
§ 416 Kontroly sport. náčiní: Používané sportovní náčiní musí být označeno registračním čís. IFE
a opatřeno zkušební a schvalovací značkou IFI. Příklady viz obr.22 a 23.
Na mezinárodních a nejvyšších národních mistrovstvích platí pro hrací kotouče a zimní
kluzné desky max. stáří 15 let.
Kontroly sportovního náčiní mohou být prováděny před, během a po soutěži. Ke kontrole je
doporučeno použít měřidla ze zkušebního kufru IFI.
Kotouče každého družstva je třeba jednotně a viditelně označit.
§ 417 Vedení soutěže je při mistrovstvích světa a kontinentů v rukou předsedy technické komise
IFI nebo jeho zástupce.
U národních mistrovství určí vedoucího příslušný svaz.
§ 418 Rozhodčí pro světová a kontinentální mistrovství navrhuje předseda technické komise IFI,
jmenování presidium. U národních mistrovství je jmenuje příslušná komise rozhodčích.
§ 419 Ostatní členy vedení soutěže zajišťuje provádějící
§ 420 Členové vedení soutěží se nesmí soutěží zúčastnit
§ 421 Vyhlášení vítězů. Při mistrovstvích světa a kontinentálních obdrží každý hráč (též
náhradník) vítězného družstva zlatou medaili. Družstva na druhém a třetím místě obdrží
stříbrné, případně bronzové medaile.
V soutěžích jednotlivců obdrží první tři umístění v pořadí zlatou, stříbrnou a bronzovou
medaili.
Za hodnocení družstev v soutěžích hodů na cíl, dálku a rychlostních obdrží první tři umístění
v pořadí zlaté, stříbrné a bronzové medaile.
Medaile a diplomy dává k disposici pořadatel. Čestné ceny mohou být věnovány
provádějícím dle jeho možností.

Skupina 5

TURNAJE A POROVNÁVACÍ SOUTĚŽE IFI

§ 501 Turnaj IFI je soutěž, jíž se zúčastní minimálně tři národní svazy svými družstvy nebo
jednotlivci.
Kongresem mohou být usneseny následující turnaje:
§ 502 Evropský pohár žen pro klubová družstva. V mezinárodních a špičkových národních
pohárových soutěžích platí maximální stáří - 15 let pro hrací kotouče a zimní kluzné desky.
Kromě toho platí zvláštní předpisy týkající se pohárů (viz prováděcí předpisy IFI).
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§ 503 Evropský pohár mužů pro klubová družstva. V mezinárodních a špičkových národních
pohárových soutěžích platí maximální stáří - 15 let pro hrací kotouče a zimní kluzné desky.
Kromě toho platí zvláštní předpisy týkající se pohárů (viz prováděcí předpisy IFI).
§ 504 Evropský pohár v hodech do dálky žen a mužů na letních drahách. Tento podléhá
zvláštním pohárovým předpisům.
§ 505 Porovnávací soutěže: Tyto jsou vzájemnými soutěžemi družstev nebo jednotlivců dvou
nebo více národních svazů nebo jejich podorganizací. Potřebují souhlas IFE.
§ 506 Pro všechny turnaje IFI a jiné kontinentální pohárové soutěže platí analogicky stejné
podmínky jako pro světová a kontinentální mistrovství.

Skupina 6

TURNAJE

§ 601 Turnaj je soutěží, které se zúčastní minimálně tři družstva nebo jednotlivci
§ 602 Všechny turnaje podléhají schválení příslušného svazu, které musí být vyžádáno před jejich
vypsáním.
§ 603 Propozice turnajů vydává provádějící. Musí být rozeslány min. 4 týdny předem. Obsah
propozic má odpovídat mistrovství. Provádějícím mohou být vyhlášeny i systémy hry, při
kterých nehraje každý s každým ( např. Cup systém – vyřazovací).
§ 604 Potvrzení startu účastníkům musí být provádějícím doručeno nejpozději 3 dny před
konáním turnaje.
§ 605 Nekonání turnaje pro nepříznivé počasí nebo z jiných nutných důvodů musí být
přihlášeným včas oznámeno.
§ 606 Hřiště, daná provádějícím k dispozici musí odpovídat mezinárodním pravidlům IER.
§ 607 Zdravotní zabezpečení účastníků soutěže zajišťuje provádějící. Musí být dána možnost
občerstvení a ohřátí. K dispozici musí být sanitární zařízení.
§ 608 Počet družstev s právem startu na turnajích určují následující pravidla:
Pro soutěže mužů platí následující:
Jednodenní turnaj – maximálně 18 zápasů
Dvoudenní turnaj – maximálně 30 zápasů
Pro soutěže žen, mládeže a mixů platí následující:
Jednodenní turnaj – maximálně 14 zápasů
Dvoudenní turnaj – maximálně 26 zápasů
Pro soutěže žáků/mládeže U14 platí následující:
Jednodenní turnaj – maximálně 10 zápasů
§ 609 Dojde-li k překročení podle §608 uvedených počtů, musí být účastníci rozlosováni do
skupin. Další průběh soutěže probíhá dle propozic.
§ 610 Hodnocení se provádí dle mezinárodních pravidel metané IER.
§ 611 Při předčasném ukončení turnaje může být vydána výsledková listina, je-li dle
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rozpisu odehrána více než polovina zápasů. Všem družstvům se hodnotí stejný počet her.
Přestávka se nepočítá za hru. Družstvům bez přestávky se škrtá poslední hra.
§ 612 Kontroly soutěžního náčiní. Použité soutěžní náčiní musí být označeno registračním číslem
IFE a mít zkušební a připouštěcí označení IFI.
Kontroly sport. náčiní mohou být prováděny před, během a po soutěži
§ 613 Vedoucí soutěže musí být rozhodčím a jmenuje jej provádějící. ( prav. 702 a 703 a 704 IER).
§ 614 Rozhodčího deleguje na požadavek provádějícího příslušná komise rozhodčích. Finanční
vypořádání rozhodčího provede provádějící.
§ 615 Ostatní členy vedení soutěže jmenuje provádějící.
§ 616 Členové vedení soutěže se nesmí zúčastnit soutěže.

