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Правила  ІААФ  2016-2017 

ПЕРЕДМОВА 

Я дуже радий в перші тижні моєї роботи в якості президента, що 

є можливість представити останній випуск Правил змагань ІААФ. 

Як колишній спортсмен я розумію, що правила є основою всього, що 

спортсмен або офіційна особа повинні бути у курсі спортивних подій. Легка 

атлетика, як і всі види спорту проводиться за своїми правилами, вони 

забезпечують стандартизовані правила для кожного виду і, у першу чергу, 

ясність і розуміння  рішень, прийнятих для всієї команди з легкої атлетики, у 

тому числі засобів масової інформації та вболівальників. 

Правила змагань ІААФ контролюють все, починаючи від допуску 

спортсменів до участі в змаганнях,  до того який одяг може носити 

спортсмен, від анти-допінгу до медичних питань, від розмітки доріжок, до 

місць розбігу, від брусків для відштовхування до  вимірювання швидкості 

вітру. 

Доречно, що на Конгресі ІААФ в Пекіні проголосували за зміну Статті 2 

Конституції ІААФ, щоб включити біг по пересіченій місцевості і бездоріжжю 

(трейл-крос) офіційно як частину визначення «легкої атлетики». Це рішення 

відображено і біг по пересіченій місцевості  доданий у вигляді окремого 

правила.  

Також заслуговує уваги, що  дистанції пробігу на чемпіонаті світу по кросу 

(Cross Country) ІААФ були стандартизовані для чоловіків і жінок, як 10км; 

дистанції комбінованої естафети та у жінок 50км з спортивної ходьби були 

додані у якості зареєстрованого офіційного світового рекорду, відповідно з 

багатьма іншими видами спорту, "Юніорська категорія" стала називатися 

"спортсмени до U20 років" і "Юнацька" зараз "спортсмени до U18 років".  

Це лише деякі зі змін, які виділила ІААФ в Правилах змагань 2016-2017рр., 

як останній крок у стандартизації легкої атлетики. Це процес, який офіційно 

розпочався з дня заснування  ІААФ більше 100 років тому.   

 

Себ Коу  

Президент ІААФ 

 



ВІД  ВИДАВЦІВ 

 

Під час підготовки даного видання автори ставили своїм завданням 

забезпечення максимальної відповідності оригінальному тексту англійською 

мовою, виданому ІААФ у 2012-2013 році із збереженням можливо більшого 

числа термінів і понять прийнятих під час проведення міжнародних змагань 

із легкої атлетики. 

На 47-мій Раді ІААФ в Берліні та 48 Конгресі в Дегу (Корея) в серпні 

2011році розглянули та скоректували Правила змагань ІААФ автори 

представляють новий випуск, з урахуванням всіх змін, затверджених 

делегатами 212 федерацій-членів ІААФ. Не дивлячись на незначні зміни в 

існуючих правилах, у даному виданні міститься значне число редакційних 

поправок, що забезпечують послідовність і чіткість викладених положень. 

Особливу цікавість у виданні 2016-2017 Правил змагань ІААФ 

представляє медичний розділ, доданий до розділу, присвяченого 

антидопінгові, добавлені нові ваги снарядів для дівчат, а також розділ 

представлення світових юніорських рекордів, встановлених в приміщеннях.  

У тексті даного видання містяться посилання на окремі параграфи 

Статуту ІААФ, що мають безпосереднє відношення до ”Правил проведення 

міжнародних змагань”. Нижче доводиться їхній текст та питання тестів. 

 

 

Національний суддя з легкоатлетичного спорту,  

Заслужений тренер України, доцент 

Ковальов Анатолій Олександрович, 

Заслужений тренер України, 

старший викладач кафедри фізичного виховання і  

оздоровчої фізичної культури КДПУ  

ім. Володимира Винниченка 

Ковальова Юлія Анатоліївна. 
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ВИЗНАЧЕННЯ  

Всесвітня легкоатлетична серія 

Головні міжнародні змагання, включені в чотирирічну програму ІААФ. 

Громадянин 

Громадянин, який має законне громадянство в країні або, якщо йдеться 

про територію, то законне громадянство в країні, частиною якої є територія, і 

відповідний законний статус на території відповідно до застосовних законів. 

Громадянство 

Законне громадянство якої-небудь країни або, якщо йдеться про 

території, законне громадянство в  країні і відповідний законний статус на 

території відповідно до вживаних правових норм. 

ІААФ 

Міжнародна Асоціація легкоатлетичних федерацій. 

Клуб 

Клуб або асоціація легкої атлетики, що є членами національної федерації 

ІААФ відповідно до правил цієї національної федерації. 

Комісія  
Комісія ІААФ, яка була призначена Радою в рамках Конституції. 

Конституція 

Конституція ІААФ 

Континент 

Географічний район, який включає в себе всі держави і території, що 

входять в одну з шести континентальних асоціацій. 

Континентальна Асоціація 

Континентальна асоціація ІААФ відповідає за популяризацію легкої 

атлетики на одному із шести континентів, на які національні федерації 

розділені за Конституцією.   

Країна 

Географічна зона із самостійним управлінням, визнана як незалежна 

держава відповідно до міжнародного законодавства і міжнародних керівних 

органів. 

Легка атлетика 

Змагання на стадіоні, біг по шосе, спортивна ходьба, крос і біг по горах 

(гірський біг). 

Міжнародні змагання 

Будь-яке з міжнародних змагань, перерахованих у Правилі 1.1 даних 

Правил. 

        Міжнародні змагання на запрошення 

Змагання з легкої атлетики, в яких спортсмени, що представляють дві і 

більше національні федерації-члени ІААФ, беруть участь на запрошення 

організатора змагань. 

Місце проживання 

Місце проживання – це місце або адреса, по якій спортсмен 

зареєстрований відповідною владою в якості як його основного і постійного 

будинку. 
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МОК 

Міжнародний олімпійський комітет. 

Національна федерація 

Національна федерація ІААФ, членом якої на пряму або через клуб, чи 

яку-небудь іншу організацію – члена національної федерації – являється 

спортсмен, персонал по роботі із спортсменами або інша особа у рамках 

даних Правил. 

Персонал, обслуговуючий спортсменів 

Будь-який тренер, менеджер, представник спортсмена, агент, 

співробітник команди, офіційний медичний або молодший медичний 

персонал, батько чи будь-яка інша людина, найнята або працююча із 

спортсменом або його національною федерацією, що бере участь в 

міжнародному змаганні. 

Правила 

Правила змагань ІААФ, викладені в книзі Правил змагань. 

Представник спортсменів  
Людина, належним чином уповноважена і зареєстрована в якості 

представника спортсменів відповідно до Регламентів ІААФ для представника 

спортсменів. 

Рада 

Рада ІААФ 

Регламенти 

Регламенти ІААФ, можуть бути затверджені час від часу Радою. 

Регламенти для представника спортсменів 

Регламенти ІААФ для представника спортсменів, які можуть 

затверджуватися Радою час від часу. 

CAС Спортивний арбітражний суд в Лозані. 

Спортсмен міжнародного рівня 

Спортсмен, включений в Групу зареєстрованих спортсменів для 

проходження тестів поза змаганнями (за визначенням частини 3), або що 

бере участь в міжнародному змаганні відповідно до Правила 35.7. 

Територія 

Географічна територія або регіон, що не є країною, але що мають деякі 

елементи самоврядування, принаймні, відносно автономії контролю над 

спортом, і, таким чином, визнана ІААФ. 

Технічні правила змагань 

Правила, що містяться в частині 5 книги Правил змагань ІААФ. 

Член ІААФ 

Національний керівний легкоатлетичний орган, що є членом ІААФ. 

Членство 

Членство в ІААФ. 

Примітка(i): Наведені  вище визначення поширюються на усі Правила, 

за винятком випадків, коли ті ж визначення дані в частини 3 (Антидопінгові 

і медичні Правила), наприклад, Міжнародні змагання. В цьому випадку 

вищезгадані визначення поширюються на усі Правила за виключенням 
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частини 3. Визначення в частині 3 відносяться тільки до Антидопінгових і 

медичних Правил. 

Примітка(ii): Усі посилання на чоловічу стать повинні також 

включати посилання жіночу стать, а усі посилання на однину повинні 

включати також посилання на множину. 

Примітка(iii): Публікації ІААФ "The Referee" і "Le juge arbitre" 

відповідно на англійській і французькій мовах є інтерпретацією Правил 

змагань і практичний посібник для їх виконання. 

Примітка(iv): Поправки (крім редакційних поправок) до діючих правил в 

Правилах ІААФ, 2016-2017 затверджений Конгресом 2015 або Радою,  

підкреслені і набувають чинності з 1 листопада 2015 року, якщо інше не 

обумовлюється Правилами. 
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ПРАВИЛО 1 

 Міжнародні змагання  

1. На наступних міжнародних змаганнях повинні застосовуватися 

Правила і положення ІААФ: 

(а) (i) Змагання, що входять у Всесвітню легкоатлетичну серію. 

     (iі) Легкоатлетична програма Олімпійських ігор. 

(b) Легкоатлетична програма континентальних, регіональних  

чемпіонатів або чемпіонатів групи країн, склад яких не обмежений 

представниками одного континенту, що представляють федерації-члени 

ІААФ чи континенти, над якими ІААФ не має виключного контролю. 

(с) Континентальні, регіональні чемпіонати груп держав з легкої 

атлетики, склад яких не обмежений представниками одного континенту. 

(d) Зустрічі між командами різних континентів, які представляють 

федерації-члени ІААФ або континенти, або те і інше.  

(e) Міжнародні змагання на запрошення, і змагання які ІААФ відносить 

до даної категорії як частина глобальної структури змагань, зі схвалення 

Ради ІААФ. 

(f) Континентальні чемпіонати і інші внутріконтинентальні змагання 

організовані Континентальною Асоціацією. 

(g) Легкоатлетична програма континентальних, регіональних чи груп 

держав і регіональних чемпіонатів груп держав з легкої атлетики, склад 

учасників яких обмежений представниками одного континенту. 

(h) Матчі між командами, що представляють дві і більше національні 

федерації - члени ІААФ, або поєднання цього в межах одного і того ж 

континенту, за винятком змагань в категоріях, юнацькій до 18років і 

юніорській до 20 років. 

(і) Міжнародні змагання на запрошення і змагання, особисті від згаданих 

в Правилі 1.1(е), на яких розмір виплат за участь, призових грошей і/або 

вартість не грошових призів перевищує загальну суму 50,000 доларів США 

або 8.000 доларів США в будь-якому індивідуальному виді програми, як 

визначено Радою ІААФ. 

(j) Континентальні програми, подібні тим, які перераховані в Правилі 

1.1(е). 

2. Правила повинні застосовуватися таким чином: 

(а) Правила допуску (частина 2), Правила, регулюючі розбіжності 

(частина 4) і технічні Правила (частина 5) повинні застосовуватися на всіх 

міжнародних змаганнях. Інші міжнародні організації, які признає ІААФ, 

можуть застосовувати суворіші вимоги по допуску на змагання, що 

проводяться під їх юрисдикцією. 

(b) Антидопінгові Правила (частина 3) повинні застосовуватися на всіх 

міжнародних змаганнях, (як це чітко викладено в Частині 3), за виключенням 

випадків, коли МОК або інша міжнародна організація, за якою ІААФ визнає 

право здійснення допінг-контролю, проводить допінг-контроль на змаганнях, 

на яких діють Правила цієї організації (таких, як Олімпійські ігри), і тоді 

Правила цієї організації мають пріоритет. 
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(с) Правило рекламних показів (Правило 8) повинне застосовуватися на 

всіх міжнародних змаганнях, перерахованих в Правилі 1.1 (а)(i), (c) і (e). 

Континентальні Асоціації можуть застосовувати свої власні рекламні 

правила на міжнародних змаганнях, перелічених в Правилі 1.1 (f), (g), (h), (i) і 

(j), якщо ж таких немає, то застосовуються Правила ІААФ. 

(d) Правила 2-7 повинні застосовуватися на всіх міжнародних змаганнях, 

за винятком випадків, коли в самому Правилі обумовлюється обмеження 

його застосування. 

 

ПРАВИЛО 2 

 Дозвіл на проведення міжнародних змагань 

1. ІААФ відповідає за контроль над системою змагань у всьому світі у 

співпраці з континентальними асоціаціями. ІААФ повинна погоджувати свій 

календар змагань з календарями відповідних континентальних асоціацій, щоб 

уникнути збігу термінів проведення змагань. Всі міжнародні змагання 

повинні мати дозвіл ІААФ або континентальної Асоціації відповідно за 

даним Правилом 2. Для будь-якого поєднання або об'єднання міжнародних 

змагань в серію/тур або лігу потрібний дозвіл ІААФ або відповідної 

континентальної Асоціації, включаючи всі необхідні регламенти або 

контрактні умови такої діяльності. Всі права на взаємодію можуть бути 

передані третій стороні. У випадку, якщо континентальна Асоціація не може 

належним чином провести і контролювати міжнародні змагання відповідно 

до цих Правил, ІААФ має право втрутитися  і здійснити необхідні заходи. 

2. Тільки ІААФ має право організовувати легкоатлетичні змагання, на 

Олімпійських іграх і змагання, що входять у Всесвітню легкоатлетичну 

серію. 

3. ІААФ повинна організовувати чемпіонати світу в непарні роки. 

4. Континентальні Асоціації мають право організовувати континентальні 

чемпіонати, а також вони можуть організовувати інші внутріконтинентальні 

змагання на свій розсуд. 

Змагання, що вимагають дозволу ІААФ 

5. (а) Дозвіл ІААФ потрібний для всіх міжнародних змагань 

перерахованих в Правилі 1.1 (b), (c), (d) і (e). 

(b) Заявка на отримання дозволу повинна бути відправлена до ІААФ 

національною федерацією, на території (у країні) якої буде проводитися 

змагання, не пізніше за дванадцять місяців до початку змагань, або в будь-

який інший термін, який може бути встановлений ІААФ. 

Змагання, що вимагають дозволу континентальної Асоціації 
6.(а) Дозвіл континентальної Асоціації потрібний для всіх міжнародних 

змагань, перерахованих в Правилі 1.1 (g) (h) (i) і (j). Дозвіл на проведення 

міжнародних змагань за запрошенням або змагань, в яких виплати за участь, 

сума призових грошей і/або вартість не грошових призів перевищує загальну 

суму 250.000 доларів США або 25.000 доларів США  індивідуальних 

призових виплат в одному будь-якому виді програми, не повинен видаватися 

до консультації  континентальної Асоціації з ІААФ, щодо дати проведення. 
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(b) Заявка на отримання дозволу повинна бути відправлена до 

відповідної континентальної Асоціації національною федерацією, на 

території (у країні) якої проводитиметься змагання, не пізніше дванадцяти 

місяців до початку змагання, або в будь-який інший термін, який може бути 

встановлений континентальною Асоціацією. 

Змагання, що вимагають дозволу національної федерації 

7. Національні федерації можуть дозволити національні змагання, в яких 

можуть приймати участь іноземні спортсмени, у відповідності з Правилами 

4.2 і 4.3. Якщо беруть участь іноземні спортсмени, то розмір виплат за 

участь, сума призових грошей і/або вартість не грошових призів для 

спортсменів на такому національному змаганні не повинні перевищувати 

50.000 доларів США або 8.000 доларів США індивідуальних призових виплат 

у одному будь-якому виді програми, як визначено Радою ІААФ. Жоден 

спортсмен не може брати участь в будь-якому такому змаганні, якщо він не 

має допуску до участі в легкоатлетичних змаганнях по Правилах ІААФ, 

федерації-організатора змагань або національної федерації, членом якої він є. 

 

ПРАВИЛО 3 

Регламенти проведення міжнародних змагань   

1. Рада може розробити Регламенти, які регулюють проведення 

міжнародних змагань відповідно до Правил, і відносини між спортсменами, 

представниками спортсменів, організаторами змагань і національними 

федераціями. Ці регламенти можуть варіюватися або змінюватися Радою з її 

розсуду. 

2. ІААФ повинна призначити одного або більше представників на кожне 

міжнародне змагання, яке вимагає дозволу ІААФ, або континентальної 

Асоціації за рахунок організаторів, для контролю за виконанням Правил і 

Регламентів. Протягом 30 днів після закінчення змагань, представник 

повинен представити звіт ІААФ, або континентальній організації. 

                                                

ПРАВИЛО 4 

Вимоги до участі в міжнародних змаганнях. 

1. Жоден спортсмен не може брати участі в міжнародному змаганні, 

якщо цей спортсмен: 

(а) не є членом клубу, який, у свою чергу, не є членом національної 

федерації; 

(b)  сам не є членом національної федерації; 

(с)  не дав згоди підкорятися Правилам цієї національної федерації;  

(d) на міжнародні змаганнях, де ІААФ відповідає за проведення допінг- 

контроля (див. Правило 35,7, опубліковане нижче), не підписав угоду за 

формою, встановленою ІААФ, відповідно до якої він зобов'язується 

підкорятися Правилам, Регламентам і Процедурним регламентам (змінним 

час від часу) і звертатися в Арбітраж тільки в відповідності з цими 

Правилами  з приводу будь-яких розбіжностей, що виникають з ІААФ або 
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національною федерацією, погодившись не передавати ці спори в суд або 

організацію, не обумовлену цими Правилами. 

2. Національні федерації можуть вимагати, щоб жоден спортсмен або 

клуб не міг брати участі в змаганні з легкої атлетики за кордоном в країні або 

на території без письмового підтвердження національної федерації, членом 

якої  він є, і жодна національна федерація не повинна дозволяти зарубіжному 

спортсменові або клубу брати участь в будь-яких змаганнях без такого 

дозволу, що підтверджує, що він (спортсмен) або клуб має право і дозвіл на 

участь в змаганні в конкретній країні. Національні федерації повинні 

повідомляти ІААФ про всі такі вимоги. Для того, щоб допомогти у виконанні 

цього правила, ІААФ опубліковує на Інтернет сайті список федерацій, в яких 

існують такі вимоги. 

3. Жодному спортсменові, що є членом однієї національної федерації, не 

дозволяється бути членом іншої національної федерації без попереднього 

дозволу своєї первісної національної федерації, якщо правила даної федерації 

вимагають такого дозволу.. Навіть після цього національна федерація країни 

або території, у якій живе спортсмен, не може заявити прізвище якого-небудь 

спортсмена на змагання, що проводиться в іншій країні або території без 

попереднього дозволу, отриманого від первинної національної федерації.  

У всіх випадках в рамках цього Правила національна федерація країни 

або території, де проживає спортсмен, повинна направити письмове 

прохання в первинну національну федерацію цього спортсмена, і ця 

національна федерація повинна направити письмову відповідь на це 

прохання протягом 30 днів. Отримання обох повідомлень повинне бути 

підтверджене. Для цієї мети використовується електронна пошта з функцією 

підтвердження.  Якщо відповідь первинної федерації спортсмена не отримана 

протягом 30 днів, вважається, що дозвіл був санкціонований. 

У разі негативної відповіді, яка повинна бути підкріплена 

обґрунтуванням відмови, на прохання про санкціонування дозволу в рамках 

цього Правила, спортсмен або національна федерація країни або території, в 

якій проживає спортсмен, повинна мати можливість апелювати до ІААФ з 

приводу такого рішення. ІААФ публікує інструкції про подачу апеляції 

відповідно до даного Правила; ці ж інструкції є на вебсайті ІААФ. 

Для того, щоб допомогти у виконанні цього правила, ІААФ опубліковує 

на вебсайті список федерацій, в яких існують такі вимоги. 

 Примітка: Правило 4.3 стосується спортсменів у віці 18 років або 

старше за станом на 31 грудня поточного року. Правило не відноситься до 

спортсменів, які не є громадянами країни або території, або є політичним 

біженцям. 

 

ПРАВИЛО 5 

Право допуску члена національної федерації 

1. На міжнародних змаганнях, що проводяться відповідно до Правила 

1.1 (а), (b), (с), (f) або (g),  національні федерації повинні бути представлені 

тільки спортсменами які є громадянами країни або території, яку представляє 
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дана національна федерація і яка підкоряється вимогам допуску, викладеним 

в цьому Правилі 5. 

2. Спортсмен, який ніколи не брав участь в міжнародному змаганні, яке 

проводиться відповідно до Правила  1.1 (а), (b), (с) (f), або (g), має право 

представляти національну федерацію в змаганнях, які проводяться 

відповідно до Правила 1.1 (а), (b), (с),  (f) або (g), якщо він: 

(a) Громадянин держави (або території) на основі свого народження або 

народження батьків, бабусі чи дідуся  в цій державі (чи території); або 

(b) Є громадянином країни (або території) шляхом придбання нового 

громадянства, але, в такому випадку він може представляти свою нову 

національну федерацію не раніше ніж через один рік після дати придбання 

нового громадянства відповідно до подання відповідної заяви спортсмена. 

Цей період одного року може бути скорочений або скасований, як викладено 

нижче: 

(і) термін може бути відмінений, якщо спортсмен проживав безперервно 

один рік в державі (чи території безпосередньо перед конкретними 

міжнародними змаганнями); 

(ii) термін може бути скорочений або відмінений Радою у виняткових 

випадках. Заявка на скорочення терміну чи його відміну може бути подана 

відповідною національною федерацією в письмовому вигляді в Офіс ІААФ 

не менше, ніж за 30 днів до конкретного міжнародного змагання. 

3. У відповідності з Правилом 5.4 спортсмен, який представляв 

національну федерацію на міжнародних змаганнях, що проводились у 

відповідності з Правилами 1.1(а), (b), (c), (f) чи (g) не має права представляти 

іншу національну федерацію на міжнародних змаганнях, які відбудуться 

відповідно до Правил 1.1 (a), (b), (c), (f) або (g).  

4. Спортсмен, який представляв національну федерацію на 

міжнародному змаганні, що проводиться відповідно до Правил 1.1(a), (b), (с) 

(f) або (g) має право представляти іншу національну федерацію на 

міжнародному змаганні, що проводиться відповідно до Правил 1.1(a), (b), (с) 

(f) або (g), (негайно, якщо не вказано по - іншому) тільки при наступних 

обставинах: 

(a) якщо країна (чи територія) національної федерації – члена, згодом 

входить до складу іншої країни, яка вже має або потім матиме національну 

федерацію; 

(b) якщо країна (чи територія) національної федерації припиняє 

існувати, і спортсмен стає громадянином по праву знову організованої 

країни, ратифікованої договором, або визнаною тим-чи іншим способом на 

міжнародному рівні, яка згодом буде представлена своєю національною 

федерацією; 

(с) якщо територія національної федерації не має свого Національного 

олімпійського комітету, і спортсмен виконує нормативи, щоб брати участь в 

Олімпійських Іграх за країну - метрополію по відношенню до цієї території. 

В цьому випадку виступ спортсмена за метрополію цієї території на 

Олімпійських іграх не вплине на його право допуску продовжувати 
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виступати за відповідну національну федерацію Території на інших 

міжнародних змаганнях, що проводяться у відповідності з Правилами 1.1(a). 

(Ь), (с), (f) або (g); 

(d) отримання нового громадянства: якщо спортсмен отримує нове 

громадянство, він може представляти свою нову національну федерацію на 

міжнародному змаганні, що проводиться відповідно до Правил 1.1(a), (b), (с), 

(f) або (g) але не раніше, ніж через три роки після дати отримання нового 

громадянства відповідно до заявки спортсмена. 

Цей трирічний період може бути скорочений або скасований на основі 

умов, викладених нижче: 

(i) період може бути скорочений до 12 місяців за угодою національних 

федерацій. Скорочення може бути здійснене після отримання Офісом ІААФ 

письмового повідомлення про згоду національних федерацій; 

(ii) цей період буде скасований, якщо спортсмен безперервно прожив 

три повні роки в країні (чи території) свого нового членства безпосередньо 

перед конкретним міжнародним змаганням; 

(ііі) період може бути скорочений або скасований у виняткових 

випадках Радою. Заява для зниження або анулювання має бути представлена 

відповідною національною федерацією  в письмовій формі в Офіс ІААФ 

принаймні, за 30 днів до дати проведення Міжнародного змагання. 

(е) Подвійне громадянство: якщо спортсмен має громадянство двох (або 

декількох) країн (чи територій), він може представляти національну 

федерацію будь-якої (чи якоїсь) з них на власний вибір. Проте, один раз 

виступивши за обрану ним національну федерацію на міжнародному 

змаганні, що проводиться відповідно до Правил 1.1(a), (b), (с), (f) або (g), він 

не повинен представляти іншу національну федерацію країни громадянином 

якої він є, впродовж трьох років після дати, коли він востаннє представляв 

свою першу, обрану ним, національну федерацію. Цей період може бути 

скорочений або скасований в наступних випадках: 

(і) період може бути скорочений до 12 місяців зі згоди зацікавлених 

національних федерацій. Скорочення має війти в силу з моменту 

надходження в Офіс ІААФ письмового повідомлення про угоду членів; 

(іі) термін може бути скорочений або скасований у виключні випадки 

Радою. Заява для зниження або анулювання має бути представлена 

відповідною національною федерацією письмовим повідомленням в Офіс 

ІААФ принаймні, за 30 днів до Міжнародного змагання. 

Застосування правила 5,4 (е) не розповсюджується на спортсменів, які 

народилися з подвійним громадянством. Спортсмен, який має громадянство 

двох або більше країн (або територій), в силу того факту, що він отримав 

нове громадянство (наприклад, через шлюб), не відмовляючись від свого 

громадянства народження відповідно до положень Правила 5.4 (d). 

5. Відповідно до Правила 21.2 допуск спортсмена, що виступає в 

змаганні згідно з цими Правилами, повинен у будь-який час гарантуватися 

національною федерацією, до якої належить цей спортсмен. Тягар доказів 

встановлення істини, чи може цей спортсмен бути допущений до змагання 
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відповідно до цього Правила 5, лежить на національній федерації і 

конкретному спортсменові. Національна федерація повинна надати ІААФ 

достовірну справжню документацію, що підтверджує допуск спортсмена, і 

такі додаткові свідчення, які можуть бути потрібні для доказу безумовного 

права допуску спортсмена. По вимозі ІААФ національні федерації повинні 

надати завірену копію усієї документації, яка запрошена ІААФ для 

підтвердження права допуску спортсмена у рамках цього Правила. 

                            

ПРАВИЛО 6 

Виплати спортсменам 

Легка атлетика є відкритим видом спорту, і на підставі Правил і 

Регламентів спортсменам можуть бути виплачені готівка або матеріальна 

винагорода у будь-якому виді за участь  або виступ в будь-якому 

легкоатлетичному змаганні, або зайнятість в будь – якому іншому 

комерційному заході, що відноситься до їх участі в легкій атлетиці. 

                                        

ПРАВИЛО 7 

 Представники спортсменів 

1. Спортсмени  можуть використовувати послуги представника 

спортсменів, який надає допомогу в проведенні переговорів про 

легкоатлетичну програму спортсмена і про інші питання, про які вони 

можуть домовитися. В інших випадках спортсмени можуть самі проводити 

переговори про свої легкоатлетичні програми. 

2. Спортсмени, що входять до списку 30 кращих спортсменів ІААФ в 

стандартному виді по результатах на кінець календарного року, не повинні 

наступного року вступати або продовжувати переговори по використанню 

якоїсь людини, яка не є представником спортсменів, відносно надання 

вищезгаданих послуг. 

3. Національні федерації є відповідальними за затвердження   

представників спортсменів. Кожна національна федерація повинна 

здійснювати контроль за представниками спортсменів, що діють від імені 

спортсменів, і за представниками спортсменів, що діють в країні або на 

території цієї національної федерації або за представниками спортсменів, які 

є громадянами цієї країни. 

. 

4. Щоб допомогти національним федераціям у виконанні свого завдання, 

РАДА ІААФ повинна опублікувати Регламенти   по регулюванню відносин 

між національними федераціями і представниками спортсменів. Дані 

регламенти можуть являти собою обов'язкові вимоги, які повинні бути 

включені в систему правил кожної національної федерації стосовно 

представників спортсменів 

5. Умовою членства в ІААФ є включення кожною федерацією в свою 

конституцію  положень, про те, що усі угоди між спортсменом і його 

представником повинні відповідати Правилам і Регламентам ІААФ. 
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6. Представник спортсменів має бути чесним і мати гарну репутацію. 

Якщо це знадобиться, він повинен продемонструвати гарний рівень освіти і 

мати достатні знання для роботи в якості представника спортсменів, успішно 

склавши іспит, організований і проведений відповідно за Регламентами 

ІААФ для представників спортсменів. 

7. Кожна федерація-член ІААФ повинна щорічно надавати в ІААФ 

список усіх уповноважених і визнаних представників спортсменів. ІААФ 

зобов'язана щорічно публікувати офіційний список усіх представників 

спортсменів. 

8. Будь-який спортсмен або його представник, який не підкоряється 

Правилам і Регламентам ІААФ, може бути підданий санкціям відповідно з 

цими Правилами і Регламентами. 

 

ПРАВИЛО 8 

Реклама і демонстрації матеріалів під час міжнародних змагань 

1. Реклама і демонстрації матеріалів пропагандистського характеру 

повинні бути дозволені на всіх змаганнях, які проводяться відповідно до 

Правила 1.2 (с), за умови, що така реклама і демонстрації відповідають 

умовам цього Правила і будь-яких Регламентів, які з нього виходять.   

2. Рада може розробити Регламенти, що дають докладне уявлення щодо 

змісту реклами і тієї форми, в якій рекламні або інші матеріали можуть бути 

представлені під час змагань, що проводяться, відповідно до цих Правил. Ці 

Регламенти повинні відповідати, принаймні, наступним принципам: 

(а) На змаганнях, що проводяться відповідно до Правил ІААФ, 

дозволяється реклама тільки комерційного або благодійного характеру. 

Реклама, що має на своїй меті пропаганду будь – яких політичних гасел або 

інтересів якої-небудь групи, що чинить тиск на місцевому або міжнародному 

рівні, не дозволяється. 

(b) Реклама, яка, на думку ІААФ, є позбавленою смаку, відволікаючою 

увагу, образливою, такою, що зобов'язує або недоречною, враховуючи 

характер змагання, не дозволяється.  Не дозволяється реклама, що 

перешкоджає частково або повністю огляду телевізійних камер, що 

працюють на змаганні. Вся реклама повинна відповідати всім правилам 

дотримання безпеки.  

(с) Реклама тютюнової продукції заборонена. Реклама алкогольної 

продукції заборонена, якщо Радою не ухвалено рішення  про її дозвіл.  

3. Положення на підставі цього правила можуть бути змінені Радою в 

будь-який час. 
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ПРАВИЛО 20 

Визначення спортсмена, який допущений до участі у змаганнях 

Спортсмен допускається до участі у змаганнях, якщо він згоден 

виконувати Правила і не був позбавлений права допуску. 

 

ПРАВИЛО 21 

Обмеження участі у змаганнях для спортсменів, що мають допуск 

1. Участь у змаганнях, що проводяться за цими Правилами, обмежена 

для спортсменів, які підпадають під юрисдикцію національної федерації 

і  мають право допуску на змагання відповідно до цих Правил. 

2. На будь-яких змаганнях, що проводяться відповідно до цих Правил, 

допуск спортсмена, що бере участь, повинен бути підтверджений 

національною федерацією, членом якої є цей спортсмен. 

3. Правила допуску національних федерацій повинні 

відповідати  Правилам допуску ІААФ і жодна національна федерація не 

може затвердити, обнародувати або зберегти в своїй Конституції або 

регламентах будь-яке правило допуску або регламент, які прямо суперечать 

Правилам і Регламентам ІААФ. Якщо є розбіжності між Правилами допуску 

ІААФ і національною федерацією, застосовуються Правила ІААФ. 

 

ПРАВИЛО 22 

Відмова в допуску до міжнародних і місцевих змагань 

1. Наступні особи не повинні мати допуску до змагань, незалежно від 

того, чи проводяться вони за цими Правилами,  або за правилами 

Континентальної асоціації чи місцевими правилами національної федерації. 

Будь-який спортсмен, персонал по роботі зі спортсменами чи інша 

людина: 

(а)  чия національна федерація в даний час виключена ІААФ, це не 

відноситься до національних змагань для громадян своєї країни або території, 

які організовує федерація, у даний час виключена з ІААФ; 

(b) який був відсторонений або позбавлений права допуску за правилами 

своєї Національної федерації, і не мав права брати участь у змаганнях, що 

проводяться Національною федерацією, у випадку якщо таке усунення або 

позбавлення права допуску відповідає цим Правилам; 

(с) який нині відсторонений від участі в змаганнях, що проводяться за 

цими Правилами; 

(d) який не виконує вимоги допуску, викладені в Правилі 141 або 

Регламентах; 

(e) який був позбавлений права в результаті порушення Антидопінгових 

Правил  (Див. опубліковану нижче Частину 3);   

(f) який був припинений або заборонений Комісією з етики за 

порушення Кодексу етики, відповідно до Статуту комісії етики; 

(g) який був позбавлений права допуску із-за порушення поведінки, 

зазначених в правилі 23. 
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2. Якщо спортсмен бере участь в змаганні в той час, коли він не має 

допуску відповідно до Правила 141 або відповідних регламентів, без збитку 

для якогось іншого дисциплінарного акту, який може бути зроблений в 

рамках Правил, спортсмен і будь-яка команда, за яку спортсмен виступав, 

буде відсторонена від участі в змаганні з усіма наслідками, що витікають для 

спортсмена і команди, включаючи відміну усіх титулів, нагород, медалей, 

очок і призів та грошей за участь. 

3. Якщо спортсмен (або персонал по роботі із спортсменами або будь-

яка інша особа) бере участь в змаганнях, що проводяться за цими Правилами 

чи за правилами континентальної асоціації або національної федерації, і при 

цьому ця особа була позбавлена права допуску внаслідок порушення 

Антидопінгових правил (див. частину 3), то мають бути застосовані заходи у 

відповідності з Правилом 40.11. 

4. Якщо спортсмен (або персонал по роботі із спортсменами або будь-

яка інша особа) бере участь в змаганнях, що проводяться за цими Правилами 

чи за правилами Континентальної асоціації або Національної федерації, і при 

цьому ця особа була позбавлена права допуску внаслідок порушення будь-

якого іншого Правила, то період втрати ним допуску повинен знову 

розпочатися з моменту його останньої участі, неначе він не був 

відсторонений раніше, і його ранній термін усунення не зараховується. 

                                    

ПРАВИЛО 23 

Особи, які підлягають декларації дискваліфікації 

4. Будь-який спортсмен, персонал, обслуговуючий спортсмена, або інша 

особа: 

(а) які беруть участь в змаганнях з легкої атлетики або в виді змагання, в 

якому, хтось з учасників, за їх інформацією, був усунений від участі в 

змаганнях, або позбавлений допуску на участь відповідно до цих правил, або 

які проводяться в країні на території відчуженої національної федерації. Це 

не застосовується до будь-яких легкоатлетичних змагань, в яких обмежується  

ветеранська вікова група відповідно до Правила 141; 

(b) які беруть участь в будь-яких легкоатлетичних змаганнях які не 

санкціоновані відповідно до Правила 2 (дозвіл на проведення змагань); 

(с) які порушують Правило 4 (вимоги для участі в міжнародному 

змаганні), або будь-які регламенти, які випливають з цього Правила; 

(d) які порушують Правило 5 (Право допуску члена  національної 

федерації) або будь-які регламенти,  які випливають з цього Правила; 

(e) які порушують Правило 6 (Виплати спортсменам) або будь-які 

регламенти, що витікають з цього Правила; 

(f) які порушують правило 7 (Представники спортсменів) або будь-які 

регламент які випливають, з цього Правила 

(g) які порушують Правило 8 (Реклама і демонстрація під час 

міжнародних змагань) або будь-які регламенти, які випливають з цього 

Правила 
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(h) які здійснюють порушення будь-якого іншого Правила (окрім тих, 

які викладені в Правилі 60.2), можуть бути оголошені позбавленими допуску 

відповідно до цього Правила 23. 
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Визначення 

АДАМС 

Антидопінгова система адміністрування і менеджменту - це віртуальний 

банк даних, використовуваний для введення, зберігання, обміну і звітності, 

призначений для надання допомоги всім учасникам і ВАДА в їх 

антидопінговій діяльності відносно законодавства про захист даних. 

Адміністрація 

Забезпечення, поставка, контроль, сприяння або іншим чином брати 

участь в використанні або спробі використання іншою особою забороненої 

речовини  або забороненого методу. Тим не менш, це визначення не включає 

в себе дії сумлінного медичного персоналу, що використовує заборонені 

препарати або заборонені методи в справжній і законній лікувальній  меті, 

або інше прийнятне виправдання, і не включає дії, що передбачають 

використання заборонених речовин, які не заборонені для поза змагального 

тестування, якщо тільки обставини в цілому не демонструють, що такі 

заборонені речовини не призначені для використання в справжній 

терапевтичній і законній лікувальній меті або призначені для підвищення  

спортивних результатів. 

Несприятливий результат аналізу 

Звіт лабораторії акредитованої ВАДА, або іншої лабораторії схваленої 

ВАДА, яка  працює у відповідності з міжнародними стандартами для 

лабораторій і що володіє відповідними технічними документами, яка 

визначає в пробі наявність забороненої речовини або її метаболітів, або 

маркерів (включаючи підвищені кількості ендогенних речовин), або 

свідоцтва використання забороненого методу. 

Антидопінгова організація  

Організація, уповноважена затверджувати правила по ініціації, 

запровадженню в життя або посиленню будь-якої частини процесу допінг 

контролю. Сюди, зокрема, відноситься Міжнародний олімпійський комітет, 

інші оргкомітети крупних змагань, які проводять тестування на своїх 

змаганнях ІААФ, ВАДА і національні антидопінгові організації. 

Антидопінгові Правила 

Антидопінгові Правила ІААФ, які можуть розглядатися Конгресом, 

ІААФ або, час від часу, Радою ІААФ. 

Антидопінгові Регламенти 

Антидопінгові Регламенти ІААФ, можуть бути затверджені час від часу 

Радою. 

Континентальна Асоціація 

Континентальна асоціація ІААФ відповідає за популяризацію легкої 

атлетики в один з шести континентальних зон, на які  національні федерації 

розділені Конституцією. 

Спортсмен 
Будь-яка особа, яка бере участь в діяльності ІААФ, її національних і 

континентальних асоціацій за рахунок угоди, членства, приєднання, 

авторизації, акредитації або участі в їх діяльності або змаганнях, і будь-який 
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інший учасник змагань з легкої атлетики, який якимось іншим чином 

знаходиться в юрисдикції будь-якої уповноваженої організації або іншої 

спортивної організації, що визнає Кодекс. 

Біологічний паспорт спортсмена  

Програма і методи збору та накопичування інформації в  паспортах як 

описано в керівництві по біологічному паспорті спортсмена (і технічних 

документах) і антидопінгових Правилах. 

Персонал, який  обслуговує спортсменів 
Будь-який тренер, менеджер, уповноважений представник спортсмена, 

агент, штат команди, офіційний, медичний або допоміжний персонал, батьки 

або будь-яка особа, що працює із спортсменами або їх обслуговує, що 

допомагає в підготовці або готує до змагань з легкої атлетики. 

Спроба 

Умисна поведінка, яка є значним кроком в ході такої поведінки на 

шляху до планованого порушення антидопінгового правила; за умови, що 

антидопінгове порушення не буде зараховано як порушення засноване тільки 

на спробі зробити його, якщо людина відмовляється від спроби до того, як 

вона була виявлена третьою стороною, що не бере участь в цій спробі. 

Атипове виявлення 

Звіт від лабораторії акредитованої ВАДА або іншої лабораторії яку 

схвалив ВАДА, який вимагає подальшого вивчення в порядку, 

встановленому Міжнародним стандартом для лабораторій або пов'язаних з 

ними технічних документів до визначення несприятливого результату 

аналізу. 

Атипове паспортне виявлення  

Звіт інфіцирують як атипове паспортне виявлення, у відповідності з 

Антидопінговими  правилами. 

CAС 
Спортивний арбітражний суд. 

Кодекс  

Всесвітній Антидопінговий Кодекс 

Змагання 

Змагання або серія змагань, що проводяться в один або декілька днів. 

Місця проведення змагань  

Це місця, призначені  керівним органом для змагань. 

Змагальний період 

Змагальний період це проміжок часу між початком і кінцем змагань, 

встановлюється керівним органом змагань. 

 Наслідки порушення антидопінгових правил («Наслідки») 

Порушення спортсменом або іншою особою антидопінгових правил 

може привести, принаймні, до одного або декількох наступних наслідків:  

(а) дискваліфікація, що означатиме, результати спортсмена в 

конкретному виді або змаганні будуть визнані недійсними зі всіма 

наслідками,які витікають, а саме втрату всіх титулів, нагород, медалей, очків 

і призових грошей і грошей за участь;  
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(b) усунення від змагань, що означає, що спортсменові або іншій особі за 

порушення антидопінгових правил забороняється на якийсь конкретний 

період часу брати участь в будь-якому змаганні або іншому заході або 

отримувати фінансування відповідно до Правила 40.12(а); 

(с) Тимчасове відсторонення, що означає, що спортсменові або іншій 

особі забороняється тимчасово брати участь в будь-яких змаганнях або 

діяльності до остаточного вирішення на заслуховуваннях, проведених 

відповідно до Правила 38;  

(d) Оприлюднення інформації або публічної звітності, що означає 

розкриття інформації для широкої громадськості або осіб, крім тих, осіб, які 

мають право на першочергове повідомлення відповідно до правила 43. 

Конституція 

Конституція ІААФ 

Забруднені товари  

Продукт, який містить заборонену речовину, яка не розкрита на етикетці 

продукту або в інформації, доступної в Інтернеті.  

Рада 
Рада ІААФ. 

Дискваліфікація 
Див. вище за «Наслідок порушень антидопінгового правила». 

Допінг - контроль 
Всі заходи і дії, які виконуються, починаючи з планування тестування до 

кінцевого розгляду будь-якої апеляції, включаючи всі заходи і дії, що 

робляться в цей період, такі як надання інформації про місце перебування 

спортсмена, узяття проби і її зберігання, лабораторний аналіз, отримання 

дозволу на використання заборонених медичних препаратів тільки за 

свідченнями здоров'я, опрацювання результатів і заслуховування. 

Вид 

Окремий забіг або змагання в ході змагання (наприклад, біг на 100 

метрів або метання списа), включаючи відбірні кола,  які стосуються них.  

Провина 

Будь – яке порушення обов’язку або будь – яка відсутність  пильності, 

що відповідає певній ситуації. Фактори,  які  повинні прийматися  до уваги 

під час оцінки ступеня провини спортсмена або  іншої особи,  включно, 

наприклад,  досвід спортсмена, або іншої особи, чи  є спортсмен або інша 

особа неповнолітнім, особливі обставини, такі як інвалідність, ступінь 

ризику, який повинен був усвідомлений спортсменом, рівень пильності, який  

спортсмен  повинен був проявити, і розслідування, яке спортсмен повинен 

був провести стосовно встановлення ступеня можливого ризику. Під час 

оцінки провини спортсмена, або іншої особи обставини мають бути 

визначеними і такими, що стосуються справи,  для пояснення відступу 

спортсмена або іншої особи від очікуваного стандарту поведінки.  

Наприклад, те, що спортсмен втратив можливість заробляти кошти 

протягом терміну дискваліфікації, або, що у спортсмена залишається мало 

часу для продовження кар’єри, або розклад спортивного календарю не 
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вважатиметься таким,  що стосується справи, який буде прийматися до уваги 

при скороченні терміну дискваліфікації за  Правилом 40.6. 

Невиконання вимоги  
Відмова спортсмена (або третьої особи, якій спортсмен  передоручив 

задачу), зробити точні і повні дані про місцезнаходження, що дозволяє 

спортсмену прибути для тестування в призначений час і місце і негайно 

повідомляти  про будь-які зміни,  щоб  ця  інформація постійно  була  

достовірною відповідно до Антидопінгових Регламентів, або правил, чи 

регламентів національної федерації, або антидопінговій організації, в 

юрисдикції якої спортсмен знаходиться і яка підкоряється міжнародним 

стандартам тестування  і дослідження. 

Період змагання 

Період змагання означає період, що починається за 12 (дванадцять) 

годин до змагання, в якому спортсмен планує брати участь, і закінчується 

після закінчення цього змагання і процесу узяття проби, що відноситься до 

цього змагання.  

Дискваліфікація 
Див. вище "Наслідок порушень антидопінгових правил". 

Міжнародне змагання 

У рамках цих Антидопінгових Правил – міжнародні змагання, що 

проводяться відповідно до Правила 35.9(нижче), щорічно публікуються на 

вебсайті ІААФ.  

Спортсмен міжнародного рівня 

Спортсмен, який включений в зареєстровану для тестування групу, в 

порядку встановленому на міжнародному рівні ІААФ, або який виступає на 

міжнародних змаганнях відповідно до правила 35.9. 

Міжнародний стандарт 

Стандарт, затверджений ВАДА на підтримку Кодексу. Щоб зробити 

висновок про те, що процедури, потрібні за міжнародними стандартами, були 

виконані правильно, досить виконувати ці міжнародні стандарти (на 

противагу іншому альтернативному стандарту, практиці або процедурі). 

Міжнародні стандарти включають будь-які технічні документи, опубліковані 

згідно з міжнародними стандартам. 

Організатор великого змагання 

Континентальні асоціації національних олімпійських комітетів і інші 

міжнародні організації, що об'єднують різні види спорту, які діють як 

керівний орган для будь-якого континентального, регіонального або іншого 

міжнародного змагання. 

Маркер 

Складна речовина, група таких речовин або біологічні параметри, які 

свідчать про застосування забороненої речовини або забороненого методу. 

Метаболіт 

Будь-яка речовина, що утворилася в процесі біотрансформації. 

Член (національна федерація) 
        Національний керівний орган з легкої атлетики пов'язаний з ІААФ. 
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Неповнолітній 

Будь-яка особа, яка не досягла віку повноліття, відповідно до 

законодавства країни мешкання. 

Пропущений тест 
Відсутність спортсмена в тому місці і у той час, які були вказані в 60 – 

хвилинному відрізку часу для проходження тестування, зафіксованому в його 

формі  про його місце перебування на даний конкретний день відповідно до 

антидопінгових регламентів, або правил, або регламентів національної 

федерації, або антидопінговій організації, в юрисдикції якої спортсмен 

знаходиться і яка підкоряється міжнародним стандартам для тестування і 

дослідження 

Національна Антидопінгова організація 

Організація, затверджена кожною країною або територією, володіє на 

національному рівні основними повноваженнями і обов'язками 

затвердженням і застосуванням антидопінгових правил, керівництвом 

забором проб, використанням результатів тестування і проведенням 

заслуховування. Це може бути організація, яка була призначена багатьма 

країнами, щоб виконувати обов'язки антидопінгової організації для цих країн 

або територій. Якщо таке призначення не було зроблене компетентним 

громадським органом (органами), то тоді національний Олімпійський комітет 

країни або території чи його уповноважений виступатиме в ролі такої 

організації. 

Національна федерація 

Член ІААФ, до якої спортсмен або інша особа є зарахованим членом 

безпосередньо, або через клуб або іншу організацію членом якого він є. 

Національний Олімпійський Комітет 

Організація, визнана Міжнародним олімпійським комітетом. Термін 

"Національний олімпійський комітет" також включає національну спортивну 

конфедерацію в тих країнах і територіях, де національна спортивна 

конфедерація бере на себе звичайні обов'язки національного Олімпійського 

комітету в області антидопінгового контролю. 

Неоголошене заздалегідь вручення повідомлення 

Забір проби, який проводиться без попередження спортсмена, а 

спортсмена постійно супроводжують з моменту вручення повідомлення і на 

протязі усього процесу узяття проби. 

Відсутність порушення або халатності 

Спортсмен або інша особа, що стверджує у випадку, відповідно до 

Правила 38, що він не знав або не підозрював, і логічно не міг знати, або 

підозрювати, навіть дотримуючись надзвичайної обережності, що він 

використав або застосовував заборонену речовину, або заборонений метод, 

або іншим чином порушив антидопінгові правила. За винятком випадків у які  

залучений неповнолітній, у разі будь-якого порушення правила 32.2 (а), 

спортсмен повинен довести, як потрапила заборонена речовина в його 

організм. 
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Незначна провина або незначна недбалість  

Спортсмен або інша особа, що стверджує у випадку, що його провина чи 

халатність не були значними, відносно порушення антидопінгового правила з 

урахуванням розгляду усіх обставин і критеріїв, встановлених для того  щоб 

стверджувати, що порушення або недбалості не було. У разі будь-якого 

порушення правила 32.2 (а)  неповнолітнім, коли спортсмен повинен довести, 

як потрапила заборонена речовина в його організм. 

Позаспортивний період 

Позаспортивний період – це буд-який період вільний від змагань. 

Учасник 

Будь-який спортсмен або персонал, обслуговуючий спортсмена. 

Особа 

Будь-яка фізична особа (включаючи будь-якого спортсмена або 

персонал, обслуговуючий спортсмена), або організація, або юридична особа. 

 Володіння/Знаходження  

Дійсне, фізичне або конструктивне знаходження (яке можна виявити 

тільки в тому випадку, якщо є винятковий контроль над забороненою 

речовиною (методом) або приміщенням, у якому знаходиться заборонена 

речовина/метод) забороненої речовини, або забороненого методу; за умови, 

проте, що якщо людина не має виняткового контролю за забороненою 

речовиною/методом або приміщенням, у якому знаходиться заборонена 

речовина/метод, конструктивне знаходження можна виявити тільки, якщо 

людина знала про наявність забороненої речовини/методу і мала намір 

здійснити свій контроль. Проте за умови, однак, не повинно бути ніяких 

порушень антидопінгових правил, ще до отримання повідомлення будь-якого 

роду про те, що людина вчинила порушення антидопінгового правила, ця 

людина зробила конкретні заходи і продемонструвала, що вона ніколи не 

мала наміру використати заборонену речовину або метод і відмовляється від 

змісту в її організмі цієї речовини або методу, чітко заявивши про це ІААФ, 

національній федерації, або антидопінговій організації; порушення 

антидопінгового правила  буде зараховано тільки на підставі наявності 

забороненої речовини або методу в організмі. Незважаючи на протиріччя, 

існуючі в цьому визначенні, купівля (включаючи купівлю з допомогою 

електронних або інших засобів) забороненої речовини або методу вважається 

володінням  людиною, яка здійснила купівлю. 

