Zmiany w przepisach IAAF,
obowiązujące od 1 listopada 2017 r.
PRZEPISY OGÓLNE
W art. 100 dodano fragment, który precyzuje, że w przypadku zawodów masowych
rozgrywanych poza stadionem, przepisy IAAF powinny dotyczyć jedynie elity
oraz zawodników walczących o zwycięstwo w ramach kategorii (np. w ujęciu
kategorii wiekowych, branżowych itp.), którzy biorą udział w rywalizacji o nagrody,
w tym nagrody pieniężne. Dodatkowo, organizatorzy takich imprez w opublikowanym
odpowiednio wcześniej przed zawodami regulaminie bądź komunikacie imprezy,
powinni doprecyzować przepisy, które będą dodatkowo obowiązywać startujących.
Art. 112, który dotyczy delegatów technicznych zaznacza, że dotychczas
sformułowane obowiązki delegata dotyczą jego pracy na zawodach innych,
niż jednodniowe mityngi. IAAF bardzo silny nacisk położył na przesyłanie raportów
z imprez, wskazując konieczność ich udostępniania organizatorom zarówno bieżącej,
jak i kolejnych edycji imprezy.
W art. 124 dodano fragment dotyczący organizacji pracy Event Presentation
(reżysera widowiska). Zaznaczono, iż powinien on upewnić się, że poprzez dostępne
kanały informacyjne (spikerzy, tablice informacyjne z wynikami, telebim i inne),
publiczność jest na bieżąco informowana o przebiegu zawodów, zarówno jeśli chodzi
o listy startowe, jak również wyniki rywalizacji, uwzględniające czasy, czasy reakcji,
odległości, wysokości czy punkty w konkurencjach wielobojowych.
Kilku znaczących zmian dokonano w ramach art. 125:
• 125.1: dodano fragment, że arbiter video musi pozostawać w łączności
z pozostałymi arbitrami komunikując decyzje lub wnioski z obserwacji;
• 125.2: wskazano, że arbiter nie może działać jako zwykły sędzia, bądź torowy,
ale opierając się na własnych obserwacjach może podjąć decyzję
o unieważnieniu decyzji uprzednio podjętej przez sędziego głównego
konkurencji;
• 125.5: dodano fragment, w którym wskazano, że arbiter bramki
ma prawo udzielać ostrzeżeń lub/i wykluczeń od momentu pojawienia się
zawodników w miejscu oficjalnej rozgrzewki do miejsca rozgrywania
konkurencji. Podkreślono również, że odpowiedni arbiter, po konsultacji
z kierownictwem zawodów (o ile jest to możliwe), może ostrzec
lub zdecydować o usunięciu osoby, która w miejscu rozgrywania konkurencji
zachowuje się w niesportowy lub niewłaściwy sposób bądź udziela
startującym niedozwolonej pomocy.
Istotną zmianę niesie za sobą dodany fragment do art. 126, w którym jest mowa,
że sędzia, o ile jest to nadal możliwe, ma prawo ponownie rozważyć podjętą
uprzednio decyzję, jeśli powstała ona w wyniku błędu. W przypadku, gdy podjęcie
decyzji leży już po stronie arbitra bądź komisji odwoławczej zawodów, sędzia
powinien poinformować te instancje o wszystkich nowych, zaistniałych
okolicznościach.
Zmiana w art. 141 pociąga za sobą tworzenie klasyfikacji odrębnych dla kobiet
i mężczyzn oraz dodatkowo, klasyfikacji ogólnej.
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Do art. 142.3 dodano uwagę, w której zaznaczono, że w próbach finałowych
w konkurencjach technicznych arbiter nie może zgodzić się na starty zawodników
w innej kolejności, niż wynikająca z odpowiednich przepisów (zmiana kolejności
startujących w kolejkach finałowych). Arbiter powinien się zgodzić na starty w innej
kolejności niż wynikającej z listy startowej w pierwszych trzech próbach
eliminacyjnych. W przypadku konkurencji wielobojowych zmiana jest dozwolona
w dowolnym serii prób.
