
Kolejność i próby w konkursie 

TR25.5 Z wyjątkiem sytuacji, gdy zastosowanie ma przepis TR25.6 zawodnicy startują w kolejności 

wyłonionej w drodze losowania.  

Jeśli którykolwiek zawodnik, na podstawie własnej decyzji, wykona próbę w innej kolejności 

niż ta, która została wcześniej ustalona, należy zastosować przepis CR18.5 oraz przepis 

TR7.2. W przypadku gdy zawodnik otrzyma ostrzeżenie, wynik jego próby (ważny lub nie) 

pozostaje niezmieniony. Jeśli przeprowadzany jest konkurs kwalifikacyjny, to przed 

konkursem finałowym należy przeprowadzić nowe losowanie. 

TR25.6 W każdej konkurencji technicznej z wyjątkiem skoku wzwyż i skoku o tyczce, każdy zawodnik 

ma prawo do wykonania tylko jednej próby w danej kolejce konkursu. 

We wszystkich konkurencjach technicznych, z wyjątkiem skoku wzwyż i skoku o tyczce, w 

których bierze udział więcej niż ośmiu zawodników, każdy zawodnik ma prawo do trzech prób, 

a ośmiu zawodników z najlepszymi ważnymi wynikami ma prawo do trzech dodatkowych prób, 

chyba że obowiązujące regulaminy zawodów stanowią inaczej. 

Jeśli na ostatnim miejscu kwalifikacyjnym, dwóch lub więcej zawodników osiągnęło taki sam 

najlepszy rezultat, stosuje się przepis TR25.22. Jeśli w dalszym ciągu nie ma rozstrzygnięcia, 

zawodnikom sklasyfikowanym na tym samym miejscu zezwala się na udział w dalszych 

kolejkach. 

W przypadku, gdy w konkursie bierze udział ośmiu lub mniej zawodników, każdy zawodnik ma 

prawo do sześciu prób, chyba że obowiązujące regulaminy zawodów stanowią inaczej. Jeśli 

więcej niż jeden zawodnik nie uzyska ważnej próby podczas pierwszych trzech kolejek 

konkursu, zawodnicy ci powinni startować w kolejnych kolejkach konkursu przed zawodnikami, 

którzy uzyskali ważne próby, w tej samej względnej kolejności, która wynikała z losowania przed 

konkursem. 

W obu przypadkach: 

TR25.6.1  kolejność wykonywania prób w dalszych kolejkach konkursu powinna być 

odwrotna do kolejności miejsc zajmowanych przez zawodników po trzech 

pierwszych kolejkach, chyba że obowiązujące regulaminy zawodów stanowią 

inaczej; 

TR25.6.2  przy ustalaniu kolejności prób w dalszych kolejkach, zawodnicy sklasyfikowani 

na tym samym miejscu (ex aequo) powinni startować w tej samej względnej 

kolejności, która wynikała z losowania przed konkursem 

Uwaga (i): Dla skoków wysokich obowiązuje przepis TR26.2. 

Uwaga (ii): Jeśli jeden lub więcej zawodników zostanie dopuszczonych warunkowo przez 

sędziów do kontynuowania zawodów w trybie "under protest" to zgodnie z przepisem TR8.5, 

zawodnicy ci powinni startować we wszystkich kolejnych kolejkach konkursu przed wszystkimi 

innymi zawodnikami kontynuującymi konkurs, w tej samej kolejności względnej, zgodnej z 

pierwotnym losowaniem.  



Uwaga (iii): Właściwy komitet organizacyjny zawodów, może określić w regulaminie zawodów 

liczbę kolejek (pod warunkiem, że nie będzie ich więcej niż sześć) oraz liczbę zawodników, 

którzy mogą awansować do finału 

Uwaga (iv): Właściwy komitet organizacyjny zawodów, może określić w regulaminie zawodów, 

również zmianę kolejności startu zawodników po każdej kolejce począwszy od kolejki 

następującej po trzech pierwszych kolejkach prób w finale. 

Gdy zawodnik rezygnuje z udziału w konkursie albo na podstawie własnej decyzji albo na 
podstawie decyzji podjętej zgodnie z przepisem CR6, nie może brać dalszego udziału w tej 
konkurencji, włączając w to, w przypadku skoków wysokich dogrywkę o pierwsze miejsce.  
W przypadku skoków długich i rzutów, w których bierze udział więcej niż ośmiu zawodników, 
tylko ośmiu zawodników z najlepszymi ważnymi wynikami ma prawo do kolejnych prób. 
Wymagane jest by zawodnik miał zmierzony wynik w skoku długim lub rzucie w przynajmniej 
jednej z trzech pierwszych prób. W przypadku, gdy mniej niż ośmiu zawodników uzyska ważny 
wynik, to tylko ci zawodnicy mają prawo do kolejnych prób, nawet jeśli oznacza to, że będzie 
ich mniej niż ośmiu. 