Список заборонених речовин і методів 

Список заборонених речовин, опублікований ВАДА з вказівкою 

заборонених речовин і заборонених методів. 

Заборонений метод 

Будь-який метод, включений у список заборонених речовин і методів. 

Заборонена речовина 

Будь-яка речовина або клас речовин, які включені в список заборонених 

речовин. 

Тимчасове усунення від змагань 

Дивись вище «Наслідки порушення антидопінгових правил».   
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Публічне розкривати або публічний звіт 

Дивись вище «Наслідки порушення антидопінгових правил». 

Зареєстрована група для тестування  

Група найбільш пріоритетних спортсменів сформована (і) ІААФ на 

міжнародному рівні, та (іі) національними антидопінговими організаціями на 

національному рівні, яка підлягає тестуванню як в час змагання, так і поза 

ним, як частина програми тестування ІААФ, або планів проведення тестів 

національною антидопінговою організацією і яка зобов'язана надавати 

інформацію про їх місце проведення. ІААФ опублікує список спортсменів, 

що входять в зареєстровану для тестування групу, ідентифікує спортсменів 

включених в її реєстровані групи тестування. 

Проба/зразок 

Будь-який біологічний матеріал, зібраний для проведення допінг-

контролю.  

Сторони, що підписали Кодекс 

Організації, що підписали Кодекс і погодилися його виконувати, 

включаючи Міжнародний Олімпійський комітет, міжнародні федерації, 

національні олімпійські комітети, організаторів великих змагань, національні 

антидопінгові організації і ВАДА.  

Специфічні речовини 

Див. Правило 34.5. 

 Сувора відповідальність 

Згідно Правилам 32.2(а) і 32.2(b), немає необхідності демонструвати 

намір спортсмена, його провину, недбалість або знання про використання 

забороненої речовин, для того щоб встановити порушення антидопінгового 

правила.  

Значна допомога 

У рамках Правила 40.7(а) особа, що надає значну допомогу, повинна (i) 

повністю розкрити у письмовій формі усю інформацію, якою вона володіє 

відносно порушень антидопінгового правила в тому числі за участю особи і 

(ii) повністю співпрацювати в ході розслідування і винесення судового 

рішення у справі, пов’язаній будь яким чином з цією інформацією, 

включаючи, наприклад, надання показань свідків під час заслуховування, 

якщо цього зажадають судові органи або група, що проводить 

заслуховування. Більше того, надана інформація має бути достовірною і 

повинна складати важливу частину будь-якої ініційованої справи, або, якщо 

справа не ініційована, повинно бути достатньою основою, на якій ця справа 

може будуватися. 

 

Підробка 

Підміна будь-якого предмету з метою його неправильного використання 

або використання невірним чином у відношенні допінг-контролю, що в 

результаті неправильно впливає на допінг-контроль або дисциплінарний 

процес, або обман з метою змінити результати тестування, або перешкодити 
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виконанню нормальних процедур, створюючи неправдиву ситуацію, або 

надаючи неправдиву інформацію. 

Цілеспрямоване тестування 

Відбір спортсменів для тестування на основі критеріїв, викладених у 

Міжнародному стандарті для тестування  і досліджень та/або антидопінгових 

Правилах. 

Тестування 

Частина процесу допінг-контролю, що включає планування тестування, 

узяття проби, опрацювання проби і її транспортування в лабораторію.  

Торгівля 

Продаж, передача, транспортування, розсилка, доставка або 

розповсюдження забороненої речовини, або забороненого методу (фізично 

або з допомогою електронних, або інших засобів) спортсменом, персоналом, 

обслуговуючим спортсмена, або будь-якою іншою особою, яка підлягає 

юрисдикції ІААФ, національної федерації, або антидопінгової організації 

будь якої третьої сторона; при умові, проте, що це визначення не включає дії 

сумлінного медичного персоналу, що використовує заборонену речовину або 

заборонений метод в справжній і законній лікувальній меті, або інше 

прийнятне виправдання, і не включає дії, що передбачають використання 

заборонених речовин, які не заборонені для поза змагального тестування, 

якщо тільки обставини в цілому не демонструють, що такі заборонені 

речовини не призначені для використання в справжній терапевтичній і 

законній лікувальній меті або призначені для підвищення результативності в 

спорті. 

TUE  

Застосування медикаментів винятково за терапевтичними свідченнями, 

як описано в правилі 34,8. 

Використання (Use) 

Використання, застосування, прийом в їжу, уколи або вживання будь-

якими іншими способами будь-якої забороненої речовини або забороненого 

методу. 

ВАДА 
Всесвітнє Антидопінгове агентство. 

Порушення, зв'язане із заповненням форми про місце перебування 

спортсмена 

Порушення, пов'язане із заповненням форми, або пропущений тест. 

Форма, що визначає місце перебування спортсмена  
Інформація, що надається спортсменом, що входить в зареєстровану для 

тестування групу, або від його імені, в ІААФ, що надає відомості про місце 

перебування спортсмена впродовж наступного кварталу. 
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Розділ І 

АНТИДОПІНГОВІ ПРАВИЛА 

ПРАВИЛО 30 

Сфера застосування Антидопінгових Правил 

1. Ці Антидопінгові Правила повинні застосовуватися ІААФ, її 

національними федераціями і континентальними асоціаціями і 

спортсменами, персоналом, обслуговуючим спортсменів, і іншими особами, 

які відносяться до ІААФ, її національним федераціям і континентальним 

асоціаціям за рахунок угоди, членства, приналежності, дозволу або 

акредитації. 

2. Всі національні федерації  і континентальні асоціації повинні 

підкорятися цим Антидопінговим Правилам і Процедурним правилам. Ці 

Антидопінгові і Процедурні правила повинні бути включені або 

безпосередньо, або у вигляді посилання в правила кожної національної 

федерації або континентальної асоціації, і кожна національна федерація і 

континентальна асоціація повинні включити в свої правила процедурні 

регламенти, необхідні для ефективного виконання Антидопінгових і 

Процедурних Правил (і будь-яких змін, які можуть бути до них прийняті). 

Правила кожної національної федерації і континентальної асоціації повинні 

бути підготовлені так, щоб усі спортсмени, персонал, обслуговуючий 

спортсменів, і інші особи, що знаходяться під її юрисдикцією  підкорялися 

цим Антидопінговим правилам і Регламентам, включаючи організацію, що 

займається опрацюванням результатів, яка була створена цими правилами. 

3. Для того, щоб бути допущеним до змагань або брати участь, або тим 

чи іншим чином бути акредитованим на міжнародному змаганні, спортсмени 

(і там, де це доречно) персонал, обслуговуючий спортсменів, і інші особи 

повинні підписати угоду про виконання Антидопінгових Правил і 

Регламентів в тій формі, яку визначить Рада. Гарантуючи допуск своїх 

спортсменів до участі в міжнародних змаганнях (див. Правило 21.2), 

національні федерації підтверджують, що спортсмени підписали угоду 

відповідно до необхідної форми і що копія підписаної угоди була спрямована 

в офіс ІААФ.  

4. Антидопінгові Правила і Регламенти повинні застосовуватися в усіх 

випадках допінг-контролю, який проводиться відповідно до юрисдикції 

ІААФ і, відповідно, її національних федерацій і континентальних асоціацій. 

5. У обов'язки кожної національної федерації входить забезпечення 

контролю за тим, щоб усе тестування в ході змагань національного рівня, а 

також поза змагальне тестування спортсменів – членів цієї національної 

федерації, а також опрацювання результатів цього тестування проходило у 

відповідності з Антидопінговими Правилами і Регламентами. Признається 

той факт, що в деяких країнах або територіях національні федерації самі 

проводять тестування і опрацювання результатів, тоді як в інших країнах чи 

територіях деякі або усі обов'язки національної федерації можуть бути 
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передані, чи за домовленістю (або самою національною федерацією, чи 

відповідно до існуючого державного законодавства, або регламентом) 

національній антидопінговій організації, або якійсь третій стороні. Відносно 

таких країн або територій посилання в цих Антидопінгових Правилах на 

національну федерацію (чи її відповідних співробітників) має бути, де це 

доречно, посиланням на національну антидопінгову організацію або іншу 

третю сторону (чи її відповідних співробітників). 

6. ІААФ повинна контролювати антидопінгову діяльність національних 

федерацій – членів ІААФ у рамках цих Антидопінгових Правил, включаючи, 

але не обмежуючись, тестуванням в ході змагання і поза змагальним 

тестуванням, що проводиться на національному рівні кожної з національних 

федерацій (і/або відповідною національною антидопінговою організацією, чи 

третьою стороною відповідно до Правила 30.5). Якщо ІААФ визнає, що 

тестування в ході змагання і/або тестування поза змагальне, чи інша 

антидопінгова діяльність, що проводиться на національному рівні 

національною федерацією, недостатня або неадекватна, або у відношенні 

успіху спортсменів цієї національної федерації на міжнародних змаганнях, 

або по тій - чи іншій причині, Рада може зажадати від національної федерації 

зробити такі заходи, які Рада рахує необхідними, щоб забезпечити 

задовільний рівень антидопінгової діяльності в цій країні або території. 

Нездатність національної федерації виконати рішення Ради може привести до 

винесення санкцій у відповідності з Правилом 45. 

7. Повідомлення, що вручається в рамках цих Антидопінгових Правил 

спортсменові, обслуговуючого його персоналу або іншій особі, яка 

знаходиться в юрисдикції національної федерації, може здійснюватися 

шляхом вручення повідомлення відповідної національної федерації. 

Національна федерація несе відповідальність за те, щоб негайно зв'язатися з 

спортсменом або особою, якій призначено це повідомлення. 

 

ПРАВИЛО 31 

Антидопінгова організація ІААФ 

1. ІААФ взаємодіє в рамках цих Антидопінгових Правил головним 

чином з наступними особами або організаціями: 

● Рада. 

● Медична і Антидопінгова комісія. 

● Бюро по перегляду питань допінгу.  

● Антидопінговий адміністратор ІААФ. 

 

 Рада. 

2. Рада зобов'язана, за рішенням Конгресу ІААФ, стежити і 

контролювати діяльність ІААФ відповідно до своїх цілей (див. Статтю 

6.12(а), визначеними Конституцією. Однією із цих цілей є пропаганда 

«чесної гри» в спорті, зокрема, ведучої ролі в боротьбі проти допінгу в легкій 

атлетиці і в широкому спортивному співтоваристві, а також для розвитку і 
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підтримки програм виявлення, заборони і виховання, які направлені на 

викорінювання допінгу в спорті (див. Статтю 3.8 Конституції). 

3. Рада має наступні повноваження в рамках Конституції по здійсненню 

контролю за діяльністю ІААФ: 

(а) створення будь-якої комісії або підкомісії на тимчасовій або 

постійній основі, яку він вважає необхідною для успішного функціонування 

ІААФ (див. Статтю 6.11 (j) Конституції), 

(b) внесення будь-яких проміжних змін до Правил, які він вважає 

необхідними в період між Конгресами, і визначення дати, коли ці зміни 

повинні вступити в силу. Тимчасові зміни повинні доповісти черговому 

Конгресу, який повинен визначити, чи будуть вони носити постійний 

характер (див. статтю 6.11 (с) конституції), 

(с) твердження, відхилення або зміна антидопінгових правил (див. 

Статтю 6.11 (i) Конституції) і 

(d) відчуження або ухвалення інших санкцій проти національної 

федерації за порушення правил у відповідності з положеннями статті 14.7 

(див. статтю 6.11 (b) конституції). 

Медична і антидопінгова комісія 

4. Медична і антидопінгова комісія призначається, як комісія Ради 

відповідно до статті 6.11 (j) Конституції, для надання ІААФ загальних 

консультацій по всіх антидопінгових і пов'язаних з ним питаннях, 

включаючи питання, що відносяться до цих антидопінгових Правил і 

антидопінговим регламентам. 

5. До складу медичної і антидопінгової комісії входять 15 чоловік, які 

збираються не менше одного разу на рік, як правило на початку кожного 

календарного року, для розгляду антидопінгової діяльності ІААФ у 

попередніх 12 місяців і для затвердження з відома Ради Антидопінгової 

програми на рік вперед. Медична і антидопінгова комісія повинна також 

регулярно давати консультації впродовж всього року в міру необхідності. 

6. Медична і антидопінгова комісія відповідає за виконання наступних 

завдань в рамках цих антидопінгових Правил: 

(а)  видання антидопінгових Правил і змін до них у міру необхідності. 

Антидопінгові правила включають або безпосередньо, або у вигляді 

посилання на наступні документи, видані ВАДА: 

(i)    Список заборонених речовин і методів; 

(ii)   Міжнародні стандарти тестування і досліджень; 

(iii)  Міжнародні стандарти для лабораторій;  

(iv)  Міжнародні стандарти для використання медикаментів виключно 

по терапевтичним показанням; 

(v)   Міжнародні стандарти по захисту недоторканності особистого 

життя і особистої інформації разом з будь-якими доповненнями або змінами 

до цих документів або міжнародних стандартів або іншим процедурам або 

інструкціям, які можуть бути необхідні для того, щоб відповідати цим 

антидопінговим Правилам або сприяти будь-яким іншим чином розвитку 

антидопінгової програми ІААФ. 
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Антидопінгові регламенти і будь-які пропоновані до них зміни повинні 

бути затверджені Радою, якщо в даних антидопінгових Правилах не вказано 

по-іншому. Після свого твердження Рада повинна встановити дату, після якої 

антидопінгові правила і будь-які пропоновані до них зміни вступають в силу. 

Офіс ІААФ повинен повідомити цю дату  національним асоціаціям і 

опублікувати Процедурні правила і будь-які пропоновані до них зміни на 

вебсайті ІААФ. 

(b) надання консультацій Раді зі змін до цих антидопінгових Правил, які 

можуть бути час від часу необхідними. Будь-яка передбачувана зміна до цих 

антидопінгових Правил, що вноситься до періоду між Конгресами, повинна 

бути затверджена Радою і повідомлена національним федераціям відповідно 

до Статті 16.11 (с) Конституції. 

(с) планування, виконання і контроль за антидопінговою інформацією і 

антидопінговими програмами навчання в зручному вигляді адаптованого для 

спортсменів, персоналу спортсмена і національних федерацій. Ці програми 

повинні бути націлені на те, щоб запобігти  навмисному або ненавмисному 

використанню спортсменами заборонених речовин і заборонених методів. 

Програми повинні представити  найсучаснішу і точнішу інформацію, 

принаймні, з наступних питань; 

(i) заборонені речовини і заборонені методи, включені в список 

заборонених речовин і методів; 

(ii)  наслідки вживання допінгу для здоров'я; 

(iii) процедури допінг-контролю  

(iv) права і обов'язки спортсменів. 

(d) надання прав використовувати медикаменти виключно за 

терапевтичними показанням (TUE) відповідно до  Правила 34.8. 

(е) створення інструкцій загального характеру для відбору спортсменів, 

що входять в зареєстровану ІААФ групу для тестування. 

Медична і антидопінгова комісія може в ході виконання будь-якому з 

вище згаданих завдань викликати експертів для надання додаткової 

спеціалізованої медичної або наукової консультації, якщо це потрібно. 

7. Медична і антидопінгова комісія повинна представляти звіт Раді про 

свою діяльність до початку та на кожному засіданні Ради. Вона повинна 

здійснювати контакт з офісом ІААФ зі всіх антидопінгових і пов'язаних з 

ними питань через медичний і антидопінговий відділ ІААФ. 

Бюро по перегляду випадків допінгу  

8. Бюро по перегляду випадків допінгу призначається як підкомісія Ради 

відповідно до Статті 6.11(j) Конституції для вирішення наступних 

конкретних завдань: 

(а) визначення тих випадків, які повинні бути передані в арбітражний 

суд по спорту САС (Спортивний арбітражний суд в Лозані), відповідно до 

Правила 38.3 з урахуванням обставин, коли відповідна національна 

федерація не змогла провести заслуховування спортсмена або іншої особи 

протягом встановленого двомісячного терміну або завершила слухання, але 

не винесла рішення протягом певного періоду після цього; 
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 (b) визначення від імені Ради існування особливих/виняткових 

обставин, що дозволяють скасувати, скоротити або тимчасово відмінити 

термін відсторонення, який інакше мав би виконуватися (згідно з Правилом 

40.5, 40.6 або 40.7, відповідно) у тих випадках, про які йдеться у Правилі 

38.9; 

 (с) визначення необхідності передачі справи в арбітраж CAС у 

відповідності з Правилом 42.17 і необхідності в таких випадках накладати на 

спортсмена повторну дискваліфікацію залежно від рішення СAС;  

(d) прийняття рішення про те, чи повинна ІААФ брати участь в розгляді 

випадків, представлених в СAС, де ІААФ не є ініціатором справи у 

відповідності з Правилом 42.21, і чи потрібно в таких випадках накладати на 

спортсмена повторну дискваліфікацію залежно від рішення СAС;  

(e) визначення для кожного випадку періоду часу для ІААФ,  щоб вона 

могла подати апеляцію СAС відповідно до Правила 42.15;  

(f) ухвалення рішення у випадках, на які посилається Правило 46.4, про 

те, чи може признаватися ІААФ тестування, проведене іншою організацією, 

що не підписала Кодекс, у рамках правил і процедур, що відрізняються від 

цих Антидопінгових Правил, визнаних ІААФ;  

(g) розглядання звітів про контроль антидопінгових заходів 

національних федерацій відповідно до правила 30.6, а також на дотримання 

зобов'язань національними федераціями, які викладені у антидопінгових 

Правилах і, при необхідності, давати рекомендації Раді. 

Бюро по перегляду випадків допінгу може в ході виконання будь-якого з 

вище згаданих завдань звертатися до медичної і антидопінгової комісії або 

Раді для отримання їх думки або керівництва у відношенні конкретного 

випадку, або до Ради з будь-якого питання загальної політики, який може 

виникнути. 

9. Бюро по перегляду випадків допінгу повинне складатися з трьох 

чоловік, один з яких повинен мати юридичну кваліфікацію. Президент 

володіє повноваженнями в будь-який момент тимчасово призначити 

додаткову особу або осіб до складу Бюро, якщо це потрібно, на тимчасовій 

основі. 

10. Бюро по перегляду випадків допінгу повинне надавати звіт Раді про 

свою діяльність на кожному засіданні Ради. 

Антидопінговий адміністратор ІААФ  

11. антидопінговий адміністратор ІААФ – це керівник медичного і 

антидопінгового відділу ІААФ. Він відповідає за виконання антидопінгової 

програми, яка була створена медичною і антидопінговою комісією 

відповідно до вище викладеного Правила 31.5. Не менше ніж один раз на рік 

він повинен надавати звіт із цих питань медичній і антидопінговій комісії під 

час її щорічного засідання, і більш регулярно, якщо це буде необхідно. 

12. Антидопінговий адміністратор ІААФ відповідає за щоденне 

адміністрування випадків допінгу, що виникають в рамках цих Правил. 

Зокрема, антидопінговий адміністратор ІААФ відповідає, там, де це доречно, 

за процес опрацювання результатів відповідно до Правила 37, за ухвалення 
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рішення про тимчасове  відчуження  спортсменів міжнародного рівня 

відповідно до Правила 37  і за проведення адміністративного розслідування з 

питань порушень, пов'язаних із заповненням форми відмови/пропущення 

тесту, допущених спортсменами міжнародного рівня відповідно до процедур, 

викладених в Антидопінгових Регламентах.  

13. Антидопінговий адміністратор ІААФ може у будь-який час в ході 

своєї роботи звернутися на свій розсуд за консультацією до керівника 

медичної і антидопінгової комісії, до Бюро по перегляду випадків допінгу 

або до будь-якої іншої особи.      

                         

                                                       ПРАВИЛО 32 

Порушення Антидопінгових Правил  

1. Допінг визначається, як наявність одного або більше  порушень, 

викладених в правилі 32.2 Антидопінгових правил 

2. Мета Правила 32.2 - конкретизувати обставини і дії, які призначають 

при порушені антидопінгових правил. Слухання у допінг-випадках буде 

проводитись, виходячи з твердження, що один або більше конкретні правила 

були порушені. Спортсмени або інші особи зобов'язані знати, що є 

порушенням антидопінгового правила, і ті речовини і методи, які включені у 

список заборонених речовин і методів. Нижче вказано, що вважати 

порушеннями антидопінгових Правил: 

(а) Наявність забороненої речовини або її метаболітів або маркерів у 

пробі спортсмена. 

(i) особистий обов’язок кожного спортсмена – нести відповідальність за 

те, щоб в тканину або рідину його тіла не попадала заборонена речовина. 

Спортсмени несуть відповідальність, якщо в їх пробах буде виявлено 

Заборонену речовину або її метаболіти або маркери. Для того, щоб 

встановити порушення антидопінгового правила, у відповідності з Правилом 

32.2(а), немає необхідності доводити факт, наміри спортсмена, його провину, 

недбалість або усвідомлене використання забороненої речовини.  

(іі) достатнім доказом порушення антидопінгового правила   відповідно 

з Правилом 32.2(а) є кожне з наступних подій: наявність забороненої 

речовини або її метаболітів або маркерів в пробі "А" спортсмена, якщо 

спортсмен відмовляється від аналізу проби "В", і аналіз Проби "В" не 

виконується; або якщо робиться і аналіз проби "В" підтверджує наявність 

забороненої речовини або її метаболітів або маркерів, аналогічних виявленим 

в пробі "А" спортсмена; або коли проба "В" спортсмена розділяється на два 

флакони і аналіз другого флакона підтверджує наявність забороненої 

речовини або її метаболітів, або маркерів, аналогічних виявленим в першому 

флаконі. 

(ііі) за винятком тих заборонених речовин, для яких у списку 

Заборонених речовин встановлена спеціальна межа, наявність будь-якої 

кількості забороненої речовини або її метаболітів, або маркерів в пробі, 

узятій у спортсмена, вважається порушенням антидопінгового правила. 
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(іv) як виняток до загальної практики застосування Правила 32.2 (а) у 

списку заборонених речовин або міжнародних стандартів можуть бути 

встановлені особливі критерії для оцінки заборонених речовин, які можуть 

вироблятися в організмі ендогенним шляхом. 

(b) Використання або спроба використання забороненої речовини 

або забороненого методу; 

(i) Спортсмени несуть особисту відповідальність за те, щоб в їх організм 

не потрапила заборонена речовина. Для того, щоб встановити порушення 

антидопінгового правила, відповідно з  Правилом 32.2(а), немає необхідності 

демонструвати намір спортсмена, його провину, халатність, або знання про 

використання забороненої речовини. 

(ii) Несуттєво чи призвело використання або спроба використання 

забороненої речовини або заборонений метод до успіху або невдачі. Для 

встановлення антидопінгового порушення досить того, що заборонена 

речовина або заборонений метод були використані, або була зроблена спроба 

їх використати.  

 (c) Ухилення, відмова або неявка на процедуру здачі проби: 

ухилення від здачі проби, або відмова без переконливого обґрунтування або 

неявка на процедуру здачі проби після повідомлення у відповідності з 

діючими антидопінговими правилами. 

(d)  Відсутність інформації про місцезнаходження: будь-яка 

комбінація з трьох пропущених тестів і/або як це визначено в Міжнародному 

стандарті з тестування та розслідувань несвоєчасна реєстрація 

місцезнаходження протягом дванадцяти місяців спортсмена, що 

зареєстрований в групу тестування; 

 (е)   Фальсифікація або спроба фальсифікації в будь-якій частині 

Допінг-контролю. Будь-яка поведінка, що перешкоджає виконанню 

процедур допінг-контролю, але яке не підпадає під визначення Забороненого 

методу. Фальсифікація включає, в тому числі, навмисне створення перешкод 

або спробу  створення перешкод співробітнику допінг-контролю, надання 

неправдивої інформації ІААФ, національної федерації або антидопінгової 

організації, або залякування, або спроба залякування потенційного свідка.  

(f) Володіння забороненими речовинами або забороненим методом 

(i) володіння спортсменом будь-якою забороненою речовиною або 

забороненим методом в ході змагання або володіння спортсменом будь-якою 

забороненою речовиною або забороненим методом поза змагань, за винятком 

випадків, коли спортсмен підтверджує, що використання узгоджене з  TUE 

виключно по терапевтичним показанням відповідно до нижче викладеного 

Правила 34.8 (терапевтичне використання), або з деяких інших прийнятних 

виправдань.  

(іі) володіння персоналом, який  обслуговує спортсменів, будь-якою 

забороненою речовиною або забороненим методом в ході змагання або 

володіння персоналом, який  обслуговує спортсменів, будь-якою 

забороненою речовиною або забороненим методом поза змагань, і мають 

відношення до спортсмена, змагання і тренування, за винятком випадків, 
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коли персонал, який  обслуговує спортсменів підтверджує, що використання 

узгоджене з  TUE виключно по терапевтичним показанням відповідно до 

нижче викладеного Правила 34.8 (терапевтичне використання), або з деяких 

інших прийнятних виправдань.  

(g) Незаконний продаж забороненої речовини або забороненого 

методу чи спроба такого незаконного обігу. 

(h) Призначення або спроба призначення забороненої речовини або 

забороненого методу: призначення або спроба призначення спортсмену під 

час змагання будь-якої забороненої речовини або забороненого методу або 

призначення, або спроба призначення речовини, забороненої до 

використання спортсмену поза змаганнями.  

(i) Співучасть: сприяння, заохочення, допомога, підбурювання, або 

будь-який інший тип навмисної співучасті в антидопінгових порушеннях або 

порушеннях правила 40.12 (а) іншою особою. 

(J) Заборонено асоціацію (співпрацю): співпрацю спортсменів або 

іншої особи, які знаходиться під юрисдикцією ІААФ, національної федерації 

або антидопінгової організації у професійний або спортивній діяльності з 

особою, яка обслуговує спортсмена; яка: 

(i) у випадку потрапляння під юрисдикцію ІААФ, або антидопінгової 

організації, відбуває термін дискваліфікації; або 

(ii) в разі не потрапляння під юрисдикцію ІААФ, або антидопінговій 

організації, та якщо дискваліфікація не була накладена в ході обробки 

результатів відповідно до Кодексу, був у ході кримінального, 

дисциплінарного або професійного розслідування звинувачений, або 

визнаний винним в участі в діях, які визнавалися б порушенням 

антидопінгових правил, в разі застосування до даної особи правил, 

відповідних Кодексу. Статус дискваліфікації даної особи повинен становити, 

залежно від того, що довше, шість років з дати винесення кримінального, 

професійного чи дисциплінарного рішення, або тривалості накладеної 

кримінальної, дисциплінарної або професійної санкції; або  

(ііі) діє в якості підставної особи або посередника для особи, описаного в 

Правилах  32.2(j)(i) або (ii).  

Деякі приклади типів асоціацій, які заборонені, включають:  

► отримання професійної підготовки, стратегії, техніки, харчування або 

медичні консультації;  

►  отримання терапії, лікування або рецептів;  

►  надання будь-яких аналізів;   

► дозволяють спортсмену підтримку людини в якості агента або 

представника. Заборонені асоціації не повинні бути пов'язані з будь-якою 

формою компенсації.  

Для того, щоб це положення застосовувати, необхідно, щоб спортсмен 

або інша особа раніше були попереджені в письмовому вигляді ІААФ, або  

антидопінговою організацією, під юрисдикцією якої перебуває спортсмен 

або інша особа, або ВАДА про статус дискваліфікації персоналу спортсмена і 

про можливі наслідки забороненого співробітництва, а також про те, як 
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спортсмен або інша особа повинні діяти в розумних межах з метою 

уникнення подібного співробітництва. ІААФ, національна федерація або 

антидопінгова організація повинна також вжити необхідних зусиль для того, 

щоб довести до відома персоналу спортсмена, про який повідомляється 

спортсмену або іншій особі, що персонал спортсмена може протягом 15 днів 

звернутися до антидопінгової організації і пояснити, чому критерії, описані в  

Правилах не застосовуються до них. Незважаючи на Правило 47 (позовна 

давність), це Правило застосовується навіть у тих випадках, коли діяння 

персоналу спортсмена, що призвели до дискваліфікації, відбулися до дати 

набрання чинності, передбачені Правилом 48 (Інтерпретація). 

Тягар доведення факту, що будь-яка співпраця з персоналом спортсмена, 

описане в Правилах 32.2(j)(i) або (ii), не носить професійний або пов'язаний 

зі спортом характер, покладається на спортсмена або іншу особу. 

Національна федерація, антидопінгові організації, які володіють 

інформацією на персонал спортсмена, який відповідає критеріям, описаним у 

Правилах 32.2(j)(i), (ii), або (iiі),  повинні надати таку інформацію ІААФ і 

ВАДА. 

 

ПРАВИЛО 33 

Доказ використання допінгу 

Позов і стандарти доказу 
1. ІААФ, національна федерація або антидопінгова організація, що має 

право пред'явити позов, зобов'язана підтвердити, що порушення 

антидопінгового правила відбулося в рамках цих антидопінгових Правил. 

Стандартом доказу буде виявлення ІААФ, національною федерацією або 

Антидопінговою організацією порушення антидопінгових правил на 

прийнятному рівні для цього здійснюють процедуру слухання експертів, 

беручи до уваги серйозність зроблених звинувачень. Цей стандарт доказу у 

всіх випадках є більш вагомим, чим лише баланс ймовірностей, але менше 

доведеності при відсутності обґрунтованих сумнівів 

2.  Коли антидопінгові правила покладають на спортсмена або іншу 

особу, які імовірно вчинили порушення антидопінгових правил, тягар - 

спростувати припущення або встановити певні факти або обставини, 

стандартом доказу буде баланс ймовірностей. 

Методи виявлення фактів і припущення 
3. Факти, що відносяться до порушень антидопінгового правила, можуть 

бути встановлені будь-якими достовірними способами, включаючи, але не 

обмежуючись, визнанням, свідченнями третіх осіб, показаннями свідків, 

звітами фахівців, документами, висновками, зробленими на основі 

багаторічних спостережень, наприклад, біологічного паспорта спортсмена і 

іншої аналітичної інформації. 

Наступні правила доказування застосовуються в допінг-випадках: 

 (а) аналітичні методи та порогові значення, затверджені ВАДА за 

підсумками консультацій з членами відповідного наукового співтовариства і 

незалежної експертизи є науково обґрунтованими. Спортсмен або інша 
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особа, які хочуть оскаржити припущення наукової обґрунтованості, як умова, 

попереднього оскарження, зобов'язані проінформувати спочатку ВАДА про 

свій  намір оскаржити припущення і про підстави оскарження. САС з власної 

ініціативи може також проінформувати ВАДА про будь-які такі спроби. За 

запитом ВАДА арбітри САС можуть залучити відповідного наукового 

експерта для надання допомоги арбітрам в оцінці представлених підстав 

оскарження. Протягом 10 днів з моменту отримання ВАДА зазначеного 

повідомлення та отримання ВАДА справи від САС, ВАДА має право 

вступити у справу в якості однієї зі сторін або в якості експерта або 

представити свідчення будь-яким іншим способом. 

(b) Акредитовані ВАДА лабораторії та інші лабораторії, схвалені ВАДА, 

здійснюють всі процедури, пов'язані з дослідженням проб і забезпеченням їх 

збереження, у відповідності з Міжнародним стандартом для лабораторій. 

Спортсмен або інша особа можуть спростувати це припущення шляхом 

встановлення наявності відступу від Міжнародного стандарту для 

лабораторій, яке могло б стати причиною несприятливого результату аналізу. 

Якщо спортсмен або інша особа успішно оскаржили зазначене припущення, 

доказавши, що мало місце відступ від Міжнародного стандарту для 

лабораторій, яке могло б за логікою речей стати причиною несприятливого 

результату аналізу, на антидопінгову організацію накладається позов 

доказування, що вказаний відступ не став причиною несприятливого 

результату аналізу.   

(с)  Відступ від будь-якого Міжнародного стандарту чи іншого 

антидопінгового правила, або принципів, встановлених у Кодексі або 

правилах антидопінгової організації, що не стало причиною несприятливого 

результату  аналізу або іншого порушення антидопінгових правил, не веде до 

визнання зазначених свідоцтв або результатів недійсними. Якщо спортсмен 

або інша особа змогли довести факт відступу від іншого Міжнародного 

стандарту чи іншого антидопінгового правила, або  принципу,  яке могло б за 

логікою речей стати причиною порушення антидопінгових правил, 

заснованих на несприятливому результаті аналізу, або іншого порушення 

антидопінгових правил, на ІААФ, національні федерації антидопінгову 

організацію покладається тягар доказування, що зазначений відступ не став 

причиною несприятливого результату аналізу або фактичною основою 

порушення антидопінгових правил. 

(d) Факти, встановлені рішенням суду або компетентного професійного 

дисциплінарного трибуналу, на які не подана апеляція, яка перебуває в стадії 

розгляду, будуть вважатися незаперечним свідченням проти спортсмена або 

іншої особи, яке має відношення до даних фактів, якщо спортсмен або інша 

особа не доведе, що дане рішення порушило принципи справедливого 

правосуддя. 

(е) Комісія, що проводить заслуховування, під час заслуховування по 

справі про порушення антидопінгового правила може зробити висновки 

несприятливі для спортсмена або іншої особи, які імовірно зробили 

порушення антидопінгового правила, на підставі відмови спортсмена або 
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іншої особи після прохання, яке було висловлене заздалегідь, в межах 

розумного часу до заслуховування, брати участь в заслуховуванні (або 

особисто, або по телефону у відповідності з вказівкою комісії, яка проводила 

заслуховування) і відповісти на питання комісії або ІААФ, національній 

федерації або антидопінговій організації, що висловлює припущення про 

порушення антидопінгового правила. 

 

ПРАВИЛО 34 

Список  заборонених речовин і методів  

1. Ці Антидопінгові Правила включають список заборонених речовин і 

методів, який публікується і переглядається ВАДА час від часу. 

Публікація і перегляд забороненого списку  

2. Список заборонених речовин можна отримати в ІААФ, і цей діючий 

список заборонених речовин повинен бути направлений кожній національній 

федерації і опублікований на вебсайті ІААФ.   

3. Якщо не вказано по – іншому заборонені списки і (або) будь-які зміни 

до цього списку, сам список і зміни до нього вступають в силу в рамках цих 

антидопінгових Правил через три (3) місяці після публікації забороненого 

списку ВАДА, без яких би то не було подальших дій з боку ІААФ. Всі 

спортсмени та інші особи повинні дотримуватися забороненого списку і всіх 

змін до нього, з дати, коли вони вступають в силу, без подальших 

формальностей. Це є обов'язком усіх спортсменів та інших осіб 

ознайомитися з останньою версією забороненого списку і переглянути всі 

його варіанти.Заборонені речовини і заборонені методи, включені в 

заборонений список 

4. 3аборонені речовини і заборонені методи; заборонений список 

включає ті речовини і методи, які завжди заборонені як допінг (під час 

змагання і поза змаганням) із-за свого потенціалу поліпшити результат під 

час майбутніх змагань, або із-за свого маскувального потенціалу тих речовин 

і методів, які заборонені тільки під час змагання. Заборонені речовини і 

методи можуть бути включені у список в загальній категорії (наприклад, 

анаболічні агенти) або у вигляді конкретного посилання на конкретну 

речовину або метод. 

5. Специфічні речовини: в цілях застосування правила 40 (санкцій для 

окремих осіб) усі заборонені речовини є специфічними речовинами, за 

винятком речовин, що входять в класи анаболічних агентів і гормонів і тих 

стимуляторів і гормонних антагоністів і модуляторів, включених як такі в 

заборонений список. Специфічні речовини не є забороненими методами. 

6. Нові класи заборонених речовин: якщо ВАДА розширює 

заборонений список, додаючи до нього новий клас заборонених речовин, 

виконавчий комітет ВАДА повинен визначити, що одна із них або усі 

заборонені речовини, що входять в новий клас заборонених речовин, будуть 

вважатися специфічними речовинами відповідно до Правила 34.5. 

7. ВАДА визначає заборонені речовини і заборонені методи, які будуть 

включені в заборонений список,  класифікація речовин по категоріях в цьому 
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списку і класифікація речовин заборонених постійно або тільки під час 

змагання є остаточним і не підлягає оскарженню спортсменом або іншою 

особою на підставі аргументу, що речовина або метод не є маскувальним  або 

не можуть потенційно поліпшити результат, не є ризиком для здоров'я або не 

порушують дух спорту. 

Дозвіл на терапевтичне використання  

8. Спортсмени, які можуть документально підтвердити, що за станом 

здоров'я їм потрібно використання забороненої речовини або забороненого 

методу, повинні отримати дозвіл на використання медикаментів виключно за 

терапевтичними свідченнями (TUE) відповідно до цих Правил. Цей дозвіл 

буде даний тільки у тих випадках, якщо є чітка і обов'язкова клінічна 

необхідність і якщо спортсмен при цьому не отримає ніяких переваг під час 

участі в змаганні. 

(а)  Спортсмени міжнародного рівня: 

Спортсмени, які є спортсменами міжнародного рівня повинні  

звернутися до ІААФ: 

(і) Якщо спортсмен вже має TUE, видане його національною    федерацією 

(або іншою компетентною організацією, яка має повноваження видавати 

дозвіл  в державі або території) на відповідну речовину або метод, і якщо 

TUE відповідає критеріям, викладеним в міжнародному стандарті по 

терапевтичному використанню, то ІААФ повинна визнати його. Якщо ІААФ 

вважає, що TUE не відповідає критеріям, що містяться в міжнародному 

стандарті по терапевтичному використанню, і відмовляється його визнавати,  

то вона негайно повинна сповістити спортсмена і його національну 

федерацію з вказівкою причин відмови. В цьому випадку спортсмен або 

національна антидопінгова організація можуть протягом 21 дня з дати такого 

повідомлення передати справу на розгляд в ВАДА. Якщо справа була 

передана в ВАДА для розгляду, TUE , видане національною федерацією (або 

іншою компетентною організацією, яка має на те повноваження в країні або 

на території). продовжує діяти для змагального і поза змагального   

тестування на національному рівні (але не дійсно для змагань міжнародного 

рівня) до ухвалення рішення ВАДА. Якщо справа не була передана у ВАДА 

для розгляду, TUE стає недійсним для будь-яких цілей після закінчення 21-

денного терміну передбаченого для подачі TUE на розгляд.  

(іі) Якщо Спортсмен не має TUE, виданого своєю національною    

федерацією (або іншою компетентною організацією, яка має повноваження 

видавати дозвіл  в державі або території) відносно відповідної речовини або 

методу, спортсмен повинен подати запит безпосередньо в ІААФ для 

отримання TUE, як тільки виникне така необхідність. Якщо ІААФ (або 

національна федерацією або іншою компетентною організацією, яка має 

повноваження видавати дозвіл  в державі або території, де дозволено 

розглядати заявку від імені ІААФ), відмовляє спортсменові в його заяві, вона 

повинна негайно сповістити спортсмена і його національну федерацію (або 

іншу компетентну організацію, яка має повноваження видавати дозвіл  в 

державі або території), і якщо національна федерація або інша компетентна 
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організація визнає, що TUE не відповідає критеріям,  викладеним у 

міжнародних стандартах з видачі дозволів для використання заборонених 

речовин і методів тільки за медичними показаннями, то  вона   має право 

протягом 21 дня з дати повідомлення про передачу цієї справи до ВАДА для 

розгляду. Якщо національна федерація (або інша компетентна організація, 

яка має повноваження видавати дозвіл  в державі або території) передає 

справу до ВАДА для розгляду, TUE видане ІААФ, залишається в силі для 

змагань міжнародного рівня і поза  змагального тестування (але не 

розповсюджується на змагання національного рівня) до ухвалення рішення 

ВАДА. Якщо національна федерація (або інша компетентна організація, яка 

має повноваження видавати дозвіл  в державі або території) не передає 

справу до ВАДА для розгляду, TUE, видане ІААФ, стає дійсним також для 

змагань національного рівня після закінчення 21-денного терміну 

передбаченого для подачі TUE  на розгляд. 

(ііі) Запит до ІААФ для надання дозволу або розпізнавання TUE повинен 

бути зроблений, як тільки потреба з'являється в ньому (крім надзвичайних 

або виняткових ситуацій згідно з статтею 4.3 міжнародного стандарту по 

терапевтичному використанню), але як мінімум за тридцять днів до 

наступних змагань спортсмена. Детальну інформацію про цю процедуру 

можна знайти в антидопінгових регламентах. ІAAФ повинен призначити 

групу, яка розглядає запити для надання дозволу або розпізнавання TUE 

(“IAAФ TUE  Підкомісія”). ІAAФ TUE Підкомісія повинна негайно оцінити і 

прийняти рішення по запиту відповідно до процедури в антидопінгових  

Правил. Її рішення повинне бути фіналом вирішення ІAAФ і повинно бути 

повідомлене ВАДA і іншим організаціям, які мають відношення до 

антидопінгової організації, зокрема національну федерацію спортсмена, 

(через систему АДАМС або по іншому). 

 (b) Спортсмени не міжнародного рівня  

Спортсмени не міжнародного рівня повинні отримати дозвіл від своєї 

національної федерації або від якоїсь іншої організації, яку національна 

федерація уповноважила видати такий дозвіл, або яка має компетентні 

повноваження на видачу дозволу в країні або на території розміщення 

національної федерації. У всіх випадках національні федерації зобов'язані 

негайно повідомити про видачу дозволу TUE     відповідно до цього Правила 

в ІААФ і у ВАДА (через систему АДАМС або по іншому). Якщо ІAAF хоче 

перевірити спортсмена, який не є спортсменом міжнародного рівня, ІAAF 

повинна визнати TUE, наданий цьому спортсмену його національною 

федерацією (або іншою організацією,  яка має компетентні повноваження на 

видачу TUE в країні або на території розміщення національної федерації). 

(c) У оглядах і апеляціях вирішень TUE повинно проводитися відповідно 

з відповідними умовами   Правил. 

9. Наявність забороненої речовини або її метаболітів, або маркерів і/або 

використання або спроба використання забороненої речовини або 

забороненого методу, володіння забороненими речовинами або 

забороненими методами, або призначення забороненої речовини або 
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забороненого методу, відповідні дозволу на терапевтичне використання, яке 

було видано на підставі міжнародного стандарту по терапевтичному 

використанню, не повинні вважатися порушенням антидопінгових правил. 

 

ПРАВИЛО 35 

Тестування і розслідування 
1. Мета тестування і розслідування: тестування і розслідування 

повинно проводитися тільки для антидопінгових цілей. 

(a) Тестування повинне проводитися з метою отримання доказу 

дотримання (або недотримання) спортсменом передбачених  антидопінгових 

правил суворої заборони на наявність/використання забороненої субстанції 

або забороненого методу. 

(б) розслідування повинні бути зроблені: 

 (i) відносно атипових виявлень і атипових і несприятливих паспортних 

виявлень у відповідності з правилами 37.9 і 37.10, збираючи матеріал або 

докази (включаючи, зокрема, аналітичні докази того, щоб визначити, чи було 

вчинено порушення антидопінгового правила в рамках Правила 32.2 (а) 

та/або Правила 32.2 (b);  

(іі) відносно інших показників потенційного порушення 

антидопінгового правила, відповідно до Правила 37.12, повинен бути 

проведений збір відомостей або свідоцтв (включаючи, зокрема, не аналітичні 

докази) для того, щоб визначити чи відбулося порушення згідно з Правил 

32.2(b) та 32.2(j). 

(c) ІAAФ може отримувати, оцінювати і обробляти антидопінгові 

матеріали від всіх доступних інформаційних джерел для розвитку 

ефективного, інтелектуального і пропорційного плану тестування, щоб 

планувати цільове тестування і/або формувати основні дослідження за 

можливими порушеннями  антидопінгових Правил. 

2. Сфера тестування Будь-який спортсмен, який залишив  спорт, може 

у будь-який час і в будь-якому місці отримати повідомлення зі сторони 

ІААФ, національної федерації або будь-якої антидопінгової організації, що 

володіє правом проводити його або її тестування. 

3. ІААФ уповноважена проводити змагальне і поза змагальне тестування 

всіх спортсменів, хто підлягає до цих антидопінгових Правил, зокрема ті, хто 

бере участь в міжнародних змаганнях або в змаганнях, які організовані  за 

Правилами ІAAФ, є членами або володарями ліцензії відповідної 

міжнародної федерації або національних федерацій-членів, або членів таких 

національних федерацій. 

4. ІААФ і її національні федерації, делегує або передає за договором 

який-небудь об'єм повноважень по проведенню тестування іншим 

національним федераціям, ВАДА,  національній антидопінговій організації 

або іншій третій стороні, яка має компетентні повноваження відповідно до 

цих антидопінгових правил. 

5. Якщо ІААФ делегує або передає за договором який-небудь об'єм 

повноважень по проведенню тестування національній антидопінговій 
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організації (безпосередньо або за посередництва національної федерації), 

така національна антидопінгова організація відбирає додаткові проби або 

направляє в лабораторію, для проведення додаткових типів аналізу за 

рахунок цієї національної антидопінгової організації. У разі відбору проб або 

проведення додаткових типів аналізу, ІААФ  повинна бути повідомлена про 

результати.  

6. Крім тестування, організованого ІААФ і її національними 

федераціями (і організаціями, яким ІААФ і її національні федерації передали 

повноваження по тестуванню відповідно до вище викладеного Правила 35.4) 

спортсмени можуть бути піддані тестуванню наступними організаціями: 

а) ВАДА або будь-якою організацією або органом, які мають 

компетентні повноваження на проведення тестування під час змагання, у 

якому вони беруть участь; і 

(b) поза змаганням  

(i) ВАДА;  

(ii) національною антидопінговою організацією країни або території, на 

якій вони знаходяться поза змаганням; або  

(iii) МОК або від імені МОК з нагоди Олімпійських Ігор. 

 Проте тільки одна організація відповідає за проведення і керівництво 

процедурою тестування під час змагання. На міжнародних змаганнях забір 

проб повинен проводитися і контролюватися ІААФ (див. Правило 35.9 

нижче) або керівним органом іншої міжнародної спортивної організації у 

випадку, якщо ІААФ не має виняткового контролю на цьому міжнародному 

змаганні (наприклад, МОК на Олімпійських іграх або Федерація Ігор 

Британської Співдружності на Іграх цієї організації). Якщо ІААФ або 

керівний орган іншої міжнародної спортивної організації приймає рішення не 

проводити тестування на міжнародному змаганні, то національна 

антидопінгова організація країни або території, на якій проводиться 

міжнародне змагання, може із згоди ІААФ і ВАДА ініціювати і провести таке 

тестування. 

На всіх не міжнародних змаганнях забір проб ініціюється і проводиться, 

якщо не національною федерацією, то національної антидопінгової 

організацією цієї країни. На прохання керівного органу змагання будь-яке 

тестування під час змагального періоду, проведене не в місцях проведення 

змагання, повинно координуватися з цим керівним органом. 

7. ІААФ і її національні федерації повинні негайно повідомити про всі 

завершені тести  змагань в центр аналізу інформації ВАДА (у випадку, якщо 

звіт направляє національна федерація, то копія звіту повинна прямувати 

одночасно в ІААФ) для того, щоб уникнути повторення тестування без 

необхідності. 

8. Тестування, що проводиться ІААФ і її національними федераціями 

відповідно до цього Правила, повинне відповідати антидопінговим 

регламентам, діючим  в період тестування. 

Тестування під час змагання 
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9.   ІААФ зобов'язана   організувати і керувати тестуванням під час 

наступних міжнародних змагань:  

(а) змагань Всесвітньої легкоатлетичної серії; 

(b) міжнародних   змагань  ІААФ  на запрошення відповідно  до Правила 

1.1(е); 

(с) змагань ІААФ на запрошення; 

(d) змагань ІAAФ, які проводяться по шосе; 

(е) на інших міжнародних змаганнях, які можуть бути визначені Радою з 

рекомендації медичної і антидопінгової комісії. Повний список міжнародних 

змагань відповідно до Правила 35.9 повинен щорічно публікуватися на 

вебсайті ІААФ. 

10. Рада повинна визначити число спортсменів для їх тестування на 

вище згаданих міжнародних змаганнях за рекомендацією медичної і 

антидопінгової комісії. 

Для тестування спортсмени відбираються таким чином: 

(а) за наслідками місця, зайнятого у фіналі і/або за жеребкуванням; 

(b) за розсудом ІААФ (в особі дійової від її імені відповідної офіційної 

особи або організації) будь-яким способом, який буде вибраний, включаючи 

цілеспрямоване тестування; 

(с) будь-який спортсмен, який встановив або повторив континентальний 

і/або світовий рекорд. 

11. Якщо ІААФ передала повноваження по проведенню тестування 

відповідно до вищевикладеного Правила 35.4, вона може призначити 

представника на конкретне міжнародне змагання, щоб забезпечити точне 

виконання цих антидопінгових правил та антидопінгових регламентів. 

12. Проконсультувавшись з відповідною національною федерацією (і, 

відповідно, з конкретною континентальною асоціацією) ІААФ може 

провести або допомогти в проведенні допінг-контролю на національному 

чемпіонаті, що проводиться національною федерацією, або на 

континентальному чемпіонаті, що проводиться континентальною асоціацією. 

