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Endringer i konkurransereglene fra 1. november 2015 

1. Innledning 

Friidrettens håndbok (revidert utgave 2014) inneholder en norsk oversettelse av IAAF 

Competition Rules 2014-2015. 

IAAF Competition Rules 2016-2017, som omfatter endringer i konkurransereglene som 

gjelder fra 1. november 2015, vil ikke bli trykket opp i norsk oversettelse. 

Dette skriv gir en norsk oversettelse av disse endringene i konkurransereglene.  

IAAF Competition Rules 2016-2017 kan bestilles fra IAAF og kan lastes ned fra 

www.iaaf.org. 

2. De viktigste endringene 

Det presiseres i merknader til regel 125.5 og regel 144.2 at overdommer kan utelukke en 

utøver direkte uten at det tidligere er gitt advarsel. 

I regel 132 nr. 4 gis standardiserte forkortelser og symboler til bruk i startlister og 

resultatlister. 

Regel 136, regel 163.10 og regel 184.11 pålegger overdommer i løp og hopp å kontrollere at 

vindmåler er satt opp korrekt. 

Merknad til regel 142.3 innebærer at en utøver i lengde, tresteg og kast ikke kan gis tillatelse 

til å hoppe eller kaste i en annen rekkefølge i siste omgang enn den oppsatte hopp- eller 

kastrekkefølgen. 

Ny regel 144.3.e fastslår at ulike former for assistanse fra stevnefunksjonærer som ikke er en 

del av deres oppgaver under konkurransen, er ulovlig. Dette gjelder for eksempel påvisning av 

stedet hvor utøveren satser i lengde, med mindre dette skjer for å påvise ugyldig hopp. 

Etter ny regel i 180.3.c bør arrangøren sette opp avstandsmarkeringer i stavtilløpet. 

Etter ny regel 182.1.c vil det være ugyldig forsøk i høyde dersom utøveren berører 

høydelisten eller den vertikale delen av høydestativet under tilløpet, uten å hoppe. 

Regel 215 om seeding, trekking og forsøkskonkurranser ved innendørskonkurranser etter mal 

for utendørskonkurranser i regel 166. Reglene er uforandret fra Competition Rules 2014-

2015, men er ikke inntatt i Friidrettens håndbok (revidert utgave 2014). 

Ny regel 230.7.c om «Pit Lane» i kappgang, hvor utøveren etter tre røde kort skal gå til «Pit 

Lane» og forbli der i den tiden som er fastsatt i konkurransereglementet for den aktuelle 

konkurransen. Dersom utøveren får et ytterligere rødt kort i tillegg til de tre røde kortene han 

har fra tidligere, skal diskvalifiseres. Det samme gjelder dersom utøveren unnlater å gå til «Pit 

Lane» når han får beskjed om dette eller forlater «Pit Lane» før den fastsatte tiden er utløpt. 

3. Endrede regler 

Regel 22 Startberettigelse for nasjonale og internasjonale stevner 

Ny bokstav f): 

http://www.iaaf.org/
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Som er suspendert eller utelukket av den Etiske kommisjon for brudd på de Etiske 

Regler. 

Endret tidligere bokstav f), nå bokstav g): 

Som er erklært ikke startberettiget i henhold til regel 23. 

Regel 23 Ikke startberettigede utøvere 

Ny bestemmelse: 

Personer som kan erklæres ikke startberettiget 

Utøvere, støttepersonell og andre personer: 

a) som med viten og vilje deltar i en konkurranse hvor det også deltar suspenderte 

eller ikke startberettigede utøvere, eller som finner sted i landet til en suspendert 

medlemsstat. Dette gjelder likevel ikke for veteranstevner (i henhold til regel141); 

b) som deltar i konkurranser som ikke er approbert etter regel 2 (Approbasjon av 

friidrettskonkurranser); 

c) som bryter regel 4 (Krav for å kunne delta i internasjonale konkurranser) eller 

bestemmelser gitt i medhold av denne regelen; 

d) som bryter regel 5 (Statsborgerskap og bytte av statsborgerskap) eller 

bestemmelser gitt i medhold av denne regelen; 

e) som bryter regel 6 (Utbetaling til utøvere) eller bestemmelser gitt i medhold av 

denne regelen; 

f) som bryter regel 7 (Utøverrepresentanter) eller bestemmelser gitt i medhold av 

denne regelen; 

g) som bryter regel 8 (Reklame på konkurransearenaen) eller bestemmelser gitt i 

medhold av denne regelen; 

kan bli erklært ikke startberettigede etter denne bestemmelsen. 

