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Allmänt  
Internationella friidrottsförbundet (WA) har i några omgångar gjort beslut om 
regeluppdateringar för år 2022. Den kanske mest väntade är förändringen av tolkningen av 
övertramp i längd- och trestegshopp som skulle ha trätt i kraft redan 2020. Uppskjutningen av 
OS flyttade även fram införandet av denna regel.  
Dessutom ändras reglerna för hur banöverträdelse skall tolkas. Denna ändring som varit 
aktuell under många år tas nu med från början av år 2022. Regeln ändras i en lite mer tillåten 
riktning och tiden får utvisa hur väl den ändrade tolkningen fungerar på olika tävlingsnivåer. 
 
Denna text omfattar de viktigaste regeländringarna för 2022. Alla mindre språkliga ändringar 
och formateringar finns inte med här. Regelbokens struktur och numrering ändrades helt 
2020. Detta kommer att beaktas i nästa svenskspråkiga översättning av regelboken, vars 
utgivning dock ännu inte är planerad. Den finskspråkiga versionen är planerad att publiceras i 
början av 2022. För att undvika oklarheter har regelnumreringen utelämnats i denna 
sammanfattning.  

 

Tolkning av övertramp i längd- och i trestegshopp. 

Två alternativa tillvägagångssätt ges: 

• Överskridande kan konstateras med video eller motsvarande teknik. Vid detta 
tillvägagångssätt krävs inte plastellina. Den ersätts med en täckskiva eller liknande, 
som skall ha en distinkt färg, alltså inte vit. 

 

https://www.yleisurheilu.fi/uutinen/saantomuutoksia-vuodelle-2022-pituuden-ja-kolmiloikan-yliastumisen-tulkinnassa-muutos-ratarikon-maaritelmaan-lisays/


• Ifall en plastellina används bör vaxets form vara vertikal (90 grader) mot 
avstampsplankan (bild nedan). En idrottares prestation underkänns om någon del skon 
eller skospetsen vid avstampet bryter det vertikala planet mot avstampslinjen. På 
motsvarande sätt tolkas också genomlöpning eller annan rörelse som görs vid 
avstampet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Röd och vit flagga 

Normalt visas en godkänd eller underkänd prestation genom att lyfta en vit eller röd flagga. 
Nu ändras regeln så att även andra typer av visuellt uttryck är möjliga. 
 

 

Resultat gjorda på överlånga inomhusbanor motsvarar ett resultat gjort på 

utomhusarena 

Om löptävlingen genomförs i en hall eller i ett helt eller delvis täckt utrymme där banlängden 
eller andra definitioner inte uppfyller reglerna för inomhushall, anses resultaten vara officiella 
och resultaten räknas som utomhusresultat. 

Följande måste dock beaktas för att resultaten skall räknas som officiella: 

• Tävlingen måste vara officiell och genomföras enligt reglerna 

• Tävlingen måste övervakas av godkända domare 

• Alla utrustningar och redskap som används i tävlingen måste uppfylla reglerna 

• Rundbanans längd måste vara över 201,2 m (220 yard), men kortare än 400 m 

• Tävlingsplatsen måste uppfylla reglerna, och om tävlingsplatsen är tillfälligt uppbyggd 
skall denna vara officiellt uppmätt och ett mätningsdokument måste vara uppgjort. 
 



Kommentar: Denna regel är betydande i Finland, eftersom här finns många hallar med längre 
bana än 200 m. Förutom löpning på runda banor är det till exempel möjligt att löpa 100 m i 
vissa hallar. Tidigare beaktades dessa resultat inte som officiella resultat, men nu likställs 
resultaten med utomhusbaneresultat. 

Förtydligande av bedömning vid knuffning 

En mer specifik kommentar till regeln om knuffning och osportsligt uppförande i löpning har 
gjorts. Den knuff som avses i reglerna avser fysisk kontakt som uppstår en eller flera gånger 
och riktas mot en eller flera idrottare. Dessa knuffar ger en orättvis fördel, föranleder skada 
eller annan olägenhet för en eller flera idrottare. 

