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Friidrettsko bestemmelser 
 

Vedtatt av World Athletics 22. desember 2021 og gjeldende fra 1. januar 2022 
 
Særlige definisjoner 
 
Følgende ord og formuleringer som benyttes i disse bestemmelsene skal forstås slik: 
 
«Aktuelle konkurranser» («Applicable Competitions») er konkurranser som er approbert av 
World Athletics, et verdensdelforbund [European Athletics] eller av et (nasjonalt) 
medlemsforbund, hvor alle relevante regler og reglement fra World Athletics følges, og hvor 
det kan oppnås «World Ranking Points». For konkurranser som er approbert av et (nasjonalt) 
medlemsforbund må medlemsforbundet i tillegg godkjenne konkurransen som gyldig i 
forhold til statistikk og resultatformål for World Athletics. 
 
«Aktuelle personer» («Applicable Persons») er personer som beskrevet i «Integrity Code of 
Conduct» regel 1. 
 
«Call Room» er rom på stevnet hvor utøvere samles rett før konkurransen for å gå inn på 
konkurranseområdet. 
 
«Chief Executive Officer (or their nominee)» World Athletics’ Chief Executive Officer 
(generalsekretær) eller en person som har fått fullmakt til handle på vegne av denne, heretter 
benevnt «Chief Executive Officer». 
 
«Eksisterende sko» («Existing Shoe») er sko som er godkjent av Chief Executive Officer i 
henhold til TR 5 før disse bestemmelsene trådte i kraft, eller som ble benyttet før 1. januar 
2016, og som anses å oppfylle kravene i disse bestemmelsene. 
 
«Friidrettsko» («Athletic Shoe») er sko til bruk i gateløp, terrengløp og/eller øvelser på 
friidrettstadion. 
 
«Konkurranseområdet» («Field of Play») er området hvor utøverne konkurrerer (for øvelser 
utenfor stadion vil dette være løypa) herunder området deltakerne oppholder seg etter øvelsen, 
og, dersom utøveren oppnår plassering til premieutdeling, området som leder opp til 
premieutdelingen, «mixed zone», området for pressekonferanse, og området hvor 
seiersseremoni og seiersrunder finner sted. 
 
«Ny sko» («New Shoe») er friidrettsko som oppfyller kravene i disse bestemmelsene og som 
skal benyttes for første gang av en utøver ved en aktuell konkurranse og som ikke er en 
utviklingssko. 
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«Oppvarmingsområde» («Warm-Up Area») er området hvor utøver kan varme opp, trene og 
forberede seg før konkurransen. 
 
«Ortopedisk hjelpemiddel» («Orthrotics») er medisinsk utstyr som settes inn i en 
Friidrettsko for å korrigere en biomekanisk fot eller annen medisinsk tilstand for en utøver. 
 
«Personale» («Staff») er en person som er ansatt eller engasjert av World Athletics for å 
utføre oppgaver for eller på vegne av World Athletics (herunder personer som er ansatt eller 
engasjert for å arbeide med «Integrity Unit»). 
 
«Skokontroll» («Shoe Control») er prosedyre for kontroll av en friidrettsko i henhold til 
punkt 14.5. 
 
«Skokontroll funksjonær» («Shoe Control Officer») er en overdommer, dommer, annen 
funksjonær, frivillig eller personale som er oppnevnt for å sikre at en friidrettsko blir 
kontrollert ved skokontroll. 
 
«Skreddersøm sko» («Bespoke Shoe») er «engangs» friidrettsko (de eneste av sitt slag) som 
er laget spesielt for en enkelt utøver og som ikke er tilgjengelige for kjøp. Tilpassede sko 
og/eller utviklingssko er ikke skreddersøm sko i disse bestemmelsene. 
 
«Støttepersonell» (Athlete Support Personell») er trener, manager, autorisert 
utøverrepresentant, agent, lagleder, funksjonær, medisinsk eller para-medisinsk personell, 
forelder eller annen person som arbeider med eller støtter en utøver som deltar, eller 
forbereder seg til å delta i en friidrettsøvelse eller konkurranse. 
 
«Tilgjengelig for kjøp» («Available for Purchase») er friidrettsko som oppfyller kravene og 
prosedyrene i vedlegg 4. 
 
«Tilpasset sko» («Customised Shoe») er en eksisterende sko eller ny sko som er tilgjengelig 
for kjøp og som er tilpasset i henhold til punkt 7. 
 
«Uavhengig ekspert» («Independent Expert») er en biomekanisk eller annet egnet og 
kvalifisert ekspert oppnevnt av Chief Executive Officer (or their nominee) for å anvende de 
tekniske kravene og prosedyrene for godkjenning av friidrettsko. 
 
«Utviklingssko» («prototype») («Developement Shoe») er friidrettsko som aldri har vært 
tilgjengelige for kjøp, som skoprodusenter utvikler for å kunne markedsføre, og som de 
ønsker å teste sammen med sine sponsede og/eller støttede utøvere (som aksepterer å teste 
skoen) i forhold til sikkerhet og ytelse før skoen er tilgjengelig for kjøp. 
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«Utøvere» («Athletes») er personer som er påmeldt eller deltar i en friidrettsøvelse eller 
konkurranse fra World Athletics, dets medlemmer eller verdensdelforbund i henhold til 
avtale, medlemskap, tilknytning, tillatelse, akkreditering, påmelding eller deltakelse. 
 