 13. У всіх інших випадках (за винятком випадків, коли допінг-контроль 

проводиться за правилами керівного органу іншої міжнародної спортивної 

організації, наприклад, МОК на Олімпійських іграх), національна федерація 

– провідна за допінг-контроль, або та федерація в країні, або на території якої 

проводиться змагання, відповідає за організацію і проведення тестування 

змагання. Якщо національна федерація передала повноваження по 

проведенню тестування відповідно до вищевикладеного Правила 35.4, то ця 

федерація зобов'язана забезпечити, щоб це тестування, що проводиться в 

країні або на території, відповідало цим антидопінговим правилам та 

антидопінговим регламентам.   

Поза змагальне тестування 

14. ІААФ проводить своє поза змагальне тестування в основному для 

спортсменів міжнародного рівня і спортсменів, підготовлюваних до участі в 

міжнародних змаганнях. Проте на свій розсуд ІААФ може проводити поза 

змагальне тестування будь-якого спортсмена в будь-який час. У більшості 
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випадків тестування проводиться без повідомлення спортсмена або 

персоналу, його обслуговуючого, або національної федерації. Спортсмени, 

включені в зареєстровану ІААФ  для тестування групу, повинні виконати 

вимоги за поданням інформації про їх місцезнаходження відповідно до 

Правила 35.19. 

 15. Кожна національна федерація, співробітник федерації і інші особи, 

що діють в юрисдикції національної федерації, зобов'язана допомагати ІААФ 

(а, якщо це доречно, то і іншій національній федерації, ВАДА або іншій 

організації, що має компетентні повноваження для проведення тестування) в 

проведенні поза змагального тестування в рамках цього правила. Будь-яка 

національна федерація, співробітник федерації і інші особи, що діють в 

юрисдикції національної федерації, що перешкоджають тестуванню, що 

заважають, втручаються або іншим чином ускладнюють проведення, можуть 

бути піддані санкціям відповідно до цих Антидопінгових Правил. 

 16. Поза змагальне тестування проводиться відповідно до цих 

антидопінгових правил заборонених речовин і методів, як речовини і методи, 

які заборонені завжди (під час змагання і поза змаганням), чи з метою збору 

даних у рамках біологічного паспорта спортсмена, або з тією і іншою метою 

одночасно.  

17. Статистичні дані з поза загального тестування  публікуються раз на 

рік по кожному спортсменові, включеному в групу ІААФ, зареєстрованих 

для тестів спортсменів, і по кожній національній федерації.  

 Інформація про місце знаходження 

18. ІААФ затверджує групу спортсменів, зареєстрованих для тестування, 

які повинні виконати вимоги за поданням інформації про місцезнаходження 

відповідно до цих Правил і Антидопінгових Регламентів. Склад групи 

спортсменів, зареєстрованої для тестування, публікується ІААФ на вебсайті 

ІААФ і переглядається і оновлюється з потреби час від часу. 

19. За запитом ІААФ спортсмени, що входять в зареєстровану ІААФ 

групу для тестування, повинні надати ІААФ інформацію про 

місцезнаходження для того, щоб можна було організувати поза змагальне 

тестування цих спортсменів. Спортсмени повинні надавати інформацію про 

своє місцезнаходження щокварталу і негайно повідомляти в ІААФ про будь-

які зміни, щоб ця інформація постійно була достовірною. Кожен спортсмен 

несе виняткову відповідальність за надання цієї інформації. Національна 

федерація спортсмена повинна, проте, використовувати всі свої можливості, 

щоб допомогти ІААФ в отриманні інформації про місцезнаходження 

спортсмена, якщо ІААФ про це просить. Інформація про місцезнаходження, 

представлена спортсменом відповідно до цього Правила, повинна бути 

повідомлена у ВАДА, якщо це доречно, і в будь-яку іншу організацію, що 

має компетентні повноваження для тестування спортсмена, за умови, що ця 

інформація буде суворо використана тільки в цілях допінг-контролю. 

20. Якщо спортсмен, включений в зареєстровану для тестування групу, 

не надав в ІААФ необхідну інформацію про своє місцезнаходження, це 

вважатиметься порушенням положення про заповнення форми відповідно з 
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Правилом 32.2(d), якщо були виконані умови Антидопінгових Регламентів. 

Якщо спортсмен, включений в зареєстровану для тестування групу, відсутній 

в тому місці, яке було оголошено ним для проведення тестування, це 

вважатиметься пропущеним тестом відповідно до Правила 32.2(d), якщо були 

виконані умови Антидопінгових Регламентів. Вважатиметься, що спортсмен 

порушив антидопінгове правило відповідно до Правила 32.2(d), якщо він 

вчинив три порушення, пов'язані з наданням інформації про своє 

місцезнаходження (у будь-якому поєднанні порушень, пов'язаних з поданням 

форми і/або пропущених тестів загальним числом три) впродовж 12-ти 

місячного періоду. ІААФ може використати Правило 32.2(d) для порушень, 

пов'язаних з поданням форми і/або пропущеними тестами, які були заявлені 

іншими антидопінговими організаціями, в юрисдикції яких знаходиться 

спортсмен, за умови, що порушення були заявлені на підставі правил, які 

відповідають міжнародним стандартам тестування и дослідження. 

21. Якщо Спортсмен, включений в зареєстровану для тестування групу, 

або член команди, обслуговуючої спортсмена, або інша особа надає свідомо 

неточну або помилкову інформацію про місцезнаходження спортсмена, 

вважатиметься, що він намагався уникнути узяття у нього проби і порушив 

Правило 32.2 (с) і/або зірвав або намагався зірвати процес допінг-контролю 

порушуючи Правило 32.2 (е). Якщо національна федерація, яку попросили 

допомогти ІААФ у зборі інформації про місце знаходження спортсмена 

відповідно з Правилом 35.19, або яка тим - або іншим чином погодилася 

надати інформацію про місцезнаходження від імені своїх спортсменів, не 

перевірила точність і достовірність спрямованої інформації, вважатиметься, 

що вона порушила Правило 45.2(е). 

Повернення до участі в змаганнях після припинення спортивної 

діяльності або іншого періоду не участі в змаганнях 

22. Якщо спортсмен міжнародного рівня, який включений зареєстровану 

для тестування групу ІААФ, не хоче більше проходити поза змагальне 

тестування у зв'язку з тим, що припинив спортивну діяльність, або вирішив 

не брати участь в змаганнях по якій-небудь іншій причині, він повинен буде 

повідомити про це ІААФ у відповідній формі. Цей спортсмен не може згодом 

відновити участь в змаганнях, якщо він не попередив ІААФ у відповідній 

формі за шість місяців про свій намір почати діяльність змагання і пройти 

поза змагальне тестування, яке буде організоване ІААФ в цей період і не 

надав ІААФ інформацію про своє місцезнаходження відповідно до 

вищевикладеного Правил 35.19. ВАДА, з урахуванням думки ІААФ та 

національної антидопінгової організації, може допустити виключення з 

правила по попередньому письмовому повідомленні за шість місяців до 

запланованої дати повернення у спорт, у випадках коли суворе застосування 

цього правила було б очевидно несправедливим по відношенню до 

спортсмена. 

Всі змагальні результати, отримані в порушенні  Правила 35.22 повинні  

бути анульовані. 
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23. Якщо до Спортсмена Міжнародного рівня застосована або повинна 

бути застосована санкція у вигляді Дискваліфікації, і Спортсмен йде зі 

спорту до завершення терміну Дискваліфікації, але згодом висловлює намір 

повернутися до повноцінної участі в спорті, то такий Спортсмен не має права 

приймати участь в  Змаганнях поки не пройшов тестування та не повідомив 

про своє бажання ІААФ в письмовій формі за шість місяців (або за період 

часу, що відповідає терміну Дискваліфікації, який залишився Спортсмену з 

дати припинення участі в спорті, якщо цей термін становив понад шість 

місяців) і він виконав вимоги по поверненню до змагальної діяльності, як це 

викладено у Правилі 40.14.  

 

ПРАВИЛО 36 

 Аналіз проб 

1. Всі проби, узяті відповідно до цих Антидопінгових Правил, повинні 

бути проаналізовані з урахуванням нижче наведених загальних принципів: 

Використання акредитованих і затверджених лабораторій 

(а) Відповідно до Правила 32.2 (а) (наявність забороненої речовини або 

забороненого методу) аналіз проб повинен проводитися тільки в 

лабораторіях, акредитованих ВАДА або іншим чином затверджених ВАДА. 

У випадку, якщо тестування проводиться ІААФ відповідно до Правила 35.9, 

проби повинні спрямовуватися тільки в лабораторії, акредитовані ВАДА або 

лабораторій, які затвердив ВАДА (чи, де це доречно, в гематологічні 

лабораторії або пересувні центри для тестування), які затверджені ІААФ. 

Мета  аналізу проб   

(b) Аналіз проб проводиться для того, щоб виявити заборонені речовини 

і заборонені методи, включені в Заборонений список, (і також інші речовини, 

які визначить ВАДА відповідно до своєї програми контролю) і/або для того, 

щоб допомогти визначити відповідні параметри в сечі, крові або інших 

параметрів організму спортсмена, включаючи ДНК або геномний профіль, в 

антидопінгових цілях. Відповідна профільна інформація може бути 

використана для керівництва цілеспрямованим тестуванням або для 

підтвердження порушення антидопінгового правила у рамках Правила 32.2, 

або для того і іншого. Проби можуть бути взяті і збережені для подальшого 

аналізу. 

Проведення аналізу проб в наукових цілях 

(с) Жодна проба не може бути використана для дослідження без 

письмової згоди спортсмена. Проби, використовувані (з відома спортсмена) в 

інших цілях, що не відповідають Правилу 36.1(b), мають бути позбавлені 

будь-якої ідентифікації, щоб по них не можна було визначити конкретного 

спортсмена 

Стандарти  аналізу проб і звітності 

(d) Лабораторії повинні здійснити аналіз проб і надати звіт про 

результати відповідно до Міжнародних стандартів для лабораторій. ІААФ 

може вимагати у лабораторії проведення аналізу належних їм Проб за 
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програмою, більш широкою, ніж описана в Технічному документі у 

відповідності з Міжнародним стандартом  тестування і досліджування.  

2. Всі проби (і пов’язані з тими данні), узяті в спортсменів в рамках 

тестування, що проводиться під керівництвом ІААФ, негайно стають 

власністю ІААФ.  

3. Якщо на якомусь етапі виникає якесь питання або проблеми щодо 

аналізу або результатів проби, особа в лабораторії, відповідальна за аналіз 

(або гематологічній лабораторії, або в пересувному центрі тестування) може 

проконсультуватися з  антидопінговим адміністратором ІААФ для отримання 

керівництва до дії. 

4. Якщо на  якомусь етапі виникає якесь питання або проблема щодо 

проби, ІААФ може зажадати провести додаткові або інші тести, щоб 

прояснити виникле питання або проблему, і при ухваленні рішення про те, чи 

була в пробі виявлена заборонена аналітична речовина або інше  порушення 

антидопінгових правил, ІААФ ґрунтуватиметься на результатах цих тестів. 

5. Проба, узята відповідно до Правила 36.2, може зберігатися і бути 

повторно проаналізована у рамках Правила 36.1(b) у будь-який час виключно 

за вказівкою ІААФ або ВАДА (із згоди ІААФ). Усі інші проби, узяті у 

спортсменів, можуть бути повторно проаналізовані виключно за вказівкою 

організації, що проводила тестування, або ІААФ (з відома організації, що 

проводила тестування), або ВАДА. Обставини і умови для повторного 

аналізу проб повинні відповідати вимогам Міжнародних стандартів для 

лабораторій та Міжнародних стандартів  тестування і досліджування.  

6. Якщо аналіз показує наявність забороненої речовини або 

використання забороненого методу, акредитована ВАДА лабораторія 

повинна негайно підтвердити заборонене аналітичне виявлення або атипове 

виявлення в закодованій формі в звіті, підписаному уповноваженим 

представником лабораторії, і направити в ІААФ, у випадку якщо це 

тестування проводила ІААФ, або у відповідну національну федерацію у 

випадку, якщо тестування проводила ця національна федерація (з копією в 

ІААФ). У випадку, якщо тестування проводила національна федерація, вона 

повинна інформувати ІААФ про забороненому аналітичному виявленні або 

атиповому виявленні або спробі і повідомити прізвище спортсмена негайно 

після отримання інформації від акредитованої лабораторії ВАДА, при всіх 

обставинах протягом двох тижнів після отримання такої інформації. 

 

ПРАВИЛО 37 

Опрацювання результатів 

1. Після отримання повідомлення про виявлення забороненої 

аналітичної речовини або атипового виявлення у пробі «А» або іншого 

порушення антидопінгового правила в рамках цих Антидопінгових Правил 

починається процес опрацювання результатів, викладений нижче. 

2. У випадках коли справа стосується спортсменів міжнародного рівня, 

процес опрацювання результатів проводиться Антидопінговим 

адміністратором ІААФ, а у всіх інших випадках опрацювання результатів 
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проводиться відповідною особою або органом національної федерації 

спортсмена або іншої особи. Ця особа або орган національної федерації 

повинні постійно інформувати Антидопінгового адміністратора ІААФ про 

хід процесу опрацювання результатів. До Антидопінгового адміністратора 

ІААФ можна в будь-який час звернутися з проханням про допомогу або 

отримання інформації в ході процесу опрацювання результатів. 

 У рамках  Правила 37 і Правила 38 посилання на Антидопінгового 

адміністратора ІААФ тут і нижче вважатимуться, де це доречно, 

посиланнями на відповідну особу або орган національної федерації (або 

орган, якому національна федерація передала повноваження по обробці 

результатів), а посилання на спортсмена вважатимуться, де це доречно, 

посиланнями на будь-який персонал, обслуговуючий спортсмена, або іншу 

особу. 

3. Розслідування несприятливих результатів аналізу: після 

отримання повідомлення про несприятливий результат аналізу в пробі «А» 

Антидопінговий адміністратор ІААФ повинен провести розслідування, щоб 

установити: 

(а) несприятливий результат аналізу відповідає застосуванням 

забороненої речовини винятково за терапевтичними свідченнями (TUE); або 

(b) чи були явно порушені Антидопінгові Регламенти або Міжнародні 

стандарти тестування для лабораторій, які могли викликати несприятливий 

результат аналізу. 

4. Якщо первинне розслідування, що проводиться відповідно до 

вищевикладеного Правила 37.3, не виявляє дозволу, даного спортсменові на 

прийом TUE, чи фіксує недотримання Антидопінгових Регламентів, або 

порушення Міжнародних стандартів для лабораторій, які викликали 

несприятливе аналітичне виявлення, Антидопінговий адміністратор ІААФ 

повинен негайно повідомити спортсмена: 

(а)  про несприятливий результат аналізу;  

(b)  про порушення антидопінгового правила; 

(с) про терміни, протягом яких спортсмен повинен надати ІААФ або 

безпосередньо, або через свою національну федерацію пояснення факту 

виявлення несприятливого результату аналізу; 

(d) про право спортсмена негайно попросити аналіз проби «B» і  факт,   

відсутності такого запиту вважатиметься відмовою від аналізу проби «В». 

Одночасно спортсменові потрібно повідомити, що якщо він попросить 

провести аналіз проби «В», всі відповідні лабораторні витрати повинні 

будуть оплачуватися спортсменом, за винятком випадків, коли проба «В» не 

підтвердить результат проби «А». У цьому випадку витрати будуть сплачені 

організацією, відповідальною за організацію  і проведення тестування. 

(е) запланована дата, час і місце проведення аналізу проби «В», якщо 

про це попросив ІААФ або спортсмен; зазвичай така дата наступає не пізніше 

ніж через 7 днів після дати повідомлення спортсмена про несприятливий 

результат аналізу. Якщо відповідна лабораторія потім не зможе виконати 

аналіз проби «В» в призначений день, то аналіз проводиться в найближчий 
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зручний для лабораторії день. Ніяка інша причина не може вважатися 

прийнятною для зміни дати проведення аналізу проби «В»; 

(f) про можливість спортсмена і/або його представника бути присутнім 

під час розкриття аналізу проби «В» в запланований для цього день, час і 

місце, якщо було виражено прохання про проведення цього аналізу; 

(g) про право спортсмена представити йому копії лабораторної 

документації дослідження проб «А» і «В», яка включає інформацію, 

передбачену  Міжнародними стандартами для лабораторій. 

Антидопінговий Адміністратор ІААФ повинен відправити у відповідну 

національну федерацію і ВАДА копію вище згаданого повідомлення 

спортсмена. Якщо Антидопінговий Адміністратор ІААФ вирішує не 

кваліфікувати несприятливий результат аналізу як порушення 

Антидопінгових правил, вона повідомляє спортсмена, Національну 

антидопінгову організацію спортсмена, Національну федерацію і ВАДА. 

5. Спортсмен може визнати несприятливий результат аналізу проби «А»,  

відмовившись від свого права на аналіз проби «В». ІААФ може, проте, 

попросити провести аналіз проби «В» у будь-який час, якщо вона вважає, що 

цей аналіз буде мати значення для розгляду справи спортсмена. 

6. Спортсменові і/або його представникові дозволено бути присутнім під 

час аналізу проби «В» і знаходитися на місці проведення процедури під час її 

проведення. Представник національної федерації спортсмена може бути 

також присутнім впродовж всієї процедури, як і представник ІААФ. 

Спортсмен повинен бути тимчасово відсторонений  від участі в змаганнях на 

цей період, не дивлячись на той факт, що він попросив провести аналіз проби 

«В». 

7. Після завершення аналізу проби «В» повний лабораторний звіт 

повинен бути своєчасно направлений Антидопінговому Адміністраторові 

ІААФ разом з копією всіх відповідних даних, потрібних за міжнародними 

стандартами для лабораторій. Копія цього звіту і всіх відповідних даних 

повинні бути направлені спортсменові, якщо він про це попросив.    

8. Після отримання лабораторного звіту проби «В» з питань 

Антидопінговий Адміністратор ІААФ повинен провести подальше 

розслідування, яке може бути потрібним для Забороненого списку. Після 

завершення розслідування Антидопінговий Адміністратор ІААФ повинен 

негайно повідомити спортсмена відносно результатів розслідування і про те, 

чи затверджує ІААФ, або продовжує стверджувати, що було порушене 

антидопінгове правило.  

9. Розгляд Атипових результатів аналізів. Як передбачено в 

Міжнародному стандарті для лабораторій, при деяких обставинах 

лабораторіям дана вказівка повідомляти про наявність в пробі Заборонених 

речовин, які можуть також вироблятися ендогенну, як Атиповий результат 

аналізу, що вимагає подальшого дослідження. Після отримання Атипового  

результату аналізу Антидопінговий Адміністратор ІААФ, відповідальна за 

обробку результатів, повинна провести перевірку для визначення: 
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(а) чи було або буде видано атипове виявлення ТUE,  як передбачено 

міжнародним стандартом по терапевтичному використанню; 

(b) чи має місце явне відхилення від міжнародного стандарту по 

тестуванню і розслідуванням або Міжнародного стандарту для лабораторій, 

які могли б стати причиною атипового результату аналізу. 

Якщо проведена перевірка не виявить наявність ТUE або відхилення, яке 

стало причиною атипового результату аналізу, то антидопінговий 

адміністратор ІААФ повинен провести потрібне в таких випадках 

розслідування. Після завершення розслідування спортсмен, його національна  

антидопінгова організація національна федерація і ВАДА, мають бути 

повідомлені про те, чи буде атиповий результат аналізу кваліфікуватися як 

несприятливий результат аналізу. Якщо атиповий результат аналізу  буде 

кваліфікуватися як несприятливий результат аналізу то спортсмена слід 

повідомити відповідно до Правила 37.4. Антидопінговий адміністратор 

ІААФ не повідомлятиме про атиповий результат аналізу до завершення 

розслідування і ухвалення рішення, чи розглядати ІААФ атиповий результат 

аналізу як несприятливий результат аналізу, якщо лише не виникне одна з 

наступних обставин:  

(а) якщо антидопінговий адміністратор ІААФ визначить, що Проба В 

має бути проаналізована раніше, чим буде завершено розслідування 

відповідно до статті Правила 37.9, то ІААФ може проводити аналіз Проби 

«В» після повідомлення спортсмена, причому таке повідомлення повинне 

містити опис атипового результату аналізу і інформацію, приведену в 

Правилі 37.4(b)-(g). 

(b) якщо антидопінгова організація ІААФ отримує запит або від 

Організатора значного спортивного заходу безпосередньо перед одним з його 

Міжнародних спортивних заходів, або від спортивної організації, 

відповідальної за дотримання крайнього терміну відбору команди для участі 

в Міжнародному спортивному заході, про надання інформації про те, чи 

вказаний в представленому Організатором значного спортивного заходу або 

спортивною організацією списку який-небудь спортсмен, що має атиповий 

результат аналізу, по якому не прийнято рішення, тоді антидопінговий 

адміністратор ІААФ повинен надати таку інформацію, повідомивши 

спочатку про атиповий результат аналізу самого спортсмена. 

10. Розгляд атипових паспортних результатів та несприятливих 

паспортних результатів 
Розгляд Атипових результатів по біологічному паспорту спортсмена 

повинен проводитися відповідно з процедурами, викладеними в 

антидопінговому регламенті. Як тільки ІААФ переконається, що порушення 

антидопінгових правил мало місце, вона повинна негайно повідомити 

спортсмена в порядку, передбаченому своїми правилами, про порушене 

правило і підставу даного порушення. Інші антидопінгові організації мають 

бути повідомлені відповідно до Правила 43.2. 
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11. Розгляд порушень порядку надання інформації про 

місцезнаходження 

 Випадки пропущених тестів та можливе ненадання інформації про 

місцезнаходження в реєстровий список тестування ІААФ розглядається 

згідно з процедурами викладеними в антидопінговому Регламенті. Контроль 

щодо очевидного пропущеного тесту або невиконання вимоги спортсменом, 

що входять в національну зареєстровану для тестування групу, в результаті 

спроби ІААФ протестувати спортсмена або виконати тестування від її імені, 

повинен проводитися ІААФ згідно антидопінговим регламентам. Контроль 

щодо очевидного пропущеного тесту або невиконання вимоги спортсменом, 

що входять в національну зареєстровану для тестування групу, в результаті 

спроба іншої антидопінгової організації протестувати спортсмена або 

виконати тестування від її імені, повинен проводитися іншою 

антидопінговою організацією відповідно до Міжнародного стандарту з 

тестування та розслідувань. Інформація про випадки ненадання інформації 

про місце перебування і про пропущені тести в рамках цих антидопінгових 

правил повинна надаватися через систему АДАМС і бути доступна іншим 

відповідним антидопінговим організаціям. Як тільки ІААФ або інша 

антидопінгова організація (що більш доречно) визнає, що вчинено 

порушення антидопінгового правила, вона повинна негайно повідомити 

спортсмена про своє припущення у вчиненні порушення Правила 32.2 (d) і 

про суть порушення. 

12. Розгляд інших порушень антидопінгових правил, які не 

підлягають під це правило. 

У випадку інших можливих порушень антидопінгових правил, які не 

охоплені цим Правилом, антидопінговий Адміністратор ІААФ  повинен 

проводити розслідування, стежачи за тим, щоб вони відповідали  

антидопінговим правилам, прийнятих згідно з Кодексом. Після того, як 

антидопінговий адміністратор ІААФ  переконається, що мало місце 

порушення антидопінгового правила, він повинен негайно повідомити  

спортсмена про підозру у порушенні антидопінгового правила та про 

підстави цих підозр. Ця інформація повинна бути повідомлена іншим 

антидопінговим організаціям, як це передбачено правилом 43.2. 

В такому випадку, спортсмену повинна бути надана можливість, або 

безпосередньо, або через його національну федерацію, протягом терміну, 

встановленого антидопінговим адміністратором ІААФ, щоб надати 

пояснення у відповідь на твердження  про порушення антидопінгового 

правила.   

13.   Антидопінговий адміністратор ІААФ може у будь-який час 

зажадати від національної федерації: 

(і) провести розслідування відносно можливого порушення цих 

Антидопінгових Правил одним або декількома спортсменами чи іншими 

особами, що знаходяться в юрисдикції цієї національної федерації (якщо це 

доречно, діючи спільно з національною антидопінговою організацією країни 
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або території, де розташована національна федерація, і/або інша відповідна 

національна організація або орган); і  

(іі) надати письмовий звіт про такі розслідування Антидопінговому 

Адміністратору ІААФ протягом розумного періоду часу, як це передбачено 

Правилами ІААФ. Повинно бути автоматичне розслідування, проведене  

національною федерацією (і письмова доповідь розслідування надається 

ІААФ) відносно допоміжного персоналу спортсмена в рамках юрисдикції 

національної федерації у разі будь-яких порушень  антидопінгових правил, 

скоєних неповнолітніми або будь-кого з допоміжного персоналу, які 

працюють з спортсменами і мають більше одного спортсмена, у яких 

знайшли порушення Антидопінгових правил. Нездатність або відмова 

національної федерації провести розслідування згідно з цим правилом або 

підготувати письмову доповідь на таке розслідування в межах розумного 

періоду часу, передбаченого Антидопінговим адміністратором ІААФ  може 

призвести до накладення  санкцій  на  національну федерацію згідно з 

правилом 45. 

14. Опрацювання результатів тестування, проведених МОК або 

іншою організацією: опрацювання результатів тестування, проведених МОК 

або будь-якими іншими організаціями  (наприклад, ігри Британської 

Співдружності або Панамериканські ігри) повинні здійснюватися  ІААФ по 

мірі визначення санкції  за дискваліфікацію спортсмена від міжнародних 

змагань у відповідності з цими Антидопінговими Правилами. 

15. Ідентифікація до порушення антидопінгових правил: перед тим, 

як повідомити спортсмена про порушення антидопінгового правила, як це 

вказано вище, Антидопінговий адміністратор ІААФ повинен звернутися до 

АДАМС і, якщо потрібно, до ВАДА та інших відповідних антидопінгових 

організацій, щоб визначити чи мали місце раніше порушення антидопінгових 

правил.   

16. Тимчасове відсторонення: Якщо за підсумками розгляду та 

попередження, описаного в правилах 37.3, 37.4, або 37,9, від спортсмена або 

його національної федерації не отримано взагалі ніякого пояснення або 

адекватного роз’яснення в період часу, встановлених Антидопінговим 

адміністратором ІААФ у відповідності з Правилом 37.4(с),  спортсмен 

повинен бути тимчасово відсторонений від участі в змаганнях, (не так як у 

випадку несприятливого аналітичного виявлення специфічної речовини). 

Відсторонення  в цей раз буде тимчасовим до тих пір, поки його національна 

федерація не винесе рішення у цій справ. Якщо мова йде про спортсмена 

міжнародного рівня, то  спортсмен повинен бути тимчасово відсторонений 

Антидопінговим адміністратором ІААФ. У всіх інших випадках національна 

федерація спортсмена повинна тимчасово усунути спортсмена, письмово 

повідомивши його про це. З іншого боку, спортсмен може погодитися з 

добровільним відстороненням за умови, що цей факт підтверджується ним у 

письмовій формі в національну федерацію.  Тимчасове відсторонення може 

бути відмінене, якщо спортсмен доведе, що порушення швидше за все 

сталося внаслідок вживання забрудненого продукту. Рішення 
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Антидопінговим адміністратором ІААФ не відміняти обов’язкове тимчасове 

відсторонення, враховуючи твердження спортсмена або другої особи про 

забруднений продукт, не може бути оскаржене. 

17.  У разі несприятливого аналітичного виявлення специфічної 

речовини або у разі порушення будь-якого іншого антидопінгового правила, 

не пов'язаного з несприятливим аналітичним виявленням, Антидопінговий 

адміністратор ІААФ може тимчасово усунути спортсмена з подальшим 

винесенням рішення по справі спортсмена його національною федерацією, 

якщо протягом терміну, встановленого ІААФ, від спортсмена не надійде 

пояснення чи адекватного роз'яснення про передбачуване порушення. 

Тимчасово відсторонення набирає чинності в день повідомлення спортсмена 

у відповідності з цими Антидопінговими Правилами. У всіх випадках, коли 

спортсмен був повідомлений про вчинення порушення антидопінгового 

правила, яке не призводить до обов'язкового тимчасовому відсторонення в 

рамках Правила 37.16, спортсмену буде запропонована можливість 

погодитися з тимчасовим усуненням в очікуванні рішення по даній справі. 

18. У випадку несприятливих результатів, щодо виявлення програми 

біологічного паспорта спортсмена, яке проводиться ІААФ у відповідності з 

процедурами, викладеними в Антидопінгових Регламентах, ІААФ розглядає 

випадок доведеного порушення антидопінгового правила. Антидопінговий 

адміністратор ІААФ може у цей же період тимчасово відсторонити 

спортсмена в очікуванні резолюції по його справі з боку його національної 

федерації. Попереднє відсторонення набирає чинності з дати повідомлення 

спортсмена, згідно з цими антидопінговими Правилами. Крім того, 

спортсмен може погодитися з добровільним усуненням, за умови, що це 

рішення буде підтверджено ІААФ у письмовій формі.  

19. У будь-якому випадку, коли  накладається тимчасове відсторонення 

або спортсмен погоджується з добровільним відстороненням, Національна 

федерація зобов'язана підтвердити цей факт відразу у ІААФ і спортсмен 

повинен стати згодом суб'єктом дисциплінарних процедур, викладених 

нижче. Добровільне усунення вступає в силу тільки з дати отримання 

спортсменом письмового підтвердження від ІААФ. У випадку 

несприятливого аналітичного виявлення специфічної речовини або у разі 

іншого порушення будь-якого антидопінгового правила, не пов'язаного з 

несприятливим аналітичним виявленням, Антидопінговий адміністратор 

ІААФ  може сам тимчасово відсторонити спортсмена, про це повідомляється 

національна федерація, яка повинна потім почати дисциплінарні процедури.  

20 Якщо винесена санкція, що передбачає тимчасове відсторонення (або 

добровільну згоду з тимчасовим відстороненням) на підставі виявлення 

несприятливого аналітичного виявлення у пробі «А», і подальший аналіз 

проби «В» (якщо про це попросили ІААФ або спортсмен) не підтвердив 

результат аналізу проби «А», то спортсмен не буде надалі тимчасово 

відсторонений через порушення Правила 32.2 (а) (наявність забороненої 

речовини або її метаболітів або маркерів). У ситуаціях, коли спортсмен (або 

команда обслуговуючого персоналу) був відсторонений від змагання на 
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підставі порушення Правила 32.2 (а), і подальший аналіз проби «В» не 

підтвердив результат аналізу проби «А», якщо, не завдаючи шкоди змагання, 

можливо заново підтвердити участь спортсмена, або його команди 

обслуговуючого персоналу, він може продовжити участь у змаганні. 

21. У всіх випадках, коли порушення антидопінгового правила 

підтверджено, припущення про порушення антидопінгового правила 

знімається, виноситься рішення про тимчасове відсторонення, спортсмен 

добровільно погоджується з тимчасовим відстороненням або з винесенням на 

його адресу санкції без проведення заслуховування, а повідомлення 

надсилається іншим антидопінговим організаціям, право на апеляцію 

надається згідно Правила 42. 

 22. Якщо спортсмен припиняє свою спортивну діяльність в той час, 

коли відбувається процес обробки результатів, організація, яка здійснює цей 

процес в рамках цих Антидопінгових Правил, і згідно з Правилом 37.2 

зберігає компетенції для завершення процесу обробки результатів. Якщо 

спортсмен припиняє свою спортивну діяльність до того, як почався процес 

обробки результатів, організація, яка повинна була б мати компетенції 

проводити обробку результатів в рамках цих Антидопінгових Правил щодо 

спортсмена в той час, коли спортсмен, що вчинив порушення 

антидопінгового правила, має право проводити опрацювання результатів. 

 

ПРАВИЛО 38 

Право на неупереджене слухання 

1.Кожен спортсмен повинен мати право попросити бути заслуханим, 

перед відповідним юридичним органом своєї національної федерації до того, 

як буде визначена санкція відповідно до цих антидопінгових Правил. Якщо 

спортсмен отримав свій статус членства за кордоном відповідно до Правила 

4.3, викладеним вище, він повинен мати право попросити організувати 

заслуховування або перед відповідним  юридичним органом своєї первинної 

федерації, або перед відповідним юридичним органом тієї федерації, 

членство якої він отримав. Процес слухання повинен забезпечити, як 

мінімум, принципи: чесного і своєчасного заслуховування за участю чесної і 

неупередженої комісії, яка проводе заслуховування. Своєчасне, обґрунтоване 

рішення, що включає конкретне пояснення причини (чи причин) під час 

будь-якого терміну дискваліфікації, які мають бути публічно розкриті, як це 

передбачено в правилі 43, викладеного нижче. 

2.  Якщо спортсмена повідомили про те, що його пояснення було 

спростоване і що він буде тимчасово відчужений відповідно до вище 

викладеного Правила 37,  йому потрібно повідомити про його право на 

заслуховування. Якщо спортсмен не може підтвердити в письмовій формі 

своєї національної федерації або іншої організації протягом 14 днів після 

отримання повідомлення, що він хоче брати участь в заслуховуванні, 

вважається, що він втрачає своє право на заслуховування і згоден з тим, що 

він порушив антидопінгове правило. Про цей факт національна федерація 

повинна повідомити в письмовій формі ІААФ протягом 5 робочих днів. 
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3. Якщо спортсмен просить організувати заслуховування, воно 

скликається без затримки і слухання повинно бути проведено протягом двох 

місяців після дати повідомлення спортсменом своєї національної федерації. 

Національні федерації повинні постійно інформувати ІААФ про стан всіх 

справ, що підлягають заслуховуванню, і про всі дати, визначені для 

заслуховування, як тільки вони будуть затверджені. ІААФ має право бути 

присутнім на всіх заслуховуваннях як спостерігач. Проте присутність ІААФ 

на заслуховуванні або якась інша участь ІААФ в справі не вплине на її право 

подати апеляцію на рішення національної федерації в САС відповідно до 

Правила 42. Якщо національна федерація не здатна провести слухання 

впродовж двох місяців, чи, завершивши слухання, не здатна прийняти 

рішення впродовж розумного періоду часу, ІААФ може встановити термін 

для ухвалення рішення. Якщо у будь-якому випадку цей термін не 

дотриманий, ІААФ може вирішити передати справу безпосередньо 

одноосібному арбітрові, призначеному Спортивним арбітражним судом 

(CAС), якщо йдеться про спортсмена міжнародного рівня. Справа 

розглядатиметься відповідно до правил CAС (тими, які відповідають 

апеляційній арбітражній процедурі без посилань на будь який певний період 

часу, необхідний для апеляції). Національна федерація відповідає за 

організацію заслуховування і несе витрати по його проведенню, а рішення, 

винесене одноосібним арбітром, можливо оскаржити в CAС відповідно до 

нижче викладеного Правила 42. Не здатність національної федерації 

провести заслуховування спортсмена протягом двох місяців відповідно до 

цього Правила може привести надалі до накладення санкції у рамках 

Правила 45. 

4. Спортсмен може вважати за краще відмовитися від заслуховування, 

визнавши у письмовій формі порушення цих Антидопінгових Правил і 

погодившись з наслідками, які витікають з Правила 40. Якщо спортсмен 

згоден з наслідками, які витікають з Правила 40, і заслуховування не 

проводиться, то національна федерація підтверджує згоду спортсмена з 

очікуючими його наслідками, обґрунтованим зваженим рішенням федерації і 

направляє копію цього рішення в ІААФ впродовж п’яти робочих днів після 

ухвалення рішення. Рішення національної федерації, що витікає зі згоди 

спортсмена з наслідками, які матимуть місце у рамках цих Антидопінгових 

правил, може бути оскаржено відповідно до Правила 42. 

5. Заслуховування спортсмена проводиться перед відповідним органом, 

створеним або іншим способом уповноваженим  національною федерацією.  

Якщо національна федерація передає повноваження по проведенню 

заслуховування іншому органу, комітету або судовому органу (як в самій 

федерації, так і поза нею), або якщо з якоїсь іншої причини будь-яка 

національна організація, комітет або судовий орган, що не мають відношення 

до федерації,  відповідають за організацію заслуховування спортсмена у 

рамках цих Правил, то рішення цієї організації, комітету або судового органу 

вважатимуться у рамках Правила 42 рішенням національної федерації, і 



64 

слово "національна федерація" в цьому Правилі повинно тлумачитися таким 

чином. 

6. Під час заслуховування справи спортсмена відповідний юридичний 

орган повинен, перш за все, розглянути питання про те, чи було насправді 

здійснено порушення антидопінгового правила. Національна федерація або 

інший орган, що звинувачує, зобов'язані доказати, що порушення 

антидопінгового правила мало місце, з тим, щоб суддівський орган був  

цілком задоволений цими доказами (див. Правило 33.1). 

7. Якщо відповідний юридичний орган національної федерації вважає, 

що антидопінгове правило не було порушене, це рішення повинне бути 

повідомлене Антидопінговому адміністратору ІААФ письмово протягом 5 

робочих днів після ухвалення рішення (разом з копією обґрунтування 

рішення в письмовому вигляді і повного набору документів). Справа потім 

переглядається Бюро по перегляду випадків допінгу, яке  повинно вирішити, 

чи потрібно передавати справу в арбітраж САС  відповідно до Правила 42.17.  

Якщо Бюро по перегляду випадків допінгу ухвалить таке рішення, воно 

можливе в той же час, якщо це доречно, повторно тимчасово усунути 

спортсмена від участі в змаганнях до винесення резолюції САС  

8. Якщо відповідний юридичний орган національної федерації вважає, 

що антидопінгове правило було скоєне, до введення будь-якого терміну 

дискваліфікації, спортсмену повинна бути надана можливість пояснити, що в 

його справі є виняткові обставини, відповідно до Правил 40.5, 40.6 або 40.7, 

які дозволяють застосувати скасування, скорочення або призупинення 

терміну дискваліфікації . 

9. Визначення наявності підстав для застосування скасування, 

скорочення або призупинення терміну дискваліфікації у випадках, які 

зачіпають спортсменів міжнародного рівня повинно робити Бюро, по 

перегляду випадків допінгу (див. правило 38.13). 

10. Якщо спортсмен прагне довести, що є підстави для застосування 

скасування, скорочення або призупинення терміну дискваліфікації, його 

справу повинні розглянути у відповідному юридичному органі, ґрунтуючись 

на представлених доказах, чи дійсно, на думку цього органу такі обставини 

існують.  

11. Якщо після вивчення поданих доказів відповідний юридичний орган 

вважатиме, що причини, що виправдовують скасування, скорочення або 

припинення періоду позбавлення допуску відсутні у справі спортсмена, цей 

орган повинен винести рішення про позбавлення допуску відповідно до 

Правила 40.Національна федерація повинна повідомити ІААФ і спортсмена у 

письмовій формі про прийняте юридичним органом рішення протягом п'яти 

робочих днів з дня ухвалення рішення. 

12. Якщо, розглянувши представлені докази, відповідний юридичний 

орган вважає, що у справі є підстави для застосування скасування, 

скорочення або призупинення терміну дискваліфікації спортсмена, якщо 

справа стосується спортсмена міжнародного рівня то цей судовий орган 

повинен здійснити наступні дії: 
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(a) передати справу в Бюро по перегляду випадків допінгу (через 

Генерального секретаря) разом зі всіма матеріалами та/або доказами, які, на 

думку юридичного органу, доводять наявність однієї або декількох 

відповідних причин; і 

 (b) запропонувати спортсменові та/або його національній федерації 

підтримати передачу справи юридичним органам або виразити підтримку 

передачі справи; і 

(c) відкласти процедуру заслуховування спортсмена до визначення Бюро 

по перегляду випадків допінгу наявності виняткових обставин, які 

виправдовують скасування, скорочення або припинення періоду позбавлення 

допуску.  

Тимчасове відчуження спортсмена зберігається до отримання 

підтвердження від Бюро по перегляду випадків допінгу. 

13. Після отримання справи від юридичного органу Бюро по перегляду 

випадків допінгу повинно вивчити питання про те, чи є підстава до 

скасування, скорочення або призупинення терміну дискваліфікації 

спортсмена на основі представлених спортсменом письмових матеріалів. 

Бюро по перегляду випадків допінгу має наступні повноваження: 

(а) обмінюватися думками з даного питання по електронній пошті, 

телефону, факсу або особисто; 

(b)  запитувати додаткові докази або документи; 

(c)  запитувати додаткове пояснення від спортсмена; 

(d) якщо необхідно, просити спортсмена бути присутнім при розгляді 

справи. 

Ґрунтуючись на розгляді представлених письмових матеріалів, 

включаючи будь-які додаткові докази або документи, або додаткове 

пояснення, дане спортсменом, Бюро по перегляду випадків допінгу повинно 

винести визначення, чи існують підстави для виправдання, скасування, 

зменшення або призупинення терміну дискваліфікації, і, якщо так, то на якій 

підставі. Це визначення повинне бути передане національній федерації 

письмово Генеральним секретарем. 

14. Якщо Бюро по перегляду випадків допінгу виносить визначення, що 

в справі відсутні підстави для виправдання скасування, зменшення або 

призупинення терміну дискваліфікації, то воно є обов'язковим для 

відповідного юридичного  органу,  який  визначає  санкцію відповідно до 

Правила 40.  

15. Якщо Бюро з розгляду випадків допінгу виносить ухвалу, що в 

справі присутні причини, що виправдовують скасування, скорочення або 

припинення періоду позбавлення допуску, то відповідний юридичний орган 

повинен визначити санкцію для спортсмена у відношенні з Правилом 40, 

відповідним визначенням, винесеним Бюро по розгляду випадків допінгу. 

Національна федерація повинна сповістити ІААФ і спортсмена письмово про 

рішення юридичного органу, яке включає визначення, винесене Бюро по 

перегляду випадків допінгу, протягом 5 робочих днів з дня ухвалення 
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рішення і направити в ІААФ повний набір документів, що відносяться до даного 

рішення. 

16. Спортсмен повинен мати право звернутися в САС з метою перегляду 

визначення, винесеного Бюро по перегляду випадків допінгу відносно 

підстави для виправдання скасування, зменшення або призупинення терміну 

дискваліфікації. 

17. У випадках, що не стосуються спортсменів міжнародного рівня, 

відповідний юридичний орган повинен розглянути, чи є в справі спортсмена 

підстави, що виправдовують скасування, зменшення або призупинення 

терміну дискваліфікації, і ухвалити рішення про відповідні санкції. 

Національна федерація повинна сповістити ІААФ і спортсмена про рішення 

юридичного органу письмово протягом 5 робочих днів з дня ухвалення 

рішення. Якщо відповідний юридичний орган приходить до висновку про те, 

що в справі спортсмена є  підстави для скасування, зменшення або 

призупинення терміну дискваліфікації він повинен представити повну 

фактичну основу для такого висновку, яка увійде до його письмового 

рішення, і направити в ІААФ повний набір документів, що відносяться до 

цього рішення.  

18. В будь-якому випадку згідно з цим правилом, мотивоване рішення 

слухання або мотивоване рішення у випадках, коли слухання не 

проводились,  що описує вжиті дії,  повинно бути надано антидопінговою 

організацією, що проводить обробку результатів, спортсмену, національній 

організації спортсмена та іншим антидопінговим організаціям, з правом 

оскарження у відповідності з Правилами 42.5 і 42.6, як це передбачено у 

Правилі 43.6. 

19 Випадки, які передбачають порушення антидопінгового правила, 

можуть бути заслухані безпосередньо CAS за згодою ІААФ, спортсмена, 

ВАДА і будь антидопінгової організації, які мали б право оскаржити рішення 

за результатами першого заслуховування, без виконання вимоги про 

попереднє заслуховування. 

 

ПРАВИЛО 39 

Автоматичне скасування індивідуальних результатів 

Порушення Антидопінгового Правила, яке сталося у зв'язку з 

тестуванням на змаганні, автоматично веде до скасування індивідуальних 

результатів спортсмена, отриманих в конкретному виді зі всіма витікаючими 

для спортсмена наслідками, включаючи позбавлення всіх титулів, нагород, 

медалей, очок, призових грошей і грошей за участь у змаганні. 

 

ПРАВИЛО 40 

Санкції проти окремих осіб 

Анулювання індивідуальних результатів, показаних в ході 

змагання, під час якого сталося порушення антидопінгового правила 

1. Порушення антидопінгового правила, яке сталося в час або у зв'язку з 

змаганням, веде до дискваліфікації всіх результатів спортсмена, показаних в 
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ході цього змагання з усіма наслідками, включаючи позбавлення усіх 

титулів, нагород, медалей, очок, призових грошей і грошей за участь в 

змаганні, за винятком випадків, викладених нижче. Якщо спортсмен 

стверджує, що він не відчуває за собою провини за вчинене порушення і не 

проявив халатності, ті індивідуальні результати спортсмена в інших видах не 

будуть скасовані, за виключенням випадків, коли результати спортсмена в 

інших видах, окрім того виду, в якому сталося порушення антидопінгового 

правила, теж виявилися зачеплені антидопінговим порушенням, здійсненим 

спортсменом. 

Дискваліфікація у зв'язку з наявністю, використанням або спробою 

використання, або володінням забороненими речовинами, або 

забороненими методами 

2. Термін дискваліфікації за порушення Правила 32.2(а),  

(Наявність забороненої речовини або її метаболітів або маркерів), 

32.2(b) (Використання чи спроба використання заборонених речовин або 

забороненого методу) або 32.2 (f) (володіння забороненими речовинами і 

забороненими методами) за виключенням випадків, якщо мають місце умови 

скасування або скорочення терміну позбавлення допуску згідно з Правил 

40.5, 40.6 або 40.7: 

(а)  термін дискваліфікації становить чотири роки, якщо: 

(і) порушення антидопінгових правил не пов'язане з Особливою 

речовиною, та Спортсмен або інша Особа не зможуть довести, що порушення 

антидопінгових правил було ненавмисне; 

(іі) порушенням антидопінгових правил пов’язане з специфічною 

субстанцією. І може бути встановлено, що порушення антидопінгового 

правила було умисним;  

(b) якщо правило 40.2(а) не застосовується, термін дискваліфікації має 

бути два роки. 

3.  Термін „ умисний ”, як він використовується в Правилах 40.2 та 40.4, 

передбачає виявлення спортсменів, які обманюють. Таким чином, термін 

визначає спортсмена чи іншу особу, які вчиняють дію усвідомлюючи, що це 

являється порушенням антидопінгових правил, або знали про існування 

значного ризику того, що така поведінка може являтися чи може призвести 

до порушення антидопінгових правил та свідомо нехтують цим ризиком. 

Порушення антидопінгових правил, виявлене внаслідок  несприятливого 

результату аналізу, який показав наявність речовини, яка заборонена лише 

під час змагань, повинно розглядатись як „ненавмисне”, якщо речовина є 

особливою речовиною, а спортсмен може довести, що він використав цю 

речовину у період поза змаганнями.  

Якщо порушення антидопінгових правил виявлене внаслідок 

несприятливого результату аналізу, а виявлена підчас цього аналізу речовина 

заборонена лише під час змагань і не являється особливою речовиною, а 

спортсмен може довести, що речовина вживалася у період поза змаганнями 

та не для покращення спортивних результатів, то таке порушення повинно 

розглядатися як ненавмисне.  
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Дискваліфікація за порушення інших антидопінгових правил 

4. Термін дискваліфікації за порушення антидопінгових правил, крім 

зазначених Правилом 40.2 визначається наступним чином, якщо тільки не 

підлягають застосуванню статті 40.6 або 40.7: 

(а) За порушення Правила 32.2(с) (Ухилення, відмова або неявка на 

процедуру здачі Проб), або Правила 32.2(е) (Фальсифікація або Спроба 

фальсифікації в будь-якій частині Допінг-контролю) призначається період 

дискваліфікації терміном на чотири роки, якщо тільки у випадку неявки на 

допінг-контроль спортсмен може довести, що порушення антидопінгового 

правила було ненавмисним (як це вказано в Правилі 40.3), в цьому випадку 

термін дискваліфікації від змагання становить два роки 

(b)  За порушення Правила 32.2(d) (відсутність інформації про 

місцезнаходження) термін дискваліфікації від змагання становить два роки, 

з можливістю зниження мінімально до одного року, залежно від ступеня 

вини спортсмена. Передбачена цією статтею можливість вибору в межах 

двох років і одного року Дискваліфікації недоступна спортсменам, щодо 

яких існують серйозні підозри, що зміна інформації про місцезнаходження в 

останній момент або інша поведінка викликана спробою уникнути 

тестування. 

(с) За порушення Правила 32.2(g) (Незаконний продаж забороненої 

речовини або забороненого методу чи спроба такого незаконного обігу) або 

Правила 32.2(h) (Призначення або спроба призначення Забороненої речовини 

або Забороненого методу) термін дискваліфікації від змагання складатиме не 

менше чотирьох років, аж до довічної дискваліфікації в залежності від 

серйозності порушення. Порушення Антидопінгових правил у відповідності з 

правилом 32.2(g) або правила 32.2(h), що стосується неповнолітнього 

спортсмена, вважається особливо важким порушенням і якщо воно здійснене 

персоналом, обслуговуючим спортсмена, то за порушення, що не стосуються 

специфічних речовин, ці співробітники будуть відсторонені довічно. Крім 

того, інформація про значні порушення Правил 32.2 (g) або 32.2 (h), які також 

можуть порушувати не спортивні закони і регламенти, має бути повідомлена 

компетентним адміністративним, професійним чи юридичним органам.  

(d) За порушення правила 32.2(і) (співучасть), період дискваліфікації має 

бути від двох років до чотирьох років, в залежності від тяжкості 

порушення. 

(е)  За порушення правила 32.2(j) (заборонено Асоціацією (співпрацю), 

термін дискваліфікації становить два роки, з можливістю зменшити до  

мінімального терміну на 1 (один) рік, залежно від міри провини спортсмена 

чи іншої особи та від обставин справи.  

