
I k ra f t t red en  av  de  nye  reg le n e 

Kongressen i for-

bindelse med siste 

års VM i friidrett i 

Moskva vedtok 

endringer i kon-

kurransereglene. 

Svært få regler 

som har betydning 

for dømmingen ute 

på banen er end-

ret. Likevel er det 

en del end-

ringer og 

ikke minst 

om-

redigeringer. 

Endringene 

fra IAAF-

kongressene i 

Daegu i 2011 og 

Moskva i 2013 vil 

være med i den nye 

boka. Her er også 

tatt med de end-

ringene som ble 

bestemt på friid-

rettsttingene i 2011 

og 2013.  

 

Få nyheter fra Moskva.  
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N O R G E S  F R I I D R E T T S F O R B U N D  

De nye konkurran-
sereglene trer i kraft 
fra 1. november 

2013.  

For de som ønsker 
seg den engelske 

utgaven av reglene, 
så vil de kunne kjø-
pe denne ved å be-
stille den over inter-
nett på 

www.iaaf.org. 

 

D o m m e r n y t t  

D et  b l i r  ny  rege lbo k  i  2014  

Ny og ajourført bok 
blir trykt dette året. 
Manus er allerede 
levert til trykkeriet 
og det forventes at 

den er klar om ikke 
lang tid. Boka er 
oppdatert både med 
endrede konkurran-
seregler og vedtak 

fra Friidrettstinget. 
Boka kan kjøpes for 
kr. 50,-  + pluss por-
to fra forbundskon-

toret. 

Saker av interesse: 

 Rykk eller annen bev-

gelse ved start. 

 Bruk av startnummer i 

stevner. 

 Løp under protest. 

 Dytting/hindring. 

 Assistanse—bruk av 

foto eller video. 

 Merking av mållinjen 

 Fotofinish 

 X, O og — 

 Funksjonshemmede 

utøvere. 

 Gruppestart 600 me-

ter. 

 Resultater fra mikse-

de løp. 

 Transponderee. 

 Lengde uten tilløp 

 Løper som har brutt. 

 Hansker i stav. 

 Akselerasjonsfelt på 

1000 meter stafett. 

 Trestegplanker. 

 Støtdempede 
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Det fastslås nå at be-
vegelse/rykk starten 
ved liggende start 
ikke skal 
betraktes 
som tyvs-
tart dersom 
dette ikke 
medfører at 

utøveren mis-
ter kontakt 
med startblok-
ken eller under-

laget. 

Starteren kan 
imidlertid bedøm-
me dette disiplinært å 

gi et helgult kort. To 
sli- ke kort skal gi 

et rødt 
kort og 
bort-

visning fra 

stevnet. 

S i d e  2  

Rykk eller annen bevegelse ved start. 

D o m m e r n y t t  

Funksjons-

hemmede utøvere 

som deltar i 

vanlige åpne 

konkurranser, kan 

bruke 

hjelpemidler som 

er nødvendig. Det 

er overdommer 

skal bedømme om 

det er nødvendig. 

Utstyret skal ikke 

gi fordeler som 

konkurrentene 

ikke har. 

Det er ingen ting i 

veien for å bruke 

gruppestart på 

600 meter.  

Man kan 

imidlertid ikke 

bruke 

startstrekene for 

200 meter, da 

dette vil gi feil 

løpsdistanse. 

Dersom det 

arrangeres løp 

hvor begge kjønn 

deltar, så skal 

det likevel føres 

separate 

resultatlister. 

Ved stående start skal 
starteren bedømme 
om bevegelse er med 

hensikt eller 
ikke. 
Mener 

han at det 
ikke er 

med hen-

sikt, skal 
han kalle lø-

perne og starte 
prosedyren på 

nytt helt fra be-

gynnelsen. 

Dytting/hindring 

finnes) dersom utøve-
re har blitt dyttet eller  

alvorlig hindret. 

Det understrekes 

Overdommer kan be-
stemme at en utøver 
går videre til neste 
runde (dersom slik 

imidlertid at det må 
være en vesentlig 

hindring. 

lertid skal det brukes 
to startnummre i NM 
og UM (høyde og 
stav unntatt) og alltid 
i kappgangkonkurran-

ser. 

Under nasjonale for-
hold kan det tillates ut 
utøverne bruker bare 
et startnummer, som i 
så fall skal være på 
brystet. (Unntak for 
høyde og stav). Imid-

Bruk av startnummer i stevner. 

ner starten kunne 

være tvilsom. 

Man får aldri løpe un-

Overdommer skal til-
late løp under protest 
bare dersom han me-

Løp under protest 

der protest om start-
kontrollapparat viser 

tyvstart. 

Øvelsesutvalget 

for jenter og 

gutter har noen 

endringer som 

gjelder fra 2014. 