Druga część art. 143.2 otrzymała nowe brzmienie, która wskazuje, że obuwie
używane przez zawodników musi być dostępne na rynku dla wszystkich
zainteresowanych. W uwadze nr 1 do niniejszego artykułu zaznaczono, że zabiegi
adaptacyjne obuwia do stopy startujących powinny być dokonywane w rozumieniu
niniejszego artykułu, a uwaga nr 2 wskazuje, że IAAF zastrzega sobie prawo
do wydania zakazu stosowania obuwia, jeśli jego wykonanie i przeznaczenie będzie
stało w sprzeczności z postanowieniami tegoż artykułu.
Krótka, ale znacząca zmiana dotyczy art. 143.7 w zakresie ilości numerów
startowych. We wszystkich konkurencjach skoków startujący mogą używać jednego
numeru startowego, umieszczonego w widocznym miejscu z przodu lub na plecach.
Do art. 144.3 (niedozwolona pomoc) dodano kolejny podpunkt „f”, który mówi o tym,
że zakazane jest otrzymywanie pomocy od innych startujących (innej
niż podniesienie do pozycji pionowej), która powodowałaby pokonywanie dystansu
przez osobę, której taka pomoc jest udzielana.
W art. 144.4 wskazano, że:
• w uwadze do znacznika a), trenerzy w ramach art. 230.10 i 240 mogą
komunikować się ze swoimi podopiecznymi;
• w znaczniku c) do wykazu osobistych zabezpieczeń jak bandaż czy taśma,
dodano schładzacze na nadgarstki i wspomagacze oddychania,
nienaruszające innych przepisów o pomocy niedozwolonej;
• dodano znacznik f), gdzie wskazano, że czapki, rękawiczki oraz inne części
stroju dostarczane startującym w oficjalnych punktach, nie stanowią pomocy
niedozwolonej.
W kontekście protestów (ustne) oraz odwołań (pisemne, składane do komisji
odwoławczej zawodów) ważną zmianę niesie za sobą art. 146.4. W przypadku
konkurencji biegowych, w znaczniku c) pojawiła się informacja, że w sytuacji, gdy
protest lub odwołanie opiera się na błędnym wykluczeniu startującego z uwagi na
popełniony falstart, i już po rozegraniu konkurencji zostaje uznana zasadność takiego
protestu lub odwołania, to zawodnikowi należy umożliwić rozegranie biegu tylko z jego
udziałem, gdzie będzie mógł uzyskać wynik, który w przypadku spełnienia zapisów
regulaminowych, może premiować udziałem w następnej rundzie (np. w finale).
Poza wyjątkowymi sytuacjami (np. długi dystans biegu, czas między końcem
poprzedniej rundy i startem biegów w następnej), gdzie komisja odwoławcza lub
arbiter biegów podejmują decyzję o przesunięciu protestującego od razu do
następnej rundy, każdy zawodnik musi uzyskać wynik, jeśli ma być brany pod uwagę
przy ustalaniu składu następnej rundy.
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Do art. 147, regulującego zasady rozgrywania konkurencji mieszanych (start
wspólny kobiet i mężczyzn), wprowadzono punkt 1, który mówi, że wspólne starty
kobiet i mężczyzn, w których rywalizują oni razem w ramach sztafet lub starty,
w ramach których rywalizują we wspólnej klasyfikacji w ramach drużyny
są dozwolone zgodnie z obowiązującymi przepisami danego organu.
W przypadku art. 148 dodano punkt 1, który mówi, że dokładność oznaczeń
i instalacji urządzeń lekkoatletycznych zgodnie z art. 140 i art. 149.2 musi być
sprawdzana przez odpowiednio wykwalifikowanego geodetę, który przygotuje
odpowiedni certyfikat z wszelkimi pomiarami kontrolnymi dokonanymi na rzecz
właściwego organu i/lub właściciela, albo operatora obiektu. Osoba dokonująca
pomiarów musi mieć zagwarantowany pełny dostęp do planów stadionu
i rysunków oraz do ostatniego raportu z pomiarów dla celów prowadzonej weryfikacji.
Do art. 149.2, który mówi o uznawalności wyników, dodano sformułowanie,
że oprócz tradycyjnych miejsc rozgrywania konkurencji (stadion) oraz specjalnie
w tym celu utworzonych poza stadionem (np. rynki, hale dworcowe, itp.) również
na tymczasowo stworzonej infrastrukturze na stadionach, gdzie rozgrywane będą
konkurencje, IAAF będzie uznawać osiągnięte wyniki pod wskazanymi w dalszej
części artykułu warunkami.

