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PRAVIDLÁ SVETOVEJ ASOCIÁCIE ZLATOKOPOV (WGA) 

PRE SÚŤAŽE V RÝŽOVANÍ ZLATA 

 

Nasledujúci dokument obsahuje pravidlá Svetovej asociácie zlatokopov "World Goldpanning 

Association" a bude použitý všetkými národnými združeniami a organizáciami, ktoré organizujú 

súťaže pod hlavičkou WGA. 
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VŠEOBECNÉ PODIENKY PRE WGA MAJSTROVSTVÁ SVETA V RYŽOVANÍ ZLATA 

1. Majstrovstvá sveta v ryžovaní zlata sa konajú spravidla v druhej  polovici augusta. Pokiaľ si 

usporiadateľ praje usporiadať majstrovstvá v inom termíne, musí to byť jasné vo chvíli, keď sa 

o usporiadanie majstrovstiev uchádza. 

2. V mieste súťaže či v okolí sa musí vyskytovať aluviálne zlato. Široká verejnosť musí mať do tejto 

oblasti prístup a mať možnosť ryžovať zlato. 

3. Lokalita alebo priľahlé oblasti musia byť známe svojou históriou týkajúcou sa zlata. Pamiatky a 

miesta vzťahujúce sa k výskytu a ťažbe zlata musia byť verejne prístupné. 

4. Súťažiaci by mali mať možnosť voľby rôznych druhov ubytovania, od hotelov po táboriská v mieste 

konania súťaže alebo v jeho blízkosti. 
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5. Súťažiaci ba mali mať k dispozícii dostatok služieb s občerstvením ako sú reštaurácie, bary atď 

v mieste súťaží alebo v jeho blízkosti.  

6. Usporiadateľ organizuje dopravu, parkovanie a ďalšie  aspekty týkajúce sa dopravy. 

7. Usporiadateľ musí preukázať, že má  dostatočné finančné schopnosti pre zabezpečenie priebehu 

majstrovstiev ako sú plánované. 

8. Usporiadateľ zorganizuje sprievodný program zaujímavých akcií so vzťahom k zlatu. Návštevníci 

musí mať možnosť zoznámiť sa z miestnou históriou výskytu a ťažby zlata a zo súčasnými 

aktivitami. 

9. Miestny organizátor musí zvážiť ochranu súkromia pri uverejňovaní materiálov  

a obrázkov udalostí v novinách, na internete a najmä v sociálnych médiách 

(Facebook, Twitter, WhatsApp, Snapchat a pod.) 

Miestny organizátor je vždy zodpovedný za to, že publikovanie je v súlade so zákonom o ochrane 

osobných údajov. 

Súťažiaci musia byť informovaní takto: 

"Súťažiaci sa zúčastňujú majstrovstiev a dávajú tichý súhlas so zverejňovaním výsledkov súťaže, 

ktoré budú spracovávať a uverejňovať WGA a jej členovia v záujme prezentácie výsledkov pre 

širokú verejnosť a poskytovanie porovnania súťažiacich, rebríčky atď. " 

10. Oficiálnymi jazykmi majstrovstiev je miestny  jazyk a angličtina. Taktiež sa odporúča aby programy, 

pozvánky, plagáty, oznámení atď. boli zverejňované  pokiaľ možno v čo najväčšom počte jazykov. 

11. Žiadosti o usporiadanie Majstrovstiev  sveta v ryžovaní zlata musia byť podávané minimálne štyri 

(4) roky pred termínom požadovaných Majstrovstiev. Žiadosti sa musia podať  prezidentovi WGA 

a budú prerokované na nasledujúcom Výročnom valnom zhromaždení WGA. 

Žiadosti  o usporiadanie  Majstrovstiev Európy v ryžovaní  zlata musia byť podávané minimálne dva 

(2) roky pred termínom požadovaných Majstrovstiev. Žiadosti sa musia podať  prezidentovi WGA 

a budú prerokované na nasledujúcom Výročnom valnom zhromaždení WGA. 

