
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
Berlin vedtok end-
ringer i konkur-
ransereglene.
Startreglene og
vindgrensen for
godkjent resultat i
mangekamp er de
viktigste endringe-

ne.
Noen vil
nok sik-
kert mer-
ke seg at
man kan
la være å
ha sarg på
den rette delen av
langsiden.
Når den nye boka

foreligger
vil man se
mange stre-
ker i mar-
gen som in-
dikerer ret-
telser. Men
det meste er

redigering av teks-
ten som innebærer
få reelle endringer.

Star treglene og
vindgrensen for godkjent

mangekamp er årets
største endringer.

1 .  J a n u a r  2 0 1 0

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. Januar 2010.
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.
Teksten kan også

lastes ned fra IAAFs
internettsider.
Adressen er: http://
www.iaaf.org/ —>
Competitions —>
Technical area.

D o m m e r n y t t

Saker av interesse:
 Ny startregel: Auto-

matisk disk.
 Sargen kan fjernes på

langsidene.
 Transponder tid-

taking.
 Arrangement kan ha

egne bestemmelser.

 Personlige advarsler.

Merking av mållinjen.

 Protester.

 Nye startregler også
for mangekamp.

 Omhopps-og plasse-
ringsreglene er ny-
redigerte.

 IAAF Track and Field
Facilities Manual.

 Bestillingsinfo om
den nye håndboka.

 Sleggehåndtaket—
igjen.

D et  b l i r  ny  rege lbo k  i  2010
Det blir trykt ny
norsk bok med kon-
kurransereglene
denne gang. Boka

forventes å være
ferdig for salg i feb-
ruar og vi har forhå-
ninger om at vi kan

holde prisen ufor-
andret på kr. 50,-.

www.iaaf.org
www.iaaf.org/


I tillegg til
dagens EDM
(Electronic

Distance
Measuring) som

hovedsakling
brukes i større
stevner, åpnes
det nå for VDM

(Video Distance
Mesuring).

Første tyvstart
gir fra i år
marsjordre for
den starteren
mener er an-
svarlig.

Dersom en lø-
per hever armen eller
avbryter starten som
starteren mener er

grunnløs,
skal den-
ne gis
personlig
advarsel.
Resten
av feltet

vises grønt kort før
neste startforsøk.

Denne bestemmelsen

finner er
ansvarlig
for en tyv-
start skal
diskvalifi-
seres.

Mangekamp ”arver”
den gamle tyvstartre-
gelen fra sprint.
Hele feltet tillates nå
en tyvstart og den
neste som starteren

S i d e 2

Nå blir det automatisk diskvalifikasjon

Startregelen i mangekamp endres også
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noen form for interes-
se i saken.
Nå blir det slik at bare
de som er involvert

Hittil har det vært slik
at hvem som helst har
kunnet nedlegge en
protest, selv uten

har rett til å legge inn
protest.

S i d e 3

Protester.

tid og lignende tilfelle
som regnes

som
usportslig.

To advarse-
ler medfø-

rer dis-

kvalifisering fra hele
stevnet.
Husk derfor å varsle
stevneleder/
stevnesekretær så de
kan holde en oversikt.

Hvis man avbryter en
start uten at stateren
mener at der noen
grunn, skal utøve-
ren få en person-
lig advarsel.
Slike advarsler
kan man også
få for en oppfør-
sel eller uthaling av

Vindregelen i
mangekamp

endres slik at nå
gjelder  kun

gjennomsnittlig
vind for de

øvelser man
skal måle vind i.
Grensen er som
før +2,0 m/sek.
Den gamle regel

med +4,0 m/
sek i

enkeltøvelse
faller bort.

Banedommerne
skal rapportere

alle brudd på
reglene, f.eks i

stafett-
vekslinger,

hekkepassering
er og ”tråkk på
streken” - selv

om utøveren ikke
fullfører øvelsen.

Like
plasseringer
skal nå ikke

medføre omløp/
omhopp/

omkast, men
plasseringen

skal deles.
Unntak her for
høyde og stav

Sekundering
skal ikke lenger

tillates når
displayklokker
står på indre

bane.