 

 
Komentarz CKS 

 
Komentarz zaznaczony na zielono pod uwagą (iv) może sprawiać problem w tłumaczeniu dlatego 
podajemy przykłady jak go rozumieć: 
 
Przykład 1: W konkursie skoku w dal wystartowało 10 zawodników. 7 zawodników miało zmierzone 
próby w skokach eliminacyjnych, a trzech zawodników nie uzyskało w żadnym ze swoich skoków 
eliminacyjnych ważnego wyniku. Do etapu finałowego kwalifikujemy tylko tych siedmiu zawodników z 
ważnymi próbami. Pozostali zawodnicy nie mają już prawa do skoków. 
 
Przykład 2: W konkursie skoku w dal wystartowało 6 zawodników. 5 zawodników miało zmierzone próby 
w skokach eliminacyjnych, a jeden zawodnik nie uzyskał w żadnym ze swoich skoków eliminacyjnych 
ważnego wyniku. Do etapu finałowego kwalifikujemy wszystkich sześciu zawodników. (Komentarz pod 
przepisem TR25.6.2, dotyczy bowiem sytuacji gdy w konkursie startuje więcej niż ośmiu zawodników). 
 
Przykład 3: W konkursie skoku w dal wystartowało 9 zawodników. 7 zawodników miało zmierzone próby 
w skokach eliminacyjnych, a dwóch zawodników nie uzyskało w żadnym ze swoich skoków 
eliminacyjnych ważnego wyniku. Do etapu finałowego kwalifikujemy tylko tych siedmiu zawodników z 
ważnymi próbami. Pozostali zawodnicy nie mają już prawa do skoków. 
 
Przykład 4: W konkursie skoku w dal wystartowało 8 zawodników. 6 zawodników miało zmierzone próby 
w skokach eliminacyjnych, a dwóch zawodników nie uzyskało w żadnym ze swoich skoków 
eliminacyjnych ważnego wyniku. Do etapu finałowego kwalifikujemy wszystkich ośmiu zawodników. 
(Komentarz pod przepisem TR25.6.2, dotyczy bowiem sytuacji gdy w konkursie startuje więcej niż 
ośmiu zawodników). 
  



Oryginalne brzmienie przepisu: 
 
Competing Order and Trials 

25.5 Except where Rule 25.6 of the Technical Rules applies, the athletes shall compete in an order drawn by 
lot. 

If any athlete by their own decision makes a trial in an order different from that previously determined, Rule 
18.5 of the Competition Rules and Rule 7.2 of the Technical Rules shall be applied. In the case of a 
warning, the result of the trial (valid or failure) will stand. If there is a Qualification Round, there shall be a 
fresh drawing of lot for the final. 

25.6 Except for the High Jump and Pole Vault, no athlete shall have more than one trial recorded in any one 
round of trials of the competition. 
In all Field Events, except for the High Jump and Pole Vault, where there are more than eight athletes, 
each athlete shall be allowed three trials and the eight athletes with the best valid performances shall be 
allowed three additional trials, unless the applicable regulations provide otherwise. 
In the case of the last qualifying place, if two or more athletes have the same best performances, Rule 
25.22 of the Technical Rules shall be applied. If it is thus determined that there has been a tie, the tying 
athletes shall be allowed any additional trials, permitted by the applicable regulations. 
Where there are eight athletes or fewer, each athlete shall be allowed six trials, unless the applicable 
regulations provide otherwise. If more than one fail to achieve a valid trial during the first three rounds of 
trials, such athletes shall compete in subsequent rounds of trials before those with valid trials, in the same 
relative order according to the original draw. 
In both cases: 
25.6.1 the competing order for any subsequent rounds of trials shall be in the reverse ranking order 

recorded after the first three rounds of trials, unless the applicable regulations provide otherwise;  
25.6.2 when the competing order is to be changed and there is a tie for any position, those tying shall 

compete in the same relative order according to the original draw. 
Note (i): For Vertical Jumps, see Rule 26.2 of the Technical Rules. 
Note (ii): If one or more athlete(s) is permitted by the Referee to continue in a competition “under protest” 
in accordance with Rule 8.5 of the Technical Rules, such athletes shall compete in all subsequent rounds 
of trials before all others continuing in the competition and if more than one, in the same relative order 
according to the original draw.  
Note (iii): The regulations of the relevant governing body may specify the number of trials (provided it is no 
more than six) and the number of athletes which may progress to each additional round of trials after the 
third. 
Note (iv): The regulations of the relevant governing body may specify that the competing order be changed 
again after any further round of trials after the third.  

When an athlete has retired from an event either by his own decision or by a decision made in accordance with 
Rule 6 of the Competition Rules, he may take no further part in that event, including, in the case of Vertical Jumps, 
in a jump-off for first place or, in the case of Combined Events, in any further event within that Combined Event.  
In situations in the horizontal Field Events where there are more than eight athletes, only the eight athletes with the 
best valid performances are allowed any additional trial(s). This requires an athlete to have a measured mark 
recorded from a fair jump or throw in at least one of their first three trials. Where less than eight athletes achieve 
such a valid performance it is only those athletes who are allowed any additional trial(s) even though it will mean 
less than eight athletes proceeding. 

  



 