«World Athletics Series Event» eller «WAS Event» er verdensmesterskap utendørs, 
verdensmesterskap innendørs, verdensmesterskap stafett, verdensmesterskap U20, 
verdensmesterskap gateløp, verdensmesterskap kappgang for lag og verdensmesterskap 
terrengløp. 
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1. Oversikt 
 
1.1 Disse bestemmelsene søker å implementere formålene i artikkel 4.1 (a), (c), (d) og (e) i 

«Constitution» og TR 5.2 ved å etablere krav og prosedyrer ved innsending av 
friidrettsko for godkjenning til bruk i aktuelle konkurranser  

 
1.2 Disse bestemmelser søker å balansere følgende prinsipper: 
1.2.1 Rettferdighet innenfor friidrett; 
1.2.2 Tiltak som understøtter helsen og sikkerheten (herunder forhindre skader) til 

idrettsutøvere som er utsatt for betydelige fysiske og mentale belastninger; 
1.2.3 At prestasjoner (herunder rekorder) i friidrett først og fremst oppnås ved menneskelige 

bestrebelser, og ikke på grunn av teknologi knyttet til friidrettsko og utviklingen av 
disse (for å tillate meningsfull konkurranse); og 

1.2.4 Erkjennelsen av at utøvere ønsker å konkurrere i friidrettsko som er av høy kvalitet, 
innovative og «ledende». 

 
1.3 Implikasjonene av prinsippene i punkt 1.2 er reflektert i disse bestemmelsene og er et 

resultat av World Athletics’ vurdering av friidrettsko. Disse bestemmelsene vil 
kontinuerlig bli vurdert og endret over tid for å reflektere den stadige utviklingen av 
friidrettsko som følge av teknologiske og andre fremskritt. 

 
2. Formål 
 
2.1 Formålet med disse bestemmelsene er å: 
2.1.1 etablere et transparent, objektivt, gjennomførbart og rettferdig sett av krav og 

prosedyrer; 
2.1.2 identifisere tiltak, tidsplaner, kriterier, beslutningsprosesser og prosedyrer for 

godkjenning av friidrettsko i aktuelle konkurranser; 
2.1.3 sikre at alle aktuelle personer som er involvert i slike prosesser og prosedyrer handler i 

samsvar med «Integrity Code of Conduct». 
 
3. Anvendelse 
 
3.1 Disse bestemmelser gjelder for: 
3.1.1 alle aktuelle konkurranser; 
3.1.2 alle utøvere som konkurrerer i aktuelle konkurranser; 
3.1.3 alle aktuelle personer, herunder dommere og funksjonærer oppnevnt av World 

Athletics og  verdensdelforbundene, samt personer ansatt i disse. 
 
3.2 Uten å begrense ovenstående forutsettes det at: 
3.2.1 utøvere som deltar i aktuelle konkurranser overholder og respektere bestemmelsene; 
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3.2.2 hvert medlemsforbund er ansvarlig for utøvernes aktiviteter og gjennomføring av 
søknads- og beslutningsprosessen; og 

3.2.3 representanter  som er oppnevnt av en utøver eller et medlemsforbund for å sende inn 
informasjon, forespørsler om godkjennelser eller andre tiltak etter disse bestemmelser, 
må også overholde disse bestemmelser. (Slike representanter kan også omfatte 
utstyrsprodusenter, som enten støtter eller sponser utøveren eller medlemsforbundet.) 
Oppnevnelse av en slik representant vil imidlertid ikke frita utøverens eller 
medlemsforbundets forpliktelser til å overholde disse bestemmelsene, og utøveren skal 
sørge for at deres representanter overholder disse bestemmelsene. 

 
4. Friidrettsko 
 
4.1 Når en utøver konkurrerer i friidrettsko, er skoens primære formål å gi beskyttelse og 

stabilitet til foten og feste til bakken. 
 
4.2 Med mindre annet er angitt, må friidrettsko være innenfor begrensingene og kravene 

etter disse bestemmelsene. 
 
5. Eksisterende sko 
 
5.1 Med mindre Chief Executive Officer ber om det, trenger ikke en eksisterende sko å bli 

sendt inn til World Athletics for godkjenning etter disse bestemmelsene, og den skal 
anses å være godkjent av World Athletics. 

 
5.2 Dersom en eksisterende sko er tilpasset må den overholde punkt 7 i disse 

bestemmelsene. 
 
5.3 Fra 1. november 2024 vil en eksisterende sko med såle som er tykkere enn det 

maksimum som er oppgitt i den nye såletykkelsestabellen (vedlegg 3) som gjelder fra 
denne datoen, ikke lenger være godkjent, og kan ikke benyttes i aktuelle konkurranser.  

 
6. Nye sko 
 
6.1 Alle nye sko må være godkjent av World Athletics i henhold til prosedyrene i vedlegg 

1 før de kan benyttes av en utøver første gang i en aktuell konkurranse. 
 
6.2 Dersom en ny sko er tilpasset må den overholde punkt 7 i disse bestemmelsene. 
 
7. Tilpassede sko, innlegg og tillegg 
 
7.1 Tilpassede sko er tillatt brukt i aktuelle konkurranser forutsatt at: 
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7.1.1 forslag om å tilpasse en eksisterende sko eller en ny sko må sendes inn til World 
Athletics for godkjenning i henhold til prosedyren i vedlegg 1; og 

7.1.2 begrunnelsen for forslaget om å tilpasse en eksisterende sko eller ny sko må sendes 
inn sammen med forslaget. 