 Скасування терміну дискваліфікації у випадках відсутності 

провини чи халатності 

5. Якщо спортсмен чи інша особа, в кожному окремому випадку, 

доводить відсутність своєї провини чи халатності, то період дискваліфікації, 

який мав би бути застосований в іншому випадку, повинен бути скасований, 

за винятком неповнолітніх. Якщо заборонена речовина або її маркери або 
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метаболіти виявлені у пробі спортсмена порушуючи Правило 32.2(а) 

(Наявність забороненої речовини), то спортсмен повинен пояснити, яким 

чином заборонена речовина потрапила до нього в організм, з тим, щоб його 

термін позбавлення допуску був скасований. 

Скорочення періоду дискваліфікації  на підставі значної провини чи 

халатності  
6. (а)  Скорочення санкцій для „особливих речовин”  та забруднених 

продуктів у випадках порушення Правил 32.2(а), (b) або (f).  

(i) Особливі речовини. У випадках, коли порушення антидопінгового 

правила включає „особливу речовину”, а спортсмен чи інша особа можуть 

довести відсутність значної провини чи халатності, то може, як мінімум, 

призначатися попередження без призначення періоду дискваліфікації, а як 

максимум, два роки дискваліфікації в залежності від міри провини 

спортсмена чи іншої особи .  

(іі) Забруднені продукти. У випадках, коли спортсмен чи інша особа 

можуть довести відсутність значної провини чи халатності, а також,  що 

визначена заборонена речовина містилася в забрудненому продукті, то як 

мінімум, призначається покарання у вигляді попередження без періоду 

дискваліфікації, а як максимум, два роки дискваліфікації, в залежності від 

міри провини спортсмена чи іншої особи. 

(ііі) За винятком випадку з участю неповнолітнього спортсмена, щоб 

встановити чи немає провини або халатності, в тому, що заборонена 

речовина або її маркери або метаболіти виявлені в пробі спортсмена, 

порушуючи правило 32.2 (а) (Наявність забороненої речовини),  для того, 

щоб термін позбавлення допуску був скасований, повинен пояснити, яким 

чином заборонена речовина потрапила до нього в організм. 

(b) Застосування положення про відсутність значної провини чи 

халатності у випадках інших  ніж описані в Правилі 40.6(а).   

Якщо спортсмен або інша особа зможе довести, у кожному окремому 

випадку, до якого не застосовується Правило 40.6(а), що в його діях є 

відсутність значної провини або халатності, то за умови подальшого 

скорочення чи відміни відповідно до Правила 40.7, період дискваліфікації, 

який застосовується в інших випадках, може бути скорочений відповідно до 

міри провини спортсмена чи іншої особи, але період дискваліфікації який 

скорочується не може бути меншим за половину терміну, який 

призначається в інших  випадках.  

Якщо призначений в іншому випадку період дискваліфікації був би 

довічним, то скорочений період, відповідно до цієї статті не може бути 

меншим за вісім років. За винятком  випадку з участю неповнолітнього 

спортсмена, коли заборонена речовина або її маркери або метаболіти 

виявлені в пробі спортсмена, порушуючи правила 32.2 (а) (Наявність 

забороненої речовини), спортсмен повинен пояснити, яким чином 

Заборонена речовина потрапила в його організм  для того, щоб його термін 

дискваліфікації зменшився. 
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7. Відміна, зменшення або призупинення терміну дискваліфікації  

або інші наслідки у зв’язку з іншими причинами ніж провина 
а) Значне сприяння в розкритті чи встановленні фактів порушення 

антидопінгових правил:   

(і) Відповідний орган національної федерації може до винесення 

остаточної апеляційної ухвали у відповідності з Правилом 42 або з 

закінченням часу для подачі апеляції (там, де це доречно, якщо спортсмен 

міжнародного рівня передав справу на розгляд Бюро по перегляду випадків 

допінгу для винесення визначення у відповідності з Правилом 38.9) в 

кожному окремому випадку скоротити частину терміну дискваліфікації, 

призначеного спортсменові, якщо спортсмен або інша особа зробили значну 

допомогу ІААФ, його національній федерації, антидопінговій організації, 

судовому або професійному дисциплінарному органу, внаслідок чого: 

1) ІААФ, національна федерація або антидопінгова організація виявила 

або підтвердила здійснення порушення антидопінгового правила іншою 

особою; 

2) судовий чи дисциплінарний орган розкрили або відкрили справу про 

кримінальне порушення або порушення професійних правил іншою особою, 

а інформація надана цією особою, в межах значного сприяння, стала 

доступною для ІААФ. Після прийняття остаточного апеляційного рішення 

відповідно до Правила 42 або після закінчення терміну подачі апеляції, 

термін дискваліфікації спортсмена або іншої особи може бути відмінений 

національною федерацією тільки у тому випадку, якщо Бюро по перегляду 

випадків допінгу винесе таке визначення і ВАДА з ним погодиться. Якщо 

Бюро по перегляду випадків допінгу винесе визначення про те, що значної 

допомоги не було зроблено, то це визначення буде обов'язковим для 

національної федерації, і термін позбавлення допуску не буде призупинений. 

Якщо Бюро по перегляду випадків допінгу визначить, що значна допомога 

була надана, то національна федерація повинна винести ухвалу про 

призупинення терміну дискваліфікації. На основі серйозності порушення 

антидопінгового правила, здійсненого спортсменом або іншою особою і 

рівня допомоги, зробленої спортсменом або іншою особою, з метою 

виключити допінг з легкої атлетики, визначається період, на який можна 

призупинити період дискваліфікації, який був би призначений в іншому 

випадку. Може бути скасовано не більше трьох четвертих терміну 

дискваліфікації, який був би призначений в іншому випадку. Якщо період, 

який повинен бути застосований в іншому випадку, довічний, то 

нескорочений період відповідно до цього Правила не може бути менше 

восьми років. Якщо спортсмен або інша особа врешті-решт відмовляються 

співпрацювати та надавати повну і надійну інформацію в рамках істотного 

сприяння, на підставі якого було надане  скасування терміну дискваліфікації; 

Національна федерація, яка скасувала термін дискваліфікації, може 

відновити початковий термін дискваліфікації. Якщо Національна федерація 

вирішить відновити скасований раніше термін дискваліфікації або вирішить 

не поновлювати скасований раніше термін дискваліфікації, на таке рішення 
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може бути подана апеляція будь-якою особою, уповноваженою на це у 

відповідності з Правилом 42. 

(іі) Для заохочення спортсменів та інших осіб у наданні істотного 

сприяння Антидопінговим організаціям. На прохання ІААФ, або за запитом 

спортсмена або іншої особи, яка обвинувачується в порушенні 

антидопінгових правил, ВАДА на будь-якій стадії опрацювання результатів, 

навіть після прийняття остаточного рішення по апеляції згідно з Правилом 

42, може погодитися скасувати на свій розсуд застосований в інших випадках 

термін дискваліфікації та інші наслідки. У виняткових випадках ВАДА у 

відповідь на суттєве сприяння може погодитися на скасування терміну 

дискваліфікації та інших наслідків більш ніж це передбачено цією статтею, 

аж до незастосування дискваліфікації і (або) неповернення призових грошей 

або скасування штрафу та відшкодування витрат. Твердження ВАДА є 

умовою для відновлення санкції, як це передбачено цією статтею. Рішення 

ВАДА по даній статті не підлягає апеляції будь якою іншою Антидопінговою 

організацією. 

(ііі) Якщо національна антидопінгова організація скасовує будь-яку 

частину застосованої санкції у зв'язку з істотним сприянням, ІААФ і іншим 

антидопінговим організаціям, що мають право подати апеляцію відповідно 

до Правил 42.5 і 42.6, повинно бути надіслано повідомлення з поясненням 

мотивів прийнятого рішення. В особливих обставинах, якщо ВАДА вважає, 

що це буде краще для інтересів боротьби з допінгом у спорті, ВАДА може 

дозволити національній антидопінговій організації вступити у відповідну 

угоду про конфіденційність, яка передбачатиме обмеження або відстрочку 

розкриття інформації щодо істотного сприяння або його характеру. 

(b) Визнання порушення антидопінгового правила у відсутності 

інших доказів: Якщо спортсмен або інша особа добровільно визнають 

здійснення порушення Антидопінгового Правила до того, як вони отримають 

повідомлення про взяття у них проби, яка може виявити порушення 

Антидопінгового Правила (або у разі порушення Антидопінгового Правила, 

не обумовленого Правилом 32.2(а), до того, як буде отримано перше 

повідомлення про порушення відповідно до Правила 37) і що ця згода є 

єдиним достовірним доказом здійсненого порушення на момент визнання, то 

термін позбавлення допуску може бути скорочений, але не більше, ніж на 

половину терміну, застосованого в протилежному випадку. 

(c) Своєчасне визнання в порушенні антидопінгових правил відразу 

після пред'явлення першого звинувачення в порушенні, покарання за яке 

передбачено Правилами 40.2 або 40.4(а). 

Спортсмен або інша особа, до якого може бути застосована санкція у 

вигляді чотирирічної дискваліфікації у відповідності з Правилами 40.2 або 

40.4(а) (Ухилення або відмова від здачі проби або фальсифікація), своєчасно 

визнавши порушення антидопінгових правил після пред'явлення першого 

обвинувачення антидопінговою організацією, а також за згодою і на розсуд 

ВАДА та ІААФ, може отримати скорочення терміну дискваліфікації, 

мінімально до двох років, залежно від серйозності порушення, а також від 
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ступеня провини спортсмена або іншої особи. Положення про швидке 

визнання повинно строго виконуватися, і це означає, що до того, як 

спортсмен зможе знову виступати, повинно бути представлено письмове 

пояснення порушення антидопінгового правила в рамках цих Правил і, в 

кожному разі, після отримання повідомлення про порушення, але не пізніше 

закінчення строку, встановленого Антидопінговим Адміністратором ІААФ. 

Спортсмен або інша особа, які роблять швидке визнання після першого 

виявлення другого порушення антидопінгового правила в рамках Правила 

40.2 або 40.4 (а), за згодою і за розсуд ВАДА і ІААФ можуть отримати 

скорочення терміну позбавлення допуску мінімум в половину від того 

терміну, який був би призначений в іншому випадку, розраховане відповідно 

до Правила 40.8 (а) залежно від тяжкості порушення і провини спортсмена 

або іншої особи. За третє порушення антидопінгового правила у разі 

швидкого визнання скорочення терміну позбавлення допуску не 

проводиться. 

(d) Використання численних підстав для скорочення санкцій 

Якщо спортсмен або інша особа доводять своє право на скорочення 

санкції на підставі декількох положень Правил 40.5, 40.6 або 40.7, то до 

початку застосування будь-якого скорочення чи скасування згідно з 

правилом 47, термін позбавлення допуску, який міг би бути призначений в 

іншому випадку, повинен визначатися у відповідності з Правилами 40.2, 40.4, 

40.5 і 40,6. Якщо спортсмен або інша особа доводять своє право на 

скорочення або скасування строку позбавлення допуску в рамках Правила 

40.7, то період позбавлення допуску може бути скорочений або скасований, 

але не більше, ніж на чверть терміну, призначеного в іншому випадку. 

Неодноразові порушення 

8. (а) Термін дискваліфікації при повторному порушенні спортсменом 

чи іншою особою антидопінгових правил повинен бути більше: 

(і)  на шість місяців; 

(іі) на половину терміну дискваліфікації, накладеної за перше 

порушення антидопінгових правил, без урахування можливого скорочення 

такого терміну за Правилом 40.7; 

(ііі) на подвійний термін у порівнянні з терміном дискваліфікації, 

застосований до даного повторного порушення антидопінгових правил, якби 

воно розглядалося як перше порушення, без урахування можливого 

скорочення такого терміну за Правилом 40.7.  

Термін дискваліфікації, зазначений вище, може бути скорочений при 

застосуванні  Правила 40.7 

(b) При встановленні третього порушення антидопінгових правил 

призначається довічний термін дискваліфікації за винятком випадків, коли 

при третьому порушенні антидопінгових правил виявляються умови, що 

дозволяють скасувати або скоротити термін дискваліфікації за Правилами 

40.5 або 40.6, або порушення встановлено за Правилом 32.2(d). У цих 

конкретних випадках термін дискваліфікації призначається від восьми років 

до довічної дискваліфікації. 
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 (с). Якщо при порушенні антидопінгового правила, спортсмен або інша 

особа довели відсутність вини або недбалості, то в рамках цього Правила це 

порушення не буде розглядатися  як раніше вчинене порушення. 

  (d).  Додаткові правила, застосовувані для окремих можливих 

багаторазових порушень.  

(і). При визначенні санкцій за Правилом 40.8 порушення антидопінгових 

правил буде вважатися другим порушенням тільки тоді, коли антидопінгова 

організація зможе довести, що спортсмен чи інша особа здійснили друге 

порушення антидопінгових правил після того, як ними було отримано 

повідомлення про перше порушення відповідно до Правила 37, або після 

того, як Антидопінгова організація зробила розумні зусилля для того, щоб 

вручити повідомлення про перше порушення  антидопінгових правил; якщо 

ж Антидопінгова організація не може це довести, то порушення повинні 

розглядатися разом з першим порушенням, і накладення санкцій повинно 

ґрунтуватися на порушенні, яке тягне застосування більш суворої санкції. 

(іі) Якщо після накладення санкції за перше порушення антидопінгових 

правил, Антидопінгова організація виявляє порушення антидопінгових 

правил спортсменом або іншою особою, яке сталося до отримання 

повідомлення про перше порушення, тоді Антидопінгова організація повинна 

накласти додаткову санкцію на основі тієї санкції, яка могла б бути 

застосована, якби два порушення розглядалися одночасно. Результати всіх 

змагань, починаючи з дати більш раннього порушення антидопінгових 

правил, підлягають анулюванню згідно з Правилом 40.9. 

(е) Численні порушення антидопінгового правила під час 

десятирічного періоду 

Відповідно до правила 40.8, кожне порушення антидопінгових правил 

повинне статися впродовж десяти років, щоб були ознаки багаторазового 

порушення. 

Анулювання індивідуальних результатів змагань, що йдуть після 

взяття проб або здійснення порушення антидопінгових правил 
9. Окрім автоматичного анулювання  результатів, показаних на 

спортивному змаганні, під час якого була узята позитивна проба, згідно з 

правилами 39 та 40, усі інші результати, показані на спортивних змаганнях, 

починаючи з дати відбору позитивної проби (при тестуванні на змаганнях 

або поза змаганнями), або з дати здійснення іншого порушення 

антидопінгових правил, включаючи період тимчасового відсторонення і 

дискваліфікації, мають бути анульовані з усіма відповідними наслідками, 

включаючи вилучення медалей, балів і призів, якщо іншого не вимагає 

принцип справедливості.  

Розподіл вилучених призових грошей. 
10. Якщо призові гроші ще не були виплачені позбавленому допуску 

спортсменові, вони перерозподіляються для виплати спортсменові 

(спортсменам), які зайняли місце, що йде за дискваліфікованим спортсменом, 

в тому ж виді (видах) або змаганні (змаганнях). Якщо призові гроші вже були 

виплачені позбавленому допуску спортсменові, встановлюється наступна 
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черговість виплат витрат КАС і вилучених призових грошей: в першу чергу, 

проводиться виплата витрат, визначених у рішенні КАС, в другу чергу, 

вилучені призові гроші передаються іншим спортсменам, якщо це 

передбачено правилами відповідної Міжнародної федерації, і, по-третє, 

відшкодовуються витрати Антидопінгової організації з проведення обробки 

результатів даної справи.  

Початок терміну Дискваліфікації 

11. Окрім вказаних нижче ситуацій, термін дискваліфікації повинен 

розпочинатися з дати винесення остаточної ухвали на слуханнях, відповідно 

до якої призначається термін дискваліфікації, або, якщо право на слухання не 

було реалізоване або слухання не проводилися, то з дати прийняття 

дискваліфікації або її призначення.  

(а) Затримки за обставинами, що не відносяться до спортсмена або 

іншої особи: 

Якщо мали місце значні затримки при проведенні слухань або на інших 

етапах допінг-контролю за обставинами, не залежними від спортсмена або 

іншої особи, то орган, що застосовує санкції, може обчислювати термін 

дискваліфікації з більш ранньої дати, а саме з дати узяття Проби або з 

останньої дати здійснення порушення антидопінгових правил. Усі результати 

на змаганнях, досягнуті в період дискваліфікації, включаючи 

дискваліфікацію заднім числом, мають бути анульовані. 

(b) Своєчасне визнання.  

Якщо спортсмен або інша особа зізнаються в порушенні антидопінгових 

правил у письмовій формі до його участі в наступному змаганні у 

відповідності з цими антидопінговими Правилами, початок терміну 

дискваліфікації може розпочинатися з дати, коли була відібрана проба, або 

останньої дати іншого порушення антидопінгових  правил. Проте в кожному 

випадку, коли застосовуватиметься це Правило, спортсмен або інша особа 

повинні відбути, принаймні, половину терміну дискваліфікації, починаючи з 

дати, з якої спортсмен або інша особа погодяться з накладенням санкції, з 

дати, коли рішення, яке накладає санкцію, буде прийнято після слухання,  

або з дати, з якої санкція була накладена в інший спосіб. Це Правило не 

застосовується в тих випадках, коли термін дискваліфікації вже був 

скорочений відповідно до правила 40.7(с). 

(с) Залік відбутого терміну тимчасового усунення або терміну 

дискваліфікації:  Якщо тимчасове усунення накладене і дотримується 

спортсменом або іншою особою, тоді тимчасове усунення має бути 

враховане при призначенні спортсменові чи іншій особі терміну 

дискваліфікації. Якщо якийсь термін дискваліфікації спортсмен або інша 

особа відбули відповідно до рішення, на яке згодом була подана апеляція, то 

він має бути врахований при призначенні спортсменові або іншій особі 

терміну дискваліфікації відповідно до рішення апеляційного органу. 

(d) Якщо спортсмен добровільно погоджується у письмовій формі з 

тимчасовим усуненням від змагань (відповідно до Правила 37) і утримується 

згодом від участі в змаганнях, то термін добровільного тимчасового усунення 
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від змагань зараховується у загальний термін позбавлення допуску, який 

може бути йому зрештою призначений. Відповідно до Правила 37.19 

добровільне усунення від змагань набуває чинності того дня, коли рішення 

про нього буде отримано ІААФ. Копія спортсмена або іншої особи, про 

добровільне прийняття тимчасового відсторонення повинна бути негайно 

надана кожній стороні, що має право отримати повідомлення про порушення 

антидопінгових правил відповідно до правила 43. 

(е) Ніякий період не зараховується в загальний термін позбавлення 

допуску до того, як не набуде чинності тимчасове усунення або добровільне 

тимчасове усунення незалежно від того, чи вважав за краще спортсмен не 

брати участь в змаганнях або він не був відібраний для участі в них. 

Статус під час позбавлення допуску 

12. (а) Заборона на участь протягом терміну дискваліфікації: Жоден 

спортсмен, або інша особа, відносно якої була оголошена дискваліфікація, не 

має права протягом цього періоду брати участь любим чином у будь-яких 

змаганнях чи заходах (за винятком тих, які входять в програму 

антидопінгового навчання або реабілітації), які санкціоновані чи організовані 

ІААФ або будь-якою континентальною асоціацією або національною 

федерацією (або клубом або іншою організацією, що являється членом 

національної федерації), або організацією, яка підписала Кодекс ВАДА (або 

членом організації, яка підписала Кодекс ВАДА, або клубом, або іншою 

організацією, яка є членом організації, яка підписала Кодекс ВАДА), або в 

змаганнях, санкціонованих або організованих будь-якою професійною лігою 

або будь-якою міжнародною або національною організацією, або у будь – 

якій спортивній діяльності в елітному спорті на національному рівні, яка 

фінансується державним органом.  

Термін "діяльність" у рамках цього Правила включає участь без 

обмеження у будь-якій якості, наприклад, як спортсмен, тренер, чи будь-який 

інший персонал, обслуговуючий спортсмена, в тренувальному таборі, 

показовому виступі, практичному занятті або іншому виді діяльності, 

організованому національною федерацією спортсмена (або будь-яким клубом 

або іншою організацією, що є членом національної федерації спортсмена), 

або стороною, що підписала договір (наприклад в умовах національного 

тренувального центру), а також беручи участь в адміністративній діяльності, 

наприклад, надаючи свої послуги в якості судді, директора, співробітника, 

штатного співробітника або волонтера будь-якій організації, обумовленій в 

цьому Правилі. Спортсмен або інша особа, позбавлені допуску більш ніж на 

чотири роки, можуть після закінчення цього чотирирічного терміну брати 

участь в спортивних змаганнях місцевого значення в іншому виді спорту, але 

не в легкій атлетиці, але тільки настільки, наскільки це спортивне змагання 

місцевого значення не має рівня, який інакше дозволив би відібрати цього 

спортсмена або іншу особу безпосередньо або побічно для участі (чи набрати 

очки для участі) у національному чемпіонаті або міжнародному змаганні і не 

залучати спортсмена або іншу особу, яка працює в будь-якій якості з 
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неповнолітніми. Спортсмен чи інша особа в період дискваліфікація, все одно 

повинен проходити тестування. 

(b) Повернення до тренувальної діяльності 

Єдиним винятком Правила 40.12(а) може стати повернення Спортсмена 

до тренувань з командою або використання приміщень клубу або іншої 

організації національної федерації, що входить до складу сторони, що 

підписала, впродовж часу, залежно від того, що коротше: 

1) останні два місяці дискваліфікації Спортсмена 

2) остання чверть накладеного терміну дискваліфікації. 

(с) Порушення заборони на участь під час терміну дискваліфікації 

Якщо спортсмен чи інша особа, щодо якого була застосована  

дискваліфікація, порушує заборону, встановлену в Правилі 40.12(а), на 

участь у змаганнях під час дискваліфікації, то результати його участі будуть 

анульовані, а новий термін дискваліфікації, рівний по довжині первинному 

терміну, буде додано до кінця першої дискваліфікації. Новий термін 

дискваліфікації може бути змінений на підставі ступеня провини спортсмена 

чи іншої особи. Рішення відносно того, чи порушили спортсмен чи інша 

особа заборону на участь і чи можлива зміна терміну дискваліфікації, 

повинно виноситися антидопінговою організацією, яка проводила обробку 

результатів і призначила первинний термін дискваліфікації. На 

дане рішення може бути подана апеляція відповідно до Правила 42. 

У тих випадках, коли персонал спортсмена чи інша особа надають допомогу 

спортсменові в порушенні заборони на участь в змаганнях під час 

дискваліфікації, антидопінгова організація, під юрисдикцією якої 

знаходиться персонал спортсмена чи інша особа, повинна накласти санкції за 

порушення пункту 32.2(і) за таке сприяння. 

(d) Утримання  фінансової підтримки  на термін дискваліфікації  

Крім того,  особі, що порушила антидопінгові правила, якщо не 

застосовувалося скорочення санкції згідно з Правилом 40.5 або 40.6, буде 

відмовлено в повному або частковому фінансуванні пов'язаному із 

спортивною діяльністю або в інших  пільгах,  які отримує така особа у зв'язку 

із спортивною діяльністю.  

Автоматичне оприлюднення санкцій 

13. Обов'язковою частиною кожної санкція повинні включати 

автоматичні публікації, передбачені у відповідності з правилом 43.9. 

Повернення  до змагань після дискваліфікації 

14. В якості умови відновлення права на кінець зазначеного періоду 

дискваліфікації спортсмен або інша особа повинні виконати наступні вимоги: 

(a) Повернення призових грошей: спортсмен повинен повернути будь-

які і усі призові гроші, які він отримав за показані в змаганнях результати, 

починаючи з тієї дати, коли була узята проба, в якій було виявлено 

несприятливу аналітичну речовину, або було здійснено інше порушення 

антидопінгового правила, або починаючи з тієї дати, коли було здійснено 

інше порушення антидопінгового правила; 
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 (b) Тестування для відновлення: спортсмен повинен у будь-який часу в 

період тимчасового усунення від змагань або дискваліфікації пройти поза 

змагальне тестування, організоване ІААФ, його національною федерацією і 

будь-якою іншою організацією, що має повноваження проводити тестування 

у рамках цих Антидопінгових Правил і повинен, якщо його попросять, 

надати точну і достовірну інформацію про своє місцезнаходження для 

виконання цього завдання. Якщо спортсмен міжнародного рівня позбавлений 

допуску на два роки або більше, має бути проведені за рахунок спортсмена 

не менше трьох тестів для відновлення. ІААФ відповідає за проведення 

тестів, необхідних для відновлення, відповідно до Антидопінгових Правил і 

Регламентами, але тести, організовані будь-якою компетентною 

організацією, що має повноваження проводити тестування, можуть 

вважатися такими, що відповідають вимогам ІААФ у тому випадку, якщо 

узяті проби проаналізовані в лабораторії, акредитованою ВАДА. Результати 

усіх цих тестів разом з копіями відповідних форм допінг-контролю мають 

бути спрямовані в ІААФ до того, як спортсмен повернеться до участі в 

змаганнях. Якщо результати будь-якого тестування, організованого 

відповідно до цього Правилом, дають основу для аналітичного виявлення 

забороненої речовини або іншого порушення антидопінгового правила у 

рамках цих Антидопінгових Правил, це створить окреме порушення 

антидопінгового правила, і спортсмен буде, відповідно, підлягати 

дисциплінарним процедурам і додатковим санкціям. 

(с) Після того, як період позбавлення допуску спортсмена минув, за 

умови, що він виконав Правило 40.14, він автоматично отримує право 

допуску, і не потрібно подавати заяву від імені спортсмена або його 

національної федерації в ІААФ. 

 

ПРАВИЛО 41 

Наслідки для команд 

1. Якщо спортсмен, який вчинив порушення антидопінгового правила у 

складі команди з естафетного бігу, ця команда буде автоматично 

дискваліфікована в цьому виді з усіма наслідками для команди по 

естафетному бігу, включаючи позбавлення усіх титулів, нагород, медалей, 

очок і призових грошей. Якщо спортсмен, який вчинив порушення 

антидопінгового правила, виступає за команду по естафетному бігу в 

наступному виді змагання, то команда буде дискваліфікована в цьому 

наступному виді з тими ж самими наслідками, включаючи позбавлення усіх 

титулів, нагород, медалей, очок і призових грошей, якщо тільки спортсмен не 

доведе, що він не винен в здійсненні порушення і не проявив халатності, і що 

порушення Антидопінгового Правила ніяк не торкнулося його участі в 

естафетному бігу. 

2. Якщо спортсмен, який вчинив порушення антидопінгового правила, 

виступав в змаганні як член команди, але не в естафетному бігу, в тому виді, 

де рейтинг команди визначається по сумі індивідуальних результатів, 

команда не буде автоматично дискваліфікована в цьому виді, але результат 
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спортсмена, що вчинив порушення, буде виключений з результату команди і 

замінений результатом наступного члена команди. Якщо після виключення 

результату винного спортсмена з результату команди кількість спортсменів, 

чиї результати враховуються для визначення командного результату, менше, 

ніж необхідне число, команда буде дискваліфікована. Такий же принцип 

використовується при підрахунку командного результату у тому випадку, 

якщо спортсмен який вчинив порушення антидопінгового правила, виступає 

за команду у наступному виді в змаганні, якщо тільки спортсмен не доведе, 

що він не винен в здійсненні порушення і не проявив халатності, і що 

порушення антидопінгового правила ніяк не торкнулося його участі в 

командному змаганні. 

3. Окрім анулювання результатів відповідно до Правила 40.9: 

(a) результати будь-якої команди з естафетного бігу, за яку виступав 

спортсмен, починаючи з того дня, коли була узята проба, що дала 

позитивний результат, або сталося інше порушення, і до початку терміну 

тимчасового усунення або періоду позбавлення допуску, будуть анульовані з 

усіма наслідками для команди естафетного бігу, включаючи позбавлення усіх 

титулів, нагород, медалей, очок і призових грошей;  

(b) результати будь-якої команди, але не команди по естафетному бігу, 

за яку спортсмен виступав, починаючи з дня, коли була узята проба, що дала 

позитивний результат, або сталося інше порушення, і до початку терміну 

тимчасового усунення або періоду позбавлення допуску, не будуть 

автоматично анульовані, але результат спортсмена, що вчинив порушення 

антидопінгового правила, буде виключений з результату команди і замінений 

результатом наступного члена команди. Якщо після виключення результату 

винного спортсмена з результату команди кількість спортсменів, чиї 

результати враховуються для визначення командного результату, менше, ніж 

необхідне число, команда буде дискваліфікована. 

4. Якщо більше одного члена естафетної або  другої команди були 

проінформовані про порушення антидопінгових правил у відповідності з 

Правилом 37 у зв'язку зі спортивним заходом, то організатор спортивного 

заходу повинен провести відповідне цільове тестування команди під час 

спортивних заходів. 

 

ПРАВИЛО 42 

Апеляції 

Рішення, що підлягають апеляції 

1. Якщо конкретно не вказано по іншому, всі рішення, прийняті в рамках 

цих антидопінгових Правил, можуть подаватися апеляції, як це вказано 

нижче. Всі такі рішення залишаються в силі в частині апеляції, за 

виключенням випадку, коли апеляційний орган дає інші вказівки, або коли 

виноситься інше визначення відповідно до цих Правил (див. Правило 42.17). 

До початку апеляції потрібно використовувати будь-які засоби, передбачені 
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після ухвалення рішення цими антидопінговими Правилами (за винятком 

випадків обумовлених Правилом 42.1(с). 

(а) Необмежений об'єм розгляду. Об’єм розгляду апеляції включає усі 

питання, що мають відношення до справи і категорично не обмежуються 

питаннями або об’ємом розгляду інформації, яку розглянула організація, що 

прийняла первинне рішення.  

(b) САС не повинен брати до уваги факти, вказані в рішенні, на яке була 

подана апеляція. При ухваленні рішення САС не повинен брати до уваги 

рішення органу, на яке була подана апеляція. 

(с) ВАДА не повинна обмежуватися внутрішніми способами розгляду. У 

тих випадках, коли ВАДА має право на апеляцію відповідно з правилом 42 і 

жодна із сторін не подала апеляцію на остаточне рішення в рамках 

антидопінговій організації, ВАДА може опротестувати таке рішення 

безпосередньо у САС, без внутрішнього розгляду способів правового захисту 

антидопінговою організацією. 

Апеляції відносно рішень по порушеннях антидопінгових Правил 

або їх наслідків 
2. Нижче приводиться неповний список рішень відносно порушень 

Антидопінгових Правил і їх наслідків, які можуть бути оскаржені в рамках 

цих Правил:  

●   рішення про те, що мало місце порушення антидопінгових правил; 

● рішення про накладення або незастосування наслідків за порушення 

антидопінгового правила;  

●    рішення про те, що порушення Антидопінгового Правила не було;  

● рішення про відсутність наслідків при порушенні Антидопінгового 

Правила відповідно до цих Правил;   

● рішення, винесене Бюро по перегляду випадків допінгу у відповідності 

з Правилом 38.14 про те, що у справі спортсмена міжнародного рівня не має 

жодних підстав для відміни або скорочення санкції;  

● рішення національної федерації, про підтвердження згоди спортсмена 

або іншої особи з наслідками порушення антидопінгового правила;  

● рішення про те, що розгляд порушення антидопінгового правила не 

може проходити з процедурних причин (включаючи, наприклад, 

розпорядження медичного характеру);  

● рішення ВАДА не звільняє спортсмена, який пішов із спорту, від 

обов'язкового надання повідомлення про повернення до виступів в 

спортивних змаганнях відповідно з Правилом 35.22 за шість місяців до 

цього; 

  ● будь-яке рішення ВАДА скасувати дозвіл на терапевтичне 

використання (TUE) відповідно до правила 34.8; 

● будь-яке рішення ІААФ на дозвіл використання заборонених речовин і 

методів виключно по терапевтичним свідченням (TUE), який не розглянув 

ВАДА або, що розглянув, але  не відмінено ВАДА, згідно з Правилом 34,8; 

● рішення відповідно з Правилом 40.12 про те, чи порушив спортсмен 

або інша особа заборону на участь в змаганнях в період дискваліфікації; 
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● рішення про те, щоб не вважати порушенням антидопінгового правила 

несприятливе аналітичне виявлення або атипове виявлення, або рішення про 

те, щоб не зараховувати порушення антидопінгового правила після 

розслідування, проведеного відповідно до Правила 37.12 

● рішення скасувати чи не скасувати термін дискваліфікації, або 

відновити чи не відновляти умовний термін позбавлення допуску відповідно 

до Правила 40;  

● рішення одноосібного арбітра CAС у справі, переданому у CAС 

відповідно до Правила 38.3; 

● будь-яке інше рішення у відношенні порушень антидопінгового 

правила або його наслідків, яке ІААФ вважає помилковим або процедурно 

неспроможним. 

Апеляції, за підсумками  міжнародних змагань за участю 

спортсменів міжнародного рівня:  

3. У випадках, що стосуються міжнародних змагань або спортсменів 

міжнародного рівня, або обслуговуючий цих спортсменів персонал, 

вирішення відповідного органу першої інстанції національної федерації не 

може надалі бути переглянуто або оскаржено на національному рівні і може 

бути обговорено тільки в CAС відповідно до положень, викладених нижче. 

Апеляції, що не стосуються міжнародних змагань і спортсменів 

міжнародного рівня: 

4. У випадках, що не стосуються міжнародних змагань або спортсменів 

міжнародного рівня, або обслуговуючого їх персоналу, рішення відповідного 

органу національної федерації може (якщо тільки не застосовується 

нижчевикладене Правило 42.8) може бути апельоване в незалежний і 

незацікавлений орган у відповідності з правилами, встановленими 

національною федерацією. Правила такої апеляції повинні дотримуватися 

наступних принципів: 

●    своєчасне заслуховування; 

●    чесна, неупереджена і незалежна комісія із заслуховування; 

●  право бути представленим адвокатом за рахунок спортсмена або 

іншої особи; 

●  право мати перекладача під час заслуховування за рахунок 

спортсмена або іншої особи;  

●   своєчасне, обґрунтоване рішення у письмовій формі. 

Рішення національного апеляційного органу може бути оскаржене - але 

відповідно до нижчевикладеного Правила 42.7. 

 

Сторони, що мають право подавати апеляцію:  

5. У будь-якому випадку, якщо стосуються міжнародного змагання  або 

спортсмена міжнародного рівня або обслуговуючого його персоналу, дається 

право подавати апеляцію в СAС наступним сторонам: 

(а) спортсмену або іншій особі, стосовно яких прийнято рішення, на яке 

подається апеляція; 
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(b) другій стороні, яку зачіпає даний випадок, в результаті якого було 

прийняте рішення, подати на апеляцію; 

(c) ІААФ; 

(d) національній антидопінговій організації країни, де мешкає спортсмен 

або інша особа або країні, громадянином або володарем ліцензії якої є 

спортсмен або інша особа; 

(e) Міжнародний Олімпійський комітет або Міжнародному 

Паралімпійському комітету,( там, де рішення пов'язане з проведенням 

Олімпійських ігор або Паралімпійських ігор, включаючи рішення про допуск 

до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх );  

(f) ВАДА. 

6. У будь-якому випадку, який не стосується міжнародних змагань  або  

спортсмена міжнародного рівня або обслуговуючого його персоналу, 

наступні сторони повинні мати право подати апеляцію в національний 

апеляційний орган: 

(а) спортсмен або інша особа, яку зачіпає ухвалене рішення; 

(b) друга сторона, яку зачіпає ухвалене рішення; 

(с) національна федерація; 

(d) національна антидопінгова організація країни мешкання спортсмена 

або іншої особи або країни, громадянином або володарем ліцензії якої є 

спортсмен або інша особа; 

(e) Міжнародний Олімпійський комітет або Міжнародному 

Паралімпійському комітету,( там, де рішення пов'язане з проведенням 

Олімпійських ігор або Паралімпійських ігор, включаючи рішення про допуск 

до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх 

(f) ВАДА. 

ІААФ не має права подати апеляцію в національний апеляційний орган, 

але повинна мати право бути присутньою в якості спостерігача на будь-

якому заслуховуванні, що проводиться національним органом в якості 

спостерігача. Присутність ІААФ на заслуховуванні в такій ролі не повинно 

впливати на її право подати апеляцію в CAС відповідно до Правила 42.7, 

відносно рішення, прийнятого національним органом. Час, щоб подати 

апеляцію на незалежний і неупереджений апеляційний орган, створений на 

національному рівні, повинні бути вказані в правилах національної федерації 

(або Національної антидопінгової організації, яка заснувала цей орган). 

Остаточний термін подання апеляції або втручання ВАДА має бути один з 

тих, що нижче: 

(і) двадцять один день після останнього дня, коли могла бути подана 

апеляція будь-якою іншою стороною; 

(іі) двадцять один день після отримання ВАДА повного комплекту 

документів, що стосуються цього рішення. 

7. У будь-якому випадку, який не торкається міжнародних змагань або 

спортсмена міжнародного рівня чи обслуговуючий його персонал, наступні 

сторони повинні мати право подати апеляцію в CAС відносно рішення, 

прийнятого національним апеляційним органом: 
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(а) ІААФ;  

(b) МОК або Міжнародний Паралімпійський комітет, (там, де рішення 

пов'язане з проведенням Олімпійських ігор або Паралімпійських ігор, 

включаючи рішення про допуск до участі в Олімпійських та Паралімпійських 

іграх або результат отриманий на Олімпійських та Паралімпійських іграх );  

(с) ВАДА. 

8. У будь-якому випадку, який не торкається міжнародних змагань або 

спортсмена міжнародного рівня чи обслуговуючий його персонал, ІААФ, 

МОК або Міжнародного Паралімпійського комітету (там, де рішення 

пов'язане з проведенням Олімпійських ігор або Паралімпійських ігор, 

включаючи рішення про допуск до участі в Олімпійських та Паралімпійських 

іграх або результат отриманий на Олімпійських та Паралімпійських іграх) і 

ВАДА повинні мати право подавати апеляцію відносно рішення, прийнятого 

відповідним органом національній федерації, безпосередньо в CAС у будь-

якому з наступних випадків: 

(a) національна федерація не має діючої процедури апеляції на 

національному рівні, 

(b) апеляція не подавалася в національний апеляційний орган жодною з 

сторін, згаданою в Правилі 42. 6, 

(c) правила національної федерації передбачають таку процедуру. 

9. Будь-яка сторона, що подає апеляцію у рамках цих Антидопінгових 

Правил, має право на отримання допомоги від CAС відносно надання усієї 

відповідної інформації від того органу, чиє рішення заперечується, якщо 

CAС прийме відповідне рішення, така інформація буде надана. 

Зустрічні апеляції і інші подальші апеляції 

10. Зустрічні апеляції та інші додаткові апеляції, подані будь-яким 

відповідачем, заявленим у справі, яка розглядається САС, прямо дозволені 

відповідно до Кодексу і Правил. Будь-яка сторона, що має право подати 

апеляцію відповідно до Правила 42, може подати зустрічну апеляцію або 

додаткову апеляцію до закінчення терміну надання відповіді сторонами. 

Апеляції ВАДА на несвоєчасне винесення ухвали антидопінговою 

організацією 

11. Якщо в якому - не будь конкретному випадку у рамках цих 

Антидопінгових Правил ІААФ чи національна федерація, впродовж 

розумного терміну не прийняли рішення про те, чи було здійснено 

порушення антидопінгового правила, встановленого ВАДА, то ВАДА може 

подати апеляцію безпосередньо в СAС, начебто ІААФ або національна 

федерація прийняли рішення про те, що порушення антидопінгового правила 

не було здійснено. Якщо комісія CAС винесе визначення про те, що 

порушення Антидопінгового Правила було здійснене і що ВАДА діяла 

розумно, прийнявши рішення подавати апеляцію безпосередньо у CAС, то 

витрати, які понесла ВАДА у зв'язку з порушенням справи і судові витрати, 

будуть компенсовані тим органом (ІААФ або національною федерацією), 

який не виніс ухвалу.    
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Апеляції з приводу рішень на терапевтичне використання (TUE) 

12. Апеляція на рішення на терапевтичне використання (TUE) може 

подаватися виключно в порядку, передбаченому антидопінговим уставом та 

Правилом 42.2.     

Апеляції з приводу рішень про винесення санкцій національним 

федераціям у зв'язку з невиконанням ними антидопінгових зобов'язань 

13. Рішення Ради, прийняте відповідно до Правила 45 про винесення 

санкцій відносно національної федерації у зв'язку з невиконанням ними 

антидопінгових зобов'язань у рамках цих Правил, може бути опротестовано 

національною федерацією виключно в CAС. 

 Повідомлення про рішення по апеляції 

14. Будь-яка Антидопінгова організація, яка є стороною по апеляції, 

повинна негайно, у порядку, передбаченому Правилом 43.6, надати рішення 

по апеляції спортсмену чи іншій особі та іншим антидопінговим 

організаціям, які мають право подати апеляцію відповідно до Правил  42.5 

або 42.6. 

Терміни для подання апеляції в CAС 

15. Якщо в цих Правилах не вказано по іншому (або Бюро по перегляду 

випадків допінгу не прийме іншого рішення у випадках, коли ІААФ 

являється передбачуваним подавцем апеляції), подавач апеляції повинен 

мати сорок п'ять (45) днів, щоб подати заяву на апеляцію до СAС, починаючи 

з того дня, коли письмово повідомляється дата отримання рішення про 

подання апеляції (на англійській або французькій мові, якщо передбачуваним 

подавцем апеляції являється ІААФ), або з останнього дня, в який рішення  

буде оскаржене у національному апеляційному органі у відповідності з  

Правилом 42.8(b). Впродовж п'ятнадцяти днів терміну встановленого для 

подачі позовної заяви, апелююча сторона повинна подати в CAС заяву про 

апеляцію, а впродовж тридцяти днів після отримання заяви відповідач 

повинен направити свою відповідь в  СAС. 

16. Термін, встановлений для подання апеляції ВАДА в CAС, має бути 

не пізніший ніж через: 

 (а) двадцять один день після останнього дня, в який будь-яка сторона, 

що має права на апеляцію у справі, могла б подати апеляцію чи 

(b) двадцять один день після отримання ВАДА повного комплекту 

документів, що відноситься до прийняття  рішення. 

Оскарження рішень ІААФ в СAС 

17. Рішення про те, чи повинна ІААФ подавати апеляцію в CAС або 

брати участь в апеляції в CAС у тому випадку, якщо вона не є первинною 

стороною (див. Правило 42.21), приймається Бюро по перегляду випадків 

допінгу. Бюро по перегляду випадків допінгу повинне, де це можливо, 

визначити, чи повинен спортсмен бути відсторонений повторно в очікуванні 

рішення CAС. 

Відповідачі у разі апеляції в CAС 

18. Як загальне правило, відповідачем у разі апеляції в CAС являється 

сторона, яка прийняла рішення, що спричинило апеляцію. Якщо національна 
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федерація передала повноваження по проведенню слухання у рамках цих 

Правил іншому органу, комітету або юридичному органу відповідно до 

Правила 38.5, то відповідачем на апеляцію в CAС проти такого рішення 

являється національна федерація. 

19. Якщо ІААФ виступає позивачем в CAС, вона має право приєднатися 

в якості додаткового відповідача (відповідачів) на оскарження, яку подали 

інші сторони, якщо вона визнає це доречним, включаючи спортсмена, 

обслуговуючий його персонал, або іншу особу або організацію, яких 

торкнулося прийняте рішення. 

20. Якщо ІААФ є одним з двох або декількох відповідачів по апеляції, 

яку подали в CAС, вона повинна погоджувати кандидатуру арбітра з іншим 

відповідачем(відповідачами). Якщо є розбіжності з приводу того, хто має 

бути призначеним арбітром, перевага віддається вибору ІААФ. 

21. У будь-якому випадку, якщо ІААФ не подає апеляцію в CAС від 

свого імені, тим не менше, вона може прийняти рішення брати участь в 

апеляції як одна з сторін, і в цьому випадку вона матиме усі права відповідно 

до правил СAС. 

Оскарження рішень в CAС 

22. Усі апеляції в CAС повинні подаватися за результатами повторного 

слухання тих проблем, відносно яких подається апеляція, і CAС повинна 

мати можливість замінити своїм рішенням рішення відповідного суду 

національної федерації або ІААФ. В цьому випадку рішення відповідного 

суду національної федерації або ІААФ оголошується помилковим або 

процедурно невірним. Комісія CAС може у будь-якому випадку додати або 

збільшити міру тих наслідків, які вже були визначені в рішенні, проти якого 

заперечують. 

23. В усіх апеляціях, поданих в CAС, що стосуються ІААФ, CAС і 

комісії CAС, усі сторони повинні керуватися Конституцією ІААФ, 

Правилами і Регламентами (включаючи Антидопінгові Правила). У разі 

будь-якої розбіжності між правилами CAС і Конституцією ІААФ, що діють 

нині, Правилами і Регламентами ІААФ, перевага віддається останнім. 

24. В усіх апеляціях, поданим в CAС і що стосуються ІААФ, 

законодавство Князівства Монако є чільним і арбітраж проводиться 

англійською мовою, якщо тільки сторони не домовилися по-іншому. 

25. Комісія CAС може у відповідних випадках присудити виплату або 

часткову виплату витрат, понесених у зв'язку з апеляцією в CAС, якійсь із 

сторін. 

26. Рішення CAС є остаточним і обов'язковим для усіх сторін і 

національних федерацій. Оскарження рішень CAС не допускається. Рішення 

CAС набуває чинності негайно, і усі національні федерації повинні прийняти 

усі необхідні заходи, щоб забезпечити його виконання 
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ПРАВИЛО 43 

Конфіденційність та звітність 

1. Повідомлення про правопорушення антидопінгових правил 

спортсменами та іншими особами: 
Повідомлення спортсменів або інших осіб про підозру в порушенні 

антидопінгового правила повинно відбуватися, як це передбачено Правилом 

37. Повідомлення спортсменам або іншим особам, які є членами національної 

федерації надсилаються також і в його федерацію.  

2. Повідомлення про правопорушення антидопінгових правил в 

Національну антидопінгову Організацію та ВАДА: Повідомлення про 

підозру в порушенні антидопінгових правил для національних 

антидопінгових організацій та ВАДА має відбуватися, як це передбачено у 

відповідності з правилом 37, одночасно з повідомленням  спортсмену або 

іншій особі. 

3. Зміст повідомлення про порушення антидопінгового Правила: 

Повідомлення про порушення антидопінгових правил відповідно до правила 

32.2(а), включають в себе: 

Ім'я спортсмена, країну, вид спорту та дисципліну в легкій атлетиці, 

результат спортсмена, змагальний рівень спортсмена, коли проводилося 

тестування (під час змагань чи у період поза змаганнями), дату відбору 

проби, аналітичний звіт лабораторії та іншу інформацію, чи був тест на 

змаганнях або поза змаганнями, дата взяття проби, результат аналізу 

повідомлення в лабораторії та інша інформація, яка вказана в Міжнародному 

стандарті з тестувань і розслідувань. Повідомлення про антидопінгові 

порушення правил, крім відповідно до Правила 32.2 (а), включають в себе 

правило, яке було порушено та у зв’язку з чим було висунуте обвинувачення.  

4.  Поточний звіт 

Крім випадків розслідувань, які ще не завершилися повідомленням про 

факт порушення антидопінгового правила відповідно до Правила 43.1, 

національні федерації, національні антидопінгові організації та ВАДА 

повинні регулярно отримувати інформацію про статус та результати 

розслідування або про процедури, які застосовуються відповідно з 

Правилами 37, 38 і 42, а також їм необхідно невідкладно направити 

письмове, аргументоване пояснення результатів розгляду справи або рішення 

по справі. 

5. Конфіденційність 

Організації, які отримують дану інформацію, не повинні передавати її 

іншим особам, крім тих, кому її необхідно знати (до них відносяться 

працівники НОК, національних федерацій), аж поки ІААФ не зробить 

оприлюднення цих даних відповідно до вимог правила 43.8. У разі  

несприятливого результату аналізу або атипового результату не допускається 

публічне розкриття інформації, поки не  зробили аналіз проби В і прийшли 

до висновку, (або до тих пір, поки яке-небудь подальше розслідування проби, 

або у відношенні списку заборонених речовин згідно з правилом 37.9), або до 

тих пір, поки спортсмен не відмовився від аналізу проби В та, при 
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необхідності, до тих пір, поки діє тимчасове відсторонення, яке було введено 

відповідно до Правил 37.16-19. 

Рішення у справах про порушення антидопінгових правил і запит 

матеріалів справи 

6. Рішення у справах про порушення антидопінгових правил, прийняті 

відповідно з Правилами 37.21, 38, 40, або 42.14, повинні містити мотиви 

прийнятого рішення, включаючи, де це доречно, мотиви незастосування 

максимально можливої санкції. Рішення повинно бути складено англійською 

або французькою мовою. 

7. Антидопінгова організація з правом подачі апеляції на рішення, 

отримане відповідно до Правила 43.6, має право не пізніше ніж через 15 днів 

з дати отримання зазначеного рішення запросити копію всіх документів по 

справі. 

Публічне оприлюднення 

8. Прізвище спортсмена , або іншої особи, який підозрюється в скоєнні 

порушення антидопінгових правил може бути публічно оприлюднене ІААФ 

відповідно до Правила 43.5 тільки після того, як спортсмен або інша особа 

отримають повідомлення відповідно до Правила 37, одночасно з 

повідомленням національної федерації, ВАДА і Національної антидопінгової 

організації спортсмена або іншої особи згідно з Правилом 43.2. 

9. Не пізніше, ніж через двадцять днів з дати встановлення факту 

порушення антидопінгових правил згідно з правилом 42, або коли не було 

використано право на апеляцію, або коли відповідно до Правила 38 не було 

використано право на слухання, або факт можливого порушення 

антидопінгових правил не був оскаржений у встановлений термін іншим 

способом, ІААФ зобов'язана публічно оприлюднити рішення у справі про 

порушення антидопінгового правила, вказавши вид легкої атлетики, який 

порушив антидопінгове правило, ім'я і прізвище спортсмена або іншої особи, 

яка вчинила порушення, найменування забороненої речовини або 

забороненого методу і застосовані санкції. ІААФ зобов’язана публічно 

розкривати протягом двадцяти днів оприлюднити результати у справі про 

порушення антидопінгових правил, включаючи інформацію, описані вище. 