KONKURENCJE BIEGOWE
art. 160.1
Wprowadzono uwagę, że wszystkie miejsca, w których bieżnia przechodzi
z prostej w okrężną albo z okrężnej w prostą należy zaznaczyć kwadratami
w odróżniającym kolorze (o boku 50 mm) na białej linii i podczas biegu w tych
miejscach umieszczać pachołki.
art. 161.1
Dodano informację, że tylna część ramy bloku startowego może wystawać
poza zewnętrzną linię toru, pod warunkiem że takie ustawienie nie będzie
przeszkadzać żadnemu zawodnikowi.
art. 162.2 c)
Uściślono, że jeżeli starter z jakiegokolwiek powodu uzna, że nie zostały spełnione
wszystkie warunki do prawidłowego startu, po tym jak zawodnicy znaleźli się
na swoich miejscach startu (w blokach startowych) lub z innego powodu przerwie
procedurę startu, to należy użyć komendy „powstań” (ang. „Stand up”).
art. 162.5
Po udzieleniu ostrzeżenia zawodnikowi za niewłaściwe zachowanie się
na podstawie artykułów 125.5 oraz 145.2 arbiter startu nie może pokazać
zawodnikowi zielonej kartki.
art. 162.7
Uściślono, że jeżeli starter stwierdzi, że zawodnik zainicjował ruch przed odebraniem
sygnału o wystrzale z pistoletu i bez zatrzymania kontynuował ten ruch
rozpoczynając start, należy to uznać za falstart.
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art. 163.4
Dodano, że zawodnika, który biegnąc poza swoim torem – wskutek popchnięcia
lub zmuszenia przez innego zawodnika – uzyskał istotną korzyść, należy
zdyskwalifikować.
art. 163.10
Sprecyzowano, że płaszczyzna pomiarowa wiatromierza powinna być na wysokości
1,22 m z tolerancją ± 5 cm.
art. 163.15 c) oraz art. 240 h)
Dodano uwagę, że wielokrotne podawanie zawodnikowi pożywienia, wody
lub gąbek przez innego zawodnika/zawodników w czasie biegu może być uważane
za niedozwoloną pomoc i karane ostrzeżeniem i/lub dyskwalifikacją.
art. 166.2 b)
Uściślono, że jeśli przy rozstawianiu zawodników po pierwszej rundzie zachodzi
konieczność wymiany zawodników między seriami (aby uniknąć umieszczania
zawodników z tego samego kraju w jednym biegu), to należy wymieniać zawodników
rozstawionych w tej samej „grupie torów”.
art. 166.9
Mityngi jednodniowe
Dodano, że w zawodach określonych w art. 1 pkt 1 (e), (i) i (j) zawodników można
rozstawiać i przydzielać im tory zgodnie z regulaminem zawodów lub wg innego
sposobu – znanego uprzednio zawodnikom i ich przedstawicielom – określonego
przez organizatora,
art. 168.7
Dodano uwagę, że w biegu przez płotki, jeśli nie nastąpiło naruszenie przepisów
artykułu 168.7, to zawodnik może pokonać płotek w dowolny sposób,
pod warunkiem że nie przesunie płotka lub nie obniży jego wysokości.
art. 170.3
W biegach sztafetowych 4x100 m i 4x200 m (oraz dla pierwszej i drugiej zmiany
sztafety 100-200-300-400 m) długość każdej strefy zmian wynosi obecnie 30 m,
przy czym nominalny środek strefy zmian znajduje się w odległości 20 m od początku
strefy zmian. Długość strefy zmian dla sztafety 4x400 m i dłuższych (oraz dla trzeciej
zmiany sztafety 100-200-300-400 m) wynosi 20 m.
art. 214.6 c)
Dla biegów na dystansie 800 m rozgrywanych w hali dodano możliwość startu
z jednej zakrzywionej linii dla wszystkich zawodników.
art. 240.1
Do standardowych dystansów w biegach ulicznych dodano 5 km.
art. 240.11
Dodano, że w biegach ulicznych sędziowie powinni być rozmieszczeni
w regularnych odstępach oraz w newralgicznych miejscach na trasie. Inni sędziowie
powinni się przemieszczać na trasie biegu podczas jego rozgrywania.
