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IAAF regeländringar 2018 – Många små samt några större ändringar 

 

Friidrottens internationella takorganisation IAAF genomför större regeländringar under VM-åren och dessa 

börjar gälla följande år.  De nyaste reglerna håller som bäst på att finslipas, men dessa kommer att finnas på 

IAAF-sidorna fr.o.m. november.  En nytryckt engelskspråkig regelbok ges ut i januari och den finska 

översättningen görs i början av året (2018).  

(Beslut om den svenska översättningen har inte tagits, men även denna bör uppdateras nu eftersom den förra 

är från 2010/is) 

Regeländringarna är många och en del av dessa är endast små förtydliganden som inte inverkar på normala, 

mindre tävlingsverksamheter.  Med bland ändringarna finns dock några större ändringar, vilka finns 

sammanställda nedan med kommentarer. 

De viktigaste regeländringar som gäller från 2018. 

En domare kan ändra sitt beslut ifall han upptäcker att han gjort en felbedömning. 

Kommentar: Detta tillvägagångssätt har även tidigare använts, men nu har man önskat förtydliga detta 

genom att skriva att felaktigtbeslut kan ändras. Om t.ex. vit flagg visas i stavhopp och ribban samtidigt 

faller ned, så skall flaggan bytas till röd. 

I hoppgrenar använder idrottaren endast en nummerlapp som fästs antingen på bröstet eller på 

ryggen. 

Kommentar: Detta är en mycket bra ändring och behovet har länge funnits. Speciellt i längdhopp och i 

tresteg har det hänt många gånger att nummerlappen har lämnat spår i nedslagsbädden, vilket påverkat 

slutresultatet, även i värdetävlingar.   

Ramen för startblocket får placeras så att en del av denna är utanför den egna banan, ifall detta 

inte medför problem för medtävlare. 

Kommentar: Fortsättningsvis gäller att idrottaren skall befinna sig på den egna banan.  

Speciellt i kurvstart vill idrottarna få en så rak startlinje som möjligt och i dessa fall är det svårt att få 

startblockens ram att hållas helt på den egna banan. I kurvstarter påverkar detta inte medtävlarna. 

En specificering av hur idrottaren får röra sig under startsekvensen har gjorts. 

  

Den tidigare startbeskrivningen var att starten sker när beröringen av banan eller startblocken bryts, 

antingen av fötterna eller av händerna. I sprintlopp är det i praktiken händerna som lösgörs först. 

Nu finns ett tillägg till regeln som säger, att ifall idrottaren startar sin rörelse före startskottet och 

fortsätter denna rörelse utan uppstannande, så anses detta som start.  

Kommentar: Denna regeltolkning har diskuterats mycket och ändringen följer i stort den önskan som 

starters önskat. Detta har även i praktiken gällt redan tidigare. Man vill skilja på startrörelse och på 

svajning. Detta sätter också större vikt på starterns uppmärksamhet och delvis så stärks också betydelsen 

av videoövervakning.  
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I häcklöpning kan häckarna passeras även utan att hoppa/löpa 

Kommentar: Här eftersträvas en mildare bedömning t.ex. i tävlingar med yngre deltagare, där löparen kan 

ta tag i häcken med handen då hen stiger över denna, häcken får dock inte fällas eller flyttas. Att avsiktligt 

fälla häcken är fortsättningsvis inte tillåtet.  

Längden på växlingsområdet i sprintstafett är i fortsättningen 30 m 

Kommentar: Denna regeländring har stor betydelse och påverkar även målningsinstruktionerna. 

Startområdet tas bort och växlingsområdets första gula linje flyttas 10 m bakåt. Detta förenklar 

övervakningen av växlingarna och ”underväxling” behöver inte mera kontrolleras.  

Prestationstiderna ändras i vissa fall från 1 min till en ½ min  

Kommentar: Under sommaren har detta diskuterats i idrottskretsar och tränare och idrottare har aktivt 

framfört åsikter. För stavhopp har responsen gett resultat och prestationstiden ändras inte i detta skede.  

För övriga fältgrenar kommer grundprestationstiden i fortsättningen att vara 30 sekunder. 

Detta i sin tur kommer att kräva att funktionärerna följer med så att idrottare som står i tur är klar för sin 

prestation när tiden startat.  

I höjd- och i stavhopp ges en tilläggsminut vid rekordförsök. Detta förutsätter att den tävlande som 

är ensam kvar i tävlingen redan segrat. 

Kommentar: Detta kan tillämpas t.ex. vid FR-försök. 

Ifall en idrottare gör sitt försök, men i fel prestationsordning så gäller resultatet, men idrottaren 

ges en personlig varning (YC). 

Kommentar: Denna ändring förtydligar och klargör hur domare skall förhålla sig i dylika situationer. 

I grenar som utförs från ring räknas inte oavsiktlig beröring av ringens övre kant eller marken 

utanför ringen som fel, om beröringen görs i ringens bakre del. 

Kommentar: Denna regeltext har diskuterats i flera repriser och kommer nu att skrivas i den formen att det 

fortsättningsvis krävs att ringdomaren har bra kontroll på detta. Foten kan således beröra ringkanten eller 

även marken utanför denna, men beröringen måste vara oavsiktlig och idrottaren får inte ha fördel av 

detta.  

 

I slutresultatet för mångkamp gäller även oavgjort resultat 

Kommentar: Om slutpoängen i mångkamp är lika så skiljer man inte åt dessa mera genom att se på antalet 

grensegrar och grenspecifika poäng. Detta gäller även för första platsen och segern delas vid lika poäng. 

Skyddsburens höjd i diskus är 6 m de sista 3 metrarna före burens öppning 

Kommentar: Detta gäller skyddsburar som speciellt används för diskuskastning. Ändringen är en 

välkommen säkerhetsförbättring. Den nuvarande diskuskastburens minimihöjd på 4 meter är allt för låg. 

Ny placeringsinstruktion för släggburens grindar (bild efter texten) 

Kommentar: Nya mått har angetts för nätgrindarnas placering. De tre punkterna A, B och C på skissen 

hjälper vid beslutet hur nätgrindarna skall ställas under kasten. Som utgångspunkt gäller släggans läge när 

släggan släpps. De nya måttuppgifterna fungerar bättre för olika släggbursmodeller. 
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Sträckorna 15 km, 20 km, 25 km och 30 km har strukits från listorna för VM-rekord.  

Ny sträcka på listorna är 5 km. 

Kommentar: VM rekord anges i fortsättningen för sträckorna 5 km, 10 km, halvmaraton, maraton och för 

100 km. Beslut om detta skall påverka våra FR-rekord tas senare.  

 

Pasi Oksanen 23.10.2017 

Översättning: Ingemar Sundelin, korrektur Folke Holmström 
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Släggburen,  nätgrindarnas inställning vid kast (ritning). 

 

 

 

 

 

 