Regel 120 Stevnefunksjonærer 

Tilføyelse: 

 En eller flere overdommere for video 

Endring|: 

 En leder for elektronisk lengdemåling og et tilstrekkelig antall medhjelpere 

Regel 125 Overdommere 

Endret nr. 1: 

Særskilte overdommere skal oppnevnes for opprop, for løp, for hopp og for kast, for 

mangekamp og for øvelser som arrangeres utenfor banen. I tillegg skal det oppnevnes 

en eller flere overdommere for video hvor dette er påkrevet. 

Overdommer for løp har ikke myndighet over løp som eventuelt måtte ligge under 

overdommer for løp utenfor bane. 
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Overdommer for video bør utføre sine oppgaver fra et videokontrollrom, og bør ha 

kommunikasjon med øvrige overdommere. 

Endret nr. 2 fjerde avsnitt: 

Hvis overdommer med ansvar for starten, ikke er enig i avgjørelser tatt av 

starterteamet, har han myndighet til å avgjøre alle spørsmål i forbindelse med starten. 

Unntatt er en klar tyvstart fastslått av et IAAF godkjent startkontrollapparat dersom 

ikke overdommer fastslår at informasjon gitt av apparat er åpenbart feilaktig. 

Ny merknad til nr. 2: 

I forhold til regel 125 nr. 2 og tilhørende bestemmelser, herunder 

reklamebestemmelsene, anses seiersseremonien avsluttet når alle direkte tilknyttede 

aktiviteter (inklusive fotografering, æresrunder og kontakt med publikum etc.) er 

gjennomført. 

Nye merknader til nr. 5: 

Merknad 1: Overdommer kan når omstendighetene gir grunn til dette, utelukke en 

utøver uten at det tidligere er gitt advarsel (se også regel 144.2) 

Merknad 2: Dersom overdommer er kjent med at en utøver tidligere har fått 

advarsel, skal overdommer ved utelukkelse av en utøver vise gult kort 

og umiddelbart deretter rødt kort. 

Merknad 3: Dersom overdommer gir en utøver et gult kort uten å være kjent med at 

utøveren tidligere har fått advarsel skal dette, så snart forholdet blir 

kjent, få samme konsekvens som om det gule kortet hadde blitt gitt 

sammen med et rødt kort. Overdommer skal straks informere utøveren 

eller hans lag om utelukkelsen. 

Regel 127 Banedommere 

Endret merknad 1 til nr. 4: 

Merknad 1: Når en banedommer ser at en løper har løpt i en bane som ikke er hans 

egen, eller at en stafettveksling har foregått utenfor vekslingsfeltet, skal 

han straks merke av på banen det sted hvor uregelmessigheten fant sted, 

eller foreta en tilsvarende notering på papir eller elektronisk. 

Regel 132 Stevnesekretær 

Ny nr. 4: 

Følgende standard forkortelser og symboler bør benyttes i startlister og resultatlister: 

DNS – startet ikke (Did not start) 

DNF – fullførte ikke (Did not finish) 

NM – uten gyldig resultat i tekniske øvelser (No valid trial recorded) 

DQ – diskvalifisert (Disqualified) 
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«O – gyldig forsøk i høyde og stav 

«X» – ikke gyldig forsøk i teknisk øvelse 

«-» – stått over forsøk i tekniske øvelser 

r – trukket seg fra videre konkurranse (Retired from competition) 