 
7.2 Forutsatt godkjennelse fra Chief Executive Officer etter punkt 7.1 er følgende 

tilpasninger for medisinske og/eller sikkerhetsmessige grunner tillatt: 
7.2.1 endringer i konstruksjonen av sålen og/eller den maksimale tykkelsen på sålen 

forutsatt at den maksimale tykkelsen ikke overstiger grensene i vedlegg 3; 
7.2.2 tilpasninger fra sko uten pigger til piggsko kan bare foretas på en eksisterende sko 

eller en ny sko; 
7.2.3 å bytte ut en overdel på en eksisterende sko eller en ny sko med en overdel fra en 

annen eksisterende sko eller ny sko eller ved å legge til en ny overdel; 
7.2.4 legge til en innleggssåle, andre innlegg og tillegg til en friidrettsko, men bare i 

følgende tilfeller: 
a. innleggssålen eller innlegget er fjernbar ortopedisk (dvs. den kan ikke festes 

permanent inne i skoen); eller 
b. tillegget er en hælkappe (f.eks. i hopp sko) eller et bånd eller en stropp (f.eks. i 

kast sko); 
7.2.5 bruk av ortopedisk hjelpemiddel eller en hælkappe etter punkt 7.2.4 faller ikke 

innenfor maksimaltykkelsen for såler i tabellen i vedlegg 3; med intensjon om at andre 
typer av innersåler, innlegg eller tillegg ikke er tillat. 

 
7.3 Endring av farge og/eller utseende på en eksisterende sko eller ny sko, eller hvor en 

utøver taper skoen (f.eks. taper utsiden av en kast sko) er ikke tilpasning, er tillatt og 
krever ikke godkjennelse. 

 
7.4 Tilpassede sko kreves ikke tilgjengelig for kjøp i henhold til punkt 13 fordi den 

underliggende standardmodellen må være tilgjengelig for kjøp. 
 
8. Utviklingssko («prototype») 
 
8.1 En utviklingssko kan ikke benyttes av en utøver i en aktuell konkurranse uten en 

skriftlig forhåndsgodkjennelse fra World Athletics i henhold til vedlegg 1 og 2. 
 
8.2 En godkjent utviklingssko kan benyttes av en utøver i en periode på maksimalt 12 

måneder som starter fra den datoen som utøveren foreslår å benytte utviklingsskoen 
første gang i en aktuell konkurranse. Utviklingsskoen kan bare benyttes i denne 12 
måneders perioden. 

 
8.3 Utviklingssko: 
8.3.1 har ikke krav om å være tilgjengelige for kjøp i henhold til punkt 13; og 
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8.3.2 er ikke tillatt å benyttes i World Athletics Series Event eller Olympiske leker. 
 
9. Skreddersøm sko 
 
9.1 Det er ikke tillatt å benytte skreddersøm sko i aktuelle konkurranser.  
 
10. Tekniske krav til friidrettsko 
 
10.1 Med mindre det er særskilt avtalt skriftlig med Chief Executive Officer må alle 

friidrettsko som benyttes i aktuelle konkurranser, på de steder som er beskrevet i punkt 
10.3 og 10.4 nedenfor, ha en såle med maksimal tykkelse i henhold til vedlegg 3. 
Maksimal tykkelse omfatter ikke tykkelsen av en ytterligere innleggssåle eller annet 
innlegg som er satt inn i overenstemmelse med punkt 7. 

 
10.2 Sålen (inkludert delen under utøverens hæl) kan ha mønster eller utstikkende deler 

forutsatt at dette er konstruert i samme eller liknende materiale som selve sålen. 
 
10.3 Tykkelsen på sålen skal måles ved midten av forfoten og midten av hælen på 

friidrettskoen, som avstanden mellom innsidens øverste side og planet av utsidens 
nederste side ved midten av henholdsvis forfoten og hælen. Se figur a) nedenfor: 

 
Figur a): Måling av tykkelsen på sålen 

 
 
10.4 Midten av utøverens forfot er midtpunktet på friidrettskoen ved 75 % av dens indre 

lengde. Midten av utøverens hæl er midtpunktet på friidrettskoen ved 12 % av dens 
indre lengde. Se figur b) nedenfor. For et standard eksemplar av en unisex størrelse 42 
(EUR), vil midtpunktet av utøverens forfot være friidrettskoens midtpunkt ca. 203mm 
fra innsiden av bakenden av skoen, og midtpunktet av utøverens hæl vil være 
friidrettskoens midtpunkt ca. 32mm fra innsiden av bakenden av skoen. Tykkelsen på 
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sålen utenfor disse punktene er ikke relevante for å oppfylle de tekniske kravene i 
disse bestemmelsene. 

 
Figur b): Plasseringen for måling av midtpunktet av forfot og hæl 
 

 
 

10.5 World Athletics anerkjenner at friidrettsko som er større enn standardstørrelsen kan ha 
en marginalt tykkere såle enn en sko av samme merke og modell i standard størrelsen, 
hvor denne marginale økningen bare skyldes den større størrelsen på skoen. Slike 
marginale økninger vil det bli sett bort fra ved håndhevelsen av disse reglene. 

