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De viktigaste internationella regeländringarna som gäller fr.o.m. 2016
IAAF har publicerat en ny internationell regelbok för åren 2016-2017, där alla regeländringar gjorda år 2015 finns
med. Den engelskspråkiga versionen av 'IAAF Competition Rules 2016-2017' har publicerats på IAAF:s hemsida. För
att öppna dokumentet krävs t.ex. Acrobat Reader.
Den senaste utgivna versionen av IAAF:s regelbok på finska är från 2014, och den motsvarande på svenska är från
2010. De finsk- och svenskspråkiga versionerna uppdateras inte varje gång IAAF ger ut en ny version, utan
ändringarna dokumenteras med sammandrag av regeländringarna.
I detta dokument finns de viktigaste ändringarna som gjorts under de senaste två åren och som direkt inverkar på en
idrottares prestationer eller på domarnas verksamhet.
Numreringen har gjorts enligt den nya regelboken för 2016-2017..
Regeländringarna är i kraft fr.o.m. 1.1.2016.
OBS! Förutom ändringarna i de internationella reglerna är det bra att också observera regeländringarna i de
nationella Mästerskapsreglerna från år 2014. Speciellt för de tekniska reglerna är detta viktigt.
Tilläggsuppgifter i regelärenden.
Mika Muukka, SUL Tävlingschef
Pasi Oksanen, SUL Tävlingsutskottets ordförande, IAAF ITO domare
Yrjö Kelhä, SUL Tävlingsutskottets regelansvariga, IAAF ITO domare
Ingemar Sundelin, Folke Holmström översättning till svenska.
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REGEL 115 – Internationella tekniska funktionärer
Enligt de nya reglerna fungerar en internationell domare (ITO) som Referee i grenen, i praktiken är det ITO som
avgör spörsmål som berör regeltolkningar. Den internationella målkameradomaren fungerar nu även som chef för
målkameragruppen (chief photo finish judge). En ny funktionär i reglerna är en videodomare, som ansvarar för
bandningen av grenarna för eventuella behov vid t.ex. protestsituationer.
REGEL 125 – Grenledare (referee)
Följande kommentarer som klargör användningen av de gula och röda korten enligt reglerna har gjorts:
Kommentar 1: En Referee kan, om situationen så kräver, diskvalificera en idrottare utan att idrottaren tidigare är
varnad.
Kommentar 2: Ifall en Referee diskvalificerar en idrottare, samtidigt som han känner till att idrottaren redan blivit
varnad (gult kort), skall Refereen först visa ett gult kort och genast efter detta det röda kortet vilket innebär
diskvalifikation.
Kommentar 3: Ifall en idrottare redan tidigare fått en varning (gult kort), och Refereen inte känner till detta när
varningen ges, skall idrottaren och laget genast informeras om diskvalifikationen när detta uppdagats, (vilket sker
vid det tillfälle då det andra gula kortet visas och då även det röda kortet borde ha visats).
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REGEL 132 – Tävlingssekreterare
De förkortningar som skall användas har listats i reglerna:
DNS
DNF
NM
DQ
“O”
“X”
“-“
r
Q
q
qR
qJ
YC
YRC
RC

Startade inte i tävlingen
Tävlande kom inte i mål (löpgrenar)
Fick inte godkänt resultat
Diskvalifikation
Godkänd prestation i vertikala hopp
Underkänd prestation i fältgren
Avstått en prestation i fältgren
Avbrutit tävlingen (fältgren)
Vidarekvalificering på placering
Vidarekvalificering på tid (löpgrenar) eller utan kvalgräns (fältgren)
Vidarekvalificering enligt beslut av grenledare (referee)
Vidarekvalificering enligt beslut av domarjuryn
Gult kort
Andra gula kortet
Rött kort

REGEL 142 – Deltagande i tävling/grenar samtidigt
Till denna regel har ett tillägg gjorts som ger grenledaren rätt att låta en idrottare göra sin prestation i annan ordning
än den som är antecknad i protokollet. Fortsättningsvis har grenledaren rätt att godkänna avvikelser i
hoppordningen för en omgång i taget. Till regeln har dock ett tillägg gjorts som berör den sista omgången i tävlingar
med flera än tre omgångar. Den sista omgången utförs alltid enligt den ordning som finns i protokollet, och
grenledaren kan inte bevilja avvikelse från prestationsordningen i detta.
REGEL 143 – Nummerlappar
Ett nytt tillägg i regeln om nummerlappar har lagts till. I regeln finns nu inskrivet vad som händer om regeln inte
efterföljs. Ifall en idrottare vägrar att följa anvisning som grenledare gett angående nummerlappar eller bryter mot
regeln då hen deltar i tävlingen, ska idrottaren diskvalificeras i grenen.
(Obs! Detta förtydligande kommer från incidenten som hände i Zurich EM-tävling på 3000 m hinder, då idrottaren på
upploppet tog av sig skjortan och underkändes först efter en protest och beslut av juryn).