10. В усіх випадках, коли за підсумками слухання або апеляційного 

процесу встановлено, що спортсмен або інша особа не здійснювали 

порушення антидопінгових правил, рішення може бути публічно 

обнародуване тільки з відома спортсмена або іншої особи, відносно яких 

винесена ця ухвала. ІААФ зобов'язана докласти усі розумні зусилля для 

отримання такої згоди і, якщо згода отримана, то ІААФ повинна публічно 

оприлюднити рішення в повному обсязі, або в такій редакції, яку погодив 

спортсмен чи інша особа.   

11. Публічне обнародування передбачає, як мінімум, обов'язкову 

публікацію відповідної інформації на вебсайті ІААФ або публікації через 

інші засоби і залишаючи інформацію  на вебсайті впродовж одного місяця 

або тривалістю усього терміну позбавлення допуску. 
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12. Ні ІААФ, ні Національна Федерація, або їх співробітники не мають 

права публічно коментувати будь-яку незакриту справу (ця норма не 

поширюється на загальний опис процесу і його наукову складову), за 

винятком випадків реакції на публічні заяви, що приписуються спортсмену 

або іншій особі або їх представникам, де стверджується про порушення 

антидопінгових правил. 

13. Обов'язкова публічна звітність передбачена в правилі 43.9 не 

застосовується до випадків, якщо спортсмен або інша особа, було 

встановлено факт порушення антидопінгових правил є неповнолітнім. При 

ухваленні рішення про публічне оприлюднення інформації у справі, 

учасником якої є неповнолітній, повинні братися до уваги факти  і обставини 

справи.  

 Статистична звітність 

14. ІААФ повинна публікувати принаймні щорічно загальний 

статистичний звіт її діяльності в області допінг-контролю,  копію  якого 

зобов'язаний надавати ВАДА. 

Збір та розповсюдження даних про допінг-контроль 

15. Для спрощення координованого планування в проведенні тестів і, 

щоб уникнути  непотрібного дублювання в тестуванні одних і тих самих 

спортсменів різними антидопінговими організаціями ІААФ повинна, 

використовуючи АДАМС, направляти в координаційний центр ВАДА звіти 

про усі тестування під час та поза змаганнями спортсменів одразу після 

проведення такого тестування. Ця інформація буде доступна, де це доречно і 

не суперечить цим правилам, спортсменові і його національній федерації, а 

також будь-яким іншим організаціям, що мають повноваження проводити 

тестування.  

Захист персональних даних 

16. ІААФ має право збирати, зберігати, обробляти і розкривати 

персональні дані спортсменів та інших осіб, де це необхідно і доцільно, у 

зв'язку із здійсненням антидопінгової діяльності, передбаченої Кодексом і 

Міжнародними стандартами,  (в тому числі Міжнародним стандартом про 

захист приватного життя та персональних даних ) і даними антидопінговими 

Правилами. 

17. Вважається, що будь-який учасник, який надає  інформацію, 

включаючи особисті дані, будь-якій особі у відповідності з цими 

антидопінговими Правилами, погодився відповідно до чинного 

законодавства про захист персональних даних, що така інформація може  

збиратися, оброблятися, розкриватися і використовуватися вказаною особою, 

з метою виконання цих Правил відповідно до Міжнародного стандарту про 

захист приватного життя і персональних даних. 

 

ПРАВИЛО 44 

Зобов'язання національної федерації з надання звітів 

1.Кожна національна федерація повинна як можна швидше  повідомляти 

в ІААФ прізвище особи спортсмена: яка підписала письмову згоду із  
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антидопінговими правилами  по боротьбі з анти допінгом, щоб мати право 

змагатися або брати участь у міжнародних змаганнях (див. Правило 30.3). 

Копія підписаного договору в кожному конкретному випадку буде 

направлятися національною федерацією в офіс ІААФ. 

2. Кожна національна федерація повинна негайно повідомити в ІААФ і 

ВАДА про будь-які випадки застосування заборонених речовин виключно за 

терапевтичними свідченнями (TUE), дозволених відповідно до Правила 34.8. 

3. Кожна національна федерація повинна негайно, протягом 14 днів з 

моменту отримання результату, повідомити в ІААФ про будь-яке аналітичне 

несприятливе виявлення або атиповий результат, отриманий в ході 

тестування, проведеного цією національною федерацією або в країні, або на 

території цієї національної федерації, а також повідомити прізвище 

спортсмена і прикласти всі документи, що відносяться до даного 

несприятливого аналітичного виявлення або атипового результату.  

4. Кожна національна федерація повинна постійно інформувати 

Антидопінгового адміністратора ІААФ про процес опрацювання результатів, 

який повинен проводитися відповідно до цих Антидопінгових правил (див. 

Правило 37.2). 

5. Кожна національна федерація повинна повідомити в рамках свого 

щорічного звіту в ІААФ, який повинен бути представлений протягом перших 

трьох місяців кожного року (див. Статтю 4.9 Конституції) про всі випадки 

тестування, проведеного цією національною федерацією або в країні або на 

території цієї національної федерації (але не ІААФ) за попередній рік. Цей 

звіт повинен містити інформацію про кожного спортсмена, даті проведення 

тестування, організації, що проводила тестування, а також про те, чи був цей 

тест організований під час змагань або в поза змагальний період. ІААФ може 

періодично публікувати таку інформацію, отриману від національних 

федерацій в рамках цих Правил. 

6. Кожна національна федерація повинна направляти будь-яку 

інформацію, що передбачає або відноситься до порушення антидопінгового 

правила, що підпадає під ці антидопінгові правила, своїй національній 

антидопінговій організації і ІААФ і надавати співпрацю при розслідуваннях, 

що проводяться будь-якою антидопінговою організацією, яка має 

повноваження його проводити. 

7. Кожна національна федерація повинна повідомити в ІААФ про 

результат розслідування, яке проводиться відповідно до Правила 37.13. 

8. Кожна національна федерація повинна повідомити в ІААФ протягом 

п’яти днів про любу апеляцію, подану в CAС, з метою оскаржити рішення, 

прийнятого відповідно за цими антидопінговими правилами, або правилами 

національної організації (в тому числі,  проведеного слухання згідно з 

правилом 38.5) і яке відноситься до національної організації або спортсмена 

чи обслуговуючого спортсменів персоналу, що знаходяться під її 

юрисдикцією. Разом з повідомленням національна федерація повинна 

направити в ІААФ копію касаційної скарги. 
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9. ІААФ повинна раз на два роки направляти звіт у ВАДА про своє 

виконання кодексу, включаючи дані про його виконання національними 

федераціями. 

 

ПРАВИЛА 45 

 Санкції проти національних федерацій 

1. Відповідно до Статті 14.7 Конституції ІААФ Рада має повноваження 

виносити санкції проти будь-якої національної федерації, яка порушує свої 

зобов'язання в рамках цих Антидопінгових Правил.  

2. Нижче наводяться приклади порушення національною федерацією 

своїх зобов'язань в рамках цих Антидопінгових правил: 

(а) нездатність включити ці Антидопінгові Правила і Антидопінгові 

Регламенти в свої правила або регламенти відповідно до Правила 30.2;  

(b) нездатність гарантувати допуск спортсмена для участі в міжнародних 

змаганнях, зажадавши від спортсмена заздалегідь підписати свою згоду з 

цими Антидопінговими і Процедурними Правилами і направити 

копію підписаного згоди в офіс ІААФ (див. Правило 30.3); 

(c)  нездатність виконати  рішення Ради відповідно до Правила 30,6  

(d) нездатність провести слухання  спортсмена протягом двох місяців, 

або, завершивши слухання, нездатність винести рішення протягом розумного 

періоду часу (див. Правило 38.3);  

(e) нездатність прикласти достатні зусилля, щоб допомогти ІААФ у 

зборі інформації про місцезнаходження спортсменів, у випадку, якщо ІААФ 

попросить про таку допомогу або нездатність перевірити, що інформація про 

місцезнаходження зібрана від імені  спортсменів є актуальною і точною (див. 

Правило 35.21);  

(f) створення перешкод, чи інші маніпуляції при проведенні ІААФ, 

іншою національною федерацією, ВАДА або будь-якою іншою організацією, 

поза змагального тестування (див. Правило 35.15); 

(g) нездатність подати звіт в ІААФ і ВАДА  про дозвіл прийому 

медичних препаратів  виключно за терапевтичними використаннями (TUE) 

згідно з правилом 34.8 (див. Правило 44.2); 

(h) нездатність подати звіт в ІААФ  про несприятливий результат 

аналізу, або атиповий результат, отриманий у ході допінг-контролю 

здійснений  національною федерацією, або в країні чи території національної 

федерації, в межах 14 днів після отримання національною федерацією такого 

сповіщення разом з прізвищем спортсмена і усіма документами, доречні в 

питанні для несприятливого аналітичного виявлення або нетипового 

виявлення (див. Правило 44.3);  

(i) нездатність слідувати за діючими дисциплінарними процедурами, 

викладеними в антидопінгових Правилах, у тому числі відмова передавати 

справи за участю спортсменів  міжнародного рівня у Раду з дисциплінарних 

питань, що вирішує питання відміни, зменшення або призупинення періоду 

дискваліфікації (див. Правило 38.9); 
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(j) нездатність сповіщати антидопінгового адміністратора  IAAF, в 

термін зазначений в цих Правилах на опрацювання результатів  (див. 

Правило 37.2); 

(k) нездатність санкціонувати спортсмена за порушення антидопінгових 

правил відповідно до санкцій, викладених в цих антидопінгових Правилах; 

(l) відмова або нездатність провести розслідування в міру необхідності 

відповідно до Правила 37.13 або надати письмовий звіт про такі 

розслідування у терміни, передбачені ІААФ; 

(m) нездатність повідомити в ІААФ в рамках свого щорічного звіту, 

який повинен бути представлений протягом перших трьох місяців року, 

список всіх, хто підлягав допінг-контролю проведених національною 

федерацією країни або території, у попередньому році (див. Правило 44.5); 

(n) нездатність повідомляти інформацію, що відноситься до порушення 

антидопінгових правил, в ІААФ і в його національною антидопінговою 

організацію  та співробітничати під час проведення розслідування з будь-

якою антидопінговою організацією, яка має повноваження проводити 

відповідні розслідування (див. Правило 44.6); 

(о) нездатність повідомити в ІААФ про початок апеляції в CAС 

(Правило 44.8). 

3. Якщо підтверджується, що національна федерація порушила свої 

зобов'язання в рамках цих антидопінгових правил, Рада має повноваження 

діяти таким чином: 

(а) відсторонити національну федерацію на період до чергового 

Конгресу або більш короткий період; 

(b) винести попередження або осудити національну федерацію; 

(c) оштрафувати національну федерацію; 

(d) припинити виплату грантів або субсидій, що належать національній 

федерації; 

(е) усунути спортсменів цієї національної федерації від одного або 

декількох міжнародних змагань; 

(f) відкликання  акредитації або відмова в її отриманні співробітниками 

або іншими представниками національної федерації;  

(g) винести будь-які інші санкції, які Рада вважатиме необхідними. Рада 

може час від часу визначати перелік санкцій, які можуть бути винесені 

національної федерації за порушення зобов'язань, викладених у Правилі 45.2. 

Інформація про будь-який перелік або зміну цього переліку повинні бути 

доведені до відома національних федерацій і опубліковані на сайті ІААФ. 

4. У будь-якому випадку, якщо Рада винесла санкцію проти національної 

федерації за невиконання своїх зобов'язань в рамках цих Антидопінгових 

правил, це рішення повинно бути опубліковано на вебсайті ІААФ і 

представлено черговому Конгресу. 
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ПРАВИЛО 46 

Визнання  

1. Будь-яке остаточне рішення прийняте у відповідності 

антидопінговими Правилами повинні бути автоматично визнані ІААФ і її 

національними федераціями, які повинні прийняти всі необхідні заходи, щоб 

ці Рішення вступили в силу. 

2. Беручи до уваги право на апеляцію, викладене в Правилі 42, ІААФ та 

її національні федерації - члени повинні визнавати і дотримуватися право на 

оскарження результатів тестування, заслуховування або інших остаточних 

судових рішень у легкоатлетичному спорті будь-якої сторони, що підписала 

Кодекс, які відповідають Антидопінговим Правилам і Регламентам і 

знаходяться в рамках повноважень сторони, що підписала Кодекс. У разі 

винесення рішення Міжнародним Олімпійським комітетом у результаті 

порушення антидопінгового правила, що сталося на Олімпійських іграх, 

ІААФ та її національні федерації повинні визнати встановлення факту 

порушення антидопінгового правила, як тільки воно стає остаточним в 

рамках існуючих правил, і потім винести свою ухвалу про санкції 

спортсмену або іншій особі, крім відсторонення від Олімпійських ігор у 

відповідності з процесом обробки результатів, викладених у Правилах 37 і 

38. 

3. Рада може від імені всіх національних федерацій, визнати тестування 

в легкоатлетичному спорті проведеного іншою організацією, яка не 

підписала Кодекс, в рамках правил і процедур, що відрізняються від тих, які 

викладені в антидопінгових Правилах і регламентах, якщо він задоволений 

правильністю проведенням тестування і тим, що правила організації, яка 

проводила тестування, відповідали Антидопінговим Правилами і 

Регламентам. 

4. Рада може передати свої повноваження за визнання тестування 

відповідно до правила 46.3 Бюро з перегляду випадків допінгу або іншій 

особі або організації, якщо вважатиме доречним. 

5. Якщо Рада (або її призначені згідно з правилом 46.4) вирішує, що 

тестування проводиться організацією в легкоатлетичному спорті, яка не 

підписала Кодекс, щоб  бути визнаною організацією, то спортсмен повинен 

вважатися порушником відповідного правила ІААФ і підлягатиме 

дисциплінарній процедурі і санкції, таким же  як при відповідних 

порушеннях антидопінгових правил. Всі національні федерації повинні 

вжити необхідні заходи, щоб гарантувати ефективність виконання будь-якого 

рішення, щодо  порушень антидопінгових правил.  

6. Результати тестування, слухання та інші остаточні рішення, що 

підписані в другому виді спорта, крім легкої атлетики, які відповідають  

антидопінговим правилам і нормам та підписані уповноваженими особами, 

повинні бути визнані і поважатися ІААФ і  національними  федераціями. 

 7. ІААФ і її національні федерації  повинні визнати ті ж самі дії 

викладені в правилі 46.6 тих організацій інших видів спорта, крім легкої 
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атлетики які не прийняли Кодекс, якщо правила цих організацій в іншому 

відповідні до антидопінгових правил і положень.  

 

ПРАВИЛО 47 

Закон про термін давнини 

Не може бути розпочата процедура порушення антидопінгових правил проти 

спортсмена  або іншої особи, якщо він не був повідомлений про факт 

порушення  антидопінгових правил , як це передбачено правилом 37 або  

якщо не було зроблено обґрунтованих спроб, здійснити таке повідомлення 

впродовж десяти років з дати можливого порушення антидопінгових правил.  

  

ПРАВИЛО 48 

Тлумачення 

1. Антидопінгові правила за своїм характером є  Правилами змагання, що 

регулюють умови, в яких проводяться змагання з легкої атлетики. 

Вони не призначені, щоб бути підлеглими або обмеженими вимогами у 

правових стандартах, які застосовуються в кримінальному і цивільному 

судочинстві чи питанні трудових відносин. Вимоги і стандарти, викладені у 

Кодексі в якості основи боротьби проти допінгу у спорті, і  прийняті ІААФ в 

цих антидопінгових правилах, являють собою широкий консенсус для тих, 

хто зацікавлений в чесній спортивній боротьбі і вони повинні дотримуватися 

всіма спортивними суддями і судовими органами. 

2. Ці антидопінгові правила повинні тлумачитися як незалежний і 

автономний текст, а не як посилання на існуючий закон або статут 

підписаний сторонами або урядом. 

3. Коментарі, що супроводжують положення Кодексу, 

використовуються  для  пояснення цих антидопінгових правил. 

4. Заголовки і підзаголовки, які використовуються в цих антидопінгових 

правилах для зручності, не повинні рахуватися частиною змісту цих 

антидопінгових правил або впливати якимось чином 

на мову положень, до яких вони відносяться. 

5. Ці антидопінгові правила набувають повну силу на 1 Січня 2015 (далі 

«Дата набрання чинності"). Ці антидопінгові правила не можуть 

застосовуватися заднім числом до тих питань, які очікували рішення до дати 

набрання чинності. Тим не менш, порушення антидопінгових правил  яке 

відбувається до введення Дати набрання чинності буде вважатися «першим 

порушенням» або «другим» для порушень з метою визначення санкцій 

відповідно до Правила 40 за порушення відбувається після Дати набрання 

чинності.  

6. Визначення в частині 3 вважається невід'ємною частиною цих 

антидопінгових Правил. 
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ПРАВИЛО 49 

Перехідні положення 

1. Не має зворотної сили, за винятком правила 40.8(е) і правила 47, або 

якщо принцип Lex Mitior (винятковий)  не застосовується: ретроспективний 

період, в якому попередні порушення можуть розглядатися численними 

порушеннями у відповідності з правилом 40.8(е) а також термін давності, у 

відповідності з правилом 47, є процедурними правилами і повинні бути 

застосовані заднім числом;  однак  при умови, що правило 47 повинно 

застосовуватися тільки, якщо термін позовної давності не минув до дати 

набрання чинності. Інше кожен випадок порушення антидопінгового 

правила, яке знаходиться на розгляді станом на дату набрання чинності,  і 

будь яке порушення антидопінгових правил, що стало відомим після дати 

набрання чинності, але яке трапилося до дати набрання чинності, у такому 

разі керуються основними антидопінговими правилами діючих на момент 

вчинення порушення відповідних антидопінгових правил, якщо тільки 

колегія, яка розглядає справу, не вважає необхідним застосувати за даних 

обставин принцип Lex mitior. 

2. Використання рішень, прийнятих до набрання чинності Антидопінгових 

Правил 2015 року: Що стосується випадків, коли остаточне рішення про 

вчинення факту порушення антидопінгового правила було винесено до дати 

набрання чинності, а спортсмен або інша особа все ще позбавлені допуску за 

станом на дату набрання чинності, спортсмен або інша особа можуть 

звернутись до національної федерації або іншої антидопінгової організації, 

яка має повноваження проводити обробку результатів у разі вчинення 

порушення антидопінгових правил у відповідності з правилом 37.2, з 

проханням розглядати скорочення терміну дискваліфікації у світі  

антидопінгових правил 2015 року. Таке звернення повинно бути зроблено до 

закінчення терміну дії  дискваліфікації.  

Рішення, винесене національною федерацією або іншою Антидопінговою 

організацією може бути оскаржено згідно з правилом 42. В  антидопінгових 

Правилах 2015 року не можуть застосовуватися до будь якого порушення 

антидопінгових правил, де остаточне рішення порушення антидопінгових 

правил було вже винесено, і термін дискваліфікації закінчився. 

3. Численні порушення, коли перше порушення відбулося до дати 

набрання чинності: з тим, щоб дати оцінку періоду дискваліфікації за друге 

порушення у відповідності з правилом 40.8 коли санкція за перше порушення 

була визначена на підставі антидопінгових правил, що передують 2015року, 

повинен бути визначений термін дискваліфікації, який був би призначений 

якби застосовувалися антидопінгові правила 2015 року. 
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Розділ II 

 

МЕДИЧНІ ПРАВИЛА 

 

ПРАВИЛО 50 

Медична організація ІААФ 

1. ІААФ повинна принципово діяти в рамках цих медичних Правил за 

участю наступних осіб, або органів: 

(а) Медичній і Антидопінговій комісії; і 

(b) Менеджера з медичних питань. 

Медична і Антидопінгова комісія 

2. Медична і Антидопінгова комісія призначається як Комісія під 

керівництвом Ради в рамках Статті 6.11 (j) Конституцій для надання ІААФ 

консультацій загального характеру по всіх медичних питанням. 

3. Медична і Антидопінгова комісія збирається не менш одного разу на 

рік, зазвичай, на початку кожного календарного року, щоб розглянути 

медичну діяльність ІААФ за останніх 12 місяців і розробити свою програму 

на рік вперед. Медична і Антидопінгова комісія повинна надавати 

консультації з питань медичного характеру на регулярній основі впродовж 

всього року якщо виникає необхідність. 

4. Медична і Антидопінгова комісія відповідає за наступні конкретні 

завдання в рамках цих Медичних правил: 

(а) розробку стратегії або випуск положень з медичних питань в легкій 

атлетиці; 

(b) публікацію інформації загального характеру практикуючих 

спортивних лікарів з питань спортивної медицини, що має відношення до 

легкої атлетики; 

(с) надання консультацій Раді, де це необхідно, по будь-яких 

Регламентах, що мають відношення до медичних проблем, що виникають в 

легкій атлетиці; 

(d) організацію і/або участь в семінарах з питань спортивної медицина; 

(e) розробку рекомендацій і керівництва по організації медичних послуг 

на міжнародних змаганнях; 

(f) публікацію навчальних матеріалів, що відносяться до медичного 

обслуговування в легкій атлетиці з тим, щоб підняти загальний рівень 

усвідомлення питань спортивної медицини серед спортсменів і 

обслуговуючого спортсменів персоналу; 

(g) розгляд будь-яких специфічних питань спортивної медицини, які 

можуть виникати в легкій атлетиці, і розробку відповідних рекомендацій по 

цих питаннях; і 

(h) зв'язок з МОК і іншими відповідними організаціями, що займаються 

спортивною медициною.  

5. Голова Медичної і Антидопінгової комісії може передати ці конкретні 

завдання робочим групам, якщо він визнає це доречним. Ухвалюючи таке 
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рішення, він може також запросити зовнішніх експертів для надання 

додаткової спеціалізованої консультації, яка може бути потрібною. 

Менеджер з медичних питань 

6. Менеджер з медичних питань повинен мати медичну кваліфікацію в 

рамках Медичного і Антидопінгового департаменту і відповідати за наступні 

питання: 

(а) координацію різних завдань, що покладаються Медичною і 

Антидопінговою комісією (або переданим робочим групам) в рамках цих 

Медичних Правил; 

(b) контроль за виконанням будь-яких принципів, положень, 

рекомендацій або керівництва, яке було визначене Медичною і 

Антидопінговою комісією; 

(с) виконання адміністративної роботи по видачі дозволів на 

використання заборонених препаратів винятково за медичними показаннями 

(TUE) відповідно до Антидопінгових регламентів; 

(d) ухвалення будь-яких рішень по допуску спортсмена, які можуть бути 

потрібним в рамках цих Правил; і (e) розгляд будь-яких питань медичного 

характеру, які виникають в процесі діяльності ІААФ. 

7. Менеджер з медичних питань може у будь-який час в ході своєї 

роботи попросити консультацію у голови Медичної і Антидопінгової комісії 

або у тієї людини, чию думку він визнає необхідною. Він повинен 

представляти звіт Медичної комісії не менше одного разу на рік і, якщо буде 

потрібно, то і регулярніше. 

8. Інформація медичного характеру, що надається Медичним і 

Антидопінговим відділом в ході своєї діяльності в рамках цих Медичних 

правил, повинна вважатися суворо конфіденційною відповідно до існуючих 

законів про недоторканність особистого життя. 

 

ПРАВИЛО 51 

Спортсмени 

1. Спортсмени несуть відповідальність за своє фізичне здоров'я і за 

медичний контроль свого здоров'я.  

2. Беручи участь в міжнародному змаганні, спортсмен звільняє ІААФ (і її 

відповідні національні федерації, директорів, співробітників, службовців, 

волонтерів, партнерів за контрактом або агентів) від будь-яких зобов'язань в 

рамках, визначених законом, відносно будь-яких втрат травм або збитку, які 

він може отримати в результаті своєї причетності або своєї участі в 

міжнародному змаганні. 

 

ПРАВИЛО 52 

Національні федерації 

1. Не дивлячись на положення вищевикладеного Правила 49, 

національна федерація повинна зробити всі можливі зусилля для того, щоб 

гарантувати, що всі спортсмени, які знаходяться під юрисдикцією цієї 
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національної федерації, знаходилися в такому стані фізичного здоров‘я, який 

відповідає елітному рівню легкоатлетичного змагання. 

2. Кожна національна федерація повинна зробити всі можливі зусилля, 

щоб гарантувати доречний і постійний медичний контроль за своїми 

спортсменами або своїми силами, або за рахунок затвердженої зовнішньої 

організації. Далі рекомендується, щоб національні федерації організовували 

медичний огляд до початку виступів (РРМЕ) для кожного спортсмена, 

заявленого для участі у міжнародному змаганні, організованому відповідно 

до Правил 1.1 (а) і 1.1 (f),  

3. Кожна національна федерація повинна призначити не менш одного 

лікаря команди для медичного обслуговування спортсменів під час 

підготовки і, якщо можливо, під час міжнародних змагань, що проводяться в 

рамках, Правил 1.1 (а) і 1.1 (f). 

 

ПРАВИЛО 53 

Медичні послуги і безпека на міжнародних змаганнях 

1. Організаційний комітет відповідає за надання адекватних медичних 

послуг і виконання відповідних заходів по забезпеченню безпеки під час 

міжнародних змагань. Необхідні медичні послуги і забезпечення безпеки 

можуть розрізнятися відповідно до наступних чинників: об'єм і характер 

змагання, категорія і кількість спортсменів, що беруть участь, кількість 

обслуговуючого персоналу і глядачів, рівень охорони здоров'я в країні де 

проводиться змагання, і існуючі умови оточуючого середовища (клімат, 

висота над рівнем моря...). 

2. Медична і Антидопінгова Комісія повинна випустити і постійно 

оновлювати практичне керівництво для надання допомоги Організаційному 

комітету в забезпеченні адекватних медичних послуг і вживанні відповідних 

заходів по забезпеченню безпеки на міжнародних змаганнях.   

3. Для певних видів легкої атлетики (пробіги, спортивна ходьба...) 

можуть бути потрібними конкретні медичні послуги і заходи безпеки в 

рамках цих Правил. 

4. Медичні послуги і заходи безпеки, які забезпечуються на міжнародних 

змаганнях, повинні як мінімум включати наступні: 

(а) медичну допомогу загального характеру для спортсменів і 

акредитованих осіб в основному місці проведення змагання і в місцях 

розміщення спортсменів; 

(b) першу медичну і нагальну допомогу для спортсменів, співробітників, 

волонтерів, представників ЗМІ і глядачів в основному місці проведення 

змагання; 

(с) контроль за забезпеченням безпеки; 

(d) координацію планів дій в критичній ситуації і плану по евакуації; 

(e) координацію будь-яких спеціальних необхідних медичних послуг. 

5. Для кожного міжнародного змагання, організованого відповідно до 

правила 1.1 (а), Організаційний комітет повинен призначити Директора по 

медичних питаннях для підготовки і координації медичних послуг і вимог з 
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безпеки під час змагання. Менеджер з медичних питань повинен бути 

сполучною особою між ІААФ і Організаційним комітетом у всіх питаннях, 

що стосуються медицини і безпеки. 

6. На міжнародних змаганнях, організованих відповідно до Правила 

1.1(а), ІААФ повинна також призначити Медичного делегата, який 

відповідно до Правила 113 повинен проконтролювати щоб були надані 

адекватні приміщення для медичного огляду, лікування і надання нагальної 

допомоги в тому місці, де проводиться змагання, і щоб медична допомога 

була організована в місцях розміщення спортсменів. 
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ЧАСТИНА  4 

 

РОЗБІЖНОСТІ І ДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОЦЕДУРИ 
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ПРАВИЛО 60 

Розбіжності і дисциплінарні процедури 

Загальні положення 

1.  Якщо в конкретному Правилі 60.2 або Регламенті не вказано по-

іншому (наприклад, відносно розбіжностей, що виникають у сфері змагань), 

всі розбіжності, що виникають в рамках цих Правил, повинні вирішуватися, а 

дисциплінарні процедури виконуватись відповідно до нижче вказаних 

положень. 

2. Наступні питання виключаються з Положень про розбіжності і 

дисциплінарні процедури, викладених в даному Правилі 60: 

(а) будь-які розбіжності, випливаючи з рішень, прийнятих відповідно до 

Антидопінгових Правил, викладених в Розділі 3, включаючи без обмеження 

розбіжності, виниклі в результаті порушення Антидопінгових Правил. Ці 

розбіжності повинні вирішуватися у відповідності з процедурами, 

викладеними в Правилі 42; 

(b)  будь-яке порушення правила про укладення парі і інших 

антикорупційних порушень, вказаних в Главі 1, повинні розглядатися 

Комісією з етики ІААФ у відповідності з Правилом 9 і Кодексом етики; 

 (с) будь-яке інше передбачуване порушення Кодексу етики повинно 

розглядатися відповідно до Кодексу етики, в тому числі Додатки до нього; 

(d) усі протести, подані до початку змагання, відносно статусу 

спортсмена для участі в змаганні. Відповідно до Правила 146.1 рішення 

Технічного делегата (делегатів) в таких випадках може бути опротестовано 

Апеляційним жюрі Рішення Апеляційного жюрі (чи Технічного делегата 

(делегатів) у відсутності Апеляційного журі або якщо апеляція в журі не 

подається) є остаточним і не підлягає подальшій апеляції, включаючи 

апеляцію в CAС. Якщо питання не вирішується задовільно до початку 

змагання, і спортсменові дозволяється брати участь в змаганні, тоді як 

"поданий протест", справа передається на розгляд Ради ІААФ, чиє рішення 

буде остаточним і таким, що не підлягає подальшій апеляції, включаючи 

апеляцію в CAС; і будь-які протести або інші розбіжності, що виникають по 

ходу змагання, включаючи без обмеження протести відносно результату або 

проведення змагання. Відповідно до Правила 146.3 в таких випадках рішення 

Рефері може бути оскаржене Апеляційним журі. Рішення Апеляційного журі 

(або Рефері у відсутності Апеляційного жюрі, або якщо апеляція в жюрі не 

подається) є остаточним і не підлягає подальшій апеляції, включаючи 

апеляцію в CAС,  

(е) будь-які протести або інші розбіжності, що виникають протягом 

змагань, включаючи без обмеження протести щодо результату або 

проведення змагань. Згідно з правилом 146.3, в таких випадках рішення 

Рефері може бути оскаржене Апеляційним журі. Рішення апеляційного журі 

(або Рефері у відсутність членів апеляційної інстанції або якщо немає 

апеляції до Журі ), є остаточним і не підлягає подальшому звернення, у тому 

числі в САС. 
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Розбіжності і дисциплінарні процедури, що зачіпають спортсменів, 

персонал обслуговуючий спортсменів, і інших осіб 

3. Кожна національна федерація повинна включити в свою Конституцію 

положення про те, що якщо в конкретному правилі або регламенті не вказано 

по-іншому, всі розбіжності  і дисциплінарні процедури, що зачіпають 

спортсменів, персонал, обслуговуючий спортсменів, або інших осіб що 

знаходяться в юрисдикції цієї національної федерації, повинні 

представлятися для заслуховування відповідному органу, створеному або 

уповноваженому національною федерацією. Під час організації такого 

заслуховування повинні дотримуватися наступних принципів:  

● заслуховування повинне бути організоване своєчасно, перед чесним і 

неупередженим органом,  

● повинне бути дотримане право людини на своєчасну і чесну 

інформацію про звинувачення, висунуте проти нього,  

● право на представлення доказу, включаючи право на виклик і опит 

свідків,  

● право на те, щоб інтереси обвинуваченого представляв адвокат, на 

використання послуг перекладача (за рахунок того, що подає апеляцію)  

● право на отримання в письмовому вигляді своєчасної і обґрунтованої 

інформації про прийняте рішення. 

4. У випадку твердження про порушення Правила 60.4, відповідно до 

глави 2, застосовуються такі процедури: 

(а) обвинувачення повинно бути звернено в письмовому вигляді і 

направлене в національну федерацію, членом якої є спортсмен, персонал, 

обслуговуючий спортсмена або інша Особа (або іншим чином погодилися 

дотримуватися її правил), Яка приступає до своєчасного проведення 

розслідування обставин справи. 

(b) якщо після такого розслідування, національна федерація вважає, що є 

докази на підтримку обвинувачень національна федерація зобов'язана 

негайно повідомити спортсмена, персоналу, обслуговуючого спортсмена або 

іншу особу про висунення проти них обвинувачень  і їх право на слухання до 

прийняття будь-якого рішення. Якщо, після такого розслідування 

національна федерація вважатиме, що недостатньо доказів для звинувачення 

спортсмена, персоналу обслуговуючого спортсмена або іншу особу, 

національна федерація зобов'язана негайно повідомити ІААФ про цей факт, 

та подати в письмовому вигляді, причини свого рішення не продовжувати 

розгляд. 

 (c) Якщо встановлено, що порушення Правила 60.4 мало місце, то 

спортсмен, персонал, обслуговуючий спортсмена, або іншу особу зобов'язані 

представити письмове пояснення у відношенні нібито, що мало місце 

порушення звичайно не пізніше, ніж через 7 днів після отримання 

повідомлення. Якщо за цей час не отримано пояснення у відношенні нібито 

порушення, що мало місце, або пояснення неадекватне то спортсмен, 

персонал, обслуговуючий спортсмена, або інша особа можуть бути 

тимчасово усунені від участі в змаганнях відповідною національною 
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федерацією за умови, що резолюція, прийнята у цій справі, і інформація про 

будь-яке таке відчуження буде негайно доведена до зведення ІААФ. Якщо 

національна федерація не винесла санкцію про тимчасове відчуження, ІААФ 

може сама тимчасово усунути від змагання. Вирішення про винесення 

санкції про тимчасове відчуження не може бути оскаржено, але спортсмен, 

персонал, обслуговуючий спортсмена, або інша особа мають право на 

прискорене заслуховування в повному об'ємі перед відповідним органом 

своєї національної федерації, що проводить заслуховування у відповідності з 

Правилом 60.4 (е). 

(d) Якщо після отримання повідомлення про звинувачення спортсмен, 

персонал обслуговуючий спортсмена, або іншу особу не підтверджують 

письмово національній федерації або іншому відповідному органу протягом 

14 днів після отримання повідомлення, що вони хочуть, щоб було 

організоване заслуховування, вони позбавляються свого права на 

заслуховування, і вважатиметься, що вони згодні з тим, що вони зробили 

порушення відповідного положення Правила. 

(e) якщо спортсмен, персонал обслуговуючий спортсмена, або інша 

особа підтверджують, що вони хочуть, щоб було організовано 

заслуховування, особі, обвинуваченому в передбачуваному порушенні, 

повинні бути надані всі докази, і заслуховування з дотриманням принципів, 

викладених в Правилі 60.3, повинне бути проведене в період не більше 2 

місяців після повідомлення про звинувачення. Національна федерація 

повинна якнайскоріше проінформувати ІААФ про дату заслуховування, по 

цьому питанню у відповідності, з процедурами викладеними у Статті 14.10 

Конституції. ІААФ повинна мати право бути присутньою на заслуховуванні 

як спостерігач. Присутність представника ІААФ на заслуховуванні як 

спостерігача або її участь якимось чином в справі не повинно впливати на 

право ІААФ на подачу апеляції в CAС відповідно до Правил 60.13 і 60.15-16. 

(f) якщо на відповідних слуханнях справи члена, національна федерація 

вислухавши докази, вирішить, що спортсмен, персонал обслуговуючий 

спортсмена або інші зацікавлені особи в порушенні відповідної норми або 

Регламенту, має оголошувати, що особа не має права брати участь у 

міжнародних та внутрішніх змаганнях на термін, викладений у керівних 

принципах, розроблених Радою, або накласти інші санкції, які можуть 

вимагатися згідно з санкціями затвердженими Радою. Якщо спортсмен, 

персонал, обслуговуючий спортсмена, або інша особа відмовляється від 

свого права на заслуховування, то національна федерація оголошує 

конкретну особу позбавленою права допуску до участі в міжнародних і 

місцевих змаганнях на період установлений інструкціями, розробленими 

Радою, або накласти інші доречні санкції, затверджені Радою. У відсутності 

таких інструкцій чи інших санкцій, затверджених Радою, відповідний орган, 

який проводить заслуховування, чи національна федерація, що більш 

доречно, повинні визначити відповідний період часу, на який ця особа 

позбавляється права допуску, або іншої санкції. 
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(g) національна федерація повинна проінформувати ІААФ в письмовій 

формі про прийняте рішення протягом 5 робочих днів, і направити в ІААФ 

копію письмового обґрунтованого даного рішення. 

5. Якщо національна федерація  уповноважує делегатів на проведення 

слухання в Комітет або суд (як в межах так і поза межами національної 

федерації), або з якоїсь іншої причини, то будь-яка  організація, комітет або 

суд за межами національної федерації несе відповідальність за спортсмена, 

персонал обслуговуючий  спортсмена або іншу особу, і рішення цієї 

організації, комітету або суду повинно вважатися згідно з Правилом 60, як 

рішення національної федерації. 

Розбіжності між національною федерацією і ІААФ  

6. Кожна національна федерація повинна включити у свою конституцію 

положення про те, що якщо в конкретному Правилі або Регламенті не 

вказано по іншому, всі розбіжності, що виникають між національною 

федерацією і ІААФ, повинні передаватися на розгляд Ради. Рада повинна 

визначити процедуру для винесення ухвали залежно від обставин 

конкретного випадку. 

7. У випадку, якщо ІААФ має намір відчужити національну федерацію 

за порушення Правил, національній федерації потрібно направити наперед 

повідомлення в письмовій формі про причини відчуження, і їй повинна бути 

дана розумна можливість на заслуховування з цього питання відповідно до 

процедур, викладених у Статті 14.10 Конституції. 

Розбіжності між національними федераціями 

8.  Кожна національна федерація повинна включити у свою конституцію 

положення про те, що всі розбіжності (спори) між національними 

федераціями повинні представлятися на розгляд Ради. Рада повинна 

визначити процедуру для винесення ухвали залежно від обставин 

конкретного випадку. 

Апеляції 

9. Апеляція по всіх прийнятих рішеннях, в рамках цих Правил 60.4 може 

бути оскаржена і подаватися у відповідності з положеннями викладеними 

нижче, Всі такі рішення повинні залишатися в силі під час подачі апеляції, 

якщо тільки не визначено інакше (див. Правила 60.21). 

10. Нижче наводиться далеко не повний перелік прикладів рішень, по 

яких може бути подана апеляція  в рамках Правил 60.4: 

(а) якщо національна федерація ухвалила рішення про те, що спортсмен, 

персонал, обслуговуючий спортсменів, або інша особа зробили 

антидопінгове порушення згідно з Главою 2. 

(b)  якщо національна федерація прийняла рішення про те, що спортсмен, 

персонал обслуговуючий спортсменів, або інша особа не здійснювали 

порушення відповідно до Глави 2. 

(c)  якщо національна федерація ухвалила рішення про те, що спортсмен, 

персонал обслуговуючий спортсменів, або інша особа здійснили порушення 

Правила 60.4 але національна федерація не змогла винести санкцію у 

відповідності з інструкціями, затвердженими Радою. 
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(d) якщо національна федерація вважає, що доказів в підтримку 

звинувачення відповідно до правила 60.4 (див. Правило 60.5(b)) недостатньо. 

(e) якщо національна федерація провела заслуховування відповідно 

до Правила 60.4, а спортсмен, персонал обслуговуючий спортсмена, або інша 

особа рахують, що в ході проведення заслуховування або висновків 

національна федерація вибрала неправильний напрям або якимось іншим 

чином прийшла до помилкових висновків. 

(f)  якщо національна федерація провела заслуховування у 

відповідності з Правилом 60.4, а ІААФ вважає, що в ході його проведення 

або висновків національна федерація вибрала неправильний напрям або 

якимось іншим чином прийшла до помилкових висновків. 

11. У випадках, що зачіпають спортсменів міжнародного рівня (або їх 

обслуговуючий персонал), рішення відповідного органу національної 

федерації або ІААФ (як  і доречно), може бути заперечене виключно в САС 

відповідно до положень Правил 60.22 – 60.27. 

12. У випадках, які не стосуються спортсменів міжнародного рівня (або 

їх обслуговуючий персонал), рішення відповідного органу національної 

федерації може бути оскаржене в апеляційному національному органі в  

відповідності з правилами національної федерації (якщо тільки не 

застосовується Правило 60.16). Кожна національна федерація повинна 

затвердити процедуру апеляції на національному рівні, яка дотримує 

наступні принципи: своєчасне заслуховування перед чесним, неупередженим 

і незалежним органом, право бути представленим юристом і перекладачем 

(за рахунок того, що подає апеляцію) і ухвалення своєчасного і 

обґрунтованого рішення у письмовій формі. Рішення національного органу 

може бути оскаржене в САС відповідно до Правила 60.15,  

Сторони, які  мають право подати апеляцію 

13. У будь-якому випадку, що стосується спортсменів міжнародного 

рівня (або обслуговуючий їх персонал), наступним сторонам дається право 

подавати апеляцію в САС: 

(а) спортсмену або іншій особі, яку зачіпає прийняте рішення; 

(b) другій стороні, яку зачіпає даний випадок, у результаті якого було 

прийняте рішення; 

(c) ІААФ; 

(d) МОК (там, де рішення може вплинути на право допуску на 

Олімпійські Ігри). 

14 У будь-якому випадку, який не стосується спортсменів міжнародного 

рівня (або обслуговуючий їх персонал), сторони, які мають право подати 

апеляцію, що оспорює рішення, в національний апеляційний орган, 

визначаються правилами національної федерації, але як мінімум повинні 

включати:  

(a) спортсмена або іншу особу, яку зачіпає прийняте рішення; 

(b) другу сторону, яку зачіпає прийняте рішення; 

(c) національну федерацію. 



104 

ІААФ не має права подати апеляцію в національний апеляційний орган, 

але повинна мати право бути присутньою в якості спостерігача на будь-

якому заслуховуванні, що проводиться національним органом. Присутність 

ІААФ на заслуховуванні в якості спостерігача не повинно впливати на її 

право подати апеляцію в САС відповідно до Правила 60.15 відносно рішення, 

прийнятого національним органом. 

15 У будь-якому випадку, який не стосується спортсменів міжнародного 

рівня (або обслуговуючий їх персонал), наступні сторони, повинні мати 

право подати апеляцію в CAС,  у відношенні рішення, прийнятого вищим 

національним органом: 

(а) ІААФ; 

(b) МОК (там, де рішення може вплинути на право допуску на 

Олімпійські ігри). 

16. У будь-якому випадку, який не стосується спортсменів міжнародного 

рівня або обслуговуючий їх персонал, ІААФ і МОК (там, де рішення може 

вплинути на право допуску на Олімпійські Ігри) повинні мати право 

подавати апеляцію відносно рішення, прийнятого відповідним органом 

національної федерації, безпосередньо в САС у будь-якому з наступних 

випадків: 

(а) національна федерація не має діючої процедури апеляції на 

національному рівні; 

(b) апеляція не подавалася в національний апеляційний орган жодною з 

сторін, згаданою в Правилі 60.14; 

(с) правила національної федерації передбачають таку процедуру. 

17. Будь-яка із сторін, що подає апеляцію у рамках цих Правил, має 

право на отримання допомоги від CAС в отриманні усієї відповідної 

інформації від того органу, чиє рішення оскаржується, і ця інформація має 

бути надана, якщо CAС дасть відповідні вказівки. 

Відповідачі у разі апеляції поданої в САС  

18. Як правило, відповідачем у разі апеляції в CAС відповідно до цих 

Правил є сторона, яка прийняла рішення, що спричинило за собою апеляцію. 

Якщо національна федерація передала повноваження на проведення 

заслуховування у рамках цих Правил іншому органу, Комітету або суду 

відповідно до Правила 60.5, відповідачем по апеляції проти прийнятого 

рішення являється національна федерація. 

19. Якщо ІААФ є позивачем у будь-якій апеляції, поданій в CAС, вона 

повинна мати право приєднатися в якості додаткового відповідача 

(відповідачів) до апеляції, поданої іншими сторонами, якщо вона визнає за 

потрібне це, включаючи спортсмена, персонал обслуговуючий спортсмена, 

або іншу особу, яких це рішення може зачепити. 

20. У будь-якому випадку, якщо ІААФ не є однією із сторін, що подала 

апеляцію у САС, проте, вона може брати участь в якості повноправної 

сторони у апеляції, якщо визнає це доречним. Якщо ІААФ прийме рішення 

про свою участь, і статус ІААФ в цій апеляції прирівняний до статусу 

відповідача разом з іншими відповідачами, то ІААФ має право спільно 
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призначити арбітра, наділеного правами відповідача в цій апеляції. Якщо 

виникає розбіжність відносно того, хто ж буде призначеним арбітром, то 

вибору ІААФ віддається перевага. 

Оскарження рішень ІААФ у САС 

21. Рішення, прийняте  ІААФ про те, чи подавати апеляцію в САС  чи 

повинна ІААФ брати участь як окрема сторона в апеляції в CAС відповідно 

до Правила 60.20), приймається Радою або тим, кому вона передає свої 

повноваження. Рада чи її уповноважений повинен, де це можливо, одночасно 

визначити, чи може бути спортсмен відсторонений в очікуванні рішення 

САС. 

Апеляція в САС (Спортивний арбітражний суд в Лозані) 

22. Якщо Рада не ухвалила іншого рішення, апелянтові дається 30 днів, 

рахуючи від дати отримання письмового обґрунтування рішення (якщо 

передбачуваним позивачем по апеляції є ІААФ – то на англійській або 

французькій мові), щоб оскаржити апеляцію в САС. Протягом 15 днів після 

закінчення терміну подачі апеляції, апелянт повинен подати коротку версію 

апеляції в САС,  і протягом 30 днів після отримання короткої версії апеляції, 

відповідач повинен направити свою відповідь в САС. 

23. Всі апеляції в САС повинні проводитися у формі повторного 

заслуховування з проблемних питань, і представниками САС повинна мати 

можливість замінити своїм рішенням рішення відповідного суду 

національної федерації якщо вони вважають, що рішення відповідного 

судового органу національної федерації є помилковим або процедурно 

невірним. У будь-якому випадку представники CAС можуть додати або 

збільшити санкцію, яка була винесена в оскарженому рішенні. 

24. У усіх апеляціях, поданих в САС, що стосуються ІААФ, та CAС 

повинні керуватися Конституцією ІААФ, Правилами і Регламентами. У 

випадку будь-якої розбіжності між Правилами, що діють нині САС і 

Конституцією, Правилами і Регламентами ІААФ, перевага віддається 

останнім. 

25. У всіх апеляціях, поданих у САС, що стосуються ІААФ, закон 

княжества Монако є вирішальним, і арбітраж проводиться англійською 

мовою, якщо тільки сторони не домовилися по-іншому.. 

26.  Комісія САС може у відповідних випадках присудити виплату або 

часткову виплату витрат, понесених у зв'язку з апеляцією в САС, якійсь із 

сторін.  

27. Рішення САС є остаточним і обов'язковим для всіх сторін і 

національних федерацій. Оскарження рішень САС  не допускається. Рішення 

САС вступає в силу негайно, і всі національні федерації повинні прийняти 

всі необхідні заходи, щоб забезпечити його виконання. Генеральний секретар 

повинен направити у своєму черговому посланні національним федераціям 

інформацію про випадок, оскаржений у САС, і рішення, прийнятому САС.   
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ПРАВИЛО 100 

Загальні положення 

Всі міжнародні змагання, перераховані в Правилі 1.1, проводяться 

відповідно до Правил ІААФ, і це повинно підкреслюватися в оголошеннях, 

рекламній продукції, програмах і інших друкарських матеріалах. На всіх 

змаганнях, за винятком чемпіонатів світу (на відкритому повітрі і в 

приміщенні) і Олімпійських ігор, види легкої атлетики можуть проводитися в 

форматі, відмінному від формату Технічних Правил змагань ІААФ, але в 

будь-якому випадку, не повинні застосовуватися правила, що надають 

спортсменам більше прав і можливостей, ніж існуючі Правилах ІААФ. Дані 

формати проведення змагань визначаються або затверджуються 

відповідними органами, що володіють правами контролю, над змаганнями. 

Примітка: Рекомендується, щоб національні федерації застосовували 

Правила ІААФ під час проведення своїх змагань із легкої атлетики.   

 

 

Розділ І 

 

ОФІЦІЙНІ ОСОБИ 

 

ПРАВИЛО 110 

 

Міжнародні офіційні особи 

На змаганнях, що проводяться відповідно до Правила 1.1 (а), (b), (с) i (f) 

призначаються наступні  офіційні особи: 

● – (а) Організаційний делегат (делегати); 

● – (b) Технічний делегат (делегати); 

● – (c)  Медичний делегат; 

● – (d)  Делегат по допінг-контролю; 

● – (e) Міжнародні технічні офіційні особи/міжнародні судді по кросу, 

бігу по шосе і гірському бігу і бігу по дуже пересіченій місцевості і 

бездоріжжю (трейл-кросу)// континентальні технічні офіційні особи; 

● – (f) Міжнародні судді зі спортивної ходьби/континентальні судді зі 

спортивної ходьби; 

● – (g)  Міжнародний вимірник траси; 

● – (h)  Міжнародний стартер (стартери);  

● – (i)   Міжнародний суддя на фотофініші; 

● – (j) Апеляційне жюрі. 

Кількість офіційних осіб, що призначаються в кожній категорії, як, коли 

і ким вони будуть призначені повинно бути вказано в діючих Технічних 

регламентах змагань ІААФ (або континентальній Асоціації). 

На змаганнях, що проводяться відповідно до Правила 1.1(а), і (е) ІААФ 

може призначати комісара по рекламі. На змагання, що проводяться у 

відповідності з Правилом 1.1(c),(f) і (j), подібні призначення проводяться 

відповідною континентальною асоціацією; на змагання відповідно до 
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Правила 1.1 (b) - відповідним органом, і на змагання, що проводяться 

відповідно за Правилом 1.1(d), (h), (i) - відповідною національною 

федерацією. 