Q – kvalifisert for neste runde i løp etter oppnådd plassering 

q – kvalifisert for neste runde i løp etter tid 

Q – kvalifisert for neste runde i teknisk øvelse etter oppnådd krav 

q – kvalifisert for neste runde i teknisk øvelse utfyllende antall 

qR – kvalifisert for neste runde etter overdommers avgjørelse 

qJ – kvalifisert for neste runde etter juryens avgjørelse 

«˃» gitt advarsel i kappgang for ikke strukket kne 

«~» – gitt advarsel i kappgang for manglende bakkekontakt 

YC – tildelt gult kort (Yellow Card) 

YRC – tildelt et nytt gult kort (Second Yellow Card) 

RC – tildelt rødt kort (Red Card) 

Regel 136 Vindmålerdommer 

Endret regel (ved at overdommer har ansvaret for korrekt oppsett av vindmåler, se regel 

163.10 og regel 184.11). 

Regel 137 Måledommer (elektronisk) 

Endret innledning: 

En leder for elektronisk lengdemåling og et tilstrekkelig antall medhjelpere skal 

oppnevnes (…) 

Regel 141 Aldersinndeling og kjønnskategorier 

Endret nr. 1: 

Følgende aldersgrupper gjelder i IAAFs konkurranser: 

Under 18 (U18) gutter og jenter: Utøvere som er 16 eller 17 år pr. 31 desember i 

konkurranseåret. 

Under 20 (U20) menn og kvinner: Utøvere som er18 eller 19 år pr. 31. desember i 

konkurranseåret. 

Veteraner: Utøvere som har nådd sin 35. fødselsdag. 

Ny merknad: 

Merknad: Se regel 22.2 om sanksjoner for ikke å overholde regel 141. 
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Regel 142 Påmeldinger 

Ny merknad til nr. 3: 

Merknad: I øvelser med mer enn tre omganger skal overdommer ikke tillate en 

utøver å gjøre forsøk i en annen rekkefølge enn den som gjaldt før 

øvelsen startet, men kan gi slik tillatelse i tidligere omganger. 

 

Regel 143 Drakt, sko og startnummer 

Ny merknad til nr. 4 (Dimensjoner på piggene): 

Merknad: Underlaget må være tilpasset for at pigger etter denne regelen skal 

kunne tillates. 

Ny nr. 11: 

Hvis en utøver ikke følger denne regelen og: 

a) motsetter seg tilrettevisning fra overdommer; eller 

b) deltar i konkurransen, 

skal diskvalifiseres. 

Regel 144 Assistanse til utøvere 

Tidligere regel 144.1 (Kunngjøring av rundetider) er flyttet til regel 163.14. 

Tidligere regel 144.6 (Forfriskninger) er flyttet til regel 163.15. 

Tidligere regel 144.4.b er flyttet til regel 144.1.a. 

Ny regel 144.1.b: 

En utøver skal straks avstå fra videre konkurranse dersom det gis beskjed om dette fra 

Medisinsk delegat eller medisinsk personell oppnevnt av arrangøren. 

Ny merknad til nr. 2: 

Merknad: Ved forhold som omfattes av regel 144.3.a kan det gis diskvalifikasjon 

uten advarsel. 

Tilføyelser til nr. 3 (ulovlig assistanse): 

d) bruk av mekanisk hjelpemiddel, unntatt når utøveren kan sannsynliggjøre at 

slik bruk ikke gir han en generell fordel i forhold til en utøver som ikke bruker 

et slikt mekanisk hjelpemiddel. 

e) råd eller annen bistand til fra en stevnefunksjonær som ikke gis i tilknytning til 

stevnefunksjonærens oppgaver i konkurransen (for eksempel som råd fra 

trener, påvisning av hvor satsen ble tatt i hopp bortsett fra ved ugyldige 

horisontale hopp, avstand i tid eller distanse mellom løpere, etc.)  

Regel 145 Diskvalifikasjon 

Endret nr. 2: 
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(…) Diskvalifikasjon på bakgrunn av usportslig eller upassende oppførsel eller etter 

regel 162.5 gir overdommeren rett til å vurdere diskvalifikasjon fra resten av stevnet, 

inkludert mangekamp. 

