Diskvalifisert etter regel xxx.x (DQ:Rxxx.xx) *
Vanligste årsaker
Rxxx.x
R162.5a
R162.5b
R162.5c
R162.8
R163.2b
R163.3a
R163.3b
R168.6a
R168.6b
R168.6c
R170.6c
R170.7
R170.19
R170.20
R200.8c
R230.7

Årsak til diskvalifisering
Avbryte start uten en gyldig grunn
Forsinke starten
Forstyrre starten
Tyvstart (ikke mangekamp)
Dytte en annen løper
Løpe utenfor sin tildelte bane
Løpe innenfor sargen/lista
Bringer benet utenfor og lavere enn hekken
Slår ned/flytter hekken med vilje
Direkte eller indirekte river eller bringer ut av stilling hekk i en annen bane
Miste stafettpinnen, så plukke den opp uten å følge reglene.
Veksle utenfor vekslingsfeltet
4x400m, 1000m stafett siste etappe: starte å løpe før vekslingsfeltet
Skifte posisjon i vekslingsfeltet etter å være stilt opp av funksjonær
Tyvstart (i mangekamp)
Diskvalifikasjon i kappgang

Sjeldnere årsaker
Rxxx.x
Årsak til diskvalifisering
R125.5
Usportslig opptreden
R142.4a
Svart på opprop i en øvelse, men ikke startet. Utelukket for resten av stevnet
R142.4b
Starter ikke etter å ha blitt kvalifisert i tidligere runde
R142.4c
Utøveren konkurrerer ikke med «bona fide»-innsats
R143.11
Konkurrer med klær, sko eller pigger som ikke følger reglene
R144.3a
Assistanse fra person som ikke deltar i samme løp eller tatt igjen med en runde
R144.3b
Assistanse via teknisk innretning i konkurranseområdet. (levende bilder, kommunikasjon)
R144.3c
Assistanse med teknologi eller utstyr som gir fordel i forhold til utstyr angitt i reglene
R144.3d
Assistanse fra mekanisk innretning som gir fordel i forhold til konkurrentene
R144.3e
Assistanse mottatt fra personell i konkurranseområdet
R144.3f
Mottatt fysisk hjelp fra en annen utøver
R145.2
Diskvalifisert for ytterligere øvelse grunnet 2 gule kort
R163.5
Løp for tidlig inn til lista når løp starter i delte baner
R163.6
Forlate løpebanen, men kommer tilbake for å fortsette
R169.7
Ikke løpe over alle vanngraver eller hindre
R169.7a
Trå ved siden av vanngrava
R169.7b
Fører benet utenfor og lavere enn hinderet
R170.6a
Løpe uten stafettpinne eller ikke bringe pinnen over mållinjen
R170.6b
Bære pinnen med hanske eller bruke et middel til å holde på pinnen
R170.9
Tilegne seg et annet lags stafettpinne under løpet
R170.10
Utøver løper flere etapper eller mere en 4 erstattere benyttet.
R170.11
Skifte ut løpere eller endre rekkefølge etter siste deadline
R170.13
Forlate tildelt bane før streken som indikerer hvor man kan gå inn
R230.7c
Ikke følge ordre om å besøke pit lane eller ikke bli der lenge nok
R230.10h
Motta drikke under konkurransen på annen måte/sted enn reglene angir (Kappgang)
R230.13
Forlate løypa eller ta en kortere vei (Kappgang)
R240.8h
Motta drikke under konkurransen på annen måte/sted enn reglene angir (Gate/Vei)
R240.10
Forlate løypa eller ta en kortere vei (Gate/Vei)
R250.9
Forlate løypa eller ta en kortere vei (Terreng)
R251.6
Forlate løypa eller ta en kortere vei (Motbakke)
R252.6
Forlate løypa eller ta en kortere vei (Trail)
* Koder i henhold til World Athletics Competiton Rules 2020. Noen avvik kan forekomme i forhold til norsk
2019-bok. Regelnumrene henviser til siste trykte norske bok.
Listen er ikke helt uttømmende.
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