Skupina 7

PŘESTUPY SVAZOVÉ A ODDÍLOVÉ

§ 701 Přestup hráče mezi oddíly uvnitř působnosti IFI je možný jen, pokud dosavadní oddíl
uvolnění potvrdí.
§ 702 Uvolnění musí být potvrzeno, jsou-li splněny jeho materiální závazky a není-li proti němu
vedeno disciplinární řízení.
§ 703 Přestupy mohou být realizovány jen od 1.března do 5. dubna (jaro) anebo od 1. září do 30.
září (podzim) každého roku. Rozhodnutí vynese a zaeviduje příslušný orgán svazu metané.
§ 704 Výjimky:
Okamžitý přestup je možný kdykoliv:
a) dojde-li k zániku klubu (TJ) nebo oddílu metané,
b) dojde-li ke změně trvalého bydliště do oblasti činnosti nového oddílu,
c)

je-li prokázána dvanáctiměsíční neaktivita hráče/čky na národních mistrovstvích a
soutěžích IFE,

d) při neaktivitě dosavadního oddílu v mistrovských soutěžích v probíhajícím hracím roce.
§ 705 Hráč nemůže v jedné letní a zimní sezóně startovat za dva členské svazy IFI na soutěžích
IFE. Nevztahuje se to ale na turnaje družstev pořádané kluby (pohárové soutěže)
§ 706 Hráč smí vlastnit pouze jeden registrační průkaz (viz §108). Zjistí-li se, že hráč vlastní dva
průkazy různých svazů, má druhá registrace platnost pouze, je-li v držení hráče min. 2 roky.
V opačném případě se touto registrací dosažené tituly nebo kvalifikace anulují. Zpráva o
tomto přestupku se podá příslušné sportovní komisi.

Skupina 8

ODBOR ROZHODČÍCH

§ 801 Nejvyšším orgánem sboru rozhodčích je technická komise IFE.
Národní komise rozhodčích se řídí jejími rozhodnutími.
§ 802 Organizace rozhodčích národních svazů mají následující úkoly:
Vyškolení rozhodčích, jejich přezkoušení, další proškolování, kvalifikování, pozorování a
řízení jejich nasazování dle výkonů a kvalifikace, jakož i starost o jejich finanční
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ohodnocení; rozhodčí průběžně seznamovat se změnami mezinárodních pravidel a hracího
řádu, jakož je informovat o připuštění nového hracího náčiní nebo o zákazu jeho používání.
§ 803 Vyškolení rozhodčích je ukončeno zkouškou třídy „C".
Přeřazení rozhodčích z třídy C do B je v kompetenci příslušné národní organizace
rozhodčích po dalším vzdělávání, dobrých výkonech a obzvláštní aktivitě v činnosti.
§ 804 Průkazy rozhodčích tříd C a B vystavují národní svazy a mají platnost 3 roky.
Prodlužování ve dvouletých intervalech je možné. Průkazy rozhodčích zůstávají majetkem
vystavujícího svazu.
Propadlé průkazy je třeba vrátit vystavujícímu svazu.
§ 805 Mezinárodní rozhodčí: Pro zařazení rozhodčích do třídy A a vystavení průkazu
rozhodčího, případně přeřazení do tř. A je příslušná IFE. Platnost průkazů rozhodčích tř. A
je 3 roky. Prodloužení platnosti je v kompetenci IFE.
§ 806 Při oprávněných důvodech mohou být průkazy rozhodčích odebrány příslušnou komisí
rozhodčích. Možné je též snížení třídy.
§ 807 Kvalifikace A, B a C opravňují majitele k řízení následujících soutěží:
Třída A: Mezinárodní mistrovství a soutěže IFE
Třída B: Národní mistrovství a mezinárodní soutěže
Třída C: Regionální mistrovství a mezinárodní turnaje
§ 808 Stáří rozhodčích musí být min. 16 let. Pro třídu A a B platí věk max. 65 let. Výjimky
schvalují národní komise rozhodčích.
§ 809 Úkoly rozhodčího. Rozhodčí své delegování potvrdí, v případě překážek včas odřekne.
Před začátkem soutěže se musí přihlásit u vedoucího soutěže nebo provádějícího.
Musí být během celé soutěže na hřišti a pro každého rozeznatelný (černobíle, svisle
pruhované oblečení, páska, odznak) a být po celou dobu hry na hřišti připraven k zákroku.
Musí vynášet všechna rozhodnutí objektivně, neutrálně a s největší odpovědností v duchu
sportu, udílet před, během a po soutěži předepsané tresty dle IER Kapitoly 8 a zajistit celý
průběh soutěží dle IER. Po ukončení soutěže je povinen vyhotovit písemně zápis o utkání a
tento zaslat příslušné organizaci. Zadržené registrace je nutno přiložit k zápisu.
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