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Nye «trå på streken»-regler fra 1. november 2021
1. Innledning
World Athletics har gitt nye regler som gir en begrenset adgang for utøvere i løpsøvelser til å
«trå på streken» i svingen uten å bli diskvalifisert. De nye bestemmelsene – som er inntatt i
TR 17 (regel 163) – i trer i kraft 1. november 2021.

2. Løp i delte baner
I løp i delte baner kan en utøver trå på streken til venstre i banen én gang uten å bli
diskvalifisert. Utøveren kan også ha en del av foten innenfor streken, men en del av foten må
berøre streken. Dersom hele foten er innenfor streken, uten å berøre denne, skal han
diskvalifiseres.
Utøveren i bane 1 kan trå på sargen én gang uten å bli diskvalifisert, men dersom han trår
innenfor sargen skal han diskvalifiseres.
En utøver kan bare trå på streken (eller sargen) én gang i alle runder i samme øvelse. Det
betyr at en utøver som trår på streken to ganger i forsøksheatet skal diskvalifiseres. Det
samme gjelder dersom han trår på streken en gang i forsøket og en ytterligere gang i finalen.
Utøveren tar altså med seg «tråkk på streken» til senere runder i samme øvelse, men ikke til
andre øvelser. For eksempel kan en utøver som trår på streken én gang på 200m også trå én
gang på streken i 400m uten å bli diskvalifisert.

3. Løp som ikke løpes i delte baner
I løp som ikke løpes i delte baner kan en utøver – i motsetning til utøver i bane 1 i løp i delte
baner – trå en gang innenfor sargen uten å bli diskvalifisert.
Ellers gjelder de samme reglene som i løp i delte baner om at utøveren bare kan trå på streken
en gang i løpet av alle runder i samme øvelse.
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4. Løp som dels løpes i delte baner og dels ikke i delte baner
For slike løp, som f.eks. 800m, gjelder reglene for henholdsvis løp i delte baner og løp som
ikke løpes i delte baner for de respektive delene av løpet. En konsekvens av dette er at utøver i
bane 1 vil kunne trå på, men ikke innenfor sargen i første sving (som løpes i delte baner), men
innenfor sargen i de neste svingene (som ikke løpes i delte baner).

5. Stafett
For stafett gjelder de samme reglene som ovenfor, men da for hele laget. Det betyr at f.eks.
ved 4 x 100m stafett så vil det bare være en utøver på laget som kan trå på streken (eller
sargen) en gang i løpet av alle rundene i øvelsen. Dersom samme utøver, eller en annen utøver
på laget, trår innenfor streken i samme eller en senere runde, skal laget diskvalifiseres.
For stafetter som går dels i delte baner og dels ikke i delte baner, som f.eks. 4 x 400m stafett,
så gjelder reglene for henholdsvis løp i delte baner og løp som ikke løpes i delte baner for de
respektive delene av stafetten.

6. Registrering i startlister og resultatlister
Ettersom utøvere (og stafettlag) tar med seg «tråkk på streken» til senere runder, må alle
overtredelser av banen registreres i konkurransens data system og vises i startlistene og
resultatlisten.
Vedlegg:

Norsk oversettelse av regel 163 (TR 17) pr. 1. november 2021, hvor «trå på
streken»-reglene er inntatt i regel 163.4.
***
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