
 

Sportovní víkend PEPA Opava 
 
PRAVIDLA: Armwrestling (výtah z pravidel) 
 
Sout�ž prob�hne pouze na pravou ruku 
Kategorie 
Sout�žící startují v kategoriích muži do 85, nad 85 kg a ženy bez rozdílu. Podmínkou je ú�ast 
minimáln�  8 sout�žících, jinak se kategorie slou�í.  Do sobotního finále postupují  
Sout�žní úbor 
Do sout�že musí závodník nastoupit v tri�ku s krátkým rukávem nebo úpln� bez rukáv� a ve 
sportovních trenýrkách (nikoliv v džínách). Jako sou�ást sout�žního úboru jsou vyžadovány i 
boty. 
Rozhod�í 
Musí rozhodovat profesionáln� a nestrann�; rozhod�í nebudou blahop�át jednotlivým 
závodník�m; mohou však pogratulovat ob�ma závodník�m, jestliže se zápas vyda�il; 
Technické podmínky 
Nejsou povoleny úvazy, záp�stní a loketní bandáže, ochranné obvazy, kroužky a       náramky. 
Jako ruka je definována �ást lidského t�la od ramene až po kone�ky prst�. 
Po vyvolání jména sout�žícího se musí tento do 60 sekund dostavit ke stolu, jinak toto utkání 
prohrává. Závodníci p�ijdou ke stolu, pot�esou si rukou se soupe�em a pak nasadí startovní 
úchop. 
Úchop se provádí dlan�mi, palce musí být zaklesnuté tak, aby byly vid�t klouby. Uchopené ruce 
musí být srovnané na úrovni ukazová�k�. Volná ruka musí uchopit madlo, které je na okraji 
stolu. Tato ruka se m�že, ale nemusí dotýkat stolu. Nehty na prstech musí být ost�ihané tak, 
aby nedošlo ke zran�ní soupe�e. Je povolené používat p�ípravky jako stickum, kalafuna nebo 
k�ída. 
Není povolen zp�tný tlak, kterým sout�žící p�etahuje soupe�ovu ruku p�es ozna�ený st�ed stolu. 
Tento p�estupek bude považován za neregulérní start. 
Sout�žící s dlouhými vlasy musí mít tyto vlasy sepnuté. Jsou také povolené �elenky, nikoliv 
však klobouky. 
Ramena se musí udržovat v kolmé poloze ke stolu. P�ed startem se mohou mírn� naklonit 
k n�které stran� stolu. 
Rovn�ž musí být u každého sout�žícího zachována p�edepsaná vzdálenost mezi ramenem a 
p�edloktím. Totéž platí p�ed zahájením zápasu pro vzdálenost mezi bradou a sout�žící rukou. 
Hlavní rozhod�í dá signál k zahájení utkání povelem „Ready…Go!“ v nijak blíže specifikovaném 
rytmu. Na konci utkání dá rozhod�í povel „Stop“ a vyhlásí vít�ze tak, že zvedne jeho ruku. 
Rozhod�í musí tento akt provést tak, aby ob�ma sout�žícím bylo zcela z�ejmé, že zápas je 
ukon�en. 
K nedovolenému p�etla�ení (pin) dochází, když se h�bet dlan� (wristline) dotkne nebo klesne 
pod fixátor (touch pad). 
P�ed za�átkem utkání si závodník m�že ovinout nohy kolem noh stolu nebo se o protilehlé nohy 
stolu m�že zap�ít, za p�edpokladu, že tímto nebude protihrá�i p�ekážet. Chodidla je možno 
v pr�b�hu utkání zvedat a s nohama m�že sout�žící libovoln� pohybovat, pokud tím nebude 
p�ekážet protihrá�i. 
Na utkání neexistuje žádné �asové omezení. Jestliže však hlavní rozhod�í usoudí, že sout�žící 
není zp�sobilí pokra�ovat v utkání, bude toto utkání ukon�eno. 