Примітка(i): міжнародні офіційні особи повинні носити знаки, щоб 

відрізнятися. 

Примітка (ii): міжнародні судді у відповідності з вище вказаними 

пунктами (е)-(і), можуть бути класифіковані як судді ІААФ і 

континентальні судді згідно діючої політики ІААФ. 

Транспортні витрати по поїздці і витрати по харчуванню/розміщенню 

кожної офіційної особи, призначеної ІААФ або Континентальною 

Асоціацією відповідно до даного Правила або Правила 3.2, повинні бути 

сплачені організатором змагання згідно відповідному Регламенту. 

 

ПРАВИЛО 111 

Організаційні делегати 
Організаційні делегати здійснюють постійний тісний зв'язок з 

Організаційним комітетом і регулярно звітують перед Радою ІААФ(чи Радою 

Континентальної Асоціації або іншим відповідним керівним органом). При 

необхідності вони займаються питаннями, що стосуються обов'язків і 

фінансової відповідальності федерації-організатора і Організаційного 

комітету. Вони повинні співробітничати з Технічним делегатом (делегатами). 

 

ПРАВИЛО 112 

Технічні делегати 

Технічні делегати разом з Організаційним комітетом, який повинен 

надавати їм всю необхідну допомогу, відповідають за забезпечення повної 

відповідності всієї технічної організації змагань  Технічним Правилам ІААФ 

і Керівництву ІААФ по легкоатлетичних спорудах. 
Технічні делегати повинні представити відповідному органу пропозиції 

за розкладом змагань, нормативами для допуску, снарядами, які 

використовуватимуться, встановлять кваліфікаційні нормативи в технічних 

видах,  визначити принципи, по яких буде організовано жеребкування забігів 

і кваліфікаційних кіл  у бігових видах. 

Вони стежать за тим, щоб технічний регламент був завчасно 

направлений всім федераціям, що будуть брати участь в змаганнях. 

Технічні делегати  готують письмові звіти про хід підготовки до 

змагань. 

Вони співробітничають з Організаційним делегатом (делегатами). 

Крім того, Технічні делегати зобов'язані: 

(а) представити у відповідну організацію пропозиції розкладу змагань і 

заявочним нормативам. 

(b) визначити список снарядів, які будуть використані, і інформацію про 

те, чи зможуть спортсмени використовувати свої власні снаряди або ті, які 

будуть надані постачальником. 
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(с) простежити за тим, щоб Технічні регламенти були направлені всім 

федераціям, що беруть участь, завчасно до початку змагання. 

(d) відповідати за всю іншу технічну підготовку, необхідну для 

проведення легкоатлетичних змагань. 

(e) контролювати подачу заявок і мати право відхиляти їх по технічних 

причинах або відповідно до Правила 146.1. (Відхилення по інших, а не по 

технічних причинах можуть бути проведені на підставі вирішення Ради 

ІААФ або Ради континентальної асоціації або відповідного керівного 

органу). 

(f) визначити кваліфікаційні нормативи в технічних видах і основу для 

формування попередніх кіл в бігових видах. 

(g) організовувати попередні круги і групи для змагань з багатоборств. 

h) головувати на технічній нараді на змаганнях, що проводяться 

відповідно до Правил 1.1(a), (b), (c) і (f), і проводити інструктаж для 

офіційних технічних осіб. 

 

ПРАВИЛО 113 

Медичний делегат 
Медичний делегат має максимальні повноваження у всіх питаннях 

медичного характеру. Він відповідає за те, щоб в місцях проведення змагань 

дотримувалися всі необхідні умови для проведення медичного огляду, 

лікування і надання невідкладної допомоги,  а  спортсмени могли отримати 

медичну допомогу і в місцях мешкання. Він повинен також мати 

повноваження зажадати провести контроль на статеву приналежність 

спортсмена, якщо  визнає це необхідним. 

 

ПРАВИЛО 114 

Делегат по допінг-контролю 

Делегат по допінг-контролю повинен здійснювати зв'язок з 

Організаційним комітетом для забезпечення належних умов  проведення 

допінг-контроля. Він відповідає за всі питання, що відносяться до процедури 

допінг-контролю. 

 

ПРАВИЛО 115 

Міжнародні технічні офіційні особи (ІТОs) і міжнародні судді з 

кросу, бігу по шосе і гірському бігу і бігу по дуже пересіченій місцевості і 

бездоріжжю(трейл-кросу) (ICROs) 

1. Технічні делегати повинні призначити одного старшого ITO з числа 

затверджених ІTO, якщо він не був призначений відповідним органом. 

Там, де це можливо, старший ITO разом з Технічним делегатом повинен 

призначити, принаймні, одного ІТО на кожен вид програми. ITO повинен 

бути(використовувати обв’язки) Рефері на виді, на який його/її призначили.  

2. Під час проведення змагань по кросу-кантрі, бігу по шосе і гірському 

бігу призначені міжнародні судді ICROs повинні забезпечувати всю 

необхідну підтримку організаторам змагань. ICROs повинні бути присутніми 
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впродовж всього змагання по виду, на який вони були призначені, і стежити 

за тим, щоб проведення змагань повністю відповідало Технічним Правилам 

ІААФ, Технічному регламенту змагань і відповідним рішенням, прийнятим 

Технічними делегатами. 

 

ПРАВИЛО 116 

Міжнародні судді зі спортивної ходьби (IRWJs) 

Судді по спортивній ходьбі, призначені на усі міжнародні змагання, що 

проводяться відповідно до Правила 1.1(а), повинні бути Міжнародними 

суддями ІААФ по спортивній ходьбі. 

Примітка: Судді по спортивній ходьбі, що призначаються на змагання 

відповідно до Правила 1.1 (b),(с),(е),(f),(g),(j), повинні бути членами 

міжнародної групи суддів по спортивній ходьбі категорії ІААФ, або 

континентальної групи суддів по спортивній ходьбі. 

                   

ПРАВИЛО 117 

Міжнародний вимірник траси 

На змаганнях, що проводяться відповідно до Правила 1.1 повністю або 

частково поза стадіоном, повинен бути призначений міжнародний вимірник 

траси для перевірки траси. 

Призначений вимірник траси повинен бути членом групи міжнародних 

вимірників траси ІААФ/АІМС (категорії «А» або «В»). 

Траса повинна бути зміряна завчасно до проведення змагання. 

Вимірник повинен перевірити і сертифікувати правильність 

вимірювання траси, і якщо він визнає, що вона відповідає Правилам ІААФ 

для змагань, що проводяться по шосе, - підтвердити це (Правило 240.2 I, 

240.3 і відповідні примітки). 

Він повинен співробітничати з Організаційним комітетом у питанні 

підготовки траси і бути присутнім при проведенні змагання, щоб 

переконатися, що траса, по якій біжать/йдуть спортсмени, є тією самою 

трасою, яка була зміряна і затверджена. Він повинен видати відповідний 

сертифікат Технічному делегатові (делегатам).   

 

ПРАВИЛО 118 

Міжнародний стартер і Міжнародний суддя на фотофініші. 

На всіх змаганнях, що проводяться відповідно до Правила 1 (а), (b), (с), і 

(f) на стадіоні, Міжнародний стартер і Міжнародний суддя на фотофініші 

повинні  призначатися або ІААФ, або відповідною континентальною 

асоціацією. Міжнародний стартер повинен почати змагання і виконувати 

інші обов'язки, визначені йому Технічним делегатом(s) (делегатами). 

Міжнародний суддя на фотофініші повинен керувати всіма операціями на 

фотофініші і виконувати обов’язки Старшого судді на фотофініші. 
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ПРАВИЛО 119 

Апеляційне жюрі 

На всі змагання, що проводяться відповідно до Правила 1.1 (а), (b), (c), і 

(f) призначається Апеляційне жюрі, що складається зазвичай з трьох, п'яти 

або семи чоловік. Один з членів жюрі повинен виконувати обов'язки голови, 

інший – секретаря. Коли  це доцільно, секретар може не входити до складу 

жюрі. 

Жюрі може бути таким же чином призначене і на інші змагання, якщо 

організатори вважають це бажаним або необхідним на користь успішного 

проведення змагань. 

У випадках, коли протест поданий відповідно до Правила 230, 

принаймні один з членів апеляційного жюрі повинен бути членом ІААФ 

суддею міжнародної категорії, що діє (або континентальної) групи суддів по 

спортивній ходьбі (IRWJ/ARWJ). 

Члени Апеляційного жюрі не повинні бути присутніми під час 

обговорення протестів, які прямо або побічно зачіпають інтереси 

спортсменів, що представляють ту ж національну федерацію, до якої 

відноситься член жюрі. 

Голова жюрі повинен попросити будь-якого члена жюрі, якого зачіпає 

дане Правило, покинути кімнату нарад, якщо даний член жюрі не зробив 

цього сам. 

Про рішення питань, не обумовлених даними Правилами 146, голова 

жюрі негайно докладає Генеральному секретареві ІААФ. 

У основні функції жюрі входить розгляд всіх протестів, відповідно до 

Правила 146, і питань, які виникають в ході змагань і передаються на розгляд 

жюрі для ухвалення рішення. Рішення жюрі є остаточним. Жюрі може, проте, 

переглядати своє рішення під час отримання нових переконливих доказів. В 

цьому випадку вступає в силу нове рішення. 

 

ПРАВИЛО 120 

Судді на змаганні 

Організаційний комітет змагань повинен призначити всіх суддів 

відповідно до Правил національної федерації країни, у якій проводяться 

змагання. Якщо це змагання, що проводяться відповідно до Правила 1 (а), (b), 

(c), або (f) то судді повинні бути призначені відповідно до Правил і процедур 

відповідної міжнародної організації. Нижче наведений список включає 

номенклатуру суддів, необхідних для проведення крупних міжнародних 

змагань. Проте Організаційний комітет може варіювати цей список стосовно 

місцевих умов. 

ГОЛОВНА СУДДІВСЬКА КОЛЕГІЯ 
♦ Один Директор змагань 

♦ Один Менеджер і достатня кількість помічників  

♦ Один Технічний менеджер  

♦ Один Менеджер, що відповідає за презентацію змагань 
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СУДДІВСЬКА КОЛЕГІЯ  
♦ Один (або декілька)Рефері, що відповідає за кімнату (місце збору 

учасників) (Сall Room),   

♦ Один (або декілька) Рефері по бігових видах 

♦ Один (або декілька) Рефері по технічних видах 

♦ Один (або декілька) Рефері по багатоборству 

♦ Один (або декілька) Рефері по видах, що проводяться поза стадіоном 

♦ Один (або декілька) Рефері відеозапису для Апеляційного жюрі 

♦ Один старший суддя  і  відповідна кількість суддів по бігових видах 

♦ Один старший суддя і відповідна кількість суддів на кожен технічний 

вид  

♦ Один старший суддя і п'ять  суддів по кожному з видів спортивної 

ходьби, що проводяться на стадіоні 

♦ Один старший суддя і вісім суддів по кожному з видів спортивної 

ходьби, що проводяться поза стадіоном 

Інші судді по спортивній ходьбі – з потреби, включаючи секретарів, 

операторів, що відповідають за табло попереджень і т.п.  

♦ Один старший суддя на дистанції і відповідну кількість суддів на 

дистанції  

♦ Один старший хронометрист і відповідна кількість хронометристів 

♦ Один старший суддя на фотофініші і відповідна кількість помічників 

♦ Один старший суддя системи транспондера і відповідна кількість 

помічників 

♦ Один  координатор старту і відповідна кількість стартерів і суддів, що 

відповідають за повернення спортсменів при фальстарті 

♦  Один помічник  стартера (або декілька помічників) 

♦ Один старший лічильник кругів і відповідна кількість лічильників 

кругів    

♦  Один секретар змагання (і декілька помічників)  

♦ Один Технічний інформаційний центр (TIC) Менеджер і відповідна 

кількість помічників 

♦  Один старший комендант змагання (і декілька комендантів)   

♦ Один оператор по вимірюванню швидкості вітру (або декілька 

операторів) 

♦ Один  суддя – вимірник (електронне вимірювання), (або декілька 

суддів-вимірників) 

♦ Один Старший суддя і відповідне число суддів, що відповідають за 

кімнату збору (Сall Room),   

 

ДОДАТКОВІ СУДДІ 

● Один  або декілька інформаторів 

● Один або декілька статистиків   

● Один комісар по рекламі 

● Один офіційний вимірник 

● Один  або декілька лікарів 



113 

● Допоміжний персонал для спортсменів, офіційних осіб і представників 

преси. 

Рефері і старші судді повинні носити відмінні нарукавні пов'язки або 

значки. 

Якщо це необхідно, можуть бути призначені помічники. Проте потрібно 

приймати заходи, щоб зона змагання була, по можливості, вільна від суддів і 

іншого персоналу змагань 

Якщо проводяться змагання серед жінок, по можливості, повинна 

призначатися лікар-жінка. 

 

ПРАВИЛО 121 

Директор змагання 

Директор змагання повинен планувати технічну організацію змагання 

разом з Технічними делегатами, забезпечувати виконання цього плану і 

вирішувати, спільно з Технічним делегатом (делегатами), всі технічні 

проблеми. 

Він повинен направляти всі дії учасників змагань і, за допомогою 

системи зв'язку,  бути в контакті зі всіма суддями. 

 

ПРАВИЛО 122 

Менеджер змагань  
Менеджер відповідає за правильне проведення змагань. Він повинен  

перевірити, щоб всі судді прибули на місця для виконання своїх обов'язків, 

призначити запасних, якщо це необхідно, і мати повноваження усувати від 

виконання обов'язків будь-якого суддю, який не дотримується Правила. У  

співпраці з  комендантом змагань він повинен  контролювати, щоб у 

змагальній зоні знаходилися тільки ті особи, яким дозволений прохід у цю 

зону. 

Примітка: На змаганнях тривалістю більш 4-х годин або більш одного 

дня рекомендується, щоб у Менеджера  було відповідне число 

помічників:Конференц-менеджерів.  

 

ПРАВИЛО 123 

Технічний менеджер  

Технічний менеджер відповідає: 

 (а) за те, щоб доріжки, зони розбігу, круги, дуги секторів для метань, 

сектори, зони приземлення в технічних видах, весь інвентар і снаряди 

відповідали Правилам ІААФ. 

(b) за те, щоб установка і прибирання устаткування і снарядів 

відповідали технічному організаційному плану змагання, затвердженому 

Технічними делегатами. 

(с) за те, щоб технічна презентація змагання відповідала такому плану. 

(d) за те, щоб перевірка і розмітка дозволених до змагання особистих 

снарядів відповідала Правилу 187.2. 
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(e) за отримання необхідного сертифікату відповідно до Правила 135 до 

початку змагання. 

                                  

ПРАВИЛО 124 

Менеджер, що відповідає за презентацію змагання/Керівництво 

змаганнями 

Менеджер, що відповідає за презентацію змагання, повинен планувати 

разом з Директором змагання презентацію змагання і, де це необхідно, з 

Організаційним і Технічним(s) делегатом (делегатами). 

Він повинен забезпечити виконання плану, вирішуючи будь-які, що 

мають відношення до цього питання, проблеми, разом з Директором 

змагання і відповідним делегатом(s) (делегатами). Він також повинен 

керувати діями членів групи, презентації/керівництва змагання,  

використовуючи систему зв'язку, щоб бути у контакті з кожним членом цієї 

групи. 

 

ПРАВИЛО 125 

Рефері 
1. Один (або декілька, якщо це необхідно) Рефері повинні призначатися 

в кімнату збору (Сall Room),  на бігові види,  на технічні види, на 

багатоборстві, а також на бігові види і спортивну ходьбу, що проводяться 

поза стадіоном.  При необхідності один (або декілька) рефері для 

апеляційного журі повинен бути призначений на змагання. 
Рефері по бігових видах і видах, що проводяться поза стадіоном, не має 

права на рішення питань, які входять в компетенцію старшого судді по 

спортивній ходьбі.  

Рефері відеозапису для апеляційного жюрі працюють з відео d Control 

Room і повинні бути у зв'язку з іншими суддями. 

2.  Рефері повинні стежити за дотриманням Правил (і застосування 

Технічних регламентів змагань) і ухвалювати рішення з будь-яких питань, 

які виникають в ході змагань (включаючи зону розминки, місце збору 

учасників, церемонію нагородження) і не відображені в цих Правилах (або 

будь-яких вживаних Технічних регламентах змагань). 

У разі дисциплінарних проблем повноваження Рефері кімнати збору і 

реєстрації учасників розповсюджуються від зони розминки аж до місця 

проведення змагань. 

У всіх інших випадках повноваження має Рефері по виду, в якому 

спортсмен бере участь, або брав участь. 

Рефері по бігових видах і видах, що проводяться поза стадіоном, 

повинні мати повноваження приймати рішення за визначенням місця 

спортсмена в змаганні тільки в тому випадку, якщо судді не можуть ухвалити 

такого рішення. 

Відповідний Рефері по бігових видах має право ухвалювати рішення по 

будь-яких фактах, що відносяться до старту, якщо він не згоден з рішенням 

суддів на старті, за винятком випадків, коли справа стосується фальстарту, як 
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зафіксованого сертифікованою ІААФ інформаційною системою старту, 

якщо тільки з якоїсь причини Рефері не стане стверджувати, що 

інформація, надана апаратурою, неточна.  
  Рефері з бігових видів, призначений для спостереження за стартом, є 

Рефері старту.       

 Рефері не може виконувати функції судді або судді на дистанції, але 

може виконувати будь-які дії або ухвалювати рішення відповідно до Правил 

заснованими на своїх власних спостереженнях 

Примітка: Для виконання цього Питання норм і правил,у тому числі 

Реклама Правил, Церемонії нагородження прийшли до висновку, поки всі 

безпосередньо пов'язані види діяльності(фотографування, коло пошани, 

взаємодія з уболівальниками і таке інш. ) будуть завершені. 

3. Відповідний Рефері повинен перевіряти всі остаточні результати, 

розглядати всі спірні питання, а в тих випадках, коли немає судді – вимірника 

(електронне устаткування Scientific), —  контролювати вимірювання в разі 

показу рекордних результатів. Після закінчення кожного виду протокол 

повинен бути негайно заповнений, підписаний Рефері по даному виду і 

переданий секретареві змагання. 

4. Відповідний Рефері повинен розглядати будь-який протест або 

заперечення відносно проведення змагань, включаючи будь-яке питання, що 

виникає в кімнаті збору (Call Room).  

В кімнаті Call Room після змагань, аж до Церемонії нагородження. 

5. Він повинен мати повноваження попереджати або усувати від участі в 

змаганнях будь-якого спортсмена, винного в неспортивній та непристойній 

поведінці. 

Попередження може бути зроблене спортсменові  згідно з Правилом 

162,5 шляхом показу йому жовтої картки, а відчуження – червоної картки. 

Попередження і відчуження повинні бути зафіксовані в робочому протоколі 

секретарем змагань та інших суддів. 

Примітка: (і) Рефері може, якщо обставини виправдовують це, 

виключити спортсмена без попередження. (Дивись також Примітку 

Правила 144.2) 

Примітка (іі) При виключенні спортсмена зі змагань під це Правило, 

якщо суддя усвідомлює, що жовта картка вже показана, що він повинен 

показати другу жовту картку і відразу червону картки. 

Примітка (ііі) Якщо жовта картка показується і суддя не знає, що є 

попередня жовта картка, то він повинен, як тільки це буде відомо, то це є 

наслідок, як ніби це було дано у зв'язку з червоною карткою. Відповідний 

Рефері повинен негайно вжити заходів для інформування спортсмена або 

його команду про його виключення. 

6. Рефері може переглянути рішення (незалежно від того, чи було воно 

прийнято у першій інстанції, або при розгляді протесту) на підставі будь-

яких наявних доказів, за умови, що нове рішення все ще може бути 

застосовано. Зазвичай такий перегляд можливий тільки до церемонії 
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нагородження у відповідному виді або будь-якого належного вирішення 

Апеляційного жюрі. 

7. Якщо, на думку Рефері, виникли такі обставини, що справедливість 

вимагає повторення змагань або будь-якої частини змагань, він має 

повноваження оголосити змагання або будь-яку його частину недійсною і 

вони повинні бути проведені знову або того ж дня, або в майбутньому, в 

залежності від ухваленого ним рішення. 

8. Рефері по багатоборству має повноваження в рамках проведення 

змагань по багатоборству. У його повноваження так само входить контроль 

за проведенням змагань по окремих видах, що входять в програму 

багатоборства. 

9. Рефері змагань з бігу по шосе повинен, по можливості, давати 

спортсменові попередження до дискваліфікації (наприклад, відповідно до 

Правила 144, 230.10 або 240.8). У разі протесту на рішення Рефері 

застосовується Правило 146. 

10. Якщо спортсмен з обмеженими фізичними можливостями бере 

участь в змаганні відповідно до цих Правил, то відповідний Рефері може 

тлумачити або вирішити відхилення від будь-якого відповідного Правила (за 

винятком Правила 144.3), щоб дати можливість спортсменові змагатися, за 

умови, що таке відхилення від правила не дасть переваги цьому спортсменові 

по відношенню до іншого спортсмена виступаючому в тому ж змаганні. У 

разі будь якого сумніву або розбіжності з приводу ухваленого рішення, 

питання передається на розгляд апеляційного жюрі. 

Примітка: це Правило не має на увазі дозвіл участі бігунів 

супроводжуючих спортсменів, що мають проблеми із зором, за виключенням 

випадків, коли це дозволено регламентами конкретного змагання. 

 

ПРАВИЛО 126 

Старший суддя 

Загальні положення 

1. Старший суддя з бігових видів і старший суддя по кожному 

технічному виду (стрибків і метаннях)  координують роботу суддів по 

відповідному виду. У випадку, якщо це не було зроблено раніше відповідним 

органом, вони повинні розподілити обов'язки серед суддів з окремих видів. 

Бігові види і пробіги  

2. Всі судді повинні розташовуватися по один бік доріжки і визначати 

порядок, в якому фінішували спортсмени. У всіх випадках, коли вони не 

можуть прийти до єдиної думки, питання передається Рефері для ухвалення 

остаточного рішення. 

Примітка: Судді повинні розташовуватися на відстані  не менше 5м від 

продовження лінії фінішу, на одній лінії з лінією фінішу,і їм повинна бути 

надана платформа (вежа). 

Технічні види  

3. Судді повинні контролювати кожну спробу,  вимірювати результат в 

кожній зарахованій спробі у всіх  технічних видах. У стрибках: висоту і з 
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жердиною точні вимірювання проводяться тоді, коли планка встановлена, 

особливо при спробі  встановлення рекорду. Принаймні два судді повинні 

вести реєстрацію всіх спроб, звіряючи свої записи після закінчення кожного 

кола змагань (кожного кола спроб).  

Відповідний суддя повинен  показувати зараховану або не зараховану 

спробу, піднімаючи відповідно білий або червоний прапор. 

 

ПРАВИЛО 127 

Судді  на дистанції (бігові види і спортивна ходьба) 

1. Судді на дистанції є помічниками Рефері, і не мають повноважень 

ухвалювати остаточне рішення. 

2. Рефері визначає місцеположення суддів на дистанції  так, щоб вони 

могли спостерігати за змаганнями зблизька і у разі помилки або порушення 

Правил (окрім Правила 230.2) учасником або іншою особою – негайно 

направити письмовий звіт про цей інцидент Рефері. 

3. Про будь-яке подібне порушення Правил  повинно повідомлятися 

відповідному Рефері шляхом підняття жовтого прапора або за допомогою 

інших надійних засобів, затверджених Технічними Делегатами(s). 

4. Для здійснення контролю в зонах передачі естафетної палички 

повинна призначатися достатня кількість суддів.  

Примітка:(і):  Якщо суддя відмітив, що бігун біжить не по своїй 

доріжці або, що передача естафетної палички відбулася не в зоні передачі, 

він повинен негайно відзначити на доріжці місце, (або за допомогою 

електронних засобів) де відбулося порушення, використовуючи для цього 

якийсь придатний матеріал, або записати інформацію про порушення на 

папері або на електронному носію з показом місця порушення на схемі. 

Примітка (іі): Судді на дистанції повинні повідомляти Рефері про будь-

яке порушення Правил змагань, навіть якщо спортсмен або команда в 

естафеті не закінчила змагання. 

 

ПРАВИЛО 128 

Хронометристи і судді на фотофініші та судді системи транспондера  

1. Під час використання ручного хронометражу, виходячи з кількості 

спортсменів, що беруть участь в змаганнях, повинна бути призначена 

достатня кількість хронометристів,  Один з них призначається старшим 

хронометристом. Старший хронометрист повинен розподілити обов'язки між 

хронометристами. Ці хронометристи повинні страхувати роботу повністю 

автоматизованої системи хронометражу/фотофінішу або системи 

транспондера. 

2. Хронометристи судді на фотофініші і судді системи транспондера 

повинні діяти відповідно до Правила 165. 

3. При використанні повністю автоматизованої системи 

хронометражу/фотофінішу повинен бути призначений старший суддя на 

фотофініші і, принаймні, два його помічника. 
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4. Якщо використовується система транспондера, хронометражу, то 

призначається старший суддя, що відповідає за цю систему, та необхідна 

кількість помічників. 

 

ПРАВИЛО 129 

Координатор старту, стартер і судді, що відповідають за повернення 

спортсменів 

1. Координатор старту повинен:  

(а) Розподілити всі обов'язки між членами групи суддів на старті. При 

проведенні змагань відповідно до Правила 1.1(а) континентальних 

чемпіонатів і ігор, визначення видів для Міжнародних стартерів є обов'язком 

Технічних делегатів.  

(b) Контролювати виконання обов'язків кожним членом групи. 

(c) Інформувати стартера після отримання відповідних вказівок від 

директора змагання про те, що все готово для того, щоб почати виконання 

процедури старту (наприклад, що хронометристи, судді і там, де це доречно, 

суддя на фотофініші, суддя, відповідальний за систему транспондера і 

оператор вимірювання швидкості вітру, готові до виконання завдання). 

(d) Виконувати обов'язки координатора між технічним персоналом 

хронометражної компанії і суддями. 

(е) Зберігати всі протоколи, оформлені під час процедури старту, 

включаючи всі документи, що показують час реакції і/або зображення 

фальстарту, якщо такі є. 

(f) Забезпечувати виконання Правила 162.7 або 200.8(с), згідно 

процедури викладеної у статті 162.8 

2. Стартер повинен повністю контролювати дії спортсменів, що 

знаходяться на лінії старту. Якщо використовується інформаційна система 

старту для визначення фальстарту, стартер і/або суддя, що відповідає за 

повернення спортсменів, повинні носити навушники для того, щоб чітко чути 

будь-який акустичний сигнал, що виникає у разі фальстарту  (Див. 

Правило 162.6). 

3. Стартер повинен розташовуватися так, щоб візуально повністю 

контролювати всіх бігунів під час процедури старту.  

Рекомендується, особливо при старті по окремих доріжках, 

використовувати гучномовці  для синхронної передачі команд бігунам і 

сигнали під час старту і при поверненні спортсменів для всіх в один і той же 

час.  

Примітка: Стартер повинен розташовуватися так, щоб вся група 

бігунів потрапляла у вузьку візуальну точку зору. На змаганнях із 

застосуванням низького старту він повинен  розташуватися так, щоб бути 

упевненим, що всі бігуни зафіксували свої позиції до того, як буде зроблений 

постріл з пістолета або затвердженого стартового пристрою. Якщо 

гучномовці не використовуються на старті по окремих доріжках, стартер 

повинен розташуватися так, щоб відстань між ним і кожним із 

спортсменів була приблизно однакова. Якщо, проте, стартер не може 
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зайняти таку позицію, в цьому місці повинен бути розташований пістолет 

або затверджений стартовий апарат, і постріл робиться по електричному 

сигналу. 

4. Для допомоги стартеру повинні бути виділені один або декілька 

суддів, що відповідають за повернення спортсменів. 

Примітка: Принаймні, два таких судді повинні бути в змаганнях на 

200м, 400м, 400м з бар’єрами, 4 х 100м, 4 х 200м, 4 х 400м. 

5. Кожен суддя, що відповідає за повернення спортсменів, повинен 

зайняти таку позицію, щоб бачити кожного спортсмена, за якого він 

відповідає.  

6. Кожний суддя, відповідальний за повернення спортсменів, 

повинен повернути забіг при будь якому порушенні правил. Після 

повернення спортсменів або перерваного старту суддя повинен доповісти 

свої спостереження стартеру,який приймає рішення про те, яким чином і 

кому потрібно зробити попередження чи використана дискваліфікація(див. 

Правило 162.6 і 162.9). 

7. рішення про попередження і дискваліфікацію, передбачені Правилом 

162.6, 162.7і 200.8(с), приймаються тільки стартером. 

8. На змаганнях із застосуванням низького старту може бути 

використана сертифікована ІААФ інформаційна система старту, апарат 

сигналу фальстарту, описаний у Правилі 161.2. 
 

ПРАВИЛО 130 

Помічники стартера 
1. Помічники стартера повинні перевірити, щоб спортсмени виступали в 

своєму забігові або змаганні, і щоб їх номери були правильно прикріплені.  

2. Вони повинні розташувати спортсменів на своїх доріжках або 

стартових позиціях, зібравши спортсменів  приблизно на відстані  3м від лінії 

старту. У разі загального старту розташування повинне бути таким же, за 

кожною стартовою лінією. Коли це виконано, вони повинні подати сигнал 

стартеру про готовність. Коли дається повторна команда «На старт!», 

помічники стартера знову збирають спортсменів. 

3. Помічники стартера відповідають за готовність естафетних паличок 

для спортсменів, що біжать перший етап в естафеті. 

4. Якщо стартер дав команду спортсменам зайняти свої місця на старті, 

помічники повинні забезпечити дотримання Правила 162.3, 162.4. 

5. У разі фальстарту помічник стартера повинен діяти у відповідності з 

Правилом 162,8.  

 

ПРАВИЛО 131 

Лічильники кіл  

1. Лічильники кіл повинні вести реєстрацію кіл, які повністю пробігли 

спортсмени на дистанціях понад 1500м. На змаганнях від 5000м і в 

спортивній ходьбі повинне бути призначене певне число лічильників кіл під 

керівництвом Рефері. Їм повинні бути видані картки підрахунку кіл, на яких  
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реєструватиметься час, показаний на кожному колі тому спортсменові, якого 

вони «ведуть» (час повідомляється офіційним хронометристом). Якщо 

використовується така система, жоден лічильник кіл не може «вести» більше 

чотирьох спортсменів (не більше шести – в спортивній ходьбі). Замість  

підрахунку кіл «у ручну» може бути використана комп'ютерна система, при 

якій у кожного спортсмена буде свій «чіп». 

2. Один з лічильників кіл повинен відповідати за роботу табло, 

встановленого на лінії фінішу, яке показує кількість кіл, що залишилися. Ця 

кількість повинна мінятися після кожного кола, коли лідер вибігає на 

фінішну пряму. Крім того, спортсменам, які пробігли чергове коло або 

закінчують його, показується трафарет з вказівкою кількості кіл, що 

залишилися. 

Про початок останнього кола подається сигнал гонгом кожному 

спортсменові.  

 

ПРАВИЛО 132 

Секретар змагання і Технічний інформаційний центр (Т І Ц) 

1. Секретар змагання повинен зібрати всі протоколи кожного виду 

програми, які передаються йому Рефері, старшим хронометристом або 

старшим суддею на фотофініші або старшим суддею,відповідальним за 

систему транспондерів, і оператором, що відповідає за вимірювання 

швидкості вітру. Він повинен негайно передати ці результати 

інформаторові, зареєструвати їх і передати протоколи Директорові 

змагань. 

У технічних видах, якщо використовується комп'ютерна система 

опрацювання результатів, повинне бути забезпечене введення всіх 

результатів в кожному виді в єдину комп'ютерну систему. Результати в 

бігових видах вводяться під керівництвом старшого судді на фотофініші. 

Інформатор і Директор змагання повинні мати доступ до результатів через 

комп'ютер. 

2. У тих видах змагань, в яких спортсмени змагаються з різними 

характеристиками снарядів (наприклад, вага снарядів або висота бар’єрів), то 

відповідні відмінності повинні бути чітко вказані в протоколах або в окремий 

результат для кожної категорії 

3. Де Правила змагань, крім відповідно до Правила 1.1 (a)  дозволити 

одночасну участь спортсменів (з вадами зору): 

(а) змагаються з допомогою іншої особи, тобто тренера бігуна; або 

(d) із застосуванням механічної допомоги, що не дозволено згідно з 

правилом 144,3(d); їх результати повинні бути перераховані окремо і, де це 

доречно, показати їхню медичну класифікацію в Паралімпійському спорті.  

4. Наступні стандартні абревіатури і символи повинні бути використані 

у підготовці стартових списків та результатах коли це потрібно: 

 

►  DNS   ♦ Не починав змагання – (не стартував) 

► DNF   ♦ Чи не закінчити змагання – (зійшов з дистанції, не фінішував) 
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►  NМ ♦ Відсутній результат, не залікована спроба    

►  DQ     ♦ Дискваліфіковані  

►  "О"   ♦ Зарахована спроба для стрибків: у висоту і з жердиною   

►  "Х"   ♦ Не вдала спроба в  стрибках та метаннях   

►  " – "  ♦  Відмовився від виконання спроби   

►  r         ♦  відмова від подальшої участі в змаганнях  

►  Q        ♦ Кваліфіковані за місцем в бігових видах  

►  q         ♦ Кваліфіковані за часом в бігових видах  

► Q   ♦ Кваліфіковані в наступне коло в технічних видах після 

виконання кваліфікаційного нормативу  events  

►  q     ♦ Кваліфіковані в наступне коло в технічних видах без 

виконання кваліфікаційного нормативу  

►  qR      ♦ Додатково для наступного раунду за рішенням  Рефері  

►  qJ       ♦ Додатково для наступного раунду за рішенням Апеляційного 

журі  

►  ">"     ♦ Зігнуте коліно (спортивна ходьба)  

►   "~"    ♦  Втрата контакту (спортивна ходьба)  

►  YС      ♦  Жовта картка  

►  YRC   ♦  Друга жовта картка   

►  RC      ♦  Червона картка  

 

5. Технічний інформаційний центр (TIЦ) повинен буде створений для 

змагання, що проводяться відповідно до Правила 1.1 (а), (b), (c), (f), (g). 

Рекомендується для інших змагань, які проводилися протягом більш, ніж 

один день. Головна функція ТІЦ для забезпечення плавного зв'язку між 

кожною командою делегації, організаторів, технічними Делегатами і 

адміністрацією змагань з технічних та інших питань, пов'язаних з 

змаганнями. 

 

ПРАВИЛО 133 

Комендант  змагання 

Комендант повинен контролювати зону змагання і не пропускати на 

арену нікого, окрім суддів і спортсменів, які зібралися перед початком 

змагання або знаходяться в зоні змагання. 

 

ПРАВИЛО 134 

Інформатор 
Інформатор повинен повідомляти глядачам прізвища і по можливості 

номери учасників змагання в кожному виді і всю відповідну інформацію, що 

включає склад забігів, жеребкування доріжок або стартових позицій і 

проміжний час. Результати (місце, час, висота, дистанція і т.п.) в кожному 

виді повинні бути оголошені щонайшвидше  після отримання інформації. 

На змаганнях, що проводяться відповідно до Правила 1.1(а), ІААФ 

призначає інформаторів, що дають інформацію на англійській і французькій 

мовах. Разом з Менеджером, що відповідає за презентацію змагання, і під 
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загальним керівництвом Організаційного і/або Технічного делегата ці 

призначені інформатори відповідають за всі питання дикторського 

протоколу. 

 

ПРАВИЛО 135 

Офіційний вимірник 

Офіційний вимірник повинен перевірити точність розмітки і 

розташування устаткування і інвентарю і до початку змагання видати 

потрібні сертифікати Технічному менеджерові. 

З метою контролю він повинен мати доступ до планів і креслень 

стадіону і останніх звітів по вимірюванню.  

 

ПРАВИЛО 136 

Оператор, що відповідає за вимірювання швидкості вітру 

Оператор повинен проконтролювати, щоб прилад для вимірювання 

швидкості вітру був розташований відповідно до Правила 163.10 (бігові 

види) і 184.11 (технічні види). Він повинен зафіксувати швидкість вітру у 

напрямі бігу у відповідних видах, записати отримані результати і передати їх 

секретареві змагання. 

 

ПРАВИЛО 137 

Суддя-вимірник (наукове обладнання)  

Один старший суддя-вимірник і один або більше помічників 

призначається в тому випадку, якщо використовується електронне 

дистанційне відео устаткування для вимірювань. 

До початку змагань він повинен зустрітися з технічним персоналом і 

ознайомитися з устаткуванням. 

До початку кожного виду він повинен проконтролювати розташування 

вимірювальних приладів, зважаючи на технічні вимоги, які були передані 

йому лабораторією-виробником, що здійснює технічну перевірку засобів 

вимірювань.   

Для забезпечення точної роботи устаткування він повинен до початку і 

після закінчення змагань разом з суддями і Рефері проконтролювати ряд 

вимірювань за допомогою сталевої рулетки, що калібрується, щоб 

підтвердити точність результатів. Документ про правильному 

функціонуванні устаткування (Форма відповідності) повинен бути 

заповнений і підписаний всіма, хто брав участь в перевірці устаткування, і 

прикріплений до підсумкового протоколу виду. 

Під час змагань він повинен постійно керувати всією роботою по 

вимірюваннях. Він повинен доповісти Рефері по технічних видах про 

точність роботи устаткування. 
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ПРАВИЛО 138 

Судді, що відповідають за кімнату (місце) збору і реєстрації 

учасників (Call Room) 

Старший суддя, що відповідає за кімнату (місце) збору і реєстрації (Call 

Room) учасників, повинен контролювати перехід між зонами  розминки і 

змагання і стежити за тим, щоб спортсмени після перевірки в кімнаті (місці) 

збору учасників були готові до старту в своєму виді відповідно до розкладу. 

Судді, що відповідають за кімнату (місце) збору і реєстрації учасників, 

повинні прослідкувати, щоб спортсмени були одягнені в національну або 

клубну форму, офіційно затверджену їх національним керівним органом, щоб 

номери на одязі відповідали запису в стартових протоколах і були правильно 

закріплені, взуття, кількість і розмір шипів, реклама на одязі і на сумках 

спортсменів відповідали Правилам і Технічним Регламентам, а в зону 

змагання не проносилися недозволені предмети. 

Судді повинні доповідати про будь-які виникаючі невирішені питання 

або проблеми Рефері, що відповідає за кімнату збору. 

 

ПРАВИЛО 139 

Комісар по рекламі 
Комісар по рекламі (якщо такий призначений) повинен застосовувати і 

контролювати виконання діючих Правил і регламентів ІААФ і відзначати 

будь-які не вирішені питання і проблеми, що виникають в кімнаті (місці) 

збору і реєстрації учасників разом з Рефері, що відповідає за кімнату (місце) 

збору (Call Room).    
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Розділ  ІI 

 

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ЗМАГАНЬ 

 

ПРАВИЛО 140 

Спортивна легкоатлетична споруда  
Будь-яке тверде стандартне покриття, яке відповідає вимогам 

Керівництва ІААФ «Легкоатлетичні споруди», може бути використане для 

бігових та технічних видів легкої атлетики.  

Змагання на відкритому повітрі по легкій атлетиці, що проводяться 

відповідно до Правила 1.1(а), і змагання, що знаходяться під безпосереднім 

контролем ІААФ, можуть проходити тільки на спортивних спорудах з 

синтетичним покриттям, відповідним вимогам ІААФ і що має діючий 

сертифікат «Класу 1».  

Рекомендується, щоб змагання, що проводяться відповідно до Правила 

1(b-j),  проводилися на подібних спорудах, якщо вони є.  

У будь-якому випадку, спортивні споруди, призначені для проведення 

змагань відповідно до Правила 1.1 (b-j), повинні надати сертифікат ІААФ 

«Класу 2», підтверджуючий точність вимірювань бігової доріжки і секторів 

для технічних видів у форматі, відповідному системі сертифікації ІААФ.  

Примітка(i): Керівництво ІААФ «Легкоатлетичні споруди», в 

наявності в офісі ІААФ, містить докладніші і точніші вимоги по плануванню 

і будівництву легкоатлетичних споруд, включаючи діаграми для вимірювання 

і розмітки доріжки. 

Примітка (ii) Стандартна форма по сертифікації  споруд є в ІААФ і на 

вебсайті ІААФ.  

Примітка (iii) Це Правило не відноситься до змагань з бігу і по 

спортивній ходьбі, що проводиться на шосе і на кросових трасах для 

гірського бігу і бігу по сильно пересіченої місцевості і бездоріжжю (див. 

Правила 230.11, 240.2, 240.3, 251.2,252.1, 
Примітка (іv) Для змагань у приміщенні див. Правило 211. 

 

ПРАВИЛО 141 

Вікові групи/групи статевої залежності 

Вікові групи 

1. На змаганнях ІААФ існують наступні вікові групи: 

Юнаки і дівчата — будь-який спортсмен до 18 (U18) у віці 16 або 17 

років (за станом на 31 грудня в рік проведення змагань) 

Юніори і юніорки — будь-який спортсмен до 20 (U20) у віці 18 або 19 

років (за станом на 31 грудня в рік проведення змагань) 

Ветерани («МАЙСТРИ») - чоловіки і жінки — спортсмени переходять в 

групу ветеранів в день свого 35-річчя 

Примітка (i): Всі питання, що стосуються змагань серед «Майстрів» 

ветеранів, відображені в Статуті ІААФ/ВМА, затвердженому Радами 

ІААФ і ВМА. 
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Примітка (ii): Допуск, включаючи мінімальний вік для участі в 

змаганнях ІААФ, обумовлюється спеціальними Технічними  регламентами 

змагань.   

2. Спортсмен має право на участь в змаганнях, організованих у 

відповідності з цими Правилами в своїй віковій групі, якщо він відноситься 

до вікового діапазону, вказаного в класифікації відповідної вікової групи. 

Спортсмен повинен представити доказ свого віку у вигляді паспорта, або  

будь-якого іншого посвідчення відповідно до Регламенту змагань. 

Спортсмен який не може або відмовляється це зробити, позбавляється 

допуску до участі в змаганнях. 

Примітка: див. Правило 22.2 з питання застосування санкцій за 

недотримання Правила 141. 

Категорії статевої приналежності 
3. Змагання, організовані відповідно до цих Правил, поділяються на 

чоловічі і жіночі (якщо тільки не організоване змішане змагання за межами 

стадіону в одному з обмежених випадків, обумовлених в нижче 

розташованому Правилі 147) повинні оголошуватися або якимось іншим 

чином демонструватися окремі чоловічі і жіночі класифікаційні підсумкові 

результати. 

4. Спортсмен повинен бути допущений до змагань серед чоловіків, якщо 

він законним чином визнаний чоловіком і має допуск до змагань, 

організованим відповідно до Правил і Регламентів. 

5. Спортсменка повинна бути допущена до змагань серед жінок, якщо 

вона законним чином визнана жінкою і має допуск до змагань, організованим 

відповідно до Правил і Регламентів. 

6. Рада повинна затвердити Регламенти, щоб визначити допуск до 

змагань серед жінок 

(а) жінок, які зробили операцію по зміні статі з чоловічої в жіночу; 

 (b) жінок з патологією гіперандрогенізма.  

Спортсменка яка ухиляється, не здатна або відмовляється підкоритися 

застосованим Регламентам, позбавляється допуску до участі у змаганнях. 

Примітка: Див Правило 22.2 санкції за недотримання  вимог цього 

Правила 141. 

 

ПРАВИЛО 142 

Заявки 

1. Змагання, що проводяться відповідно до Правил  ІААФ, обмежені для 

спортсменів, що мають право допуску (Див. Частина  2). 

2. Правила допуску спортсмена до участі в змаганнях за межами своєї 

країни, якщо допуск не гарантований його національною федерацією, від якої 

він має дозвіл на участь (згідно Правила 4.2). Така гарантія допуску 

спортсмена приймається на всіх міжнародних змаганнях, якщо тільки немає 

ніяких заперечень щодо  статусу спортсмена, висловлюваних в адресу 

Технічного делегата (делегатів) (Див. Правило 146.1). 
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Подача заявки на участь в різних видах, що проводяться одночасно 

3. Якщо спортсмен заявлений на змагання в біговому і технічному виді 

або в декількох технічних видах, що проводяться одночасно, то відповідний 

Рефері може дозволити спортсменові виконати спробу в кожному колі, або 

на кожній спробі в стрибках: у висоту і з жердиною в іншому порядку в 

порівнянні з тим, який був затверджений за наслідками жеребкування до 

початку змагань. Проте якщо спортсмен згодом не прийшов для виконання 

спроби, вважається, що він пропускає її після того, як час, відпущений на 

виконання спроби, закінчився. У стрибку у висоту або стрибку з жердиною, 

якщо спортсмен не з'явився протягом періоду часу, коли всі інші спортсмени, 

що знаходяться на місці, вже закінчили змагання, Рефері вважатиме, що цей 

спортсмен (спортсмени) відмовилися від змагання, оскільки період для 

виконання наступної спроби закінчився. 

Примітка: У змаганнях більше трьох спроб, Суддя не повинен 

дозволяти спортсмену виконати спробу в іншому порядку в заключному турі 

змагань, але рефері може дозволити спортсмену зробити це під час будь-

якої більш ранньої  спроби. 

Усунення від участі 

4. Спортсмен буде усунений від участі в подальших видах змагань, 

включаючи естафети, і змагання, що включають інші види, в яких він 

одночасно бере участь, на всіх змаганнях, що проводяться відповідно до 

Правила 1.1 (а), (b) і (c), (f) в наступних випадках: 

(а) було отримано остаточне підтвердження про участь спортсмена,  

але  він не змагався; 

Примітка: Фіксований час остаточного підтвердження участі повинно 

бути опубліковано заздалегідь. 

(b) спортсмен вийшов в наступне коло після попередніх змагань або 

забігів, але потім не змагався в даному виді програми. 

Примітка: Відмова від участі має на увазі небажання змагатися чесно і 

в повну силу. Відповідний Рефері приймає рішення із цього приводу, і в 

офіційних протоколах повинне бути зроблене відповідне посилання. Дана 

ситуація не відноситься до індивідуальних видів в програмі багатоборства. 

(с) спортсмен не зміг брати участь в змаганні чесно і сумлінно. 

Відповідний Рефері повинен ухвалити рішення із цього приводу, і необхідна 

відмітка повинна бути зроблена в офіційних протоколах змагання. 

Примітка: ситуація, передбачена в Правилі 142.4(c), не відноситься до 

окремих видів, що входять в багатоборства. 

Представлення медичного сертифікату (після огляду спортсмена), 

виданого медичним співробітником, призначеним або затвердженим ІААФ 

згідно з правилом 113, і/або Організаційним комітетом, може бути прийняте 

як достатня причина неможливості участі спортсмена після остаточного 

підтвердження або після участі в попередньому колі, але він може брати 

участь в подальших змаганнях наступного дня (за виключенням окремих 

видів у багатоборстві). Інші причини,що реабілітують (чинники, не залежні 

від дій спортсмена, - наприклад, проблеми з офіційною транспортною 
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системою), можуть, після підтвердження, також бути прийняті до уваги 

Технічним делегатом (делегатами).   

 

ПРАВИЛО 143 

Одяг, взуття і номери 

Одяг 

1. На всіх змаганнях учасники повинні носити чистий одяг, скроєний і 

одягнений так, щоб не створювати незручностей. Одяг повинен бути зшитий 

з матеріалу, непрозорого навіть в мокрому стані. Учасники не повинні 

носити одяг, який утруднює роботу суддів. Майки спортсменів повинні бути 

одного кольору - як спереду, так і ззаду. 

На всіх змаганнях, що проводяться відповідно до Правила 1.1 (а, b, c, f, 

g, e), і на всіх змаганнях, що проводяться у відповідності  до Правила 1.1 (d)-

(h) коли спортсмени представляють свою федерацію, учасники повинні 

виступати у формі, затвердженій національним керівним органом.  

Церемонія нагородження і будь-яке коло пошани вважаються частиною 

змагання відносно носіння одягу. 

Примітка: Відповідний орган управління може вказати в правилах для 

змагань, що є обов'язковим для кольору форми на спортсменах, щоб було те 

ж саме на передній і задній частині. 

Взуття 

2. Учасники можуть змагатися босоніж або у взутті, одягненому на одну 

або обидві ноги. Мета носіння взуття на змаганнях полягає в тому, щоб 

оберегти стопу, додати їй стабільність і міцний контакт з поверхнею. Проте 

взуття не повинне бути скроєне так, щоб давати спортсменові нечесну 

додаткову допомогу, включаючи використання будь-яких технологій, які 

дадуть спортсменові нечесну перевагу. Дозволяється взуття з ремінцем на 

підйомі. Всі типи взуття для змагання повинні бути затверджені ІААФ.  

Кількість шипів 

3. Підошва і каблук взуття повинні бути сконструйовані так, щоб там 

могло розташовуватися  до 11 шипів. Дозволяється використовувати будь-

яку кількість шипів 11 включно, але кількість місць для шипів не може 

перевищувати 11. 

Розмір шипів 

4. Коли змагання проводяться на синтетичному покритті, то та частина 

кожного шипа, яка виступає з підошви або каблука, не може бути довше  

9мм, за винятком стрибка у висоту і метання списа, де ця частина не може 

перевищувати 12мм. Шипи повинні мати максимальний діаметр 4мм. Для не 

синтетичних покриттів максимальна довжина шипа не може перевищувати  

25мм, а  діаметр - 4мм. Якщо виробник синтетичного покриття вимагає 

зменшити даний розмір довжини шипів то ця вимога повинна бути 

виконана. 