 Zároveň s podaním žiadosti musí  byť zaslaný  správny poplatok. Uchádzač, ktorý bol vybraný ako 

usporiadateľ predloží plány a predbežný  program na Výročnom valnom zhromaždení WGA jeden 

rok pred uskutočnením súťaže. 
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PRAVIDLÁ PRE MAJSTROVSTVÁ V RYŽOVANÍ ZLATA WGA 

1.ADMINISTRATIVNÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE 

A. USPORIADATEĽ 

Usporiadateľom národných, Európskych a Svetových majstrovstiev v ryžovaní zlata, 

organizovaných podľa pravidiel Svetovej asociácie  zlatokopov (WGA) môžu byť: 

 

1.  Národná asociácia, ktorá je v súčasnosti členom WGA. 

2. Organizácia, ktorá je  poverená WGA usporiadať  majstrovstvá. 

 

B. OZNÁMENIA SÚŤAŽE 

1. Za formálne oznámenie súťaže zodpovedá usporiadateľ. 

2. Výber usporiadateľa budúcich Majstrovstiev sveta a Európy sa koná na Výročnom valnom 

zhromaždení  WGA hlasovaním jej prítomných  členov. Potom je zodpovednosťou usporiadateľa z 

úspešnej krajiny formálne oznámenie súťaže. 

3. Oznámenie o konaní národných majstrovstiev (usporiadaného podľa týchto pravidiel) je potrebné 

zaslať Predsedovi komunikačného výboru  WGA  najmenej 12 mesiacov pred jeho konaním. 

Oznámenie by malo obsahovať dátum, miesto, čas a inštrukcie pro registráciu. 

 

C. SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE 

Každé Majstrovstvá  sveta alebo Majstrovstvá Európy musia zahŕňať  nasledovné oficiálne kategórie 

a môžu zahŕňať zábavné súťaže. Usporiadatelia musia zabezpečiť zlaté, strieborné a bronzové 

medaile pre prvé, druhé a tretie miesto v oficiálnych kategóriách. 

Profesionáli muži 

Profesionálky ženy 

Juniori ( mladší ako 16 rokov v čase štartu súťaže juniorov, obe pohlavia) 

Veteráni (60 rokov a viac v čase štartu súťaže veteránov, obe pohlavia) 

Tradičná panvica 

Dvojčlenné družstvá 

Trojčlenné družstvá 

Päťčlenné družstvá 
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Národné tímy 

Zábavné súťaže 

Usporiadatelia sú podporovaní v usporiadaní ďalších neoficiálnych kategórií, ktoré sú otvorené pre 

všetkých ľudí. Víťazi týchto neoficiálnych súťaží neobdržia oficiálne medaile alebo titul „majster 

sveta“. 

 

2. MIESTO SÚŤAŽE 

A. SÚŤAŽNÝ AREÁL 

1. Súťažný areál musí byť vybudovaný v úrovni terénu, s miestami k sedeniu pre súťažiacich a divákov. 

Usporiadatelia nesmú využiť pre umiestnenie  súťažných boxov rieky alebo jazerá. 

2. Hranice vlastného priestoru pre súťaže musia byť jasne vyznačené a len súťažiaci a oprávnené osoby 

majú povolený vstup v priebehu súťaže. 

3. Súťažný areál pre Majstrovstvá sveta  musí mať 30 samostatných ryžovacích boxov. Majstrovstvá 

Európy by mali mať 30 samostatných ryžovacích boxov. Národné majstrovstvá musia mať 

minimálne  10 ryžovacích boxov. 

4. Tréningový areál pre Majstrovstvá sveta a Európy musí obsahovať minimálne 4 skúšobné boxy a pre 

národné majstrovstvá minimálne 1  tréningový box. Boxy by mali mať rovnakú veľkosť ako súťažné 

boxy a mali by byť vybavené súťažným štrkom.  Usporiadatelia  musia zabezpečiť, aby tieto  boxy 

boli k dispozícii len pre súťažiacich a musí byť otvorené a udržované od včasného rána do neskorého 

večera. 

 

B. RYŽOVACIE BOXY 

1. Každý jednotlivý ryžovací  box musí vyhovovať nasledujúcim rozmerom: 

a) šírka medzi 90 až 120 cm. 

b) dĺžka medzi 140 až 170 cm. 

c) hĺbka  vody v boxe medzi 20 až 30 cm. 

2. Každý box musí mať priestor ako lavica, kam si súťažiaci môžu položiť svoje panvice a vedrá (s 

podstavcom pre panvice typu čínsky klobúk a bezpečné miesto pro ampulky na zlato. 