Personlige advarsler
skal i Norge ikke gjel-
de for gutter og jenter
som er 14 år og yng-
re. De beholder rege-
len sin uforandret.
Merk dog at f.eks i
Sverige vil den gjelde
helt ned til de yngste.

Mesterskap og stevner kan ha egne
konkurransebestemmelser.

slått i reglene, men
betingelsen er at de
disse bestemmelsene
ikke går lenger enn
konkurransebestem-
melsene, men repre-
senterer en innskrenk-
ning.

Dette åpner for lik-

Vi har sett det i
mange år i Europacu-
pen og nå også i dens
avløser, EM for
landslag.
De har avvikende
konkurranseregler
som f.eks 4 forsøk i
teknsike øvelser.
Dette er nå også fast-

nende bestemmerlser
også i andre arrange-
ment.

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

Jeg gjentar denne fra
sist år, da jeg stadig
ser baner med utgått
merking på dette fel-
tet.
Det er nå fastslått at
merkingen skal være
som vist på tegning-

Merking av mållinjen
blir nøyaktigere satt
opp..strek og kjegler med

maksimalt 10 meter
mellomrom.
Ta vare på de fjernede

På den rette delen av
langsiden kan man nå
fjerne sargen og ers-
tatte den med hvit

Sarg kan delvis fjernes
delenes støttepunkter
og bruk dem for å få
tettere støttepunkter i
svingene. Da ligger
sargen mer stabilt.

14-åringene
skal nå hoppe

fra planke.

Aldersgrensen
for veteraner i
konkurranser
utenfor bane

heves til 40 år.
Nasjonalt tror vi

at den gamle
grensen vil

bestå.

hoppsreglene i høyde
og stav. Men den er

Lite praktisk endring i
plasserings-og om-

Omhopps– og plasseringsreglene er redigert.
helt redigert om.

Man bør
forsøke å skille

utøvere fra
samme klubb,
slik at de ikke

løper i det
samme

løpsheatet.

gate-eller andre løp,
så skal systemet

automatisk star-
tes av startsig-

nalet.
Transponder-

tidtaking har i

Det presi-
seres i reg-
lene at der-
som man
benytter
transpon-
dertidtaking i

Transpondertidtaking
to år vært mulig å
bruke til offisiell tid-
taking.
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IAAF Track and Field Facilities Manual
da også se i regelboka
at an- tall

hen-

visninger til
boka øker.

Boka har egne kapitler

0840 Oslo
Besøksadresse:

Sognsvn. 75 J

N or ges F r i - idr et t sfor bund

Sleggehåndtak—igjen.

Telefon: 21 02 90 00
Telefaks: 21 02 99 01

E-post: friidrett@friidrett.no

Vi er på Internett!
www.friidrett.no

Stoppeklokka er
”død”.

Den gode gamle
med de analoge
viserne er ikke

lenger  gyldig til
tidtaking.

Skal det anvendes
manuelle klokker,

så skal disse ha
digitalt display
som viser tiden.

Tiden skal fortsatt
avleses til neste

dårligere tidel, selv
om klokka viser to

desimaler.

Regelen er forenklet. Det
står igjen kun tverrmålet og
at håndtaket skal være
symmetrisk, samt at grepet
kan være rett eller buet.

IAAFs Track and
Field Facilities Manu-
al blir en stadig vikti-
gere bok også for
dommere. Her
samles all tek-
nisk informasjon
om baner og konst-
ruksjoner og har tid-
ligere vært uteluk-
kende ”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

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

lastes ned fra IAAFs
nettsider: http://
www.iaaf.org/ -
>competitions ->
Technical Area.

Den nye håndboka—2010-utgave

me pris
som

sist: kr.
50,-.

Neste ut-
gave for-

ventes i
2014.

Boka kan når

Boka for-
ventes fer-
dig i feb-
ruar og
vi håper
å kun-
ne hol-
de
sam-

den foreligger bestil-
les fra Norges Fri-
idrettsforbund, 0840
Oslo. Tlf.
21029000—telefax
21029901 eller e-
post: friid-
rett@friidrett.no.

mailto:friidrett@friidrett.no
www.friidrett.no
www.iaaf.org/