Примітка: Поверхня стадіонів чи манежів повинна бути придатна для 

прийому шипів і дозволяється відповідно до цього правила. 
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Підошва і каблук 

5. Підошва і/або каблук можуть мати поглиблення, борозенки, вдавлення 

або виступи, за умови, що всі вони виконані з такого ж або подібного 

матеріалу, що і основна підошва. 

У взутті, використовуваному для стрибка у висоту і довжину, підошва 

повинна мати максимальну товщину 13мм, а каблук в стрибку у висоту — 

19мм. У всіх інших видах підошва і/або каблук можуть мати будь-яку 

товщину. 

Примітка: Товщина підошви і каблука повинні вимірюватися як  

відстань між внутрішньою верхньою стороною і зовнішньою нижньою 

стороною, включаючи вищезгадані параметри і включаючи будь-який вигляд 

або форму м'якої внутрішньої устілки. 

Вставки і доповнення до взуття  

6. Спортсменам не дозволяється використовувати ніяких пристосувань 

ні всередині, ні з зовні взуття, які можуть створити ефект збільшення 

товщини підошви крім дозволеного максимуму, щоб дати спортсменові 

переваги, не передбачені звичайним типом взуття, описаним вище. 

Номери 

7. Кожному спортсменові видається два номери, які під час змагань 

потрібно носити на видному місці на грудях і на спині, за винятком стрибка у 

висоту і стрибка з жердиною де дозволяється носити тільки один номер (на 

грудях або на спині). Дозволяється спортсменам замість цифр вказувати 

прізвище спортсмена. Номери повинні відповідати тим номерам, які 

вказані в стартовому протоколі. Якщо під час змагань спортсмени носять 

тренувальні костюми, то відповідні номери повинні бути розташовані на 

тренувальному костюмі так само.   

8. Ці номери потрібно носити в тому вигляді, в якому вони видані. Їх не 

можна підрізати, підвертати або ховати. На довгих дистанціях ці номери 

можуть мати перфорацію, щоб забезпечити циркуляцію повітря, але 

перфорація не допускається на буквах або цифрах. 

9. Якщо працює система фотофінішу, Організаційний комітет може 

зажадати, щоб спортсмени носили додаткові номери на бічній стороні трусів 

чи нижній частині тіла. Ці номери повинні приклеюватися.  

10. Жодному спортсменові не дозволяється брати участь в змаганнях за 

відсутності відповідного номера (номерів) і/або ідентифікації. 

11. Якщо спортсмен не виконує це правило в будь-якому випадку і: 

(а) відмовляється виконати вимоги відповідного Рефері 

дотримуватися Правилу, чи  

(б) і бере участь у змаганні, він повинен бути дискваліфікований. 

 

ПРАВИЛО 144 

Надання допомоги спортсменам 

Медичне обстеження і надання допомоги 

1.(а) Медичний огляд/лікування і/або фізіотерапія, необхідні 

спортсменові для того, щоб брати участь в змаганні або продовжувати 
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участь, вже знаходячись в зоні змагань. Такий медичний огляд/лікування 

і/або фізіотерапія, можуть  бути надані членами групи офіційного медичного 

персоналу, призначеного Організаційним комітетом і що має чіткі знаки 

відмінності – такі, як нарукавні пов'язки, жилети або подібні знаки 

відмінності, в зоні змагання або у відведених для медичного обслуговування 

зонах поза зоною змагання акредитованою групою медичного персоналу, 

затвердженого Медичним або Технічним делегатом спеціально для 

виконання вищезгаданої мети. У жодному випадку втручання медичного 

персоналу не повинне затягувати проведення змагання або змінювати 

встановлений порядок виконання спроби спортсменом. Присутність або 

допомога будь-якої іншої особи під час змагання або безпосередньо перед 

його початком, після того, як спортсмени залишили кімнату збору і 

реєстрації, вважається допомогою. 

(б) Спортсмен повинен негайно закінчити свій виступ на змаганнях, 

якщо того вимагає Медичний делегат або медичний персонал змагань, 

що має чіткі знаки – нарукавні пов’язки, жилети або аналогічні 

предмети одягу. 

Примітка: місце змагань, які як правило мають огородження (бар'єр), і 

визначаються для цієї мети в якості місця де відбуваються змагання і 

доступ до якої обмежується тільки для спортсменів які приймають участь 

у змаганнях і персоналу визначеному відповідним Правилам і Регламентам. 

(c) будь-який вид персонального захисту (наприклад, пов'язки, 

бинтування, пояс інші види захисту) для медичних цілей і/або для захисту 

спортсмена. Рефері разом з Медичним делегатом мають право 

підтверджувати, що захист дійсно необхідний (див. також Правило 187.5). 

2. Будь-який спортсмен, що надає або приймає допомогу в змагальній, 

зоні під час змагань, отримує попередження від Рефері про те, що у разі 

повторного порушення він буде дискваліфікований в даному виді програми. 

Якщо спортсмен після цього відстороняється від участі, будь-який результат 

показаний до цього часу в цьому колі, не буде зарахований. Проте результати 

показані в попередньому колі цього виду, зараховуються.  

Примітка: У випадках, відповідно до Правила 144,3 (а), 

дискваліфікація може бути об’явлена спортсмену і без попереднього 

попередження. 

Надання допомоги 

3. В рамках цього Правила наступне вважається допомогою і, таким 

чином, не дозволяються: 

(а) «лідирування» особами, що не беруть участь в змаганні; бігунами або 

скороходами, що відстали на коло або майже на коло, або «лідирування» з 

використанням яких-небудь технічних засобів (по іншому, ніж це дозволено 

Правилом 144,4(d); 

(b) володіння або використання спортсменами відео — або касетних 

магнітофонів, радіо, компакт-дисків, радіопередавачів, мобільних телефонів 

або подібної апаратури в зоні змагання. 
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(с) за винятком взуття відповідного Правилу 143, використання інших 

технологій чи пристроїв, які дають перевагу яку б не отримав в разі 

використання обладнання у відповідності до даного Правила. 

 (d) використання любої механічної допомоги, якщо тільки 

спортсмен не може доказати, що дана допомога не дає змагальної 

переваги від інших учасників змагань які не використовують дану 

перевагу. 

(е) надання консультацій або іншої підтримки від будь-якої 

посадової особи з Організаційного комітету, не пов'язаних з його 

конкретною роллю в донному виді змагань в цей час (наприклад, 

тренерські поради, зазначення місця відштовхування, в разі стрибків за 

винятком вказівки на пластиліновому індикаторі невдачу в 

горизонтальних стрибках, інтервали часу або відстані між спортсменами 

під час бігу і т.д.). 

4. В рамках виконання цього Правила не вважається допомогою 

наступне: 

(а) зв'язок між спортсменами і їх тренерами, розташованими не в зоні 

змагання. Для того, щоб полегшити цей зв'язок і не заважати ходу змагань, 

тренерам цих спортсменів повинні бути зарезервовані місця на трибунах в 

безпосередній близькості від секторів в кожному технічному виді. 

(d) медичне обстеження /лікування та/ або фізіотерапія необхідні 

спортсмену для участі або продовження участі знаходячись в змагальній зоні 

відповідно до правила 144.1. 
(с) будь-який вид особистої допомоги (наприклад, пов'язки, стрічки, 

пояси, підтримка і т.д.) для захисту спортсмена та/або медичних цілей. 

Рефері, в поєднанні з Медичним делегатом, має право підтвердити, що захист 

потрібний. (Див. також Правила  187,4 187,5.) 

(d) такі прилади, як монітори серцевого скорочення або швидкості на 

дистанції, або сенсорні датчики кроку, які спортсмени мають в наявності під 

час змагання, за умови, що ці прилади не можна використовувати для зв'язку 

з іншими особами. 

(e) Перегляд спортсменами, виступаючими в змаганнях в Технічних 

видах, зображень попередніх спроб (спроби), записаних від їх імені особами, 

які не знаходилися в зоні змагання (див. Примітка до Правила 144.1). 

Апаратура для перегляду зображень або зображення, зняті за допомогою цієї 

апаратури, не повинні проноситися у зону змагання. 

 

ПРАВИЛО 145 

Дискваліфікація 

Якщо спортсмен дискваліфікований в якомусь виді із-за порушення будь 

якого Правил в офіційних протоколах повинне бути зроблене посилання на 

Правило яке він порушив.  

1. Якщо спортсмен дискваліфікований в якомусь виді із-за порушення 

Технічних Правил (за виключенням Правил 125,5 або 162,5), будь який 

результат, показаний до цього моменту у тому самому колі цього виду, не 
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зараховується.  Проте результати, показані в попередньому відбірковому колі 

цього виду, зараховуються. Дискваліфікація за порушення Технічних Правил 

не повинна усувати спортсмена від участі в будь-якому подальшому виді 

даних змагань.  

2. Якщо спортсмен дискваліфікований за неспортивну або непристойну 

поведінку, це повинно бути відображено в протоколі з вказівкою причини 

цієї дискваліфікації. Якщо спортсмен отримує друге попередження у 

відповідності з Правилом 125.5 за неспортивну або непристойну поведінку у 

якомусь виді, або відповідно до Правила 162.5, то він повинен бути 

дискваліфікований саме в цьому виді. Якщо друге попередження 

відбувається під час іншого виду, то він повинен бути дискваліфікований 

тільки у цьому (другому) виді. 

 Будь-який результат, показаний до цього часу в цьому ж колі, не буде 

зарахований.  

Проте результати, показані в попередньому відбірковому колі цього 

виду, інших попередніх видах або в попередніх окремих видах багатоборства 

зараховуються. Дискваліфікований за непристойну або неспортивну 

поведінку або відповідно Правила 162.5 спортсмен повинен бути 

відчужений Рефері від участі в будь-якому іншому виді даних змагань, 

враховуючи окремі види багатоборства або види в яких він приймає участь 

одночасно, і естафети. Якщо порушення вважається серйозним, Директор 

змагання повинен доповісти про це у відповідний керівний орган для 

розгляду можливості застосування подальших дисциплінарних санкцій. 

 

ПРАВИЛО 146 

Протести і апеляції  

1. Протести щодо допуску спортсмена до участі в змаганнях повинні 

подаватися Технічному делегатові(s) (делегатам) до початку змагань. 

Повинне бути право подавати апеляцію в Апеляційне жюрі на рішення 

Технічного делегата. Якщо питання не може бути задовільно дозволене до 

початку змагань, то спортсменові дозволяється брати участь в змаганні «в 

стані протесту», не дивлячись на поданий протест, і питання передається на 

розгляд Ради або відповідного органу.  

2. Протести щодо проведення змагань або показаного результату 

повинні подаватися протягом 30 хвилин після офіційного оголошення 

результату. 

Організаційний комітет змагання відповідає за те, щоб фіксувався час 

оголошення всіх результатів. 

3. Будь-який протест в першій інстанції повинен бути усно заявлений 

Рефері або самим спортсменом, або якоюсь особою, що діє від імені 

спортсмена або офіційним представником команди.  Така особа або команда 

може заявити протест тільки, якщо вони змагаються в одному колі змагання, 

до якого відноситься протест (або подальша апеляція), або беруть участь в 

змаганні, в якому проводиться командний залік по очках. Щоб ухвалити 

справедливе рішення, Рефері повинен розглянути всі обставини, які він 
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вважає необхідними, включаючи вивчення плівки фотофінішу або 

офіційного відеозапису. Рефері може сам ухвалити рішення по поданому 

протесту або передати його на розгляд Апеляційного жюрі. Якщо Рефері 

відхиляє протест, залишається можливість подати апеляцію в жюрі. Якщо 

подаючий протест не може безпосередньо зв'язатися з Рефері, то протест 

може бути переданий Рефері через Технічний інформаційний центр. 

4. У бігових видах:  

(а) якщо спортсмен заявив негайно усний протест у відношенні нібито 

фальстарту, що мав місце, Рефері із бігових видів може, якщо сумнівається, 

на свій розсуд, дозволити спортсменові виступати «в стані протесту» для 

того, щоб захистити права всіх спортсменів, яких цей протест стосується. 

Змагання «в стані протесту» не вирішується, коли фальстарт підтверджується 

затвердженою ІААФ інформаційною апаратурою для контролю за 

фальстартом, якщо тільки по якійсь причині Рефері не порахує, що 

інформація, представлена апаратурою, є неточною. 

(b) проте протест може бути заснований на помилці стартера, що не 

оголосив фальстарт або, у відповідність з Правилом 162.5, що не перервав 

старт.  

Протест може бути поданий тільки спортсменом, який закінчив 

змагання, або від його імені. 

 Якщо використовується затверджена ІААФ апаратура для контролю за 

фальстартом, протест може бути зарахований на помилці стартера про 

оголошення фальстарту.. Якщо протест задоволений, будь-який спортсмен, 

який зробив фальстарт і який повинен був бути дискваліфікований, або чия 

поведінка привела до переривання старту  відповідно до Правила 162.5, 

162.6, 162.7 або 200.8(с) буде попереджений або дискваліфікований. 

Незалежно від того, чи може бути оголошене попередження чи 

дискваліфікація чи ні. Рефері повинен мати право оголосити змагання що не 

відбулися і провести змагання знову, якщо, по його думці, цього вимагає 

справедливість. 

Примітка: Право на протест і апеляцію відповідно до Правила 146.4(b) 

повинно застосовуватися незалежно від того, чи використовувалася 

інформаційна апаратура для визначення фальстарту чи ні.  

5. У технічних видах, якщо спортсмен заявляє негайний усний протест 

проти не зарахованої спроби, Рефері на виді може, на свій розсуд, зажадати, 

щоб результат, показаний в цій спробі, був зміряний і зафіксований, щоб 

захистити права всіх спортсменів, яких цей протест стосується . 

Якщо опротестована спроба є: 

(а) одна з трьох перших спроб в технічних видах, окрім стрибка у висоту 

і стрибка з жердиною, і в змаганні бере участь більше 8 спортсменів, 

причому даний спортсмен потрапить у фінал (завершальні три спроби), 

тільки якщо протест або подальша апеляція буде задоволений, 

(b) у стрибку у висоту і в стрибку з жердиною спортсмен зміг би 

змагатися на наступній висоті, тільки якщо протест або подальша апеляція 

буде задоволена Рефері, якщо він сумнівається, може дозволити 
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спортсменові продовжити змагатися у фінальному колі «в стані протесту», 

щоб захистити права всіх спортсменів, яких цей протест стосується. 

6.Опротестований результат і решта всіх результатів, показаних 

спортсменом при змаганні «в стані протесту», стануть офіційними, тільки 

якщо подальше рішення Рефері з даного питання або апеляція в жюрі буде 

задоволена. 

7. Звернення до апеляційного журі має бути зроблено протягом 30 

хвилин: 

(а) офіційного оголошення зміненого результату про дії, що виникають у 

зв'язку з рішенням Рефері; або 

(б) рекомендації приділяється тим, хто робить протест, у випадку якщо 

результат виду не змінюється.  

Заява повинна бути в письмовій формі, підписана спортсменом, або 

діючою особою від його імені, або офіційним представником команди. 

До апеляції додається депозит у розмірі 100 доларів США або еквівалент 

цієї суми, який не повертається, якщо протест не задоволений. Цей 

спортсмен або команда можуть подати апеляцію тільки, якщо вони 

змагаються в одному і тому ж колі змагання, до якого відноситься протест 

(або беруть участь у змаганні, в якому проводиться командний залік по 

очках). 

Примітка: Рефері виду, в якому був поданий протест, повинен, після 

ухвалення рішення по протесту, негайно проінформувати СТІС про час 

ухвалення рішення. Якщо Рефері не зміг усно надати дану інформацію 

зацікавленим командам/спортсменам, то офіційним вважатиметься час 

появи рішення по протесту на інформаційному стенді TIC. 

Примітка: За відсутності Апеляційного жюрі або Технічного делегата 

рішення Рефері є остаточним. 

8. Апеляційне журі має проконсультуватися з усіма відповідними 

особами. Якщо у Апеляційного журі є сумніви по поводу прийняття рішення, 

то  інші наявні докази повинні бути розглянуті. Якщо такі докази, в тому 

числі будь-які доступні відео-докази, не є переконливими, рішення Рефері 

або Старшого суді з спортивної ходьби буде остаточним.  

9. Апеляційне Жюрі може переглядати своє рішення при отриманні 

нових переконливих доказів, за умови, що нове рішення ще може бути 

застосовано.  

Зазвичай такий перегляд можливий тільки до церемонії нагородження в 

даному виді, якщо тільки відповідний керівний орган не визначив інші 

обґрунтовані обставини. 

10. Про вирішення питань, не обумовлених даними Правилами, голова 

Апеляційного жюрі негайно доповідає Генеральному секретареві ІААФ. 

11. Рішення Апеляційного жюрі (а у відсутність Апеляційного жюрі або 

якщо апеляція не була подана, то рішення Рефері) є остаточним і не підлягає 

подальшому оскарженню ні в одній інстанції, включаючи Арбітражний 

спортивний суд. 
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ПРАВИЛО 147 

Змішані змагання 

На всіх змаганнях, що повністю проводяться на стадіоні, не 

допускаються змішані змагання між чоловіками  і жінками. 

Проте змішані змагання на стадіоні в технічних видах і в бігових видах 

на дистанції 5000м і більше дозволяються на всіх змаганнях, за винятком 

перерахованих в Правилі 1.1 (a-h). У випадку, якщо змагання проводяться за 

Правилами 1.1(а), (i,j), такі змішані змагання дозволені в окремих видах, 

якщо є спеціальний дозвіл відповідного континентального органу.  

Примітка(і) якщо змішані змагання проводяться в технічних видах 

потрібно використовувати різні протоколи для оголошення результатів, і 

результати оголошуються окремо для кожної статі. У випадку проведення 

бігових видів, в підсумковому протоколі необхідно вказати тать кожного 

учасника. 

Примітка (іі): Змішані Змагання з легкої атлетики допускаються за 

цим Правилом і повинні проводитися тільки там, де недостатньо 

спортсменів з обох статей, недостатньо для проведення окремого забігу за 

правилами змагань.. 

Примітка (ііі): Змішані Змагання з легкої атлетики не повинні, в будь-

якому випадку, проводитися таким чином, щоб спортсмени в бігових видах 

ставали пейсмекерами, або користувалися іншою допомогою. 

 

ПРАВИЛО 148 

Вимірювання 

На змаганнях з легкої атлетики, що проводяться відповідно до Правила 

1.1 (а), (b), (c), (f) всі вимірювання проводяться каліброваною 

сертифікованою сталевою рулеткою, планкою або приладом, оснащеним 

вимірювальним пристроєм. Сталева рулетка, планка або вимірювальний 

прилад повинні бути сертифіковані ІААФ, і точність вимірювальної 

апаратури, використовуваної в ході змагання, повинна бути підтверджена 

відповідною організацією, акредитованою національним органом мір і ваги, 

щоб всі вимірювання могли бути звірені з національними і міжнародними 

вимірювальними стандартами. На інших змаганнях, але не тих, які 

проводяться відповідно до Правила 1.1(а), (b), (с), (f),  можуть бути також 

використані рулетки з фібро волокна.  

Примітка: Щодо визнання рекордів див. Правило 260.17 (а). 

 

ПРАВИЛО 149 

Дійсність результатів 

1. Жоден результат, показаний спортсменом, не вважається дійсним, 

якщо він не був виконаний в ході офіційного змагання, організованого 

відповідно до Правил ІААФ. 

2. Результати, показані за межами традиційних легкоатлетичних 

стадіонів в тих видах, які зазвичай проводяться на стадіоні (наприклад, на 

міських площах, інших спортивних спорудах, пляжах і тому подібне), будуть 
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дійсні і визнані якщо вони проводяться на стадіоні, і показані у відповідності 

зі всіма нижче вказаними умовами: 

(а) відповідний керівний орган видав дозвіл на проведення цього 

змагання відповідно до Правил 1- 3; і має дозвіл на заходи; 

(b) призначена бригада кваліфікованих національних технічних 

офіційних осіб для суддівства змагання; 

(с) там, де це доречно, використовуються устаткування і снаряди 

відповідно до Правил; і 

(d) змагання проводиться в такому місці або на такій спортивній споруді 

яка має офіційний сертифікат відповідно до Правила 135 на підставі 

вимірювань, проведених в день змагання. 

Примітка: Стандартні форми, що діють, потрібні для звіту про 

відповідності місця проведення змагання або спортивної споруди можна 

отримати в офісі ІААФ або скачати з вебсайту ІААФ.  

 

ПРАВИЛО 150 

Відеозапис 

На змаганнях, що проводяться відповідно до Правила 1.1(а,b,с) і, якщо 

це можливо, то і на інших змаганнях, необхідно вести офіційний відео запис 

змагань у відповідності з вимогами Технічних делегатів. Даний  відеозапис 

використовувати як допоміжний документ який підтверджує точність 

результатів і випадки порушення Правил. 

 

ПРАВИЛО 151 

Залік/підрахунок очок 

 У матчах, де результат визначається по очках, система заліку повинна 

бути узгоджена всіма федераціями, що беруть участь в матчі держави або 

команди, до його початку, якщо інше не вказано у відповідних 

регламентах змагань.  

 

Розділ ІІІ 

 

БІГОВІ ВИДИ 

 

Правила 163.2, 163.6 (за винятком положень, що стосуються Правил 

230.12 і 240.9), 164.2 і 165 також застосовуються до Розділів VII, VIII і IX. 

 

ПРАВИЛО 160 

Вимірювання доріжки 

1. Довжина стандартної бігової доріжки складає 400м. Доріжка 

складається з двох паралельних прямих і двох поворотів, радіуси яких рівні.  

Якщо доріжка не трав'яна, її внутрішня частина повинна бути 

обгороджена брівкою з якогось придатного матеріалу розміром приблизно 

50мм у висоту і не меншого 65мм і від 50мм до 250мм завширшки. 
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Якщо відрізок брівки повинен бути тимчасово знятий для проведення 

технічних дисциплін, його місце фарбується білою лінією шириною 50мм і 

пластмасовими конусами або прапорцями з мінімальною висотою 20см, 

розташованими на білій лінії так, щоб край основи конуса або флагштока 

співпадав з краєм білої лінії, найближчої до доріжки. Вони повинні бути 

розставленими з інтервалами, що не перевищують 4м один від одного. Це 

також стосується до відрізка доріжки для бігу з перешкодами, коли 

спортсмени віддаляються від основної доріжки, щоб подолати яму з водою. 

Для трав'яної доріжки без брівки внутрішній край повинен бути позначений 

лініями шириною 50мм. Там також повинні бути поставлені прапорці на 

відстані 4м один від одного. Прапорці повинні бути розташовані на лінії так, 

щоб запобігти бігу спортсмена по лінії, і  розставлені під кутом 60 градусів 

до землі. Для цієї мети найбільш придатні прапорці розміром приблизно 25см 

х 20см, закріплені на флагштоку, що має довжину 45 см. Це також 

застосовано до відрізка доріжки для бігу з перешкодами, коли спортсмени 

віддаляються від основної доріжки, щоб подолати яму з водою, а також коли 

спортсмени біжать по зовнішнім доріжкам на віражі, у разі старту відповідно 

до Правила 162.10, причому в останньому випадку конуси повинні бути 

розставлені уподовж всього повороту і, по можливості, до початку прямої з 

інтервалами, що не перевищують 10м. 

2. Вимірювання повинні проводитися на відстані 30см від брівки, або, 

якщо немає брівки, то в 20см від лінії, що позначає внутрішню частину 

доріжки. 

3. Дистанція для бігу вимірюється від краю лінії старту, дальньої від 

фінішу, до краю лінії фінішу, ближньої до старту. 

4. На всіх змаганнях на дистанції до 400м включно кожен учасник 

повинен бігти по своїй доріжці шириною 1.22 ± 0.01 м, позначеною білою 

лінією шириною 50мм (Див. малюнок 1). Всі доріжки повинні бути 

однакової ширини. Внутрішня доріжка повинна вимірюватися відповідно до 

положень   Правила 160.2, а решта доріжок – на відстані 20см від зовнішніх 

країв ліній. 

Примітка (i): На всіх стадіонах, побудованих до 1 січня 2004 року, 

ширина доріжки для всіх таких змагань повинна бути не більше 1.25 м. 

5. На міжнародних змаганнях, що проводяться відповідно до Правила 

1.1 (а), (b), (c), (f) повинне бути мінімум вісім окремих доріжок. 

6. Загальний максимальний бічний ухил доріжки не повинен 

перевищувати 1:100, (1%), якщо не існує особливих обставин, за якими 

ІААФ зробить виключення, і в цілому загальний ухил у напрямі бігу — 

1:1000(0,1%). 

Примітка (i):  Рекомендується, щоб на знов споруджуваних  

доріжках бічний ухил був направлений у бік внутрішньої доріжки. 

7. Повна технічна інформація про конструкцію доріжки, її 

розташування, розмітці міститься в Керівництві ІААФ «Легкоатлетичні 

споруди». Це Правило об'єднує основні принципи, яких потрібно 

дотримуватись. 
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ПРАВИЛО 161 

Стартові колодки 

1. Стартові колодки використовуються для всіх змагань на дистанціях до 

400м включно (зокрема — на першому етапі естафети 4 х 200м і 

комбінованої естафети і 4 х 400м) і не використовуються на інших 

дистанціях. Коли стартові колодки встановлені на доріжці, ніяка їх частина 

не повинна заходити на лінію старту або на іншу доріжку. 

Стартові колодки повинні відповідати наступним загальним вимогам: 

(а) бути жорсткими по своїй конструкції і не давати явної переваги 

якому-небудь спортсменові; 

(b)  бути зафіксованими на доріжці певною кількістю шпильок так, 

щоб, по можливості, не ушкоджувати доріжку. Стартові колодки повинні 

швидко і легко забиратися. Кількість, товщина і довжина шпильок залежать 

від конструкції доріжки. Під час старту система кріплення колодок повинна 

робити їх нерухомими під час старту; 

(c)  якщо спортсмен використовує свої стартові колодки, вони 

повинні відповідати Правилам, викладеним в параграфах 161.1(а) і (b), 

вказаним вище. Вони можуть мати будь-яку конструкцію і оформлення за 

умови, що  не заважають іншим спортсменам; 

(d)  якщо стартові колодки надаються Оргкомітетом, вони повинні 

відповідати наступним вимогам: 

♦ Стартові колодки складаються з двох пластин, на яких спортсмен 

фіксує ноги в передстартовій позиції. Пластини кріпляться на жорсткій 

рамці, яка жодним чином не заважає спортсменові вибігати з колодок. 

Пластини повинні бути встановлені під нахилом, щоб відповідати стартовій 

позиції спортсмена, і можуть бути плоскими або злегка увігнутими. 

Поверхня пластин повинна мати пористе покриття, щоб шипи могли 

безперешкодно входити в них, використовуючи прорізи, що вбирають в себе 

виступаючі частини шипів. Ця поверхня повинна бути покрита відповідним 

матеріалом, що дозволяє використовувати взуття з шипами. 

♦ Кріплення колодок на жорсткій рамці повинне регулюватися, але під 

час старту колодки повинні бути нерухомі. У будь-якому випадку пластини 

можна переміщати вперед і назад по відношенню один до одного. Спортсмен 

повинен мати можливість легко і швидко здійснювати регулювання 

положення пластин за допомогою затисків або спеціального механізму 

кріплення. 

2. На змаганнях, що проводяться відповідно до Правила 1.1 (а), (b), (c), 

(f) і для затвердження будь-якого результату як світовий рекорд то згідно 

Правил 261 або 263, стартові колодки під'єднуються до затвердженої ІААФ 

інформаційній системі старту, контролюючої фальстарт. Стартер і/або 

призначений суддя, що відповідає за повернення спортсменів, повинні 

носити навушники, щоб чітко чути акустичний сигнал, що подається 

приладом, що фіксує фальстарт (наприклад, якщо час реакції складає менше 

100/1000 секунди). Як тільки стартер і/або суддя, що відповідає за 

повернення спортсменів, чує акустичний сигнал після зробленого пострілу 
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або включення стартового пристрою, проводиться повернення спортсменів. 

В цьому випадку стартер повинен негайно перевірити час реакції на приладі, 

контролюючому фальстарт, для того, щоб визначити, хто із спортсменів 

зробив фальстарт. Ця система настійно рекомендується для всіх інших 

змагань. 

Примітка: Крім того, може використовуватися автоматична система 

повернення, описана в цих Правилах.  

3. На змаганнях, що проводяться відповідно до Правила 1.1 (а), (b), (c), 

(d),(e),(f) спортсмени повинні використовувати стартові колодки, що 

надаються Оргкомітетом змагань. На інших змаганнях, що проводяться на 

доріжці з синтетичним покриттям, Оргкомітет може наполягати, щоб 

використовувалися колодки, тільки ним надані. 

 

ПРАВИЛО 162 

Старт 

1. Старт  повинен бути позначений білою лінією шириною 50мм. На всіх 

дистанціях, коли змагання проводяться не по окремих доріжках, лінія старту 

повинна бути дугоподібною, щоб всі бігуни стартували на однаковій відстані 

від фінішу.  

Доріжки на всіх дистанціях повинні бути пронумеровані зліва направо, у 

напрямі бігу.  

 Всі змагання починаються з пострілу стартера або затвердженого 

стартового пристрою після того, як стартер переконався, що всі учасники 

зайняли правильне стартове положення і не рухаються.  

Примітка (i): якщо змагання починається за межами стадіону, лінія 

старту може бути шириною до 0.30м і будь-якого кольору. яскраво 

контрастного по відношенню до поверхні зони старту. 

Примітка (ii) лінія старту на дистанції 1500 м і будь-яка інша 

дугоподібна лінія старту може бути продовжена від зовнішньої доріжки 

по віражу до крайньої (останньої) синтетичної доріжки.  

2. На всіх міжнародних змаганнях, за винятком відмічених нижче, 

стартер вимовляє наступні команди на своїй мові, або англійською, чи 

французькою  

(а) На змаганнях по бігу до 400м включно (включаючи і естафетний біг 

4 х 200м, 4 х 400м і комбіновану естафету, описану в Правилі 170.1): стартер 

дає наступні команди: «На старт!» і «Увага!». Коли всі спортсмени 

відреагували на команду «Увага!», зайнявши відповідне положення, 

робиться постріл стартового пістолета або включається стартовий пристрій. 

Спортсмен не повинен торкатися руками або ногами лінії старту або землі за 

нею під час команди «На старт». 

 (b) На дистанціях понад 400м ( за виключенням естафет 4х200, 4х400 та 

комбінована) всі старти повинні виконуватися з положення стоячи. Після 

команди «На старт» спортсмен повинен підійти до лінії старту і зайняти 

стартову позицію позаду лінії старту (повністю по своїй виділеній доріжці на 

змаганнях, якщо проводяться по окремих доріжках). Спортсмен не повинен 
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доторкатися до поверхні однією або обома руками після того, як він зайняв 

свою стартову позицію. Як тільки стартер буде задоволений тим, що 

спортсмени зайняли правильну стартову позицію і не рухаються, повинен 

бути зроблений постріл з пістолета. 

Примітка: На змаганнях, що проводяться відповідно до Правила 1.1 (а) 

і (b), (c), (e), (i),  команди стартера повинні даватися тільки англійською 

мовою. 

Якщо з якоїсь причини стартер не задоволений ступенем готовності 

учасників до старту після того, як всі спортсмени зайняли свої місця, він 

повинен зажадати, щоб вони зійшли з своїх позицій, і помічники стартера  

знову запросили їх на лінію старту. 

3. На всіх змаганнях до 400м включно (зокрема — на першому етапі 

естафет 4 х 200м і 4 х 400м та комбінованої естафети) застосування низького 

старту і стартових колодок обов'язкове. Після команди «На старт!» 

спортсмен повинен підійти до лінії старту і зайняти позицію за лінією суворо 

на своїй доріжці. Спортсмен не повинен доторкатися руками чи ногами лінії 

старту. Обидві руки і хоч би одне коліно повинні торкатися землі, а обидві 

ноги — зафіксовані в стартових колодках. Після команди «Увага!» спортсмен 

повинен негайно піднятися і зафіксувати остаточну позицію, зберігаючи при 

цьому опору руками об доріжку і контакт ніг із стартовими колодками. 

Якщо стартер задоволений тим, що спортсмени зайняли нерухому 

позицію при команді «Увага», повинен бути зроблений постріл з пістолета.  

4. На змаганнях на дистанціях понад 400 м (за винятком 4x200м, 

комбінованої естафети і 4x400м), всі старти повинні виконуватися з 

положення стоячи. Після команди «На старт» спортсмен повинен підійти до 

лінії старту і зайняти стартову позицію позаду лінії старту (повністю по своїй 

виділеній доріжці на змаганнях, що проводяться по окремих доріжках). 

Спортсмен не повинен доторкатися до поверхні однією або обома руками 

після того, як він зайняв свою стартову позицію і не повинен торкатися лінії 

старту чи зони за нею руками чи/або ногами. Як тільки стартер буде 

задоволений тим, що спортсмени зайняли правильну стартову позицію і не 

рухаються, повинен бути зроблений постріл з пістолета. 

5. Під час команд «На старт!» і «Увага!» спортсмени негайно повинні 

зайняти відповідну позицію і зафіксувати її. Якщо з якихось причин стартер 

не задоволений готовністю на початок старту після того, як спортсмени 

зайняли свої позиції, він повинен зажадати, щоб всі спортсмени зійшли зі 

своїх позицій, і щоб помічники стартера вишикували їх знову (див. Правило 

130) 

Якщо спортсмен, на думку стартера: 

 (а) після команди «На старт!» або «Увага», але до стартового пострілу 

перериває старт, наприклад, піднявши руку і/або піднявшись з низького 

старту без поважної причини (вагомість причини оцінюється відповідним 

Рефері); або 

  (b) не виконує команду «На старт!» або «Увага» як це передбачено 

Правилами, або не фіксує відповідну стартову позицію за певний час; або 
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  (с) після команди «Увага» яким-небудь чином заважає іншим 

спортсменам у забігу через звук або інакше; 

Стартер повинен перервати старт. 

Рефері може зробити попередження спортсменові про негідну поведінку 

(або дискваліфікувати його, у разі повторного порушення Правил під час 

одних і тих же змагань) відповідно до Правила 125.5 і 145.2. В цьому випадку 

або коли зовнішні причини викликали переривання старту, або Рефері не 

згоден з вирішенням Стартера, всім спортсменам повинна бути показана 

зелена картка означаючи, що жоден із спортсменів не зробив фальстарт.  

Фальстарт 

6. Після того, як спортсмен зайняв остаточну позицію перед стартом, він 

не повинен починати стартовий рух до пострілу пістолета або затвердженого 

стартового пристрою. Якщо, на думку стартера або суддів, що відповідають 

за повернення спортсменів, він зробив це раніше, оголошується фальстарт. 

Якщо використовується  затверджена  ІААФ інформаційна система 

старту, Стартер та/або призначений за повернення спортсменів, повинен 

носити навушники,  щоб чітко чути акустичний сигнал, випромінюваний, 

коли система вказує на можливий фальстарт (тобто коли час реакції складає 

менше ніж 0,100 секунди). Як тільки Стартер і/або призначений за 

повернення чує звуковий сигнал після пострілу пістолета, та забіг повинен 

бути негайно повернений, і Стартер повинен негайно перевірити час реакції, і 

вивчити будь-яку іншу наявну інформацію інформаційної системи старту, 

щоб переконатися, який спортсмен (спортсмени) зробили фальстарт, якщо 

встановлено фальстарт. 

Також оголошується фальстарт, якщо, на думку стартера: 

Примітка (і): Будь-який рух спортсменом, який не включає і не 

приводить до руху / ноги спортсмена втрати контакту з колодками(s), або 

руки спортсмена втратили контакт з землею, не повинно вважатися 

початком його бігу. Такі випадки бувають, якщо це доречно, і підлягають 

дисциплінарному попередженню або дискваліфікації. 

Примітка (іі): Як спортсмени, що починають біг в положенні стоячи 

більш схильні до надмірного балансу, якщо такий рух вважається 

випадковим, початок слід розглядати як "нестійким". Якщо спортсмена 

штовхнули на лінію старту, перед початком змагань, він не повинен бути 

порушником. Будь-який спортсмен в результаті такого втручання може 

бути предметом дисциплінарного стягнення або дискваліфікації. 

Примітка (ііі): На практиці, коли один або більше спортсменів зробили 

фальстарт, вони провокують інших спортсменів до того щоб також 

зробити фальстарт і суворо кажучи любий учасник, який так поступає, 

робить фальстарт. Стартер повинен попередити або дискваліфікувати 

тільки такого спортсмена або спортсменів, які, на його думку, були 

порушниками фальстарту. Це може призвести до більш ніж одного 

Спортсмена якого попереджають або дискваліфіковують. Якщо фальстарт 

виконаний не через помилку будь-якого спортсмена, ніяких попереджень не 

буде показано, і зелена карта повинна бути Показана, всім спортсменам.  
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Примітка (iv): Коли ІААФ затвердив Початок інформаційної системи в 

роботі, докази цього обладнання, як правило, стали прийнятними і 

переконливими для прийняття рішень Стартером. 

7. За винятком змагань в багатоборстві, будь-який спортсмен, що 

допустив фальстарт, дискваліфікується Стартером. 

У змаганнях по багатоборству спортсмен (спортсмени), який зробив 

фальстарт, отримує попередження. У кожному забігу дозволений тільки один 

фальстарт без дискваліфікації спортсмена, що його зробив. Будь-який 

спортсмен /спортсмени/ який допустив подальші фальстарти, 

відстороняється від участі в змаганні (дискваліфікується) (див. Правило 

200.8(с)).  

8. У разі фальстарту помічники стартера діють таким чином: 

ЗА ВИНЯТКОМ змагань в багатоборстві, спортсмен, що зробив фальстарт, 

повинен бути дискваліфікований, і червоно-чорна (розфарбована по 

діагоналі) картка пред’явлена спортсменові і розміщується на відповідній 

тумбі з позначенням номера доріжки.  

У багатоборстві, випадку першого фальстарту в забігу, спортсмен 

(спортсмени), який зробив фальстарт, отримує попередження, і жовто-чорна 

(розфарбована по діагоналі) картка пред’явлена перед ним і розміщується на 

тумбі з вказівкою номера доріжки ( доріжок). В той же час решта всіх 

спортсменів, що беруть участь в цьому забігу, отримує попередження 

шляхом показу жовто-чорної картки (розфарбованої по діагоналі) всім 

учасникам забігу для того, щоб нагадати їм, що будь-який, хто зробить 

наступний фальстарт/фальстарти, буде дискваліфікований. У разі подальших 

фальстартів спортсмени, що зробили їх повинні бути дискваліфіковані і 

червоно-чорна картка розміщується на відповідній тумбі з позначенням 

номера доріжки і пред'являється відповідному спортсмену/спортсменам. 

Така система попередження (показ картки учасникові, що зробив 

фальстарт) повинна застосовуватися у випадку, якщо не використовуються 

тумби з позначенням доріжок. 

9. Якщо стартер або суддя, що відповідає за повернення спортсменів, 

вважає, що старт був виконаний з порушенням Правил, він повинен 

повернути спортсменів, зробивши постріл з пістолета. 

1000м, 2000м, 3000м, 5000м і 10000 м 

10. Якщо в змаганні бере участь більше 12 спортсменів, їх можна 

розділити на дві групи, включивши в одну приблизно 65% учасників, які 

стартують від звичайної дугоподібної лінії старту, а друга група стартує від 

додаткової дугоподібної лінії старту, проведеної поперек зовнішньої частини 

половини доріжок. Інша група повинна пробігти до кінця першого повороту 

по зовнішній половині доріжки позначеною конусами або прапорами як 

описано в Правилі 160.1. 

Окрема дугоподібна лінія старту повинна бути розмічена так, щоб всі 

учасники пробігли однакову дистанцію.  

Лінія виходу з повороту (віражу) на дистанції 800м, описана в Правилі 

163.5, показує, де спортсмени, що біжать в другій групі на дистанціях 2000м і 
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10000м, можуть приєднатися до бігунів, що стартують із звичайної лінії 

старту.  

При стартах групами на дистанціях 1000м, 3000м і 5000м на доріжці 

повинна бути зроблена відмітка при виході на фінішну пряму, що показує 

спортсменам, що стартують в другій групі, де вони можуть приєднатися до 

спортсменів, що стартують із звичайної лінії старту. Ця відмітка може мати 

розмір 50мм х 50мм і розташовуватися на лінії між четвертою і п'ятою 

доріжками (у випадку, якщо доріжок всього шість, то це третя і четверта 

доріжки), на якій конуси або прапорці розташовують до тих пір, поки групи 

не з'єднаються. 

 

ПРАВИЛО 163 

Біг по дистанції 

1. В бігових видах, що включають, в крайньому разі, один поворот 

(віраж), напрям бігу і спортивної ходьби по колу повинен бути лівобічним. 

Доріжки повинні бути пронумеровані зліва направо, починаючи з першої 

доріжки. 

Перешкоди на доріжці 

2. Якщо спортсмена штовхнули або перешкодили під час змагання, 

тобто перешкоджали покращенню його результату, то: 

(а) якщо поштовх або перешкоду визнали ненавмисним, або він не був 

викликаний діями спортсмена, то Рефері може зажадати повторити змагання 

або дозволити постраждалому спортсменові (або його команді) виступити в 

наступному колі змагання, якщо він вважає, що спортсмен (або його 

команда) серйозно постраждали від цих дій; 

(b) Якщо Рефері вважає, що спортсмен винен в тому, що він штовхнув 

або перешкодив іншому спортсменові, цей спортсмен (або його команда) 

повинні бути усунені від цього змагання. Рефері, якщо він вважає, що 

спортсмен (або його команда) серйозно постраждали, може зажадати 

повторити змагання без участі дискваліфікованого спортсмена (або його 

команди), або дозволити будь-якому постраждалому спортсменові (або 

команді), без участі дискваліфікованого спортсмена або команди, виступати 

в подальшому колі змагання. 

У обох випадках, коли застосовується Правило 163.2(a) і (b), цей 

спортсмен (або команда) зазвичай повинні чесно завершити змагання. 

Біг по окремих доріжках 

3. (a) У всьому бігу по окремих доріжках, кожен атлет повинен 

триматися в межах його доріжки від початку до кінця. На  це потрібно також 

звертати увагу під час часткового біг по окремих доріжках. 

(b) По частковому бігу по своїх доріжках (або будь-яка частина змагань) 

по своїх доріжках, атлет біжить на повороті, на зовнішній половині доріжки, 

відносно Правила 162.10, або на будь-якій частині повороту дистанції бігу з 

бар’єрами для подолання бар’єру з водою, не повинен ступати або бігти 

усередині бордюр або лінії, що відзначає відповідну межу (внутрішня 
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частина доріжки, зовнішня половина доріжки, або будь-якої частини 

повороту дистанції бігу для подолання бар’єру з водою бігу з перешкодами). 

Крім того, як заявлено в Правилі 163.4, якщо Рефері задоволений, на 

повідомленні Судді або Посередника або інакше, що атлет порушив це 

Правило, він повинен бути дискваліфікований. У всіх бігових видах, які 

проводяться по окремих доріжках, кожен учасник повинен від старту до 

фінішу дотримуватися своєї доріжки. Це також відноситься до будь-якого 

етапу естафети, що проводиться по окремих доріжках.  

(с) Спортсмен буде дискваліфікований в тому випадку, якщо суддя 

подає звіт Рефері про те, що даний спортсмен біг не по своїй доріжці. 

Виняток становлять ситуації, описані в параграфі 163.4. 

Спортсмен не повинен бути дискваліфікований 

4. (а) Якщо спортсмена штовхає суперник, примушуючи його бігти не по 

своїй доріжці, і якщо при цьому спортсмен не отримав ніякої реальної 

переваги, то він не буде дискваліфікований. 

У всіх бігових видах, які проводяться по окремих доріжках, кожен 

учасник повинен від старту до фінішу дотримуватися своєї доріжки. Це 

правило також застосовується, якщо спортсмени долають тільки частину 

дистанції по своїх доріжках.   

Спортсмен не повинен бути дискваліфікований: 

(b)  біжить на фінішній прямій не по своїй доріжці і не отримує при 

цьому ніякої матеріальної переваги наступає або біжить по повороту за 

межами зовнішньої лінії своєї доріжки, не отримуючи при цьому 

матеріальної переваги і не заважаючи іншому учасникові, він також не буде 

дискваліфікований. 

Примітка: матеріальну перевагу включає поліпшення своєї позиції будь-

якими засобами, включаючи вихід з «коробочки» в ході змагання, наступаючи 

або пробігаючи по внутрішньому краю доріжки.  

5. На змаганнях, що проводяться відповідно до Правила 1 (а), (b), (c),(f) 

спортсмени на дистанції 800м біжать по своїх доріжках до тих пір, поки 

спортсмени не перетнули лінію виходу після першого повороту (віражу). 

Лінія переходу на загальну доріжку повинна бути позначена 

дугоподібною лінією шириною 50мм, проведеною через всі доріжки, крім 

першої і повинна бути позначена з кожного краю прапорцем заввишки не 

менше 1.50м, розташованим поза доріжкою в 30см від лінії найближчої 

доріжки. 

Щоб допомогти учасникові не пропустити лінію виходу з повороту 

(віражу), можуть бути встановлені маленькі піраміди або призми розміром 

50мм х 50мм і не більше 15см у висоту, бажано іншого кольору, ніж ця лінія і 

лінії окремих доріжок, на лініях доріжок безпосередньо перед перетином 

кожної окремої доріжки з лінією виходу з повороту (віражу). Якщо 

спортсмен порушує це  правило, він, або в разі естафети його команда, 

повинна бути дискваліфікована. 
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Примітка (i):На міжнародних матчах згідно з Правилом 1.1(d) або (h)), 

що беруть участь країни, можуть досягти угоди не використовувати 

окремі доріжки.  

Вихід з доріжки  

6. Спортсмен після самовільного виходу з доріжки не буде допущений 

до подальшого продовження змагання. В протоколі буде відмічено, що він не 

закінчив змагання. Якщо спортсмен спробує повторно продовжити участь у 

змаганні, він буде дискваліфікований, Рефері.   

Контрольні позначки 

7. За винятком випадків зазначених у правилі 170.4 в естафетах, що 

проводяться по окремих доріжках, учасникам не дозволяється залишати які-

небудь відмітки або ставити предмети, які можуть надати їм допомогу, на 

біговій доріжці або уздовж неї. 

Вимірювання швидкості вітру  

8. Всі прилади для вимірювання швидкості вітру повинні бути 

сертифіковані ІААФ, а точність використовуваного приладу повинна бути 

підтверджена відповідною організацією, акредитованою національним 

органом мір і ваги, щоб всі вимірювання можна було звірити з 

національними і міжнародними вимірювальними стандартами. 

9. На всіх міжнародних змаганнях, що проводяться відповідно до 

Правила 1.1 (а), - (f), повинні використовуватися ультразвукові прилади для 

вимірювання швидкості вітру.  

Механічний прилад для вимірювання швидкості вітру повинен мати 

відповідний захист, щоб понизити вплив бічного вітру. Якщо 

використовуються труби, то їх довжина з кожного боку вимірювального 

пристрою повинна бути, принаймні, удвічі більше діаметру труби.  

10. Рефері з бігу повинен переконатися, що Прилад для вимірювання 

швидкості вітру в бігових видах повинен бути розташований поряд з прямою, 

суміжною з першою доріжкою, на відстані 50м від лінії фінішу. Він повинен 

знаходитися на висоті 1.22м і на відстані не більше 2м від доріжки. 

11. Прилад для вимірювання швидкості вітру може включатися і 

вимикатися автоматично і/або пультом, а інформація - передаватися 

безпосередньо на комп'ютер змагань. 

12. Швидкість вітру вимірюється з моменту пострілу стартера або  

затвердженого стартового пристрою: 

дистанції Секунди 

100м   10 

100м з бар'єрами                      13 

110м з бар'єрами                      13 

На дистанції 200м швидкість вітру вимірюється протягом 10 секунд з 

моменту, коли лідер вибігає на фінішну пряму. 

13. Швидкість вітру вимірюється в метрах в секунду з округленням до 

наступної десятої частки метра в секунду в позитивному напрямі  (тобто 

швидкість + 2.03 метра в секунду фіксується як +2.1, а швидкість – 2.03метр 

в секунду — - 2.0м). Прилад для вимірювання швидкості вітру з цифровою 
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шкалою, з діленнями в десятих долях метрів в секунду, повинен відповідати 

цьому Правилу. 

Індикація проміжного часу 

14. Проміжний час і попередній час переможця можуть бути офіційно 

оголошені та/або показані. В іншому випадку, такі моменти не повинні 

повідомлятися спортсменам, суддями в зоні змагань без попереднього 

дозволу відповідного Рефері. Рефері може дати такий дозвіл тільки в тому 

випадку, якщо на стадіоні немає табло часу/бігучого рядка, і буде надано 

таку інформацію тільки тоді, коли всі спортсмени фінішували і в тих 

обставинах, коли такі данні будуть надані всім спортсменам в забігові. 

Спортсмени, які отримують проміжний час, які спілкувалися в 

порушення цього правила вважається отримали допомогу і 

користуються положеннями правила 144.2. 

Примітка: зону змагань, яка зазвичай також має фізичний бар'єр, 

визначений для цієї мети як в області, де влаштували змагання і яка має 

доступ тільки обмеженій частині спортсменів і персоналу, уповноваженими 

відповідно до відповідних Правил і Регламентам. 

Пункти напоїв / освіження  

15. (а) Вода і інші дозволені для вживання на змаганнях 5000м і більше 

види напоїв  повинні надаватися на місцях старту і фінішу всіх змагань якщо 

погода при тих чи інших умовах складна. 

(b) На всіх змаганнях, що проводяться на дистанціях від 10000м. 

включно, пункти напоїв/освіження харчування повинні бути організовані 

через певні проміжки на трасі з урахуванням погодних умов.  

Примітка: Якщо дозволяють організаційні і/або кліматичні умови, то 

можна також розташувати на трасі розсіювателі води/душ. 