3. Každý box musí byť označený trvalým číslom. 

4. Pohyb vody v akomkoľvek boxe nesmie rušiť súťažiacich v ostatných boxoch. 
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C. VIDEOZÁZNAM 

Každá rozplavba  v každom kole  v oficiálnych súťažiach musí byť zaznamenaná na videozáznam. 

Záber musí zaberať všetky súťažné  boxy. Tieto záznamy musí byť k dispozícii porote  pre prípad, že je 

podaný protest. 

 

D. ČASOMIERA 

Hodiny pro meranie súťažného  času musia byť na mieste viditeľnom pre súťažiacich, divákov a 

videokameru. Oficiálny čas je čas registrovaný Zborom rozhodcov -časomeračom. 

 

E. SÚŤAŽNÉ ZLATO (VZORKA) 

Vzorka  udávajúca veľkosť a druh použitého súťažného zlata musí byť zreteľne vyvesená pre všetkých 

súťažiacich po celú dobu súťaže. 

 

F. VÝVESNÉ TABULE 

1. Tabule s rozpismi rozplavieb a  s výsledkami musia byť umiestnené na nápadnom mieste v blízkosti 

súťažného areálu. Ďalšia samostatná  tabuľa, by mala byť pre poskytnutie všeobecných informácií. 

2. Časový rozvrh pro každý deň musí zahŕňať všetky štartovné časy a musí byť zverejnený minimálne 

dve hodiny pred štartom prvej rozplavby. Raz zverejnený čas  štartu nesmie byť posunutý na skorší 

čas. 

3. Výsledky musia byť zverejnené do jednej hodiny po ukončení rozplavby. 

 

3. VYBAVENIE PRE SÚŤAŽ 

 

A. PANVICA 

1. Každý súťažiaci  môže používať svoju vlastnú panvicu, ktorá však musí zodpovedať nasledujúcemu: 

a) Maximálny priemer panvice 50 cm 

b) Maximálna výška panvice  15 cm. 

c) Vnútorné výstupky alebo drážky nesmú prekročiť 15 mm. 
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2. Panvica  musí mať tradičný tvar panvice na ryžovanie zlata. Panvice ktoré majú správne rozmery, 

ale nemajú tradičný tvar, musí byť predložené ku schváleniu Výboru pre pravidlá. Tento výbor sa 

schádza pred začiatkom majstrovstiev. V nutnom prípade môže rozhodnúť Hlavný rozhodca. 

3. Súťažiaci nesmú používať žiadne ďalšie vlastné vybavenie alebo nástroje. 

4. Klasické panvice, ktoré sú schválené WGA sú „Čínska klobúk“ a tradičná „Eastwing“ ( kanadská) 

panvica s minimálnym priemerom 14 palcov. 

5. Usporiadatelia dodajú súťažiacim jednu klasickú panvicu z dvoch schválených panvíc a všetci 

súťažiaci budú mať rovnakú panvicu.  

 

B. PIESOK A ŠTRK 

 

1. Vedro piesku/štrku musí byť rovnakého zloženia a hmotnosti pre každé kolo. 

2. Súťažiaci v kategórii profesionálov a v Národných tímoch obdržia vedro  obsahujúce 15 až 20 kg 

piesku/štrku. 

3. Juniori a veteráni obdržia vedro obsahujúce 10 až 12,5 kg piesku/štrku. 

4. Zmes piesku/štrku nesmie obsahovať žiadne zlato, okrem zlata vloženého usporiadateľmi. 

5. Doporučená zmes piesku a štrku by mala byť  5 dielov piesku a 2 diely štrku. (Veľkosť štrku nesmie 

presiahnuť 25 mm). 

 

C. SKÚMAVKA 

1. Skúmavka  môže byť zhotovená buď zo skla nebo plastu. 

2. Veľkosť skúmavky je minimálne 5 cm x 1 cm a maximálne 9 cm x 1.5 cm. 

3. Skúmavka musí mať zatláčaciu zátku. 

 

D. SÚŤAŽNÉ ZLATO 

1. Použité zlatinky musia byť 18 karátov alebo viac. 

2. Minimálny veľkosť zlatiniek je  1,0 mm. 

3. Počet zlatiniek pre každého súťažiaceho v jednej rozplavbe musí byť rovnaký.  

Počet zlatiniek v jednotlivých rozplavbách  sa môže líšiť. 

Počet zlatiniek musí byť v nasledujúcom rozsahu: 
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a. Všetky kolá individuálnych súťaží medzi  5 - 12. 

b. Všetky finále individuálnych súťaží medzi  7 - 12. 

c. Všetky súťaže družstiev medzi 10 - 20. 

4. Počet zlatiniek nesmie byť oznámený pred skončením kola. 

5. Zlatinky musia byť vložené pod oficiálnym dohľadom Zboru rozhodcov – Porotca pre piesok do 

vedra, ktoré bolo vopred naplnené správnym množstvom piesku/štrku. Vkladanie  zlatiniek musí byť  

mimo pohľad  súťažiacich. 

 

E. ČISTÁ VODA 

1. Pre súťažiacich musí byť k dispozícii čistá voda pre naplnenie ich skúmaviek. 

 

F. OZNAČENIE SÚŤAŽIACICH 

1. Usporiadateľ musí zabezpečiť pro súťažiacich štartové čísla pro každé kolo. Tieto čísla musia byť 

viditeľné spredu i zozadu, a musí súhlasiť s číslom súťažného  boxu, v ktorom súťažiaci  ryžuje. 

 

4. PRAVIDLA SOUTĚŽE 

 

A. STANOVENIE POČTU KÔL 

1. Pre všetky kategórie s väčším počtom súťažiacich ako je počet ryžovacích boxov sa organizuje viac 

ako jedno kolo. 

2. Minimálne 1 z 2 súťažiacich sa musí kvalifikovať do ďalšieho kola.  

V každom kole musia mať rozplavby rovnaký počet súťažiacich, +/-1. 

Nenastúpenie do rozplavby sa bude považovať ako by boli prítomní v súlade s týmto pravidlom. 

3. Všetci súťažiaci v rozplavbe musia súťažiť v rovnakom čase a na rovnakom mieste. 

 

B. ROZLOSOVANIE 

1. Rozlosovanie pre každé kolo musí byť úplne náhodné, a do rozlosovania musia  byť zaradení všetci 

súťažiaci príslušného kola. 

2. Všetky rozplavby v kole musia byť zverejnené spoločne akonáhle boli rozlosované. 
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C. PRÍPRAVA NA ŠTART 

1. Zvolanie: Súťažiaci sa musí  dostaviť na zhromaždisko včas, aby sa mohol pripraviť na súťaž. 

Súťažiaci, ktorý sa nedostaví do 2 minút pred vyhláseným časom štartu môže byť diskvalifikovaný. 

2. Označenie: Každý súťažiaci  musí nosiť svoje štartovné číslo. 

3. Výber piesku/štrku: Každý súťažiaci si vyberie vedro piesku/štrku  z vedier vyhradených pre túto 

rozplavbu. 

4. Skúmavka: Každý súťažiaci obdrží skúmavku do ktorej si naberie čistú vodu. 

5. Každý súťažiaci  sa premiestni do svojho očíslovaného boxu a pripraví sa na štart. Panvica musí byť 

čistá a prázdna. 

 

D. ŠTART 

1. Ak má súťažiaci v priebehu štartu nejaký problém musí zdvihnutím ruky upozorniť porotcov.  

2. Štart má tri povely: 

▪ "Take Your Place" = "Na miesta" 

▪ "Get Ready" = "Pripraviť sa" 

▪ Štartovný signál. 

 

      Keď sú súťažiaci vo svojich  boxoch, štartujúci vydá povel "Take Your Place" ("Na miesta") ako 

      upozornenie, že sa bude štartovať. Potom vydá povel "Get Ready" ("Pripraviť sa"). Súťažiaci  

     v tomto momente  musia byť pripravení k štartu a nesmú sa dotýkať panvice ani vedra. 

     Nasleduje jasný  štartovný signál a súťažiaci môžu začať ryžovať. 

     Súťažiaci môžu sedieť alebo stáť. 

 

3. Zmarený štart: Pokiaľ žiadny súťažiaci nenasypal piesok/štrk do panvice môže Hlavný rozhodca 

zastaviť súťaž a prikázať opakovaný štart. (Súťažiaci, ktorý (ktorí) zavinil (zavinili) zmarený štart, 

dostane (dostanú) varovanie. Ak niektorý súťažiaci dostane ďalšie varovanie za zmarenie štartu 

kedykoľvek v priebehu súťaže obdrží 2 minúty penalizáciu.) Ak súťažiaci pri zmarenom štarte už 

začali sypať piesok/štrk do svojej panvice, súťaž bude zastavená. (Súťažiaci, ktorý  (ktorí) spôsobil 

(spôsobili) zmarený štart obdrží (obdržia) 2 minúty penalizáciu.) 
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E. SÚŤAŽ 

1. Súťažiaci s použitím vody a svojej  panvice vo svojich boxoch  premývajú piesok/štrk z ich vedra 

z cieľom čo najrýchlejšie získať zlatinky. 

2. Súťažiaci môžu premiestniť zlatinky z ich panvice do skúmavky kedykoľvek. 

3. Piesok/štrk už premytý v boxe alebo vysypaný sa nesmie vrátiť späť do panvice. Za tento priestupok 

budú súťažiaci  okamžite diskvalifikovaní.  

4. Keď súťažiaci ukončí ryžovanie, musí: 

a.) Uzatvoriť skúmavku bezpečným zatlačením zátky. 

b.) Vydať signál o ukončení ryžovania, čo je zdvihnutie panvice nad hlavu alebo stlačením tlačidla 

zariadenia na meranie času. Od tejto  chvíle nesmú vybrať zátku zo skúmavky. 

c.) Opustiť okamžite box, bez rušenia ostatných súťažiacich. Súťažiaci, ktorý ruší ostatných 

súťažiacich môže čeliť diskvalifikácii. 

d. Súťažiaci musí položiť svoju skúmavku do svojej panvice  prejsť do priestoru spočítavania 

zlatiniek podľa pokynov rozhodcov. 

5. Celkový povolený čas pro ryžovanie v rozplavbe  je 15 minút. 

 

F. UZATVÁRANIE SKÚMAVKY 

 

1. Ak súťažiaci dá signál o ukončení a zátka nie je v skúmavke obdrží 2 minúty penalizácie. 

2. Ak súťažiaci umiestni skúmavku do svojej panvice a zátka sa uvoľní súťažiaci obdrží 2 minúty 

penalizácie.  Súťažiaci sa nesmie dotýkať skúmavky alebo zátky ale dať signál pre pomoc. Zlatinky 

mimo ampulku sa nezapočítavajú. Rozhodca skúmavku znovu zazátkuje. 

3. Súťažiaci,. ktorý odzátkuje skúmavku po signalizácii ukončenia ryžovania bude okamžite 

diskvalifikovaný. 

 

G. SÚŤAŽE DRUŽSTIEV 

(Toto je štafeta dvoch, troch alebo piatich individuálnych súťažiacich) 

 



11 
 

1. Každé družstvo súťaží v jednom boxe a len jedna osoba môže byť alebo ryžovať v boxe 

v jednom čase. Členovia družstva nesmú významne obťažovať druhé družstvo. Len slovné 

rady môžu byť dať dávané ryžujúcemu od ostatných členov družstva. 

2. Každý člen družstva má svoje vlastné vedro piesku a štrku. Musí ryžovať len jeho vlastný 

piesok a štrk. Nemá povolené presunúť žiadny piesok a štrk alebo zlato (pokiaľ nie je 

v skúmavke) inému členovi družstva. 

3. Každý člen družstva musí vložiť do skúmavky vyryžované zlato. Člen družstva musí opustiť 

box pred tým než vstúpi ďalší člen. Ak sa člen družstva dotkne vody skôr ako jeho tímový 

kolega opustil vodu v boxe družstvo dostane 2 minúty penalizáciu. Ak sa panvica presúva 

medzi členmi družstva musí byť opláchnutá hlavou dole v boxe skôr ako nastúpi ďalší člen 

družstva. 

4. Žiadny člen družstva nie je  oprávnený dotýkať sa vedra, panvice alebo piesku a štrku 

súťažiaceho, ktorý ryžuje. Ostatní majú povolené pripraviť sa na ryžovanie. 

5. Súťažiaci 1 (pre dvoj členné družstvá), 1 a 2 (pre trojčlenné družstvá) a 1 až 4 (pre päť členné 

družstvá) neuzatvárajú skúmavku zátkou. Len posledný súťažiaci uzatvára skúmavku, 

v súlade s pravidlami uzatvárania, prípadná penalizácia bude pridaná k času družstva. 

6. Posledný súťažiaci (so štartovným číslom) ukončí a overuje v súlade s pravidlami. Len 

posledný súťažiaci sa zaradí na kontrolu počtu zlatín. Po ukončení ryžovania ostatní členovia 

družstva by mali odísť zo súťažiska. 

7. Celkový čas na ryžovanie pre súťaže dvoj a troj členných družstiev je 20 minút a pre súťaže 

päť členných tímov je 30 minút. 

 

H.  NÁRODNÝ TÍM 

1. Národný tím sa musí skladať len zo súťažiacich danej krajiny, nie je povolená účasť hosťujúcich 

zlatopokopov. 

2. Národný tím sa skladá z 5 súťažiacich bez ohľadu na pohlavie. 

 

I. SÚŤAŽ NÁRODNÝCH TÍMOV 

(Štafetová súťaž piatich individuálnych súťažiacich) 

1. Každý národný tím obsadí jeden ryžovací box a len jedna osoba môže byť v boxe alebo ryžovať. 

Členovia tímu nesmú závažným spôsobom rušiť ostatné národné tímy. Ostatní členovia tímu môžu 

len slovne radiť práve ryžujúcemu členovi tímu. 

2. Každý člen tímu má svoje vlastné vedro piesku a štrku. Každý člen tímu musí ryžovať len svoj piesok 

a štrk. Členovia tímu nemajú povolené posunúť žiadny piesok a štrk alebo zlato (s výnimkou zlata v 

skúmavke) medzi členmi tímu. 
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3. Každý člen tímu musí vybrať svoje zlato. Člen tímu musí opustiť box  pred tým, než ďalší člen vstúpi 

do boxu. Pokiaľ sa člen družstva dotkne vody v boxe pred tým ako jeho tímový kolega úplne opustí 

vodu v boxe družstvo obdrží 2 minúty penalizáciu. Pokiaľ je odovzdávaná panvica medzi členmi 

tímu musí byť opláchnutá ryžujúcim   v ryžovacom boxe pred odovzdaním.  

4. Žiadny člen družstva nie je  oprávnený dotýkať sa vedra, panvice alebo piesku a štrku súťažiaceho, 

ktorý ryžuje. Ostatní majú povolené pripraviť sa na ryžovanie. 

5. Súťažiaci 1 až 4 neuzatvárajú skúmavku zátkou. Súťažiaci 5 je jediný ktorý uzatvára skúmavku 

v súlade s pravidlami uzatvárania a prípadné penalizácie budú pridané k času tímu. 

6. Súťažiaci 5 (so štartovným číslom) ukončí a overuje v súlade s pravidlami. Len posledný súťažiaci 

sa zaradí na kontrolu počtu zlatín. Po ukončení ryžovania ostatní členovia družstva by mali odísť zo 

súťažiska. 

7. Celkový čas pro pre súťaž Národných tímov je 30 minút. 

 

J. OVEROVANIE 

1. Pri opustení ryžovacieho boxu súťažiaci musí položiť svoju skúmavku do panvice a v tejto  pozícii 

ju doniesť až k miestu, kde sa zlatinky počítajú. Prosím dodržovať pravidlá o uzatváraní skúmavky. 

Súťažiaci stojací v rade môže počítať zlatinky vo svojej skúmavke tak, že jednou rukou drží panvicu 

a druhou rukou zdvihne skúmavku. Skúmavka musí byť držaná nad panvicou. Keď si zlatinky 

spočíta, skúmavka musí byť vrátená do panvice. Panvica so skúmavkou musí byť ponúknutá 

spočítavajúcemu. 

2. Spočítavajúci musí byť schopný vidieť a spočítať zlatinky v skúmavke. To znamená, že voda 

v skúmavke musí byť čistá a zlato nesmie byť zakryté inými materiálmi v skúmavke.  

3. Súťažiaci musí spočítavajúceho informovať, koľko zlatiniek si myslí, že je v skúmavke. 

Spočítavajúci skontroluje skúmavku a ak  súhlasí, číslo je zapísané a podpísané súťažiacim. Tento 

podpis znamená, že súťažiaci súhlasí s počtom a už podpísaný výsledok je definitívne rozhodnutie. 