REGEL 144 – Hjälp åt tävlande
Regeln har förtydligats då det gäller avbrytande av en idrottares prestation p.g.a. hälsoskäl. En idrottares prestation
skall genast avbrytas ifall läkardelegaten eller den officiella tävlingsläkaren så kräver. Den läkare som tar beslutet bör
höra till tävlingens officiella sjukvårdsgrupp och det ska visas med en armbindel/märke, väst eller på annat
motsvarande sätt.
Regeln om hjälp åt tävlande har även preciserats med begränsningar då det gäller funktionärers rätt att ge hjälp.
Rådgivning eller annan hjälp given av funktionär är klart förbjuden ifall det inte hör till funktionärens direkta
uppgifter. T.ex. får en funktionär på tävlingsplatsen inte ge träningsmässiga råd eller visa idrottaren avstampsplatsen
(om det inte är övertramp) eller ge mellantider. (Obs! Enligt reglerna bör funktionärer fortsättningsvis visa idrottarna
till rätta på växlingsområdet).

3

REGEL 145 – Diskvalificering
I denna regelpunkt har följande precisering gjorts: Diskvalifikation för olämpligt uppträdande eller på grund av
startregel 162.5 förorsakar också uteslutande av idrottaren från alla följande grenar i tävlingen. (Obs! Egentligen har
inget ändrats, men texten har förtydligats så att det gula kortet har samma påföljd oberoende i vilken gren det ges.
Även ett andra gult kort som ges i startsituation leder till diskvalifikation från hela tävlingen).
REGEL 147 – Mixedtävlingar
Regeln för mixedtävlingar har preciserats så att orsaken till mixedtävling endast kan vara lågt deltagarantal i ena
eller i båda klasserna. Mixedtävling kan fortsättningsvis ordnas endast i fältgrenar och i löpning på bana på 5000 m
och längre sträckor. Detta dock så att det andra könets deltagare inte kan fungera som draghjälp i något läge. (Obs!
Fastän mixedtävling på bana är tillåtet på 5000 m och längresträckor godkänns dessa resultat oftast inte som
resultatgräns till värdetävlingar).
REGEL 166 – Heatindelning, lottningar och kvalificering
Eftersom reglerna i regel är gjorda för stora värdetävlingar så har regelboken tidigare inte behandlat tävlingar där
direkt final löps med flera heat. Nu har dessa omnämnts och detta förtydligar bl.a. endagstävlingars och nationella
värdetävlingars genomförande. Någon noggrann specifikation ges inte, men i regeln konstateras att tävlingens
information bör innehålla uppgift om heatindelning, lottning och hur grenarnas slutresultat bestäms.
REGEL 168 – Häcklöpning
För häcklöpning har orsaker till diskvalifikation preciserats då en idrottare medvetet eller i misstag fäller eller
väsentligt flyttar en häck på banan bredvid.
REGEL 170 – Stafettlöpning
En ny stafettgren har lagts till: Medeldistans (Distance Medley), där sträckorna är 1200 m – 400 m – 800 m – 1600 m.
Stafetten startar från startbåge och löps inte i något skede på egna banor.
I värdetävlingar skall stafettpinnarna vara numrerade och ha olika färger. Dessutom kan man förse dem med
transponder. Ifall någon löpare under stafetten tar ett annat lags stafettpinne leder detta till diskvalifikation.
REGEL 180 – Fältgrenarnas allmänna regler
Tävlingsarrangören kan sätta ut avståndsmarkeringar utanför ansatsbanans sidomarkeringar enligt följande:
- från nollinjen med 0,5 m mellanrum på sträckan 2,5 m – 5,0 m
- och med 1,0 m mellanrum från 5,0 m till 18,0 m punkten
En idrottare ges ett nytt försök om hen enligt Refereen störts eller om resultatet inte uppmätts. Prestationsföljden
ändras inte p.g.a. den nya prestationen, utan idrottaren skall ges tillräcklig tid för förberedelse inför den nya
prestationen. Ifall tävlingen gått vidare när behovet uppstår ska tävlingen inte fortsätta förrän den extra
prestationen genomförts.
REGEL 182 – Höjdhopp
Ett tillägg har gjorts i orsaker till att ett hopp underkänns. Idrottaren får inte vid ett avbrutet hoppförsök vidröra
ribban eller ställningen.
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REGEL 200 – Mångkamp / oavgjord tävling
Regeln har preciserats för avgörande av oavgjorda resultat i fall där flera än två idrottare stannat på samma poäng.
Då används inte regeln 200.12(a), dvs. antalet grensegrar jämförs inte ,utan den som har det högsta poängtalet i
någon av grenarna placerar sig bättre.
REGEL 230 – Tävlingsgång
Testning med ”pit lane”, alltså depåmetoden i gångtävlingar, som använts i ett par år har nu även skrivits in i
regelboken. Depåregeln kan nu, om så önskas, användas i alla gångtävlingar. Efter tre varningar eller röda prickar
diskvalificeras idrottaren inte utan styrs in i depån (”pit lane”). Tiden som idrottaren stannar i depån bestäms skilt i
varje tävling och skrivs in i tävlingsinformationen. Ifall en idrottare efter starten från depån får ännu en varning så
diskvalificeras hen från tävlingen. Om en idrottare efter att ha blivit uppmanad att förflytta sig till depån inte åtlyder
detta så diskvalificeras hen.
REGEL 252 – ”Stiglöpning”
IAAF har lagt till stiglöpning som ny gren i regelboken. Stiglöpning löps på stigar i skog, där max 20 % av sträckan får
vara av s.k. hårt underlag (asfalt, betong). I regeln finns noggrannare bestämmelser gällande kraven på bl.a. banan,
utrustningen och säkerheten. Eftersom det är fråga om en helt ny gren och regelpunkt har man gjort ett särskilt
dokument om detta som kan laddas ner från SUL:s hemsida.
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