(с) На всіх змаганнях на дистанції більше 10000м. пункти харчування 

повинні розташовуватися на кожному колі. Крім того, пункти 

напоїв/освіження, де надається тільки вода, розташовуються приблизно 

посередині між пунктами харчування або частіше, якщо цього вимагають 

погодні умови і повинні зберігатися під наглядом посадової особи (судді 

змагань), щоб напої не були змішані і підроблені. 
 

ПРАВИЛО 164 

Фініш 

1. Фініш повинен бути позначений білою лінією шириною 50мм. 

Примітка: у змаганнях, де фініш проводиться не на стадіоні лінія 

фінішу може бути шириною до 0,30м і будь-якого кольору, яскраво 

контрастного до поверхні зони фінішу. 
2 Місця спортсменів повинні визначатися в такому порядку, в якому 

тулуб (але не голова, шия, рука, нога, кисть або стопа) «доторкнувся» 

вертикальної площини, проведеної від ближнього краю лінії фінішу (як це 

указувалося вище).. 

3. На змаганнях, де дистанція повинна бути подолана за певний період 

часу, стартер повинен зробити постріл точно за одну хвилину до кінця 
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змагань, щоб попередити спортсменів і суддів про те, що змагання 

наближаються до кінця. Стартером керує старший хронометрист, і в певний 

момент після старту він повинен знову зробити постріл, щоб сповістити про 

закінчення змагання. У момент пострілу, що сигналізує про закінчення 

змагань, судді, спеціально призначені для цієї мети, повинні позначити місце, 

в якому кожен спортсмен востаннє доторкнувся до доріжки  перед тим, як 

прозвучав постріл, або у момент пострілу. Подолана до цього моменту 

дистанція фіксується з точністю до метра, попередній відмітці. За кожним 

учасником повинен бути закріплений до початку змагань,  принаймні, один 

суддя, який  повинен  провести точну відмітку подоланої дистанції. 

 

ПРАВИЛО 165 

Хронометраж і фотофініш 

1. Офіційними визнаються три альтернативні способи хронометражу: 

●     (а)    –   Ручний хронометраж; 

● (b) – Повністю автоматизований хронометраж з системою  

фотофінішу. 

● (c) – Хронометраж, що забезпечується транспондерною 

(радіоелектронною) системою для змагань, що проводяться тільки відповідно 

до Правил 230 (змагання, що проводяться частково поза стадіоном), 240, 250, 

251 і 252. 

2. У відповідності з правилом 165.1(а) і (b) відлік часу проводиться з 

моменту появи спалаху або диму після пострілу пістолета або затвердженого 

стартового пристрою до того моменту, як будь-яка частина тулуба 

спортсмена (але не голова, шия, рука, нога, кисть або стопа) торкнеться 

вертикальної площини, проведеної від ближнього до старту краю фінішної 

лінії.  

3. Фіксується час всіх спортсменів, що фінішують. Крім того, там, де це 

можливо, повинен фіксуватися час пробіжки кожного кола на дистанціях 

800м і більше, і час, показаний на кожні 1000м в змаганнях від 3000м і 

більше підлягають реєстрації.  

 Ручний хронометраж 

4. Хронометристи повинні розташовуватися уздовж лінії фінішу за 

межами доріжки, по можливості, на відстані 5м від крайньої доріжки. Щоб 

всі вони могли добре бачити лінію фінішу, їм повинна бути надана 

платформа з підвищенням. 

5. Хронометристи повинні використовувати або хронометри, або 

електронні секундоміри з цифровими показниками і ручним управлінням. (У 

Правилах ІААФ секундоміри і хронометри називаються «годинником».)  

6. Час і проміжні результати, відповідно до Правила 165.3, фіксується 

або достатньою кількістю додаткових хронометристів, або хронометристами, 

що використовують хронометри, здатні фіксувати результати декількох 

спортсменів або з допомогою транспондерів. 

7. Відлік часу проводиться з моменту появи спалаху або диму після 

пострілу пістолета або затвердженого стартового пристрою. 
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8. Три офіційні хронометристи (один з яких є Старшим хронометристом) 

і один або два додаткові хронометристи повинні фіксувати час переможця в 

кожному забігу та будь-які,з метою реєстрації нових рекордів (для змагань 

по багатоборству діє Правило 200.8 (b)).  

Час, зафіксований додатковими хронометристами, враховується тільки в 

тому випадку, якщо один або більше офіційних хронометристів не змогли 

зафіксувати правильний час. В цьому випадку додаткові хронометристи 

викликаються в тій послідовності, яка була визначена наперед, щоб у всіх 

забігах три хронометри фіксували офіційний час переможця. 

9. Кожен хронометрист повинен діяти незалежно, не показуючи свій 

«годинник», не обговорюючи час, зафіксований його хронометром, з іншими 

особами. Він повинен записати свій час на офіційній картці і, підписавши її, 

передати старшому хронометристові, який може перевірити правильність  

зафіксованого часу.  

10. На всіх змаганнях, що проводяться на доріжці, при ручному 

хронометражі час повинен читатися і фіксуватися: 

(а) для змагань, які проводяться на стадіоні з точністю до 0,1 секунди у 

бік збільшення, а саме – 10,11 фіксується як 10,2.  

(b) на змаганнях,  які проводяться частково або повністю поза стадіоном, 

час читається і фіксується до цілої секунди у бік збільшення, тобто в 

марафоні результат 2:09:44.3 фіксується як 2:09:45. 

11. Якщо час двох хронометрів з трьох співпадає, а на третьому 

відрізняється, то офіційним вважається час, показаний двома хронометрами. 

Якщо всі три хронометри показують різний час, то офіційним вважається 

середній час секундомірів. Якщо можливе отримання часу тільки двох 

хронометрів, і воно не узгоджується, то офіційним вважається більший час. 

12. Старший хронометрист, діючи відповідно до приведеного вище 

Правила, повинен визначити офіційний час кожного учасника і представити 

результат секретареві змагань для розповсюдження. 

Повністю автоматизована система фіксації часу і фотофінішу 

13. На всіх змаганнях повинна використовуватися затверджена ІААФ 

повністю автоматизована система фіксації часу і фотофінішу .  

Система фотофінішу 

14. Устаткування для автоматизованого фотофінішу повинне бути 

затверджене ІААФ на підставі перевірки його точності, яка була організована 

протягом 4 років змагань, і включає наступне:  

(а) Система повинна фіксувати перетин лінії фінішу камерою з 

вертикальним розрізом, встановленою на продовженні лінії фінішу, 

створюючи безперервну "картинку". Система включається автоматично у 

момент пострілу стартера або затвердженого стартового пристрою так, щоб 

загальна затримка між пострілом і включенням системи хронометражу була 

постійною і складала менше 1/1000, (0.001)секунди або менше і виготовити 

композитне зображення.  

(і) Для змагань, що проводяться відповідно до Правила 1.1, ця збірна 

картинка повинна складатися з не менше ніж 1000 фотознімків в секунду. 
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(іі) Для інших змагань ця збірна картинка повинна складатися з не менш 

ніж 100 фотознімків в секунду. 

15. Для того, щоб переконатися, що камера правильно розташована і 

полегшити прочитання показань фотофінішу, перетину ліній і лінії фінішу 

повинні бути пофарбовані в чорний колір відповідно дизайну. Будь-яка така 

конструкція повинна бути виключно установлена на перехресті, не більше 

ніж на 20мм далі, і не продовжити першу, та передній край лінії фінішу. 

Подібні чорні мітки можуть бути поміщені на кожній стороні перехрестя з 

відповідною лінією дорожньої розмітки та фініш для подальшого 

полегшення читання картинки фотофінішу. 

16. Час і місця спортсменів прочитуються з картинки за допомогою 

спеціального пристрою (курсору), що гарантує перпендикулярність між 

тимчасовою шкалою і променем, що «читає». 

17. Система повинна автоматично визначати і фіксувати час фінішу 

спортсменів і повинна бути в змозі пред'явити роздруковане зображення яке 

показує час кожного спортсмена. Крім того, система повинна забезпечити 

табличний огляд, який показує час, або інший результат кожного спортсмена. 

Наступні зміни автоматично визначаються значення та ручного введення 

значень (таких як час початку та закінчення), вказується системою 

автоматично в тимчасовій шкалі надруковане зображення і табличний огляд. 

18 Система, яка працює автоматично тільки або на старті, або на фініші, 

але не в обох місцях одночасно, не може бути використана для отримання 

офіційного часу, оскільки вона не дає ні ручний ні повністю автоматичний 

час. У цьому випадку час прочитаний на зображенні не буде, ні за яких 

обставин, розглядатися в якості офіційного, але зображення може бути 

використане в якості допустимої підтримки в цілях визначення місць і 

регулювання інтервалів часу між спортсменами. 

Примітка: якщо годинниковий механізм не запускається одночасно з 

сигналом стартера, час-шкала на зображенні вказують цей факт 

автоматично. 

Організація роботи 

19. Старший суддя на фотофініші відповідає за правильне 

функціонування системи. До початку змагань він повинен зустрітися з 

технічним персоналом і особисто ознайомитися з інвентарем, перевірити всі 

налаштування і установки.  

Спільно з Рефері по бігових видах і із стартером він проводить перевірку 

устаткування щодня перед початком кожної частини програми, щоб 

переконатися, що прилади включаються автоматично від пострілу стартера 

або затвердженого стартового пристрою, що вони правильно відрегульовані і 

встановлені «на нуль» в межах часу, як визначено Правилом 165.14 (b)(тобто 

рівна або менше 0.001 секунди).  
Він повинен контролювати перевірку устаткування і переконатися, що 

камера (камери) фотофінішу виставлені правильно.  

20. Якщо це можливо, рекомендується встановити дві камери 

фотофінішу (по одній з кожного боку доріжки). Переважно, щоб ці  системи 
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хронометражу були технічно незалежні, тобто мали різні джерела живлення і 

запису  і були б приєднані за допомогою окремого устаткування і кабелів до 

стартового пістолета або стартового пристрою. 

Примітка: Якщо використовуються дві або більш камери фотофінішу, 

одна з них визначається Технічним делегатом (або міжнародним суддею на 

фотофініші) до початку змагання як офіційна. Інформація про результати і 

зайняті місця, отримана із зображення на іншій камері (камерах), не 

приймається до уваги, за винятком випадків, коли є причина сумніватися в 

точності офіційної камери або є необхідність використовувати додаткові 

зображення, щоб виключити невизначеність в порядку фінішуючих 

спортсменів (наприклад, коли зображення спортсменів не видно повністю 

або частково на офіційній камері). 

21. Разом з двома своїми помічниками старший суддя по фотофінішу 

повинен визначити час, показаний учасниками забігу, і зайняті ними місця. 

Він повинен стежити за тим, щоб ці результати були правильно введені в 

систему результатів змагання і передані секретареві змагань.  

22. Час, зафіксований системою фотофінішу, вважається офіційним, 

якщо тільки з якоїсь причини відповідний суддя не ухвалить рішення про 

несправність системи. В цьому випадку час ручного хронометражу 

вважається офіційним і, по можливості, повинен відповідати зображенню, 

отриманому з системи фотофінішу. Хронометристи повинні призначатися, 

якщо є якась вірогідність виходу з ладу системи . 

23. Час із зображення фотофінішу повинен читатися і фіксуватися таким 

чином: 

(а) На всіх дистанціях до 10.000м включно час повинен прочитуватися із 

знімка фотофінішу і фіксуватися з точністю до 1/100, (0.01) секунди. Якщо 

час не складає точно 1/100(0.01) секунди, він повинен читатися і фіксуватися 

з округленням до найближчої 1/100 (0.01)секунди у бік збільшення.  

(b) На всіх дистанціях понад 10.000м, що проводяться на стадіоні, час 

повинен прочитуватися з точністю до 1/100(0.01) секунди і фіксуватися з 

точністю до 1/10, (0.1) секунди. Всі результати, що не закінчуються на нуль, 

округляються до 1/10 секунди у бік збільшення, наприклад, на дистанції 

20.000м результат 59:26.32 фіксується як 59:26.4. 

(c) На всіх змаганнях, частково або, що повністю проводяться поза 

стадіоном, час повинен читатися з точністю до 1/100, (0.01) секунди і 

фіксуватися з точністю до цілої секунди. Всі результати, що не закінчуються 

на два нулі, округляються до цілої секунди у бік збільшення, наприклад, в 

марафоні результат 2:09:44.32 фіксується як 2:09:45. 

Системи транспондерів  

24. Дозволяється використання транспондерних  (радіоелектронних) 

систем хронометражу затверджених ІААФ в змаганнях, що проводяться 

відповідно до Правила 230 (змагання, що проводяться частково поза 

стадіоном), 240, 250, 251 і 252 за умови, що: 
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(а) система не потребує ніяких дій з боку спортсменів під час змагань, в 

районі лінії фінішу або в його створі і не взаємодіє з системою опрацювання і 

видачі результатів; 

 (b) вага транспондера і його розташування на одязі, нагрудному номері 

або взутті не заважають спортсменові; 

(c) система включається одночасно з пострілом стартера або 

затвердженого стартового пристрою; 

(d) система не вимагає від спортсмена ніяких дій на дистанції, на  фініші 

і в будь-якій фазі змагань взаємодії з системою опрацювання і видачі 

результатів;  

(e) роздільна здатність складає 0.1 секунди (тобто порядок приходу 

спортсменів може бути визначений з точністю до 0.1 секунди). У всіх 

випадках результати повинні читатися з точність до 1/10(0,1) і фіксуватися з 

точністю до цілої секунди. Всі результати, що не закінчуються на нуль 

округляються до цілої секунди у бік збільшення, наприклад, в марафоні 

результат 2:09:44.32 фіксується як 2:09:45.  

Примітка: Офіційним вважається час, який повинен бути зафіксований 

з моменту пострілу стартового пістолета до моменту, коли спортсмен 

перетнув лінію фінішу. Проте час, який зафіксований між моментами, коли 

спортсмен перетнув стартову і фінішну лінію, може бути повідомлений 

спортсменові, але він не може вважатися офіційним часом. 

(f) тоді як визначення офіційного часу переможця і порядок приходу до 

фінішу може вважатися офіційним, Правила 164.2 і 165.2 можуть 

застосовуватися, де це необхідно, для того, щоб підтвердити правильний 

порядок приходу до фінішу. 

Примітка: рекомендується, щоб для надання допомоги у визначенні 

порядку приходу до фінішу і ідентифікації спортсменів працювали судді 

і/або відеозапис.  

25. Старший суддя по транспондерному хронометражу відповідає за 

роботу цієї системи. До початку змагання він повинен зустрітися з технічним 

персоналом і ознайомитися з устаткуванням, перевірити установки і 

налаштування.  
Він повинен керувати тестуванням устаткування і упевнитися в тому, що 

проходження транспондера через лінію фінішу фіксує час проходження 

спортсмена через лінію фінішу. За узгодженням з Рефері він повинен 

переконатися в тому, що існує положення про застосування, в випадку 

необхідності, Правила 165.24(f). 

 

ПРАВИЛО 166 

Формування забігів, жеребкування і порядок виходу з попередніх 

забігів в бігових видах  

Кола і забіги 

1. Попередні кола (забіги)  проводяться в бігових видах, коли кількість 

учасників така велика, що не дозволяє добре проводити змагання в одне коло 

(фінал). Якщо проводяться попередні кола, всі спортсмени повинні брати 
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участь в них і пройти відбір через всі ці кола, за винятком випадків, коли 

орган, що здійснює контроль за проведенням змагань, що проводяться 

відповідно до Правила 1.1 (a) (b) (c) AND (f), може ухвалити рішення про 

проведення попереднього кваліфікаційного кола, в якому беруть участь 

спортсмени, що не виконали заявочний норматив (нормативи) для участі в 

змаганнях.  

2. Склад попередніх кіл забіги, чвертьфінали і півфінали формуються 

призначеними Технічними делегатами. Якщо Технічні делегати не 

призначені, забіги формуються Організаційним комітетом.  

На змаганнях, якщо немає виняткових обставин, використовується 

таблиця 1 для визначення кількості кіл і забігів в кожному колі, а також 

порядку виходу для кожного кола в бігових видах, а саме скільки 

спортсменів кваліфікуються в наступне коло відповідно до зайнятого місця 

(М) і скільки кваліфікується в наступне коло у відповідності з показаним 

часом (Ч): 

 

Таблиця 1 

Кількість 

заявлених 

учасників 

Коло 1 Коло 2 Півфінали 

 забіги місце час забіги місце час забіги місце час 

1 2   3   4   5     6   7     8 9 10 

             100м, 200м, 400м, 100м з бар’єрами, 400м з бар’єрами  

9-16 2 3 2       

17-24 3 2 2       

25-32 4 3 4 2 3   2    

33-40 5 4 4 3 2   2    

41-48 6 3 6 3 2   2    

49-56 7 3 3 3 2   2    

57-64 8 3 8 4 3   4 2 4  

65-72 9 3 5 4 3   4 2 4  

73-80 10 3 2 4 3   4 2 4  

81-88 11 3 7 5 3   1 2 4  

89-96 12 3 4 5 3   1 2 4  

97-104 13 3 9 6 3   6 3 2 2 

105-112 14 3 6 6 3   6 3 2 2 

800м, естафети: 4х100, 4х400м, комбінована естафета 

9-16 2 3 2       

17-24 3 2 2       

25-32 4 3 4        2   3   2 

33-40 5 4 4        3   2   2 

41-48 6 3 6        3   2   2 

49-56 7 3 3        3   2   2 

57-64 8 2 8        3   2   2 
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65-72 9 3 5     4    3 4     2   4  

73-80 10 3 2     4    3 4     2   4  

81-88 11 3 7     5    3 1     2   4  

89-96 12 3 4     5    3 1     2   4  

97-104 13 3 9     6    3 6     3   2   2 

105-112 14 3 6     6    3 6     3   2   2- 

             1500м, 3000м,2000м,з перешкодами, 3000м, з перешкодами 

16-30 2 4 4        1   

31-45 3 6 6        2   5   2. 

46-60    4 5 4        2   5   2 

61-75    5 4 4        2   5   2 

              5000м 

20-40 2 5 5       

41-60 3 8 6        2   6   3 

61-80 4 6 6        2   6   3 

81-100 5 5 5       

             10 000м 

28-54 2 8 4       

55-81 3 5 5       

82-108 4 4 4       

                                                                                     

 

* З – забіги, М – місце (вихід в наступне коло у відповідності з зайнятим 

місцем),  

Ч – час (виходу до наступного кола за часом). 

Там, де це можливо, представники різних країн або команд повинні бути 

розподілені по різних забігах у всіх колах змагання.  При застосуванні даного 

Правила під час жеребкування після першого попереднього кола змагань 

переміщення спортсменів з одного забігу в іншій допускається (наскільки це 

можливо) між спортсменами з однаковим рейтингом відповідно до Правила 

166.3.  

Примітка (i) Коли формуються забіги, рекомендується приймати до 

уваги якомога більше інформації про результати всіх учасників і проводити 

жеребкування забігів так, щоб спортсмени з кращими результатами, як 

правило, потрапляли у фінал. 

Примітка (ii): Для чемпіонатів світу і Олімпійських ігор у відповідні 

Технічні регламенти змагань можуть бути включені альтернативні 

таблиці. 

Рейтинги і складання забігів 

3(а). В першому колі змагань учасники розподіляються по забігах за 

допомогою зигзагоподібного порядку («змійкою») причому жеребкування 

визначається відповідним списком дійсних результатів показаних в певний 

період часу,  
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(b) Після першого кола змагань спортсменів розподіляють по забігам 

наступних колах відповідно до наступної процедури: 

(і) у видах від 100 м до 400 м включно і естафетах до 4 х 400 м включно 

розподіл ґрунтується на зайнятому місці і показаному часі в кожному 

попередньому колі. З цією метою учасникам дається наступний рейтинг: 

● – Переможець забігу, що показав  кращий результат; 

● – Переможець забігу, що показав другий  результат; 

● – Переможець забігу, що показав третій результат, і т.д.; 

● – Спортсмен, що показав кращий час з тих, що зайняли другі місця; 

● – Спортсмен, що показав другий час з тих, що зайняли другі місця; 

● – Спортсмен, що показав третій  час з тих, що зайняли другі місця  і 

т.д.; 

 (закінчуючи наступними категоріями) 

● – Що потрапив в наступне коло з  кращим часом; 

● – Що потрапив в наступне коло з другим кращим часом; 

● – Що потрапив в наступне коло з третім кращим часом, і т.д. 

(ii) у інших видах для розподілу спортсменів знов 

використовуватимуться списки заздалегідь заявлених результатів, які 

змінюються тільки при поліпшенні результатів, показаних під час 

проведення більш раннього кола (кругів). 

(с). Учасники потім розподіляються по забігах в так званому 

зигзагоподібному порядку («змійкою»), тобто, наприклад, 3 забіги 

включають наступних спортсменів: 

А   1   6   7 12 13 18 19 24 

Б   2   5   8 11 14 17 20 23 

В   3   4   9 10 15 16 21 22 

У всіх випадках порядок проведення забігів А, Б, В буде визначений 

жеребкуванням після того як визначений склад забігів. 

Така ж система повинна бути використана в першому колі змагань, але 

при цьому складання забігів визначається відповідним списком дійсних 

результатів, показаних в певний період часу. 

Жеребкування доріжок 
4. У видах бігу від 100 до 800 м включно і в естафетах до 4 х 400м 

включно, де змагання проводяться послідовно в декілька кіл, жеребкування 

доріжок проводиться таким чином: 

(а) У першому колі і в будь-якому попередньому відбірковому колі у 

відповідності з правилом 166.1 жеребкування доріжок проводиться методом 

лотереї; 

(b) У подальших колах учасникам привласнюється рейтинг після 

кожного кола відповідно до процедури, викладеної в Правилі 166.3 (b),(i) а 

для 800м – відповідно до Правила 166.3 (b).(ii). Таким чином, проводиться 

три жеребкування: 

(і) одне — для чотирьох спортсменів або команд, що мають найвищий 

рейтинг, щоб визначити місця на доріжках 3, 4, 5 і 6; 
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(іі) друге — для спортсменів або команд, що мають нижчий рейтинг 

(п‘яте та шосте місця), щоб визначити місця на доріжках 7 і 8. 

(ііі) і ще одне – для спортсменів чи команд, що займають нижчі місця за 

рейтингом, щоб розіграти місця на доріжках 1та 2.  

Примітка (i): Якщо число доріжок менше 8, застосовується 

вищезгадана система з необхідними поправками. 

Примітка (ii): На змаганнях, що проводяться відповідно до Правила 

1.1(d), — (і), спортсмени можуть бігти дистанцію 800м поодинці або по 

двоє на кожній доріжці, або дається загальний старт відразу ж за 

дугоподібною лінією. 

Примітка (iii): У будь-якому змаганні на дистанції 800 метрів, 

включаючи фінал, де по якій би то не було причині спортсменів, що беруть 

участь більше, ніж наявних доріжок, Технічний делегат (делегати) повинен 

визначити, по яких доріжках бігтимуть більш за одного спортсмена. 

Примітка (iv): Коли є більше доріжок, ніж спортсменів, середні 

доріжки(s) повинні завжди залишатися вільними. 

Змагання в одне коло (Фінальний забіг) 

5. У змаганнях згідно з Правилом 1.1(а), (b), (c) та (f), для дистанцій 

понад 800м, естафетах понад 4 × 400м і будь-який захід, де тільки один раунд 

(заключний) потрібно, доріжки / стартові позиції повинні бути розіграні за 

жеребом. 

6. У разі рішення про проведення серії забігів в якому-небудь виді 

замість попередніх кіл і фіналу,  Регламент цього змагання повинен 

вказувати усі необхідні деталі, включаючи жеребкування і спосіб визначення 

підсумкових результатів. 

7. Спортсмен допускається тільки до участі в тому забігові і на тій 

доріжці  в якому його ім'я фігурує, крім як в обставинах які, на думку Рефері, 

можуть виправдати зміну. 

Кваліфікація в наступні кола змагань 

8. В усих попередніх раундах, якщо інше не передбачено 

альтернативною таблицею дозволено згідно з правилом 166.2, принаймні, 

перше і друге місця в кожному забігові повинні виходити в наступне коло, і 

це рекомендується, де це можливо, принаймні, по три спортсмени з кожного 

забігу виходили в наступне коло.  

За винятком випадків, коли застосовується правило 167, будь-які інші 

спортсмени, можуть вийти в наступне коло за місцем, або за часом згідно з 

Правилом 166.2, зокрема Технічнічним Регламентом, або за рішенням 

технічного делегата(s).  

Коли спортсмени кваліфікуються у наступне коло за часом, 

застосовується тільки одна система хронометража. 

Мінімальний Час між колами змагань 

9. Якщо здійснимо на практиці, то між останнім забігом будь-якого кола 

і першим забігом наступного кола або фіналом повинен бути наступний 

мінімальний проміжок часу: 
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● — до і включаючи 200 м                           45 хвилин 

● — понад 200 м,  до і включаючи 1000 м   90 хвилин 

● — понад 1000 м                                             не того ж дня  

Одне коло (фінальні забіги)                             
 

 

ПРАВИЛО 167 

Рівність результатів 

При рівності результатів ухвалюються наступні рішення: 

1. Якщо судді на фініші або судді фотофінішу не можуть вирішити 

рівність результатів спортсменів при визначенні будь-якого місця у 

відповідності з Правилами 164.2, 165.18, 165.21 або 165.24 вважатиметься, 

що це рівність, і вона зберігається. 

2. При визначенні ситуації, чи мав місце однаковий результат в будь-

якому відбірковому колі при визначенні рейтингової позиції відповідно за 

Правилом 166.3(b) або для визначення останнього учасника при кваліфікації 

в подальше коло змагань на основі часу спортсмена, старший суддя на 

фотофініші повинен брати до уваги час, показаний учасниками, з точністю до 

0.001 секунди. Якщо таким чином або відповідно до Правила 167.1 

встановлена рівність результатів при визначенні рейтингової позиції, то 

проводиться жеребкування. У випадку, якщо зафіксований однаковий 

останній результат при відборі в наступне коло по зайнятому місцю або за 

часом, то спортсмени, що показали цей результат, потрапляють в наступне 

коло або, якщо це неможливо, повинно бути проведено жеребкування для 

визначення учасника, який виходить в наступне коло. 

 Примітка: Якщо кваліфікація для виходу в наступне коло виконується 

по місцю і часу, тобто, перші три спортсмени в кожному з двох забігів плюс 

наступні два спортсмени з кращим результатом за часом виходять в 

наступне коло, і при визначенні останнього спортсмена, що виконав 

кваліфікацію по місцю, спостерігається рівність, то розподіливши 

спортсменів з рівним результатом в наступне коло, можна скоротити 

кількість спортсменів, що виконують кваліфікацію за часом. 

 

ПРАВИЛО 168 

Біг з бар'єрами 

1. Стандартні дистанції: 

● Чоловіки, юніори до 20років, і юнаки до 18 років: 110м, 400м  

♦ Жінки, юніорки до 20 років і дівчата до 18 років:100м, 400м 

На кожній доріжці встановлюється 10 бар'єрів, розташованих в порядку, 

вказаному у таблиці 2: 
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       Таблиця 2 

Дистанція 

змагання 

 

Відстань від 

лінії старту 

до першого 

бар'єру 

Відстань 

між 

бар'єрами 

Відстань 

від 

останнього 

бар'єру до 

лінії 

фінішу 

Чоловіки, юніори U20 і юнаки U18 

110 м 

400 м 

13.72 м 

45.00 м 

9.14 м 

35.00 м 

14.02 м 

40.00 м 

Жінки, юніоркиU20 і дівчатаU18 

100 м 

400 м 

13.00 м 

45.00 м 

8.50 м 

35.00 м 

10.50 м 

40.00 м 

 

Кожен бар'єр повинен бути розташований на доріжці так, щоб його 

підніжки були направлені убік, протилежну напряму бігу, а край планки, 

ближній, до бігуна співпадав з розміткою доріжки, найближчої до 

спортсмена.           

2. Конструкція. (мал. 2) Бар'єри виготовляються з металу або іншого 

придатного матеріалу, при цьому верхня планка повинна бути виконана з 

дерева або неметалевого придатного матеріалу. Бар'єр складається з двох 

підстав і двох вертикальних стійок, утворюючих прямокутну рамку, 

укріплену однією або декількома поперечними планками. Стійки повинні 

бути прикріплені біля самої крайньої точки кожної підстави. Бар'єр повинен 

мати таку вагу, щоб для його перекидання було потрібно прикласти силу не 

менше 3.6 кг, і не більше 4кг. Максимальний горизонтальний прогин планки 

бар'єру (включаючи прогин стійки) не повинен перевищувати 35мм якщо в 

центральній частині прикладена сила рівна вазі в 10кг. 

3. Розміри. Стандартна висота приведена у таблиці 3. 

                                                                           Таблиця 3 

 

Чоловіки Юніори Юнаки Жінки/Юніорки Дівчата 

110 м - 1.067 м 0.991 м 0.914 м   

100м   0.838 0.762 м 

400м - 0.914 м 0.914 м 0.838 м 0.762 м 0.762 м 

 

Примітка: у зв'язку з відмінностями виробництва, дозволяється 

використовувати бар'єри заввишки до 1.00м в  змаганнях юніорів(до 20років) 

на 110м з/б. 

Ширина бар'єрів — від 1.18 м до 1.20 м. .(Див. малюнок 2). 

Максимальна довжина підстави — 70 см.(Див. малюнок 3).  

Загальна вага бар'єру — не менше 10 кг 
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В кожному випадку допустиме граничне відхилення в 3 мм вгору і вниз 

по відношенню до стандартних висот, що слід враховувати виробникам. 

4. Висота верхньої планки складає 70 мм, (±5мм) товщина варіюється від 

10мм до 25мм, верхні краї повинні бути закруглені. Планка повинна бути 

щільно закріплена по краях стійки. 

5. Верхня планка повинна фарбуватися чорно-білими смугами або 

іншими яскравими контрастними кольорами, щоб світліші смуги шириною 

не меншого 0.225м були розташовані зовні. 

6. Всі змагання проводяться по окремих доріжках. Кожен спортсмен 

повинен долати кожен бар'єр. Впродовж всієї дистанції кожен спортсмен 

повинен бігти по своїй доріжці, за винятком ситуацій, описаних в правилі 

163.4. Атлет повинен також бути дискваліфікований, якщо він безпосередньо 

побічно збиває з ніг або значно витісняє бар'єр на іншій  доріжці. 

7. Кожен спортсмен повинен подолати всі (кожен) бар'єри. Порушення 

цього правила приводить до дискваліфікації. Крім того, спортсмен повинен 

бути також дискваліфікований, якщо: 

(а) його стопа або нога у момент подолання бар'єру знаходиться поряд з 

іншим бар'єром (з будь-якого боку); нижче проекції горизонтальної площини 

верхньої частини бар’єра, або 

(b) за думкою Рефері, він умисне збиває бар'єр. 

8. За винятком  випадків,  вказаних в Правилах 168.6 та 168.7 (b), збиття 

бар'єру не веде до дискваліфікації і не є перешкодою до визнання рекорду. 

9. Для визнання світового рекорду всі бар'єри повинні відповідати 

вимогам цього Правила. 

                                 

ПРАВИЛО 169 

Біг з перешкодами (Стипль-чез) (мал. 3,4) 

1. Стандартні дистанції: 2000 м і 3000 м. 

2. У змаганнях на 3000 м загальна кількість бар'єрних перешкод складає 

28, а ям з водою – 7; на 2000 м – відповідно 18 і 5. 

3. На змаганнях по бігу з перешкодами на кожному колі повинно бути 5 

перешкод після того, як спортсмени пробігли лінію фінішу вперше, при 

цьому яма з водою є четвертою перешкодою. Перешкоди розподіляються 

рівномірно, щоб відстань між ними складала приблизно одну п'яту від 

номінальної довжини кола.  

Примітка (і) У бігу на 2000м з/п, якщо яма з водою розташована у 

середині доріжки, то лінія фінішу повинна бути перетнута двічі до першого 

кола з п'ятьма перешкодами.   

Примітка (ii): може бути необхідно скоректувати відстань бар'єрами, 

щоб забезпечити виконання безпечного бігу від бар'єру/лінії старту і до 

наступного бар'єру, до і після лінії фінішу відповідно, як вказано в 

Керівництві ІААФ по легкоатлетичних спорудах. 

4. У змаганнях на 3000м відстань від старту до початку першого повного 

кола не включає ніяких перешкод. Перешкоди ставляться тільки тоді, коли 

спортсмени подолали перше повне коло. У змаганнях на 2000м перша 
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перешкода розташовується на місці третього бар'єру звичайного кола. 

Попередні бар'єри потрібно прибрати до того, як спортсмени подолають їх 

вперше. 

5. Бар'єри повинні мати висоту 0.91.4м ± 0.3м для змагань серед 

чоловіків/юнаків і 0.76.2м — серед жінок/дівчат ± 0.3 см і ширину — не 

менше 3.94 м. Площа перетину верхньої планки бар'єрів і перешкоди перед 

ямою з водою складає 12.7 х 12.7 см. вага кожного бар'єру повинна бути від 

80кг до 100кг. Кожен бар'єр повинен мати з обох боків основу між 1.2м і 

1.4м. (Див. Малюнок 3 

Приклад бар'єру для стипль-чеза (Див. Малюнок 3) 

Бар'єр перед ямою з водою повинен бути 3.66 м ± 0.02 м завширшки і 

повинен щільно кріпитися до землі, щоб його не можна було горизонтально 

зрушити. 

Верхні планки повинні фарбуватися чорно-білими смугами або іншими 

яскравими контрастними кольорами, щоб світліші смуги розміром не 

меншого 22.5 см завширшки знаходилися зовні. 

Бар'єр повинен бути встановлений на доріжці так, щоб 30см його 

верхньої планки виступали всередину доріжки за брівку. 

Примітка: Рекомендується, щоб ширина першого бар'єру була не 

меншою 5 м. 

6. Яма з водою, включаючи перешкоду, повинна мати розмір 3.66 м ( ± 

0.02м) у довжину, а ширина водного простору повинна бути  3.66м (±0.02м). 

Дно ями з водою повинне бути закрите матом або синтетичним 

покриттям, що має достатню товщину, що забезпечує безпечне приземлення і 

що дозволяє шипам туфель безпечно входити в нього при приземленні. На 

початку змагання рівень води повинен бути на рівні доріжки, з можливим 

відхиленням на 2 см, глибина води в найближчому до перешкоди місці 

повинна бути 0.70м впродовж приблизно 0.30м (див малюнок 4). Від цього 

місця дно повинне мати єдиний ухил вгору до рівня доріжки в дальньому 

кінці ями з водою в межах 20мм. 

Примітка: Глибина води в ямі щодо рівня доріжки може бути зменшена 

з 70см до 50см. Рівномірний ухил дна ями з водою повинен бути(12.4°±1°) 

зроблений так, як це показано на малюнку 4. 

 Рекомендується, щоб всі нові ями з водою конструювалися з меншою 

глибиною. 

7. Кожен спортсмен повинен подолати бар'єр по повітрю над водою, або 

наступивши у воду та обов’язково подолати всі бар’єри.  

Спортсмен повинен бути дискваліфікований, якщо він: 

(а) наступає на один або інший край ями з водою4 

(b  не долає хоч би один  бар'єр; 

(с) проносить стопу або ногу нижче за горизонтальну площину 

верхньої частини будь-якого бар'єру у момент подолання. 

 За умови, що дане Правило дотримується, перешкоду можна долати 

будь-яким способом. 
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ПРАВИЛО 170 

Естафетний біг 

1. Стандартні дистанції: 4x100м, 4x200м, комбіновані естафети: 100м-

200м-300м-400м, 4x400м,4x800м, 4x1500м, змішана естафета 1200-400-800-

1600. 

Примітка: змішану естафету можна бігти по етапах, організованих 

у різному порядку. В цьому випадку потрібно зробити відповідні зміни у 

відповідності з Правилами 170.14, 170.18, 170.19 і 170.20.  

2. Лінії шириною 50мм повинні бути прокреслені упоперек доріжки, 

щоб позначити дистанції етапів і відзначити коридори для передачі. 

3. Кожна зона передачі повинна бути 20м в довжину, з центром в 

середині цієї зони. Зони починаються і закінчуються по краях ліній, 

найближчих до лінії старту у напрямі бігу. При кожній передачі естафетної 

палички, що виконується на доріжках, уповноважений суддя повинен 

проконтролювати, щоб спортсмени були правильно розставлені в своїх зонах 

передачі і знали про будь-які зони розгону, які вони можуть 

використовувати. Уповноважений суддя повинен також проконтролювати 

виконання Правила 170.4. 

4. Контрольні відмітки. Якщо вся естафета або її перший етап 

проводиться по окремим доріжкам, спортсмен може зробити одну 

контрольну відмітку на своїй доріжці, використовуючи самоклеючу стрічку 

розміром не більше 5 см х 40 см, яку не можна буде переплутати за кольором 

з іншими постійними розмітками. Ніяка інша контрольна відмітка не може 

бути використана. 

5. Естафетна паличка є цілісною, гладкою, порожнистою трубкою 

круглою в перетині, зроблену з дерева, металу або іншого твердого 

матеріалу. Довжина палички повинна бути в діапазоні 0.28 – 0.30 м. Її 

зовнішній діаметр повинен бути 40мм (±2мм) і вага - не менше 50г, а 

довжина окружності - 12-13 см. Вона повинна фарбуватися в такий колір, 

щоб її легко можна було побачити під час змагання. 

6. (а) Естафетну паличку необхідно використовувати у всіх естафетах, 

що проводяться на стадіоні і її необхідно нести в руці протягом всього бігу. 

Як мінімум для змагання, що проводяться під Правилами 1.1 (a), (b), (c) і (f) 

кожна паличка повинна бути пронумерована і бути різного кольору і може 

включати в себе тимчасовий транспондер для хронометража 

Примітка: Якщо можливо розміщення кольору естафетних паличок, до 

кожної бігової доріжки або стартовий порядок потрібно показати у 

стартовому списку. 

(b) Спортсменам не дозволяється носити рукавички або покривати руки 

яким-небудь матеріалом (за винятком того, який дозволений Правилом 

144.4(с)), або наносити на руки яку-небудь речовину, щоб забезпечити 

кращого хвата палички.  

(с) Якщо паличка впала, то підняти її повинен той спортсмен, який 

упустив паличку. Він може зійти з доріжки, щоб підняти її, за умови, що при 

цьому не скорочує дистанцію.  
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Крім того, якщо паличка впала таким чином, що вона відлетіла в бік або 

вперед у напрямі бігу (включаючи місце за лінією фінішу), спортсмен, який її 

упустив,повинен після того, як він її підняв повернутися, принаймні, на те 

місце, де паличка була у нього в руці перед тим, як продовжувати змагання. 

За умови, що ці процедури дотримуються там, де це доречно, і біг інших 

спортсменів при цьому не порушений, падіння палички не повинне привести 

до дискваліфікації. Якщо спортсмен не виконує це Правило, його команда 

буде дискваліфікована. 

7. Паличку потрібно передавати тільки в спеціальній зоні. Передача 

палички починається тільки з того моменту, коли приймаючий бігун вперше 

до неї доторкається, і завершується, коли вона опиняється в руці тільки у 

приймаючого бігуна. Відносно зони передачі вирішальним є тільки 

положення палички. Передача палички поза зоною приведе до 

дискваліфікації. 

8. Спортсмени перед отриманням і/або після передачі палички повинні 

залишатися на своїх доріжках або займаних позиціях до того, поки доріжка 

не звільниться, щоб не перешкодити іншим учасникам. Правило 163.3 і 163.4 

не застосовуються до цих спортсменів. Якщо якийсь спортсмен умисно 

заважає членові іншої команди, зайнявши чужу доріжку на фінішній ділянці 

свого етапу, згідно Правила 163.2 його команда буде дискваліфікована. 

9. Якщо протягом змагання атлет бере паличку іншої команди, то його 

команда повинна бути дискваліфікована. Надання допомоги шляхом 

підштовхування або інших подібних методів веде до дискваліфікації, інша 

команда не повинна бути порушником, якщо тільки вона не отримала 

перевагу.  

10. Кожен учасник естафетної команди може бігти тільки один етап. 

Будь-які чотири спортсмени з числа заявлених на змагання (на естафету або 

на будь-який інший вид) можуть входити до складу естафетної команди в 

будь-якому колі змагань. Проте якщо естафетна команда стартувала в 

змаганні, дозволяється замінювати тільки двох спортсменів. Якщо команда 

не виконує це правило, вона повинна бути дискваліфікована. 

11. Склад команди і порядок бігу в естафеті повинні бути офіційно 

об'явлені не пізніше, ніж за одну годину до опублікованого часу першого 

виклику на перший забіг в кожному колі змагання. Подальші зміни можуть 

бути зроблені тільки за медичними показаннями (завіреними медичним 

співробітником, призначеним Оргкомітетом) тільки до останнього виклику 

на певний забіг, в якому бере участь команда. Команда повинна виступати в 

цьому складі та порядку, який був наданий при підтвердженні складу. Якщо 

команда не виконує це правило, вона повинна бути дискваліфікована. 

12. Естафета 4 х 100м повинна проводитися повністю по окремих 

доріжках. 

13. Естафету на дистанції 4x200м можна провести згідно будь-якому з 

наступних способів: 

(а) якщо можливо, повністю по окремих доріжках (чотири віражі по 

доріжках), 
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(b) по окремих доріжках впродовж перших двох етапів, а також частина 

третього етапу до найближчої лінії перед виходом на загальну доріжку 

відповідно до Правила 163.5, коли спортсмени можуть піти зі своїх доріжок 

(три віражі по доріжках) 

(с) по окремих доріжках на першому етапі до найближчої лінії перед 

виходом на загальну доріжку відповідно до Правила 163.5, коли спортсмени 

можуть піти зі своїх доріжок (один віраж по доріжках). 

Примітка: якщо бере участь не більше чотирьох команд,і 

використовувати варіант (а) неможливо, то рекомендується  

використовувати варіант(с). 

14. Комбіновану естафету біжать по доріжках впродовж перших двох 

етапів, а також частина третього етапу до найближчої точки перед виходом 

на загальну доріжку відповідно до Правила 163.5, коли спортсмени можуть 

піти зі своїх доріжок (два віражі по доріжках). 

15. Естафету 4x400м можна провести згідно будь-якому з наступних 

способів: 

(а) по окремих доріжках впродовж першого етапу, а також частина 

другого етапу до найближчої лінії перед виходом на загальну доріжку 

відповідно до Правила 163.5, коли спортсмени можуть піти зі своїх доріжок 

(три віражі по доріжках) 

(b) по окремих доріжках впродовж першого етапу до найближчої лінії 

перед виходом на загальну доріжку відповідно до Правила 163.5, коли 

спортсмени можуть піти зі своїх доріжок (один віраж по доріжках), 

Примітка: якщо бере участь не більше чотирьох команд, 

рекомендується використовувати варіант (b). 

16. Естафету 4x800м можна провести згідно будь-якому з наступних 

способів: 

(а) по доріжках впродовж першого етапу до найближчої точки перед 

виходом на загальну доріжку відповідно до Правила 163.5 коли спортсмени 

можуть піти зі своїх доріжок (один віраж по доріжкам), 

(b) без використання окремих доріжок. 

17. Комбіновану естафету на середні дистанції і естафету 4x1500м 

потрібно бігти без використання окремих доріжек. 

18. У естафетах 4 х 100м і 4 х 200м спортсмени, за винятком першого 

бігуна, і в комбінованій естафеті бігуни другого і третього етапів, можуть 

почати біг не більше ніж за 10м до початку зони передачі естафетної палички 

(Див. правило 170.3). Чітка відмітка повинна бути зроблена на кожній 

окремій доріжці, щоб позначити це місце. Якщо спортсмен не дотримує це 

Правило, його команда дискваліфікується. 

19. При передачі палички на останньому етапі в комбінованій естафеті і 

при всіх передачах палички в естафетах 4x400м, 4x800м комбінованій 

естафеті на середні дистанції і 4x1500м спортсменам не дозволяється 

починати біг за межами своїх зон передачі, і вони повинні почати біг вже у 

зоні передачі. Якщо спортсмен не виконує це Правило, його команда 

дискваліфікується. 
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20. У комбінованій естафеті бігун останнього етапу і естафеті 4 х 400м 

бігуни третього і четвертого етапів повинні бути розставлені під 

керівництвом призначеного судді в тому ж порядку (від першої до наступної 

доріжкам), яку займають члени їх команди при вході на останній віраж. Після 

цього спортсменам, що приймають естафету, не дозволяється міняти 

розташування на початку зони передачі. Якщо якийсь спортсмен не слідує 

цьому Правилу, його команда дискваліфікується. 

Примітка: У естафеті 4 х 200м (якщо змагання проводиться не 

повністю по окремих доріжках) спортсмени четвертого етапу повинні 

вишикуватися в порядку стартового протоколу (з середини на зовні) 

21. У будь-яких естафетних змаганнях, коли біг проводиться не по 

окремих доріжкам, включаючи, де це доречно, естафети 4 х 200, 

комбінованій естафеті і 4 х 400, чекаючи бігуни можуть зайняти положення 

усередині загальної доріжки у міру того, як до них наближаються бігуни 

попереднього етапу, за умови, що вони не штовхають інших учасників і не 

заважають їм продовжувати біг. У естафеті 4 х 200м, комбінованій естафеті і 

4 х 400м чекаючи спортсмени повинні зберігати порядок відповідно до 

Правила 170.20. Якщо якийсь спортсмен не слідує цьому Правилу, його 

команда дискваліфікується. 

 

Розділ ІV 

 

ТЕХНІЧНІ ВИДИ (СТРИБКИ І МЕТАННЯ 

 

ПРАВИЛО 180 

Загальні положення /підрахунок очок 

Розминка в зоні змагання 

1. Кожен спортсмен може зробити пробні (тренувальні) спроби в секторі 

для змагань до їх початку. У метаннях пробні спроби повинні виконуватися в 

порядку, визначеному жеребкуванням,  і завжди під контролем суддів.  

2. Після початку змагання спортсменам не дозволяється 

використовувати для тренувальних спроб: 

(а) зону розгону або відштовхування 

(b) жердини 

(с) снаряди 

(d) кола  або площа у середині сектора з снарядами або без них          

Відмітки (маркери) 

3.(а) У всіх технічних видах, де використовуються зони розбігу, відмітки 

розташовуються уздовж них, за винятком стрибка у висоту, де відмітки 

можуть бути розташовані в зоні розбігу. Спортсмен може використовувати 

один або два маркери/кілочки (надані або затверджені Оргкомітетом) для 

надання допомоги під час розбігу і відштовхування. Якщо такі кілочки не 
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надаються, він може використовувати клейку стрічку, але не крейду або 

подібну речовину, що залишає незмивні сліди. 

 (b) у всіх видах метань з круга спортсмен може використовувати тільки 

одну відмітку. Ця відмітка може бути розташована тільки на землі у зоні 

безпосередньо за або поряд з кругом для метань. Відмітка повинна бути 

тимчасова і розміщуватися тільки на час спроби даного спортсмена і не 

повинна заважати роботі суддів. Ніякі особисті відмітки (окрім згаданих в 

Правилі 187.21) не повинні розміщуватися в або поряд із зоною приземлення. 

Примітка: Кожен маркер має складатися тільки з однієї / єдиної 

частини.  

(c) Для стрибка з Жердиною, Організовуючий Комітет повинен 

розмістити відповідні і безпечні маркери - показники відстані вздовж з 

доріжкою розбігу  кожні 0.5м між відмітками  2.5м і 5м від лінії “Нуль” і в 

кожен 1м між відмітками   5м і 18м. 

4. (a) Відмітний прапорець або маркер, можливо, для відзначення 

існуючих світових Рекордів і, коли існують Обласних, Національних або 

Відповідних Змагань. 

(b) Один або більше вітряних флюгерів для показу напряму і сили 

вітру(s), потрібно щоб були розміщеними у відповідному місці у всіх 

стрибкових видах, метанні Диска та метанні Спису, щоб показати 

спортсменові напрям і приблизну силу вітру. 

 

Порядок участі в змаганні і спроби 

5.Учасники змагаються в порядку, визначеному жеребкуванням. 

Нездатність дотримати цей порядок призводить до застосування Правил 

125.5 та 145.2. Якщо є кваліфікаційне коло, потрібно проводити нове 

жеребкування для фіналу (див. Правило 180.6 нижче). 

Спроби 

6. У всіх технічних видах, за винятком стрибка у висоту і стрибка з 

жердиною, не повинен мати більше ніж одну спробу записану в будь якому 

колі змагань.  

У всіх технічних видах, за винятком стрибка у висоту і  стрибка з 

жердиною, якщо змагається більше восьми учасників, то кожному надається 

три спроби, а восьми спортсменам, що показали кращі результати – три 

додаткові спроби. У разі рівності результатів при визначенні останнього 

відбіркового місця рішення ухвалюється відповідно Правила 180.22.   Якщо 

для них визначається рівність, всі ці спортсмени отримують три додаткові 

спроби. 

Якщо учасників вісім або менше, кожному з них надається по шість 

спроб. Якщо декілька учасників не можуть виконати результативну спробу 

під час перших трьох спроб, ці спортсмени повинні брати участь в 

подальших спробах перед тими, хто виконав результативні спроби в тому ж 

порядку відповідно до первинного жеребкування. 
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У обох випадках: 

(а) порядок виконання спроб в четвертому і п'ятому колах 

встановлюється в зворотній послідовності по відношенню до результатів, 

зафіксованих після трьох перших спроб. 

(b) якщо порядок спроб повинен бути змінений і існує рівність 

результатів спортсмени, що мають рівні результати, повинні виступати в 

тому порядку який відповідає первинному жеребкуванню. 

Спроби у фінальному колі виконуються в зворотній послідовності по 

відношенню до результатів, зафіксованих після п'ятого кола. 

Примітка (i) