
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 
Beijing vedtok 
endringer i kon-
kurransereglene. 
Svært få regler 
som har betydning 
for dømmingen ute 
på banen er end-
ret. Likevel er det 
en del endringer.  

I tillegg kommer et 
par endringer som 
ved vedtatt av IA-

AFs styre i løpet av 
perioden siden for-
rige kongress. 

 

Få nyheter fra Beij ing.  

 

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 trådde i 
kraft fra 1. novem-
ber 2015.  

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  

Saker av interesse: 

 Dommere skal ikke 

assistere utøvere. 

 Hvor forseelse er gjort 

skal merkes. 

 «Pit Stop» i kappgang 

 Avstandsmarkeringer 

i stavtilløpet. 

 Dersom en hopper 

blir hindret i sitt for-

søk. 

 Koder på resultatlista 

 Felleskonkurranser 

menn og kvinner. 

 Rykk i starten kan gi 

gult kort. 

 Ikke nytt, men ….. 

 Plukke opp stafett-

pinne. 

 Rive hekk i annen 

bane. 

 Overdommer gir dis-

plinære kort. 

 Mekaniske hjelpe-

midler 

 Lengde uten tilløp. 

 Mislykket forsøk hopp 

 Trail 

 Vindmåler: Overdom-

mers ansvar. 

 Sikkerhetsansvarlig 

Nr. 8. 

Alle dommere skal 
være nøytrale. Etter 
nye regler skal man 
ikke veilede noen 
under konkurranser, 
da dette kan medfø-

re diskvalifikasjon.. 
Gjelder også veiled-
ning om treff på 
planke, også under 
innløping. 

D om mer e  ska l  i k ke  a ss i s te r e  



Banedommer skal 
merke stedet for en 

forseelse. Han kan 
gjøre det på banen, på 

S i d e  2  

Hvor forseelse er gjort skal merkes 

D o m m e r n y t t  

Et lag kan ikke 

plukke opp en 

mistet 

stafettpinne som 

tilhører et annet 

stafettlag. 

Laget skal i så fall 

diskvalifiseres. 

Laget som mistet 

stafettpinnen skal 

ikke straffes med 

mindre de har 

oppnådd en 

fordel. 

Hvis en 

hekkeløper river 
en hekk eller 

vesentlig 
deplasserer en 
hekk som står i 

en annen 
løpebane, så 
skal løperen 

diskvalifiseres. 

 

papir eller elektro-
nisk. 

Dersom en hopper blir hindret i sitt forsøk 

Forsøket skal tas som 
det neste hoppet og 
overdommer bestem-
mer hvor lang tid 

Overdommer kan til-
stå en hopper som har 
blitt hindret et nytt 
forsøk.  

hopperen har for å 
utføre dette hoppet. 

kappgjegeren må 
stoppe en forutbe-
stemt tid. 

Kappgjengermiljøet i 
Norge vil prøve ut 
dette i løpet av 2016. 

I kappgang kan man 
nå anvende «pit stop» 
som straff i stedet for 
diskvalifikasjon. 

Man bruker et egnet 
sted i løypa hvor 

«Pit stop» i kappgang. 

meter fra 2,5 meter til 
5 meter fra 0-linjen. 

Likeledes skal det 

Arrangøren skal sørge 
for at stavtilløpet  
merkes for hver halve 

Avstandsmarkeringer i stavtilløpet. 
merkes for hver meter 
mellom 5 meter og 18 
meter. 

En overdommer 

kan utdele rødt 

kort til en utøver 

uten at noe gult 

kort er gitt som 

varsel. 



Trail er en ny 

kategori øvelse. 

Det er NM i Trail 

ultraløp fra 

2017.  Lik gamle 

dagers skogsløp, 

men med 

fellesstart. 

rekt? 

Spesiell akt må tas 
når uerfarne hjelpere 
foretar selve skriving-
en, som ofte er tilfelle 

Resultatlister skal 
kvalitetssikres. Er den 
korrekt fylt ut og er 
riktig? 

Er rekkefølgen kor-

Ikke nytt, men ……. 

Man kan imidlertid 
bli tildelt et gult dis-
plinært kort for å hale 
ut tiden. 

Rykk i starten gir ikke 
tyvstart med mindre 
man forlater bakken 
med hender eller føt-
ter. 

S i d e  3  

Rykk i starten kan gi gult kort. 

Reglene fastslår nå hvilke tegn/koder som skal brukes på resultatlister 
og dommerprotokoller. 

Mekaniske 

hjelpemidler 

kan bare nrukes 

om det kan 

godtgjøres at 

det ikke gir 

fordeler  i i 

forhold til de 

som ikke bruker 

dette 

hjelpemiddel. 

Koder på resultatlista 

under større stevner 
og i Norgesmester-
skap og Ungdoms-
mesterskap. 

resultatliste, men 
kjønn skal indikeres 
for hver utøver. I løp 
på kortere distanser 
enn 5000 meter vil 
ikke resultatene være 
gyldige i internasjonal  

I tekniske øvelser kan 
begge kjønn konkur-
rere i samme konkur-
ransen, men det skal 
føres separate resul-
tatlister. 

I løp skal det føres en 

Felleskonkurranse menn og kvinner 

sammenheng. 

Det tillates ikke under 
noen omstendighet at 
en utøvers assisteres 
med fart av en utøver 
av det annet kjønn. 

Lengde uten 

tilløp kan også 

gjøres i 

sandgrop. 

Det er et 
mislykket 

forsøk om en 
hopper berører 

lista eller 

stativet uten å 

hoppe. 

Det er 

overdommernes 

oppgave å 

sjekke at 

vindmålere er 

korrekt plassert. 

 

DNS Startet ikke 

DNF Fullførte ikke 

NM Ikke resultat (Teknisk) 

DQ:Rxxx.x Diskvalifisert etter regel 

O Gyldig forsøk (høyde/stav) 

X Ugyldig forsøk (teknisk) 

- Stått over 

r Trukket seg 

> Kappgang—manglende knes-
trekk 

~ Kappgang—manglende mark-
kontakt 

YC Gult kort 



IAAF Track and Field Facilities Manual 
at antall henvisninger 
til boka øker. 

Boka 
har 
egne 
ka-

pitler for 
utendørsbaner, 

innendørsbaner og 

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 

Alle arrangement 

skal oppnevne en 

sikkerhets-

ansvarlig og denne 

har ansvar for 

sikkerheten både 

til deltakere, 

funksjonærer og 

publikum. 

Det skal legges 

spesiell vekt på 

prosedyrer  rundt 

kast og tilstanden 

til kastbur.  

Den sikkerhets-

ansvarlige har 

fullmakt til å 

stoppe 

konkurranser om 

han mener at 

sikkerheten ikke er 

god nok. 

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

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 
over i denne. Man kan 
da også se i regelboka 

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 lastes 
ned fra IAAFs netts-
ider: 
www.iaaf.org/ -
>competitions -> 

Technical Area. Bo-
ka er i to deler. 

Håndboka—2014-utgave 

friidrett@friidrett.no.  

Neste bok blir først 
trykket i 2018. 

Boka selges fra for-
bundskontoret og kos-
ter kr. 50,- + porto. 
Boka kan bestilles fra 
Norges Friidrettsfor-
bund, 0840 Oslo. Tlf. 
21029000—telefax 
21029901 eller e-post: 

Disiplinære gule og 

røde kort som 

tildeles under 

stevnet, må 

snarest meldes til 

sekretariatet og 

øvrige 

overdommere, da 

samme utøver kan 

bli tildelt er til. 

Internasjonal håndbok. 