Kommentar: Att knuffa är i sig inte straffbart om knuffen inte har tydliga följder. Speciellt på 
medeldistans är lätta fysiska kontakter typiska. Dessa anses höra till som en del av tävlingen, 
men om knuffen försvårar löpningen för en konkurrerande löpare eller ger en fördel till den 
som knuffar är juryn skyldig att ingripa. 

 

Banöverträdelse 

Ett tillägg har gjorts till definitionen av banöverträdelse där den tidigare nolltoleransen har 
ändrats i en mer tillåtande riktning. Banöverträdelse resulterar inte i diskvalifikation om: 

• en idrottare, som deltar i löpgren som löps på egna banor, löper ett steg på eller ytter 
om den vänstra banlinjen eller sargen, eller på annan markering som utmärker 
löpbanan. 

• vid löpningar, där man inte löper på egna banor under hela eller delar av sträckan, 
löper med ett steg, på eller ytter om innerlinjen eller sargen eller på annan 
banmarkeringslinje. 

I båda fallen får idrottaren inte få någon egen fördel av banöverträdelsen eller orsaka störning 
eller knuff av medtävlare. Annars måste idrottaren diskvalificeras. 

Om tävlingen omfattar flera än ett lopp (heat, semifinal) godkänns ovan nämnda 
banöverträdelse endast en gång (per löpgren) för en idrottare, där alla skeden av tävlingen 
beaktas (heat, semifinal, final). Om samma löpare gör ett till motsvarande fel i annan omgång 
av tävlingen, leder detta till diskvalificering av löparen. 

På samma sätt leder ett stafettlags andra banöverträdelse, av löpare som tillhör laget, i något 
skede av tävlingen att laget diskvalificeras. 

Rekordresultat godkänns om banöverträdelsen som beskrivs ovan inträffar endast en gång 
under grenens alla skeden. Om en idrottare eller ett lag löper rekord, men laget har gjort två 
banöverträdelser i loppet, eller i tidigare skeden av tävlingen, gäller resultatet inte som rekord. 



Om loppet inledningsvis löps på egna banor, gäller i detta fall båda dessa regler i loppets olika 
skeden (t.ex. 800 m). 

Den nya regeln kräver att tävlingsarrangören övervakar och registrerar överträdelser i 
grenprotokollen för att säkerställa att överträdelser från tidigare skeden av tävlingen noteras 
under senare skeden av tävlingen. 

DNS (did not start) specificering 

Regelboken specificerar i vilket skede av tävlingen idrottaren skall registreras med DNS. Det 
vill säga att idrottaren inte startar i tävlingen trots att namnet finns på startlistan eller i 
protokollet. Dessa fall är följande: 

• Idrottaren anmäler sig inte på uppsamlingsplatsen (call room), även om namnet finns 
på startlistan eller i protokollet 

• Idrottaren har på normalt sätt gått genom uppsamlingen (call room), men gör inget 
försök i fältgrenen eller startar inte i löpgrenen. 

• Startar inte i en enskild gren i mångkampen 

 

Specificering av underkännande i kastgrenar från kastbur 

Prestationen underkänns om diskusen eller slägghuvudet (inte släggskaftet eller handtaget) 
träffar motsatta sidan av buren i kastriktningen. Högerhänt till vänster och vänsterhänt till 
höger. 

 

Vidarekvalificering i fältgren om antalet idrottare är flera än åtta 

Regeln är densamma, men texten har förtydligats. 

Om det är fler än åtta deltagare i en fältgren (annan än i vertikala hopp) går endast de åtta 
bästa idrottarna med godkänt resultat vidare till de sista omgångarna. Minst ett godkänt 
resultat från de tre första omgångarna måste finnas. Om färre än åtta idrottare har fått ett 
godkänt resultat är endast dessa kvalificerade till de återstående omgångarna, även om detta 
innebär att det är färre än åtta idrottare. 