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SKOKI
Punkt 5 artykułu 180 został uzupełniony o zapis mówiący, że próba wykonana przez
zawodnika poza właściwą kolejnością powinna być uznana za odbytą i zapisana
w protokole jako ważna lub nieważna zgodnie z decyzją sędziego. Pozostaje jednak
nadal zapis o zastosowaniu w takiej sytuacji ewentualnych konsekwencji
dyscyplinarnych zgodnie z art. 125.5 lub 142.5.
W punkcie 8 artykułu 180 dodano zdanie „Sędzia może zrewidować swoją decyzję,
jeśli uzna, że podniósł niewłaściwą chorągiewkę”. Zapis ten sankcjonuje możliwość
zmiany przez sędziego decyzji, jeśli stwierdzi, że jego decyzja była błędna
lub niepoprawna. Ten zapis ma zastosowanie np. w konkurencji skoku wzwyż,
gdy sędzia podniósł zbyt szybko białą chorągiewkę, po czym poprzeczka spada
z podpórek. W takiej sytuacji sędzia może podnieść czerwoną chorągiewkę i uznać
próbę za nieudaną.
We wszystkich konkurencjach technicznych z wyjątkiem skoku o tyczce, zmniejszono
do pół minuty (z jednej minuty) nominalny czas, jaki ma zawodnik na rozpoczęcie
próby. Pozostałe normy czasowe prób (wtedy gdy zawodnik wykonuje kolejne próby
z rzędu lub gdy w konkursie pozostaje trzech lub mniej zawodników) pozostają
bez zmian. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w skokach wysokich pozostaje jeden
zawodnik, który zapewnił sobie zwycięstwo w konkursie i atakuje rekord świata
lub inny wynik rekordowy (np. kontynentu, kraju, regionu lub danej imprezy
mistrzowskiej). W takiej sytuacji czas przeznaczony na wykonanie próby jest
dodatkowo zwiększony o jedną minutę.
W art. 180.19 jest mowa o możliwości opuszczenia przez zawodnika miejsca
rozgrywania konkursu za zgodą sędziego. Dodano, że niedopełnienie tego warunku
powinno być sankcjonowane ostrzeżeniem, a ponowne naruszenie tego przepisu
skutkuje dyskwalifikacją.
W art.181 punkt 7 doprecyzowano, iż poprzeczka w skoku wzwyż powinna mieć taki
kolor, aby była wyraźnie widoczna dla zawodników.
W dotychczasowych przepisach dopuszczono, że na zawodach niższej rangi
(tzn. inne niż te wymienione w art. 1.1 a), b), c), e) i f) ) wymiary zeskoku
w skokach wysokich mogą mieć inne – nieco zmniejszone – wymiary. Zapis
ten obecnie skreślono, zatem dla wszystkich zawodów obowiązują takie wymiary
zeskoku jak dla zawodów najwyższej rangi.
Od wielu lat obowiązujący wymiar szerokości toru dla biegów lub rozbiegu wynosi
1,22 m z dokładnością do 0,01 m. Jednakże przepisy dopuszczały,
że na obiektach wybudowanych przed 2004 rokiem szerokość toru mogła mieć
zgodnie z ówcześnie obowiązującymi przepisami wymiar od 1,22 m do 1,25 m.
Obecnie utrzymując nadal powyższy zapis, przepisy jednak zastrzegają,
że w przypadku renowacji bieżni lub rozbiegu na takim obiekcie, tory powinny mieć
szerokość zgodną z obecnie obowiązującymi przepisami tj. 1,22 m z tolerancją 1 cm.
W art. 185.1 znacznik a) dodano informację, że mówiąc o dotknięciu podłoża należy
wziąć pod uwagę także listwę z plasteliną.
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WIELOBOJE
Od kilku lat wprowadzono do przepisów zapis o przeprowadzaniu konkurencji
10-boju dla kobiet. Ustalono też kolejność rozgrywania poszczególnych konkurencji,
która różniła się od tej, jaka jest przewidziana dla mężczyzn. Obecne przepisy
dopuszczają możliwość rozgrywania 10-boju kobiet według dotychczasowych
przepisów jak i w kolejności konkurencji, jaka jest przewidziana dla wieloboju
mężczyzn.
Poprzez skreślenie w art. 200.12 podpunktów od (a) do (d), w przypadku równej
liczby punktów uzyskanych w wieloboju przez dwóch lub więcej zawodników
klasyfikujemy ich na tym samym miejscu.