 
10.6 Inntil videre, med unntak for eksepsjonelle omstendigheter og spesielt avtalt skriftlig 

med «Competition Commission», må friidrettsko som benyttes i aktuelle konkurranser 
oppfylle følgende krav: 

10.6.1 Skoen kan (bortsett fra når punkt 10.6.3 får anvendelse) ikke ha mer enn en stiv 
struktur (f.eks. plate eller blad, etc.) uansett om strukturen går over hele skoens lengde 
eller bare deler av skoens lengde; 

10.6.2 Den ene  stive strukturen nevnt i punkt 10.6.1, kan være i flere deler, men disse delene 
må være i ett plan (dvs. de kan ikke bli stablet over hverandre; de kan ikke overlappe; 

10.6.3 Skoen kan ha en ytterligere stiv struktur eller annen mekanisme (f.eks. plate eller blad, 
etc.) som utelukkende brukes for å feste pigger til den ytre undersiden av skoen. Den 
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ytterligere stive strukturen for å feste pigger kan ikke være en fortsettelse av den stive 
strukturen nevnt i punkt 10.6.1; 

10.6.4 Skoen kan ikke ha noen innebygd sensorer eller annen intelligent teknologi. Dette er 
ikke til hinder for pulsmålere, hastighetsmålere eller løpsstegmålere som bæres eller 
brukes personlig av en utøver i henhold til TR 6.4.4; 

10.6.5 Skoen må ha en såle med en maksimal tykkelse i henhold til tabellen i vedlegg 3. 
 
11. Friidrettsko – pigger 
 
11.1 Sålen (herunder delen under hælen) kan konstrueres slik at det kan benyttes inntil 11 

pigger. 
 
11.2 Et hvilket som helst antall pigger opp til 11 kan brukes, men antall steder hvor piggene 

kan festes skal ikke overstige 11. 
 
11.3 Den delen av hver pigg som stikker ut fra sålen eller hælen kan ikke være over 9mm 

(6mm innendørs), unntatt i høyde og spyd hvor denne delen av piggene ikke skal være 
mer enn 12mm.  Piggene må være konstruert på en slik måte at minst den ytterste 
halvparten kan passere gjennom et kvadrat med 4 mm sidekanter. Dersom produsenten 
av banedekket eller operatøren av banen krever mindre maksimal lengde på piggene, 
eller ikke tillater bruk av visse typer pigger, skal dette gjelde, og utøverne skal 
informeres om dette. Underlaget (utendørs og innendørs) må være tilpasset for å tillate 
pigger etter dette punkt 11. 

 
11.4 I terrengløp vil reglementet for den spesifikke konkurransen eller Teknisk delegat 

kunne tillate lengre pigger avhengig av underlaget. 
 
12. Uavhengig ekspert 
 
12.1 Den uavhengige eksperten skal ha følgende ansvar og myndighet: 
12.1.1 kontrollere om den fysiske friidrettskoen oppfyller de tekniske kravene i disse 

bestemmelsene (om nødvendig ved å skjære opp friidrettskoen); 
12.1.2  undersøke og evaluere fysiske eksisterende sko, nye sko, utviklingssko eller 

tilpassede sko og/eller deres spesifikasjoner i forhold til kriteriene og kravene i disse 
bestemmelsene; 

12.1.3 ha kontakt med Chief Executive Officer vedrørende sine oppgaver; 
12.1.4 presentere resultatene av sine undersøkelser og evalueringer til Chief Executive 

Officer; 
12.1.5 utføre andre oppgaver etter instruks fra Chief Executive Officer. 
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13. Tilgjengelighet 
 
13.1 Eksisterende sko og nye sko må være tilgjengelige for kjøp av utøvere som deltar i 

aktuelle konkurranser. 
 
13.2 Dersom en utøver ønsker å benytte en ny sko, som er godkjent av World Athletics i 

henhold til disse bestemmelsene, i en aktuell konkurranse, må den nye skoen ha vært 
tilgjengelig for kjøp fra den aktuelle utstyrsprodusenten minst én måned før 
startdatoen for den første aktuelle konkurransen der utøveren ønsker å benytte den nye 
skoen, med mindre annet er avtalt skriftlig med Chief Executive Officer. 

 
13.3 I henhold til punkt 13.2 må Chief Executive Officer bli varslet om hvor og når den nye 

skoen er eller vil bli tilgjengelig for kjøp når det søkes om godkjennelse etter punkt 6 
og vedlegg 1. 

 
13.4 Chief Executive Officer kan ved skriftlig forespørsel kreve bevis fra 

utstyrsprodusenten om at den nye skoen er eller vil bli tilgjengelig for kjøp. 
 
13.5 Prosedyrene for ordningen om tilgjengelighet er inntatt i vedlegg 4. 
 
14. Samsvar 
 
14.1 Utøvere kan måtte gjennomgå skokontroll når som helst før, under og etter en aktuell 

konkurranse, og umiddelbart før eller umiddelbart etter en øvelse, basert på 
arrangørens eller Chief Executive Officer’s skjønn. Chief Executive Officer kan 
publisere ytterligere prosedyrer for skokontroll som er i samsvar med disse 
bestemmelsene. 

 
14.2 En utøver som skal gjennomgå skokontroll: 
14.2.1 må etterkomme rimelige anvisninger som gis av skokontrolløren eller annen autorisert 

person som utfører skokontrollen; 
14.2.2 kan når som helst bli krevd; 

a. å bekrefte hvilken friidrettsko som de benytter; 
b. å gi friidrettskoen til skokontrolløren for kontroll (f.eks. fotografering, målinger, 

etc.) og hvor denne informasjonen vil bli oversendt til World Athletics for 
bekreftelse; 

14.2.3 må, etter at de har avsluttet konkurransen, overlevere friidrettskoen til overdommeren 
eller Chief Executive Officer for ytterligere kontroll og undersøkelser (som omfatter, 
om nødvendig, å skjære opp friidrettskoen). Friidrettskoen vil bli transportert til den 
uavhengige eksperten og returnert (hvis det lar seg gjøre) til utøveren i henhold til 
punkt 14.9.4.  
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14.3 Dersom utøveren setter verdensrekord (i henhold til CR 31-CR35) skal utøveren 
gjennomgå skokontroll i henhold til prosedyren i punkt 14.2. 