Regel 146 Protester og appeller 

Endret merknad til nr. 7 (feilplassert som merknad til nr. 6): 

Merknad: Overdommeren skal når han har tatt sin beslutning til en protest 

umiddelbart varsle sekretariatet (TIC) om tidspunktet for beslutningen. 

Dersom overdommeren ikke hadde mulighet til å kommunisere med 

den som la inn protesten, skal tiden løpe fra det tidspunkt beslutningen 

eller det endrede resultatet slås opp i sekretariatet (TIC).  

Regel 147 Felleskonkurranser for menn og kvinner 

Endret merknader: 

Merknad 1: I felleskonkurranser i tekniske øvelser skal det benyttes separate 

resultatlister for hvert kjønn. I løpsøvelser skal utøvernes kjønn fremgå 

av resultatlisten. 

Merknad 2: Felleskonkurranser i løpsøvelser på bane tillates bare dersom det er for 

få deltakere av ett eller begge kjønn til å forsvare adskilte løp. 

Merknad 3: Felleskonkurranser på bane skal uansett ikke gjennomføres på en måte 

som gir utøvere av ett kjønn mulighet for å bli trukket eller assistert av 

utøvere av motsatt kjønn. 

Regel 160 Måling av løpebaner 

Endret nr. 1: 

(…) Banens innside skal være markert med en sarg av passende materiale mellom 50 

og 65 mm høy og mellom 50 og 250 mm bred. (…) 

Endret nr. 6: 

Den største tillatte helning på tvers av løpebanen er 1:100 (1%) med mindre det 

foreligger spesielle omstendigheter som forsvarer at IAAF samtykker til et unntak, 

(…)  

Regel 162 Starten 

Tilføyet merknad 2 til nr. 1 (tidligere merknad er merknad 1): 

Merknad 2: Startstreken på 1500 m, og hvilken som helst annen kurvet startlinje, 

kan forlenges fra utsiden av løpebanen i svingen så langt som det er 

syntetisk dekke. 

Endret nr. 2 annet avsnitt: 

Alle løp skal normalt startes ved at starteren avfyrer et skudd opp i luften. 

Endret henvisning i nr. 7 annet avsnitt: 
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For mangekamp se regel 200.8.c.  

Regel 163 Konkurransen – Løp  

Tilføyet ny siste setning i nr. 5: 

Hvis en utøver bryter denne regelen skal han, eventuelt hans stafettlag, diskvalifiseres. 

Tilføyet ny første setning i nr. 10: 

Overdommer løp skal forsikre seg om at vindmåleren for løpsøvelser er plassert på 

langsiden, ved bane 1, 50 m fra målstreken. 

Regel 165 Tidtaking 

Endret henvisning i nr. 8: 

(…) (For mangekamp se regel 200.8.b). (…) 

Tilføyet ny siste setning i nr. 15: 

Tilsvarende sorte merker kan plasseres på hver side av krysset mellom en 

løpebanelinje og målstreken for å lette avlesning. 

Tilføyet ny annen og tredje setning i nr. 17: 

I tillegg skal tidtakersystemet fremskaffe en tabellarisk oversikt som viser tiden eller 

andre resultater for utøveren. Senere endringer i automatisk fastsatte tider og manuelt 

fastsatte tider (slik som start og sluttid), skal fremgå automatisk av tidtakersystemet i 

tidsanvisningen for det utskrevne bildet og i den tabellariske oversikten.  

Regel 166 Seeding, trekning og forsøkskonkurranser 

Tidligere regel 166.5 er flyttet til regel 166.7. 

Tidligere regel 166.6 er flyttet til regel 166.8. 

Tidligere regel 166.7 er flyttet til regel 166.9. 

Tidligere regel 166.8 er flyttet til regel 166.5. 

Ny nr. 6: 

Dersom det er bestemt at konkurransen skal gjennomføres uten runder og finaler, skal 

reglementet for konkurransen vise håndteringen av alle relevante hensyn, inkludert 

seeding, trekking av baner og hvordan de endelige resultatene skal avgjøres. 