CHÓD SPORTOWY
Art. 230.7 Sprecyzowano czasy zatrzymania zawodników w tzw. strefie „Pit Lane”
w następujący sposób:
na dystansach (w każdym przypadku włącznie):
do 5 km – 0,5 minuty
do 10 km – 1 minuta
do 20 km – 2 minuty
do 30 km – 3 minuty
do 40 km – 4 minuty
do 50 km – 5 minut.
W odniesieniu do pomocy zawodnikowi i podawaniu pożywienia przez innego
zawodnika, obecne przepisy precyzują (art. 230.10(h) oraz 240.8(h)), że zawodnik
pobrane pożywienie na starcie lub w punkcie odżywczym może podać w czasie
biegu lub chodu innemu zawodnikowi, jednakże nie może tego robić
w sposób ciagły tzn. wielokrotnie. Takie wielokrotne podawanie pożywienia przez
innego zawodnika jest traktowane jako niedozwolona pomoc i skutkuje ostrzeżeniem
lub dyskwalifikacją.
W art. 230.10(d) dodano stwierdzenie, że pożywienie lub napoje dostarczone przez
zawodnika przedstawicielom komitetu organizacyjnego powinno być od momentu
ich przekazania pod nadzorem wyznaczonego przez ten komitet sędziego.

RZUTY
art. 187.14 b)
Wprowadzono adnotację, że próby nie uważa się za nieważną, jeżeli dotknięcie
górnej powierzchni obręczy koła lub podłoża poza kołem nastąpi w trakcie
pierwszego obrotu i dotknięcie nastąpi całkowicie poza białą linią wyznaczoną
na zewnątrz koła i przechodzącą teoretycznie przez środek koła. Pierwszy obrót
nie może być wykonywany w taki sposób, że zawodnik ma tendencję do padania
w przód. Ocena pozostaje w gestii sędziego i ma chronić przed nadużywaniem
przepisu.
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art. 187.15
Wykreślono fragment opisujący, w jaki sposób zawodnik może opuścić
w przypadku przerwania próby. Dotychczas miał obowiązek opuszczać
w taki sposób jak po wykonaniu próby, obecnie może opuścić
przy przerwaniu w sposób dowolny. Nadal nie może naruszyć
przepisów.

koło/rozbieg
koło/rozbieg
koło/rozbieg
pozostałych

art. 188.4
Dodano adnotację, że wymagania odnośnie nierówności powierzchni kuli i jej klasy
gładkości to informacja dla producentów.
art. 190.3
Dodano wymagania, że siatka do rzutu dyskiem w kształcie litery U po obu stronach
na ostatnich 3 m przed wylotem nie może być niższa niż 6 m [przepis będzie
obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.]
art. 190.5
Dodano informację, że w rzucie dyskiem sektor największego niebezpieczeństwa
(ok. 69°) został wyliczony przy założeniu, że dysk jest wyrzucany z okręgu
o promieniu 1,5 m. Zobrazowaniu tego służy zmieniony Rys. 190.
art. 192.7
Dodano informację, że w rzucie młotem sektor największego niebezpieczeństwa
(ok. 53°) został wyliczony przy założeniu, że głowica młota jest wyrzucana z okręgu
o promieniu 2,407 m. Zobrazowaniu tego służy zmieniony Rys. 192a.
Również Rys. 192b i Rys. 192c zostały uzupełnione.
art. 222.6
W przepisach odnoszących się do zawodów na hali dodano adnotacj
ę analogicznie
do art. 188, że wymagania odnośnie nierówności powierzchni kuli i jej klasy gładkości
to informacja dla producentów.

REKORDY ŚWIATA
art. 261
W biegach ulicznych mężczyzn i kobiet do dystansów, w których notuje się oficjalne
rekordy świata dodano 5 km, wykreślono natomiast: 15 km, 20 km, 25 km i 30 km.
Dodano, że pierwszy oficjalny rekord świata w chodzie na dystansie 50 km kobiet
zostanie ratyfikowany po pierwszym stycznia 2018 roku.

Opracowanie:
Radosław Jurczak (rzuty)
Janusz Krynicki (skoki, chód, wieloboje)
Filip Moterski (część ogólna)
Janusz Rozum (biegi, rekordy świata, korekta)
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