 
14.4 Med mindre utøveren blir pålagt av overdommeren til å gi fra seg friidrettskoen i 

henhold til punkt 14.5 til 14.7, må utøveren alltid ha sine friidrettsko i sin besittelse i 
oppvarmingsområdet, i Call Room og på konkurranseområdet, og må ikke på noe 
tidspunkt gi fra seg skoen til støttepersonell eller kaste friidrettskoene til publikum. 
Dette gjelder også etter at utøveren har avsluttet konkurransen, men fortsatt skal 
gjennomføre prosedyrer etter konkurransen. 

 
14.5 Dersom overdommeren har grunn til å anta at friidrettskoen eller særskilt teknologi 

ikke samsvarer med ordlyden eller intensjonen med disse bestemmelsene, kan han 
handle i henhold til punkt 14.6 og 14.7. 

 
14.6 Dersom statusen til en friidrettsko ikke er fastsatt eller er uklar, enten før eller ved en 

aktuell konkurranse, kan overdommeren etter eget skjønn tillate utøveren å 
konkurrere, men friidrettskoen må gis til overdommeren etter konkurransen for 
ytterligere kontroll av en uavhengig ekspert i henhold til punkt 14.7. Dersom 
overdommeren har tillatt utøveren å konkurrere i henhold til bestemmelsen i dette 
punkt 14.6, skal utøverens resultat bli klassifisert som «ubekreftet» («UNC TR 5.2»). 
Dersom det allerede har blitt avklart at en friidrettsko ikke samsvarer med ordlyden 
eller formålet med disse bestemmelsene, skal den aktuelle overdommeren agere så 
snart det er praktisk mulig i henhold til punkt 15.1. 

 
14.7 Overdommeren kan, i henhold til punkt 14.5, be utøveren om straks å gi skoen til 

overdommeren ved avslutningen av øvelsen for ytterligere kontroll og undersøkelser 
av en uavhengig ekspert. Mens man venter på ytterligere kontroll og undersøkelser i 
henhold til dette punkt 14.7 er bruken av denne friidrettskoen eller teknologien ikke 
tillatt i aktuelle konkurranser. 

 
14.8 Når overdommeren utøver sitt skjønn etter punkt 14.6 og tillater utøveren å 

konkurrere, men hvor utøveren har til hensikt å konkurrere i senere runder i samme 
øvelse eller i andre øvelser i samme konkurranse, skal overdommeren sørge for at 
friidrettskoen er tilgjengelig for utøveren til bruk i hver av disse etterfølgende 
øvelsene. Hvordan, når og på hvilke vilkår skoen skal gjøres tilgjengelig for utøveren 
under konkurransen er opp til overdommerens skjønn. 

 
14.9 I tillegg til myndigheten som er gitt ovenfor forbeholder Chief Executive Officer, 

forutsatt at dette skjer på en rimelig måte, seg retten til: 
14.9.1 å gi skriftlig direktiv til overdommeren om å handle i henhold til punktene 14.5, 14.6 

eller 14.7; 
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14.9.2 når som helst å instruere utøverne om å gi friidrettskoen til overdommeren for 
ytterligere kontroll og undersøkelser; 

14.9.3 dersom friidrettskoen ikke allerede har blitt mottatt eller ikke allerede har blitt 
ytterligere kontrollert eller undersøkt, å be utøveren om å overlevere friidrettskoen til 
Chief Executive Officer for ytterligere kontroll og undersøkelser; og 

14.9.4 å bestemme at kostnadene til transport av friidrettskoen til World Athletics eller den 
uavhengige eksperten for ytterligere kontroll og undersøkelser skal bæres av 
arrangøren, som straks skal sende skoene til den adressen som oppgis av Chief 
Executive Officer, og fremskaffe en kopi av transportdokumentene og 
sporingsnummer. Straks kontroll og undersøkelsene er ferdige vil World Athletics, 
hvis det er mulig, sørge for retur av friidrettskoen til utøveren. 

 
15. Brudd og sanksjoner 
 
15.1 Dersom en utøver: 
15.1.1 basert på kontroll av overdommer eller skokontrolløren, benytter friidrettsko som ikke 

samsvarer med disse bestemmelsene; eller 
15.1.2 ikke retter seg etter instrukser fra overdommeren i henhold til disse bestemmelsene; 

eller 
15.1.3 ikke fremstiller seg for skokontroll når dette blir krevd; 

kan utøveren bli diskvalifisert. 
 
15.2 Dersom en utøver som diskvalifiseres i henhold til punkt 15.1 allerede har konkurrert, 

skal diskvalifikasjonen ha alle konsekvenser for utøveren, herunder, men ikke 
begrenset til, at utøverens resultat kjennes ugyldig som følge av brudd på disse 
bestemmelsene, fratagelse av alle titler, medaljer, poeng, samt tap av premie- og 
startpenger. 