Endret ny nr. 8 første avsnitt: 

I alle forsøk skal, med mindre noe annet fremgår av tabellen i regel 166.2, minst de to 

beste i hvert innledende heat gå videre, og det anbefales at om mulig skal minst de tre 

beste gå videre. 

Regel 168 Hekkeløp 

Endret nr. 2 første setning: 
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Hekkene skal lages av metall eller annet passende materiale med en topplist av tre 

eller annet passende materiale, som ikke skal være av metall. 

Endret nr. 6: 

Alle hekkeløp skal gå i delte baner og utøverne skal passere over alle hekker og holde 

sine baner løpet ut, med unntak som nevnt i regel 163.4. En utøver skal også bli 

diskvalifisert dersom han direkte eller indirekte velter eller markant flytter en hekk i en 

annen bane. 

Regel 170 Stafettløp 

Tilføyet lang «medley» stafett i nr. 1: 

1200 m-400 m-800 m-1600 m 

Nr. 6 er inndelt i bokstav a) til c), og bokstav a) er endret til: 

Stafettpinne skal benyttes i alle stafettøvelser som avvikles på et stadion, og 

stafettpinnen må bæres i hånden under hele løpet. I det minste i konkurranser under 

regel 1.1 (a), (b), (c) og (f) skal stafettpinnene være nummererte og av forskjellig 

farge, og kan inneholde en transponder for tidtaking. 

Merknad: Hvis mulig bør fordelingen av farge på stafettpinnene på de enkelte 

løpebaner eller stafettlagets startposisjon fremgå av startlisten. 

Endret nr. 8 siste setning: 

Hvis en utøver hindrer en utøver på et annet lag ved å løpe ut av den posisjon eller den 

banen vedkommende hadde på slutten av sin etappe, gjelder regel 163.2. 

Endret nr. 9: 

Hvis en utøver under løpet tar eller tar opp stafettpinnen til et annet lag, skal hans lag 

diskvalifiseres. Det andre laget skal ikke straffes med mindre det oppnår en fordel ved 

dette. 

Tilføyet ny nest siste setning i nr. 11: 

Laget skal konkurrere med de oppgitte navn i oppgitt rekkefølge. 

Endret nr. 17: 

Lang «medley» stafett og 4x1500 m skal løpes uten bruk av delte baner. 

Endret nr. 19: 

På siste veksling i 1000 m stafett og på alle vekslingene i 4x400 m, 4x800 m, lang 

«medley stafett og 4x1500 m kan løperne ikke starte utenfor vekslingsfeltet. Dersom 

en utøver ikke overholder dette, skal laget hans diskvalifiseres. 

Regel 180 Tekniske øvelser – generelle regler 

Ny merknad til nr. 3.b: 

Merknad: Kontrollmerke kan bare bestå av en del. 
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Ny nr. 3.c: 

I stav bør arrangøren plassere passende og sikre avstandsmarkeringer ved siden av 

tilløpet med 0,5 m avstand mellom 2,5 m og 5 m fra 0-streken, og deretter hver meter 

fra 5 m til 18 m. 

Endret siste setning i nr. 12: 

I OL, VM og EM skal det være minst 12 utøvere i finalen med mindre noe annet 

fremgår av reglementet for konkurransen. 

Endret nr. 14: 

I kvalifiseringskonkurranser i høyde og stav skal utøvere som ikke er slått ut etter tre 

på hverandre følgende ugyldige forsøk, gjennomføre konkurransen i henhold til regel 

181.2 (inklusive å stå over ett forsøk) inntil siste forsøk på den fastsatte 

kvalifiseringshøyden, med mindre det ønskede antall utøvere er nådd slik det er 

definert i regel 180.10. En utøver skal avstå fra videre forsøk i 

kvalifiseringskonkurransen straks det er avklart at han er kvalifisert for finalen. 