4. Ak spočítavajúci nesúhlasí so súťažiacim, informuje ho o tom a dá súťažiacemu možnosť prepočítať 

zlatinky v skúmavke. Ak po prepočítaní súťažiaci a spočítavajúci súhlasia, je tento počet zapísaný  

a podpísaný súťažiacim. 
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5. Ak súťažiaci a spočítavajúci stále nesúhlasia alebo zlatinky nemôžu byť spočítané pretože je špinavá 

voda alebo v skúmavke je piesok, budú prizvaní Hlavný rozhodca a/alebo Predseda Výboru pre 

pravidlá. Skúmavka bude potom otvorená a zlatinky spočítané. Súťažiaci môže požiadať niekoho, 

aby sa zúčastnil v jeho mene. Hlavný rozhodca a/alebo Predseda Výboru pre pravidlá sú zodpovední 

povedať spočítavajúcemu koľko zlatiniek ma byť zapísané.  Toto rozhodnutie je konečné. 

6. Po dosiahnutí dohody alebo rozhodnutí Hlavného rozhodcu a/alebo Predsedu výboru pre pravidlá 

súťažiaci musí podpísať výsledok. Ak odmietne podpísať môže byť diskvalifikovaný. 

7. Po podpise počtu zlatiniek je skúmavka so zlatom vrátená súťažiacemu. 

8. Ak nemôžu byť spočítané zaltinky pretože je špinavá voda alebo je piesok v skúmavke súťažiaci 

obdrží varovanie a „žltú kartu“.  To znamená ak sa to isté stane v akomkoľvek inom kole tých istých 

majstrovstiev súťažiaci obdrží 2 trestné minúty. 

9. Za každú stratenú zlatinku je súťažiaci penalizovaný pripočítaním 3 minút k jeho času. 

10. Ak na Majstrovstvách sveta alebo Majstrovstvách Európy súťažiaci alebo tím nájde viac zlatiniek 

než koľko bolo vložených, je táto rozplavba Hlavným rozhodcom prehlásená za neplatnú. Rozplavba 

bude opakovaná čo najskôr. V prípade opakovania rozplavby usporiadateľ zverejní, že rozplavba 

bola neplatná a zverejní čas opakovania. Z neplatnej rozplavby sa výsledky nezverejňujú. Mená tých, 

ktorí našli viac zlatiniek  budú zaznamenané Výborom pre pravidlá.  Ak sa rovnaké meno objaví 3x 

za 3 roky, bude zvolaná porota a osoba/tím budú diskvalifikovaní po dobu 3 rokov z akejkoľvek 

súťaže usporiadanej podľa pravidiel WGA.  Mená zaznamenané budú zverejnené Výboru WGA na 

nasledujúcom Výročnom Výročnom valnom zhromaždení. 

11. Podvod. Ak je súťažiaci pristihnutý pri podvádzaní alebo je dôvodne podozrivý z podvádzania, je 

okamžite privolaný Hlavný rozhodca, ktorý súťažiacemu pozastaví účasť v súťaži do doby než sa 

uskutoční vypočúvanie. Toto vypočúvanie  sa musí uskutočniť čo najrýchlejšie, aby súťažiaci, pokiaľ 

sa preukáže, že je nevinný mohol pokračovať v súťaži. Hlavný rozhodca zvoláva porotu pod 

predsedníctvom viceprezidenta WGA (alebo prezidenta, pokiaľ viceprezident nie je prítomný). AK 

vypočúvanie preukáže obvinenie je súťažiaci bezodkladne diskvalifikovaný a je vylúčený na 5 rokov 

z akejkoľvek súťaže usporiadanej WGA alebo národných súťaží organizovaných členskou krajinou. 

Zaznamenané mená budú zverejnené Výboru WGA na nasledujúcom výročnom Výročnom valnom 

zhromaždení. 
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5. FUNKCIONÁRI A PROCEDÚRY 

A. PRIEBEŽNÝ AUDIT 

1. Členovia Výboru pre pravidlá budú mať povolený voľný a úplný prístup do všetkých 

usporiadateľských priestorov  za účelom zaistenia plného súladu s pravidlami WGA 

a k zaznamenaniu osvedčených postupov. Členovia výboru informujú Hlavného rozhodcu o 

porušení WGA pravidiel a ak sú požiadaní usporiadateľmi alebo súťažiacim ponúkajú pomoc a radu.       

Usporiadatelia vydajú všetky potrebné preukazy na prístup  do všetkých priestorv súťažného areálu.  

Predseda Výboru pre pravidla bude informovaný o všetkých problémoch. 

  

B. PROTESTY 

1. Existujú dva typy formálnych protestov: 

a. ) Protest proti diskvalifikácii. 

b. ) Protest proti zverejnenému výsledku. 