 
15.3 I tillegg til overdommerens diskvalifikasjon av en utøver, eller dersom det på et 

hvilket som helst tidspunkt blir avklart at enten en utøver eller deres representant 
(inkludert utstyrsprodusenter som støtter eller sponser dem) og/eller medlemsforbund 
har handlet i strid med ordlyden eller formålet med disse bestemmelsene (inkludert TR 
5 som gjaldt før disse bestemmelsene trådte i kraft eller tidligere), skal Chief 
Executive Officer ha myndighet til å anvende en rekke sanksjoner inkludert, men ikke 
begrenset til å: 

15.3.1 gi en advarsel til utøveren eller medlemsforbundet; 
15.3.2 pålegge utøveren eller medlemsforbundet en bot; 
15.3.3 diskvalifisere utøveren og anse utøverens resultat for ugyldig for ikke å overholde 

disse bestemmelsene, og med alle konsekvenser for utøveren, herunder fratagelse av 
alle titler, medaljer, poeng, samt tap av premie- og startpenger; 

15.3.4 erklære at en eksisterende sko, ny sko, utviklingssko eller tilpasset sko ikke er 
kompatibel; 
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15.3.5 fjerne en eksisterende sko, ny sko, utviklingssko eller tilpasset sko fra listen over sko 
som har blitt godkjent av World Athletics; og 

15.3.6 holde tilbake, i en rimelig tid, godkjennelse av etterfølgende anmodninger for en 
eksisterende sko, ny sko, utviklingssko eller tilpasset sko fra en bestemt skoprodusent. 

 
15.4 Chief Executive Officer kan, dersom dette anses passende, publisere, gjøre kjent eller 

på annen måte kommunisere grunnlaget for sanksjoner som anvendes i henhold til 
bestemmelsene i punkt 15. 

 
15.5 Chief Executive Officer kan i tillegg til å handle i henhold til disse bestemmelser, 

henvise potensielle brudd på disse bestemmelsene til «the Athletics Integrity Unit». 
 
15.6 Potensielle brudd på disse bestemmelsene av aktuelle personer kan innebære brudd på 

«the Integrity Code of Conduct», og kan, i tillegg til tiltak etter punkt 14 og/eller punkt 
15.3, bli gjenstand for etterforskning og tiltale fra «the Athletics Integrity Unit» i 
henhold til «the Athletics Integrity Unit Reporting», «Investigation and Prosecution 
Rules (Non-Doping)» og mulig saksgang under «the Disciplinary Tribunal Rules». 
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Vedlegg 1 
 

Godkjenningsprosess for nye sko, utviklingssko («prototype») eller tilpassede sko 
 
1. Dersom en ny sko, utviklingssko1 eller tilpasset sko2 foreslås å skulle benyttes i en aktuell 

konkurranse må den relevante utstyrsprodusenten eller utøveren selv (hvor en utøver selv 
lager en tilpasset sko uten medvirkning av en sportsprodusent) fylle ut et skjema 
(«Athletic Shoe specification form»), og oversende følgende informasjon til World 
Athletics:  

1.1 utstyrsprodusentens merkenavn og skoens/modellens navn; 
1.2 størrelse, dimensjoner, såletykkelse, struktur (inkludert antall og konstruksjon av 

plater, teknologi (inkludert om den inneholder smart, responsiv, adaptiv teknologi)), 
dato for tilgjengelighet, fotografi, diagrammer; 

1.3 bekreftelse om at skoen er en ny sko, utviklingssko eller en tilpasset sko; og 
1.4  hvis forespørselen gjelder en tilpasset sko i henhold til disse bestemmelsenes punkt 

7.2, er det nødvendig å oppgi relevant medisinsk informasjon vedrørende utøverens 
tilstand, samt medisinske råd, rapporter eller annen informasjon, for å begrunne 
behovet for tilpasning. 

  
2. Dersom World Athletics ber om det må et eksemplar av den nye skoen, utviklingsskoen 

eller den tilpassede skoen innleveres enten av utøveren3 eller utstyrsprodusenten for 
ytterligere undersøkelser av en uavhengig ekspert. 
 

3. World Athletics vil bruke rimelig innsats for å gjennomføre undersøkelsene så raskt som 
det er praktisk mulig (hvis mulig innen 30 dager etter at den uavhengige eksperten mottar 
skoen). 
 

4. Hvis den nye skoen eller utviklingsskoen blir godkjent, vil World Athletics publisere 
denne på listen over godkjente sko. Tilpassede sko vil ikke bli publisert ettersom 
tilpasninger foretas på en eksisterende sko som er ansett å være godkjent eller en ny sko 
som har blitt godkjent, se bestemmelsene punkt 7. 
 

5. Med unntak for utviklingssko kan en ny sko benyttes i aktuelle konkurranser så snart den 
er oppført på listen over godkjente sko, men ikke tidligere. Når det gjelder perioden som 
en utviklingssko kan benyttes, se vedlegg 2. 
 

                                                           
1 For utviklingssko må i tillegg prosess og informasjon i vedlegg 2 følges. 
2 Dersom en utøver selv lager en tilpasset sko uten medvirkning av en sportsprodusent, vil 
utøveren være ansvarlig etter bestemmelsene punkt 7 for å innhente godkjennelse for denne 
tilpasningen fra World Athletics. 
3 Se fotnote 2. 
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6. World Athletics forbeholder seg retten til å iverksette tiltak vedrørende den praktiske 
implementeringen av godkjennelsesprosedyrene som anses hensiktsmessige, inkludert 
bruk av teknologi (f.eks. unike koder, godkjenningsmerker, etc.), for å sikre etterlevelse 
av disse bestemmelsene. Slike tiltak skal anses å utgjøre en del av disse bestemmelsene. 
 