Endret nr. 17: 

Hvis en utøver i hopp eller kast av en eller annen årsak er blitt hindret under forsøket, 

kan overdommeren gi vedkommende et nytt forsøk. Det tillates ingen endring i 

startrekkefølgen, men utøveren skal gis rimelig tid sett i forhold til de konkrete 

omstendigheter, til å foreta et nytt forsøk. Dersom konkurransen har fortsatt før 

utøveren blir gitt anledning til å foreta et nytt forsøk, bør det nye forsøket utføres før 

ytterligere forsøk gjøres av andre utøvere.    

Regel 181 Vertikale hopp – generelle regler 

Endret henvisning i nr. 1: 

(…) (For mangekamp se regel 200.8.d). 

Regel 182 Høyde 

Ny nr. 1.c: 

Han berører listen eller den vertikale delen av høydestativet under tilløpet uten å 

hoppe. 

Endret nr. 2: 

Tilløpet skal være minst 16 m bredt og 15 m langt, unntatt i internasjonale mesterskap 

og verdenscupen hvor tilløpet skal være minst 25 m. 

Regel 183 Stav 

Endret merknad til nr. 1: 

Merknad: I rett vinkel på tilløpet skal det trekkes en strek av lett synlig farge på 

banedekket til begge sidene, 1 cm bred, fra stavkassens bakre indre kant 

(0-strek). En tilsvarende strek, inntil 5 cm bred, skal trekkes til utsiden 
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av stativene og også trekkes over mattens overflate. Kanten på streken 

nærmest utøveren skal sammenfalle med stavkassens bakre indre kant. 

Endret nr. 7: 

Den største tillatte helning på tvers av løpebanen er 1:100 (1%) med mindre det 

foreligger spesielle omstendigheter som forsvarer at IAAF samtykker til et unntak, 

(…) 

Regel 184 Horisontale hopp – generelle regler 

Endret nr. 2: 

Den største tillatte helning på tvers av løpebanen er 1:100 (1%) med mindre det 

foreligger spesielle omstendigheter som forsvarer at IAAF samtykker til et unntak, 

(…) 

Endret nr. 11: 

Overdommer hopp skal forsikre seg om at vindmåleren er plassert 20 m fra satslinjen. 

(…) 

Regel 187 Kastøvelser – generelle regler 

Endret nr. 9: 

Spydtilløp 

Minste lengde på spydtilløp skal være 30 m, bortsett fra i internasjonale konkurranser 

hvor minimum skal være 33,5 m. Der forholdene tillater det bør minimumslengden 

være 36,5 m. Tilløpet skal merkes med to parallelle streker, 5cm brede og i en 

innbyrdes avstand på 4 m. Kastet skal gjøres bak en sirkelbue med radius 8 m. Denne 

buen skal være malt eller laget av tre eller et passende rustfritt materiale som plastikk, 

og skal være minst 7 cm bred. Buen skal være hvit og skal ligge i plan med marken. 

Det skal trekkes streker, minst 7 cm brede og minst 75 cm lange,fra begge ender av 

buen, rettvinklet på de parallelle strekene som markerer tilløpet. Den største tillatte 

helning på tvers av løpebanen er 1:100 (1%) med mindre det foreligger spesielle 

omstendigheter som forsvarer at IAAF samtykker til et unntak, og på de siste 20 m i 

lengderetningen 1:1000 (0,1 %). 

Regel 188 Kule 

Endret nr. 3: 

Brettets bredde skal variere fra 11,2 cm på midten til 30 cm på endene og være 1,21 m 

(± 1 cm) lang målt rett over. Det skal være 10 cm (± 8 mm) høyt, målt fra overflaten 

på innsiden av ringen. 

Regel 200 Mangekampkonkurranse 

Regel 200.5 (8 kamp gutter U18) utgår. 

Nr. 6-13 blir nr. 5-12. 

Ny merknad til nr. 12: 
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Merknad: Regel 200.12.a får ikke anvendelse dersom flere enn to utøvere har 

samme sluttpoeng. 

Regel 210 Regler for utendørskonkurranser som også gjelder for 

innendørskonkurranser 

Endret: 

Reglene for utendørskonkurranser slik de fremgår av Del I til Del V gjelder også 

innendørs, med de unntak som fremgår av reglene i Del VI og de krav som gjelder 

vindmåling i regel 163 og 184. 