Ved løp på delte 

baner hvor det er 

færre deltakere 

enn tilgjengelige 

baner, skal som 

hovedregel indre 

bane ikke 

brukes. 
det protokollen skal 
brukes kun X, O eller 

—, foruten resul-

tat. I tillegg kom-
mer spesielle 
kommentarer 
som DNF (did 
not finish/brutt), 

DNS (did not 

Det har nå kommet i 
konkurransereglene at 

X, O og — 
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utMålkameraer som 
brukes på bane skal 
kunne ta 1000 bilder 
pr sekund. For løp 

enfor bane, såp holder 
det med 100 bilder pr. 

sekund. 

S i d e  3  

Fotofinish. 

opp kan ikke bevege 
seg inn i konkurranse-

området. 

Man kan ikke overlate 
avspillingsutstyr 
for dette til utøver 
under konkurran-

sen. 

Dette er å betrakte 
som assistanse og 
kan medføre dis-

kvalifikasjon. 

Man kan ta opp bilder 
eller video av utøve-
ren under 
konkurra-
sen og vise 
dette til ut-

øveren. 

Utøveren 
kan imid-
lertid ikke 
forlate kon-
kurranse-
området og 
den som tar 

Transpondere 

(brikker) kan 

brukes  til hjelp 

ved målgang. I 

løp utenfor bane 

kan de brukes til 

tidtaking, men 

ikke på bane. 

Frontkamera 

kan også med 

fordel brukes 

Assistanse—bruk av foto eller video 

start/startet ikke), NM 
(no mark/intet resul-
tat) og DQ:Rxxx.x 
(diskvalifikasjon) 
hvor Rxxx.x er den 
regel utøveren er dis-

kvalifisert etter.  

Det svarte merket er 2 
cm dypt og altså dek-
ke banestrekens 5 cm 
bredde. 
Bakgrunnen er at det-
te gjør at målkameraet 
blir nøyaktigere satt 

opp.. 

Den tåler å gjentas, da 
jeg stadig ser baner 
med utgått merking 
på dette feltet. 
Det er fastslått at mer-
kingen skal være som 

vist på tegningen. 

Merking av mållinjen 

Lengde uten 

tilløp kan også 

gjøres i 

sandgrop. 

En løper som har 

forlatt 

løpebanen skal 

betraktes å ha 

brutt løpet og 

kan ikke 

gjenoppta det. 

Det skal være 

akselerasjons-

felt på 2. 

veksling på 

1000 meter 

stafett. 

Hansker er 

lovlig i stav. 



IAAF Track and Field Facilities Manual 
over i denne. Man kan 
da også se i regel-

boka at 
antall 
hen-

visninger 
til boka øker. 

Boka har egne kapitler 

0840 Oslo 

Besøksadresse: 

Sognsvn. 75 J 

N or ges Fr i idr et t sfor bund  

Telefon: 21 02 90 00 

Telefaks: 21 02 99 01 

E-post: friidrett@friidrett.no 

Vi er på Internett! 

www.friidrett.no 

Man kan tape 

planker for bruk i 

tresteg dersom 

planker ikke er lagt 

ned der man 

trenger dem. Man 

kan ha flere slike i 

samme 

konkurranse, men 

bør merke, f.eks 

med en kjegle, 

hvilken ”planke” 

neste utøvere skal 

bruke. 

Det bør klargjøres 

før konkurransen 

om tapen er 

satstsetdet eller 

om utøveren skal 

satse før tapen. 

À jour internasjonal hånd-
bok kan kjøpes fra IAAFs 
nettsider eller lastes ned 

gratis derfra. 

For nedlasting gå til 

www.iaaf.org   

IAAFs Track and 
Field Facilities Ma-
nual blir en stadig vik-
tigere bok også for 
dommere. Her 
samles all tek-
nisk informa-
sjon om baner og 
konstruksjoner og 

har tidligere vært 
utelukkende 
”bibelen” for de som 
bygger baner. 
Boka er fremdeles 
nødvendig for de som 
bygger, men i økende 
grad blir de tekniske 
spesifikasjonene flyt-
tet fra regelboka og 

for utendørsbaner, 
innendørsbaner og 
vedlikehold. Her står 
det også om lysfor-
hold og tabeller for 
plasseringer av alle 
banens streker. Også 
spesifikasjonene på 
kastbur skal nå flyt-

tes over. 
Ny utgave kom i 
2008 og kan bestil-
les fra IAAF for 

USD 100 eller las-
tes ned fra IAAFs 
nettsider: http://
www.iaaf.org/ -
>competitions -> 
Technical Area. Bo-

Håndboka—2014-utgave 
21029901 

el- ler e-
Boka selges fra for-
bundskontoret og kos-
ter kr. 50,- + porto. 
Boka kan bestilles fra 
Norges Friidrettsfor-
bund, 0840 Oslo. Tlf. 
21029000—telefax 

post: friid-

rett@friidrett.no.  

Neste bok blir først 

trykket i 2018. 

Utøverne tillates å 

bruke 

stotdempende 

materiale rundt 

stavkassa. 

Utøveren må selv 

installere og fjerne 

dette etter hvert 

hopp. 

Tiden dette tar går 

utøverens hopptid. 

Internasjonal håndbok. 