7. World Athletics forbeholder seg retten til når som helst å fjerne en godkjent friidrettsko 
fra sin publiserte liste, dersom den ikke lenger er i samsvar med disse bestemmelsene. 
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Vedlegg 2 
 

Utviklingssko («prototype») 
 
1. For utviklingssko skal utstyrsprodusenten, samtidig med innsendelsen av spesifikasjonene 

i vedlegg 1, fullføre og innsende utviklingssko-skjemaet med følgende informasjon:  
1.1 utstyrsprodusentens merkenavn og skoens/modellens navn eller nummer; 
1.2 en liste som inneholder datoer og navn på den første og alle etterfølgende 

konkurranser der den sponsede eller støttede utøveren foreslår å benytte en 
utviklingssko innenfor 12-måneder perioden, regnet fra datoen for første bruk av 
utviklingsskoen; 

1.3 en lesbar kode (den kan skannes eller være en «link») som er unik for utviklingsskoen, 
og som enten settes inn på et synlig sted i eller på utviklingsskoen eller som gis til 
utøveren på papir eller på en telefon for visning til arrangøren. Koden skal vise til 
utviklingssko-skjemaet eller til informasjonen i dette; og 

1.4 bekreftelse på den siste datoen som utstyrsprodusenten vil gjøre den endelige utgaven 
av utviklingsskoen tilgjengelig for kjøp (når det er tenkt at utviklingsskoen skal bli en 
ny sko), se punkt 5 nedenfor. 

  
2. Endringer i listen over konkurranser som er opplyst i utviklingssko skjemaet må varsles 

skriftlig til World Athletics med et oppdatert utviklingssko-skjema. 
 

3. Ved godkjennelse vil World Athletics publisere en liste over godkjente utviklingssko på 
sin hjemmeside. Denne listen skal vise startdatoen for når utviklingsskoen kan benyttes og 
utløpsdatoen for godkjennelse. Det vil ikke bli publisert noen teknisk eller proprietær 
informasjon som tilhører skoprodusenten i denne listen.  
 

4. Etter utløpsdatoen, eller dersom bruken av utviklingsskoen avsluttes før utløpsdatoen, 
anses ikke friidrettskoen lenger som en utviklingssko, og kan bare fortsette å bli benyttet 
dersom utstyrsprodusenten foreslår at utviklingsskoen skal bli en ny sko etter punkt 5.2 
nedenfor. Utviklingsskoen vil bli fjernet fra listen over godkjente sko etter utløpsdatoen 
eller datoen den ikke lenger er i bruk.  
 

5. Dersom utstyrsprodusenten bestemmer: 
5.1 å ikke fortsette med utviklingsskoen, slik at den verken gjøres tilgjengelig for kjøp 

eller oppfyller kravene i tilgjengelighetsordningen, forbeholder World Athletics seg 
retten til å be om ytterligere informasjon fra utstyrsprodusenten om opphør av 
utviklingsskoen; 

5.2 å fortsette å produsere en endelig versjon av utviklingsskoen (dvs. at den oppfyller 
prestasjons- og sikkerhetstester, etc.) vil utviklingsskoen bli ansett som en ny sko, og 
det er nødvendig med en skriftlig godkjennelse fra World Athletics etter disse 
bestemmelsene punkt 6 (den endelige utviklingsskoen samsvarer med kravene i disse 
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bestemmelsene) og hvor det fremheves endringer, eller bekreftes at det ikke er foretatt 
endringer i utviklingsskoen. 

 
6. World Athletics forbeholder seg retten til å iverksette tiltak vedrørende den praktiske 

implementeringen av godkjennelsesprosedyrene som anses hensiktsmessige, inkludert 
bruk av teknologi (f.eks. unike koder, godkjenningsmerker, etc.), for å sikre etterlevelse 
av disse bestemmelsene. Slike tiltak skal anses å utgjøre en del av disse bestemmelsene. 
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Vedlegg 3 
 

Skosåletykkelse tabell 
 
Skosåletykkelse tabell – gjeldende frem til 31. oktober 2024 
 
Øvelse Maksimal tykkelse på sålen 

(i henhold til punkt 10.6) 
Ytterligere krav/merknad 

Tekniske øvelser (unntatt 
tresteg) 

20mm Gjelder alle kastøvelser og 
vertikale og horisontale 
hoppøvelser unntatt tresteg. 
For alle tekniske øvelser kan 
ikke sålen være høyere ved 
midtpunktet på utøverens 
forfot enn ved midtpunktet 
på utøverens hæl som nevnt 
i punkt 10.3 og 10.4 (dvs. 
midtpunktet på skoen ved 12 
% og 75 % av skoens indre 
lengde).  

Tresteg 25mm Sålen kan ikke være høyere 
ved midtpunktet på 
utøverens forfot enn ved 
midtpunktet på utøverens 
hæl som nevnt i punkt 10.3 
og 10.4 (dvs. midtpunktet på 
skoen ved 12 % og 75 % av 
skoens indre lengde). 

Løpsøvelser (inkludert 
hekkeløp) opp til, men ikke 
inkludert 800m 

20mm For stafettløp gjelder regelen 
for distansen på den etappen 
som den enkelte utøveren 
løper.  

Løpsøvelser fra 800m og 
lenger (inkludert hinderløp) 

25mm For stafettløp gjelder regelen 
for distansen på den etappen 
som den enkelte utøveren 
løper. For kappgang på bane 
gjelder samme maksimale 
tykkelse på sålen som for 
gateløp. 

Terrengløp 25mm piggsko eller 40 mm 
sko uten pigger 

Utøvere kan benytte sko 
med pigger eller uten pigger 
(dvs. gateløps-sko). Benyttes 
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piggsko kan maksimal 
tykkelse på sålen ikke 
overstige 25mm. Benyttes 
sko uten pigger kan 
maksimal tykkelse på sålen 
ikke overstige 40mm. 