2. Súťažiaci môže formálne protestovať písomne v angličtine  k porote proti diskvalifikácii alebo 

zverejnenému výsledku do 30 minút od rozhodnutia o diskvalifikácii alebo po zverejnení výsledku. 

Protest musí popisovať jeho prípad a musí zahrňovať 20 Euro poplatok. Ak je protest úspešný 

peniaze budú vrátené, ak nie peniaze budú odovzdané pokladníkovi WGA. 

3. Ak usporiadateľ obdrží formálny protest, zvolá porotu na jeho prerokovanie. 

4. Všetky rokovania o protestoch sa konajú v angličtine. 

5. Rozhodnutia poroty sú finálne, bez práva na odvolanie. 

6. Porota musí protestujúcemu súťažiacemu oznámiť výsledok čo najskôr ako je to možné. 

7. Táto procedúra protestov sa nevzťahuje na overenie počtu zlatiniek. 

 

C. POROTA 

1. Porota pre Majstrovstvá sveta alebo Majstrovstvá Európy bude vymenovaná usporiadateľmi a bude 

zložená z nasledujúcich členov, ktorí musia byť oboznámení s pravidlami WGA. 

- 2 muži z rôznych krajín z oficiálnej kategórie "Muži" 

- 2 ženy z rôznych krajín z oficiálnej kategórie "Ženy" 

- 2 členovia Výboru pre pravidlá. 
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2. Úlohou  poroty je prejednávať všetky protesty. Na každom rokovaní je požadovaný počet najmenej 

4 členov poroty. Jeden súťažiaci muž, jedna súťažiaca žena a 2 členovia  Výboru pre pravidlá. Títo 

členovia nesmú byť z protestujúcej krajiny. Toto  umožní podávať protesty z krajín, ktoré delegovali 

členov poroty. Hovorcom poroty bude člen Výboru pre pravidlá. Ak porota nemôže dosiahnuť 

rozhodnutie, je prizvaný  viceprezident WGA (alebo prezident, pokiaľ viceprezident nie je  

prítomný), aby riadil rokovanie. Všetky rozhodnutia poroty sú konečné pre túto  súťaž a musia byť 

oznámené predsedovi Výboru pre pravidlá. 

 

D. ZBOR ROZHODCOV 

1. Nasledujúce osoby budú menované usporiadateľom a budú tvoriť Zbor rozhodcov zbor. Ich úlohou 

je zaručiť, aby pravidlá a duch súťaže boli dodržované po celý čas. Rozhodcovia majú právo oznámiť 

Hlavnému rozhodcovi každého súťažiaceho porušujúceho pravidlá. 

 

- Hlavný rozhodca  

 Jeho rozhodnutia vo všetkých záležitostiach sú konečné pokiaľ nie sú zmenené rozhodnutím poroty po 

proteste. Má právo disciplinárne potrestať každého súťažiaceho za porušenie pravidiel. 

- Časomerač. Funkcionár zodpovedný za meranie času počas majstrovstiev. 

- Porotca pre boxy. Funkcionár zodpovedný za bezproblémovú prevádzku ryžovacích boxov. 

- Hlavný spočítavajúci. Funkcionár zodpovedný  za overovanie spočítania zlatiniek na konci  každej 

rozplavby. 

- Porotca pre piesok.  Funkcionár zodpovedný prípravu vedier piesku/štrku a vkladanie zlatiniek 

použitých v súťaži. 

- Porotca pre štartovné čísla. Funkcionár zodpovedný za pridelenie štartovných čísiel súťažiacim. 

- Porotca pre skúmavky. Funkcionár zodpovedný za vydávanie prázdnych skúmaviek pred štartom. 

- Správca dát. Funkcionár zodpovedný za vydávanie údajov a pre zverejnenie štartovných 

a výsledkových listín. 

2. Mená členov Zboru rozhodcov zboru a poroty a náhradníkov musia byť zverejnené pre všetkých 

pred začiatkom súťaže. 

3. Nasledujúci členovia Zboru rozhodcov zboru majú zakázané súťažiť: 
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- Hlavný rozhodca 

- Hlavný spočítavajúci 

- Porotca pre piesok 

 

Aktualizované 10. augusta 2017 Na Výročnom Výročnom valnom zhromaždení v Moffate Veľká 

Británia. 

Poznámka: 

Round – kolo – osemfinále, štvrťfinále, semifinále a finále 

Heat – rozplavba v rámci kola, semifinále 1 a semifinále 2 