Regel 214 Merking av start og mål på rundbanen 

I nr. 6 er første avsnitt blitt inndelt i bokstav (a)-(d). 

Bokstav c er endret: 

På 800 m kan utøverne enten bli tildelt egen bane, to utøvere kan dele en bane eller det 

kan benyttes gruppestart. Benyttes det gruppestart bør man fortrinnsvis bruke en 

gruppe i bane 1 og en gruppe i bane 4. Ved løp fra delte baner eller ved gruppestart 

kan ikke utøverne forlate tildelt bane, eller ytre gruppe løpe sammen med indre 

gruppe, før linjen som markerer avslutningen ved enden av første sving, eller hvis det 

benyttes delte baner i to svinger, ved avslutningen ved enden av andre sving. 

Bokstav d er endret: 

Løp lenger enn 800 m skal løpes uten delte baner, og starten skal foregå fra en buet 

startstrek eller gruppestart. Benyttes gruppestart skal linjen som markerer avslutningen 

være ved enden av første eller andre sving. 

Regel 215 Seeding, trekking og forsøkskonkurranser 

Regel 215 inneholder regler om seeding, trekking og forsøkskonkurranser ved 

innendørskonkurranser etter mal for utendørskonkurranser i regel 166. Disse reglene som 

også fremgår av Competition Rules 2014-2015, er ikke inntatt i Friidrettens håndbok (revidert 

utgave 2014). Se IAAFs håndbok. 

Regel 215 til regel 222 

Regel 215-222 er flyttet til regel 216 til regel 223. 

Regel 218 Stafett (Tidligere regel 217) 

Endret nr. 2: 

4x400 m stafett skal løpes i henhold til regel 214.6.b. 

Endret nr. 3: 

4x800 m stafett skal løpes i henhold til regel 214.6.c. 

Regel 230 Kappgang 

Ny nr. 1: 
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Standard distanser skal være: innendørs: 3000 m, 5000 m; utendørs: 5000 m, 10 km, 

20 km og 50 km. 

Tidligere nr. 1 til 2 er flyttet til nr. 2 til 13. 

Tidligere nr. 13 utgår. 

Endret nr. 3.f: 

I konkurranser som omfattes av regel 1.1.a skal ikke mer enn en dommer (bortsett fra 

dommerleder) være fra ett land. 

Endret nr. 7.a: 

Med unntak for regel 230.7.c, er utøveren diskvalifisert og skal meddeles dette av 

dommerlederen eller hans assistent ved at utøveren vises et rødt skilt, når tre advarsler 

fra tre forskjellige dommere har blitt avsendt til dommerlederen på samme utøver. (…) 

Ny nr. 7.c: 

«Pit Lane» skal benyttes i konkurranser hvor konkurransereglementet inneholder 

bestemmelser om dette. I slike tilfeller skal utøveren gå inn i «Pit Lane» og forbli der 

så lenge konkurransereglementet bestemmer, når han har mottatt tre røde kort og har 

fått beskjed om dette fra dommerleder eller hans assistent. Dersom utøveren mottar et 

ytterligere rødt kort i tillegg til de tre røde kortene han allerede har fått, er han 

diskvalifisert. En utøver som unnlater å gå til «Pit Lane» når han får beskjed om dette, 

eller unnlater å bli i «Pit Lane» i den tilmålte tiden, skal diskvalifiseres av 

dommerlederen. 

Tidligere nr. 7.c til nr. 7.e er flyttet til nr. 7.d til nr. 7.f. 

Endret nr. 7.d: 

(…) En diskvalifisert utøver som ikke forlater banen eller løypa, eller unnlater å 

etterkomme beskjed som er gitt etter regel 230.7.c om å gå inn i og forbli i «Pit Lane» 

i den foreskrevne tiden, utsetter seg for disiplinære forføyninger i henhold til regel 

145.2. 

Regel 252 «Trail races» (Løp på tursti) 

Nye regler. Se IAAFs håndbok. 

Regel 260 Verdensrekorder 

Enkelte endringer. Se IAAFs håndbok. 