Gateløp (løp og kappgang) 40mm  
Fjelløp og Ultraløp («Trail») Alle tykkelser  

 
Ny skosåletykkelse tabell – gjeldende fra 1. november 2024 
 
Øvelse Maksimal tykkelse på sålen 

(i henhold til punkt 10.6) 
Ytterligere krav/merknad 

Løpsøvelser (inkludert 
hekkeløp og hinderløp) 

20mm 
(med eller uten pigger) 

For stafettløp gjelder regelen 
for distansen på den etappen 
som den enkelte utøveren 
løper. For kappgang på bane 
gjelder samme maksimale 
tykkelse på sålen som for 
gateløp. 

Tekniske øvelser  20mm 
(med eller uten pigger) 

For alle hoppøvelser kan 
ikke sålen være høyere ved 
midtpunktet på utøverens 
forfot enn ved midtpunktet 
på utøverens hæl som nevnt 
i punkt 10.3 og 10.4 (dvs. 
midtpunktet på skoen ved 12 
% og 75 % av skoens indre 
lengde). 

Gateløp (løp og kappgang) 40mm Gateløp (løp og kappgang) 
Terrengløp 25mm piggsko eller 40 mm 

sko uten pigger 
Utøvere kan benytte sko 
med pigger eller uten pigger 
(dvs. gateløps-sko). Benyttes 
piggsko kan maksimal 
tykkelse på sålen ikke 
overstige 25mm. Benyttes 
sko uten pigger må 
maksimal tykkelse på sålen 
ikke overstige 40mm. 

Fjelløp og Ultraløp («Trail») Alle tykkelser  
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Viktig merknad: I henhold til punkt 5.3 er en eksisterende sko som har en såle som 
overstiger maksimal tykkelse i tabellen ovenfor ikke lenger godkjent og kan ikke benyttes i 
konkurranser («Applicable Competitions»). 
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Vedlegg 4 
 

Prosessen for tilgjengelighet av friidrettsko 
 
1. En friidrettsko kan kjøpes gjennom utstyrsprodusentens salgskanaler som omfatter 

detaljhandel, merkevarens hjemmeside eller app og e-handel (inkludert perioder for 
forhåndsbestillinger som må være minst en måned). 

 
2. Selv om eksisterende sko allerede anses å samsvare med kravene for tilgjengelighet for 

kjøp, kan World Athletics utstyrsprodusenten om å fremlegge bevis på deres 
tilgjengelighet. 

 
3. Når utstyrsprodusenten søker om godkjennelse for en ny sko, må det fremlegges 

informasjon om tilgjengelighet for friidrettskoen (hvor og hvordan de kan kjøpes) og 
bekreftelse på at skoen vil være tilgjengelig minst en måned før en aktuell konkurranse.  

 
4. Dersom den etterspurte informasjonen ikke blir gitt, vil skoen ikke bli godkjent og vil ikke 

bli inntatt på listen over godkjente sko. Den nye skoen kan ikke benyttes med mindre den 
er inntatt på listen over godkjente sko. 

 
5. Nye sko som er tilgjengelige for kjøp, vil kunne være avhengig av lagerbeholdning 

(inkludert ulike størrelser), leverandørkjeder og produksjonstid. En skoprodusent er ikke 
forpliktet til å etterfylle lageret av en friidrettsko som har blitt utsolgt. 

 
6. Dersom en ny sko ikke lenger er tilgjengelig for kjøp (f.eks. hvis den er utsolgt og venter 

etterfylling på lager, skoen er gått ut av produksjon, det er problemer med 
underleverandør som berører produksjon eller levering, etc.) kan utøvere som ønsker å 
kjøpe den nye skoen, avhengig av om den aktuelle utstyrsprodusenten kan skaffe et nytt 
lager av den nye skoen, ønske å vente på at den nye skoen kommer på lager eller å kjøpe 
en eksisterende sko eller en ny sko som er tilgjengelig for kjøp. 

 
7. World Athletics vil foreta kontroll ved å be utstyrsprodusenter om å fremlegge bevis for at 

friidrettskoen er/var tilgjengelig for kjøp. 
 
8. Dersom det fremlegges bevis for at friidrettskoen er/var tilgjengelig for kjøp, vil det ikke 

være nødvendig med ytterligere tiltak. 
 
9. Dersom det ikke fremlegges bevis vil friidrettskoen ikke være i samsvar med disse 

bestemmelsene, og  
a. friidrettskoen vil fjernes fra listen over godkjente sko; 
b. medlemsforbund/utøvere informeres om dette; og  
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c. for utøvere som har benyttet skoen vil resultatet bli markert som «ubekreftet» («UNC 
TR 5.2»). 

 
10. Dersom en utstyrsprodusent ikke er i stand til å fremlegge bevis for tilgjengeligheten av 

en ny sko, vil World Athletics kunne kalle tilbake godkjennelsen av den nye skoen inntil 
utstyrsprodusenten kan fremlegge det etterspurte beviset for at den nye skoen er 
tilgjengelig for kjøp. 

 
11. World Athletics Chief Executive Officer kan, på skriftlig forespørsel fra «the World 

Federation of the Sporting Goods Industry» midlertidig frafalle kravene i vedlegg 4 
dersom det oppstår omstendigheter utenfor sportsutstyrsindustriens rimelig kontroll, og 
som gjør at sportsutstyrsindustrien ikke er i stand til å gjøre den nye skoen tilgjengelig for 
kjøp i henhold til vedlegg 4, forutsatt at sportsutstyrsindustrien, etter World Athletics 
Chief Executive Officers skjønn, har gjort en rimelig innsats til å gjøre dette. 

 
 