B�hem zápas� ani mezi nimi nebudou žádné p�estávky, pokud nedojde k n�jaké závad� na 
za�ízení nebo k nesrovnalosti ve startovní listin�. Dále pak m�že tuto p�estávku na�ídit p�íslušný 
�inovník. 
Žádný sout�žící nebude postaven dvakrát proti stejnému soupe�i. Výjimkou m�že být zápas o 
kone�né po�adí. 
Jako nedovolené p�etla�ení (pin) m�žete ozna�it pouze postup sout�žícího na vít�zící stran� 
stolu. 
Poznámka: Dv� varování se rovnají jednomu faulu. 
P�i dvou faulech sout�žící sv�j zápas prohrává 
Sout�žící mají jednu minutu na to realizovali regulérní Úchop. Jestliže se jim v této lh�t� tento 
Úchop nepoda�í, bude jim uložen Soudcovský úchop. Tento Úchop se realizuje následujícím 
zp�sobem: 
Rozhod�í p�iloží ob� dlan� sout�žících k sob�, palce zatla�í dol� a prsty vzájemn� zaklesne, 
nejprve jednomu ze sout�žících, pak také tomu druhému. Následn� se jednotlivých sout�žících 
postupn� otáže, zda budou chtít palce zakrýt, �i nikoli. Klouby palc� musí být vid�t, uchopené 
ruce musí být srovnané na úrovni ukazová�k�, záp�stí bude v p�ímé pozici a ruce �ádn� 
vycentrované na horní desce stolu. Z této pozice se již sout�žící nesmí vysmeknout. 
P�íklady nep�ípustných pohybu rukou je opakované uchopení prst�, zp�tný tlak, ohnutí záp�stí, 
p�ed�asný start nebo sklouznutí lokte z podušky. 
Každý pohyb  každého ze sout�žících bude ohodnoceno jako faul závodníka, který se 
pohnul. 
K faulu také dochází, když loket sout�žícího ztratí kontakt s poduškou lokte. Za ztrátu tohoto 
kontaktu se považuje: 

a. Když se loket pozvedne vertikáln� z podušky, lhostejno jak významn�, rozhodující bude, 
že vznikne mezera mezi loktem a poduškou. K faulu nedojde za p�edpokladu, že 
sout�žící sice loket zvedne, ale stále ješt� z�stane v kontaktu s poduškou svými tricepsy 
nebo p�edloktím. 

b. Faul se také vyhlásí, jestliže sout�žící sice spo�ívá na svých tricepsech nebo na 
p�edloktí, ale loket sklouzne mimo podušku. 

c. Jestliže dojde k faulu sou�asn� i u soupe�e, bude faul soupe�e považován za náhodný, 
zápas se ukon�í a znovu odstartuje a fauly se zruší. 

d. Rozhod�í vyhlásí faul „zp�sobující vysmeknutí“, když: 
e. p�ed tímto vysmeknutím zvednete své prsty ze soupe�ovy ruky; 
f. jestliže zav�ete své prsty tak, že uvnit� soupe�ovy ruky vytvo�íte p�st; 
g. jste v pozici, kdy vaše záp�stí povolilo a prsty zasunujete do soupe�ovy ruky, nem�žete 

proto úchop udržet; 
h. g) Jestliže sout�žící vyklouzne z úchopu v prohrávající pozici (tato pozice je definovaná 

jako sklon v�tší než 2/3 rd sm�rem k fixátoru (pin pad), pak sv�j zápas prohrává. 
Úmyslné vyklouznutí se automaticky považuje za faul.  

Varování 
a. Po každém p�ed�asném pohybu ramen, paží, rukou nebo prst� následuje varování 

sout�žícího, pokud však není v soudcovském úchopu. V tomto p�ípad� by šlo o faul. 
b. Jestliže sout�žící zp�sobí zpožd�ní v „uzamknutí (locking up)“, ud�lí mu rozhod�í 

varování. 
c. Jestliže nesout�žící ruku sundá závodník z madla, ud�lí mu rozhod�í varování. Jestliže 

p�ed op�tovným uchopením madla získá sout�žící výhodu, bude zápas zastaven a 
sout�žícímu bude ud�len faul. Madlo musí být uchopeno nad úrovni stolu. Jednorucí 
sout�žící se madla držet nemusí. 

 
a. Rameno sout�žícího nesmí b�hem zápasu protnout „st�edovou linii“, což je spojnice 

mezi madly. 
b. Sout�žící nesmí použít žádnou jinou �ást svého t�la (nap�. bradu, rameno nebo hlavu) 

k p�etla�ení (pin) soupe�e. 
c. Jestliže budete svou hlavu strkat proti soupe�ov� hlav�, bude vám ud�len faul.  



d. Jestliže sout�žící uvede svou paži do pozice klasifikované jako „break arm – možné 
zlomení paže“ a „dangerous position – nebezpe�ná pozice“, upozorní ho rozhod�í hlasit� 
tak, aby závodník tomuto upozorn�ní správn� porozum�l. Rozhod�í musí sout�žící 
pou�it o pozici paží aktivních v tomto zápase, tj. paže, ruka i rameno musí být v jedné 
p�ímé linii. Sout�žící nesmí nikdy tla�it rameno dovnit�, p�ed svou paži nebo ruku, 
sm�rem ke stolu. 

Po vyhlášení faulu se povoluje p�estávka 30 sekund. 
Nevhodné �e�i, nesportovní chování nebo nadávky sm��ované sm�rem ke kompetentním 
�inovník�m budou znamenat vyhlášení faulu. Pokud bude toto chování i nadále pokra�ovat, 
bude sout�žící nebo �inovník z turnaje vykázán. 

 


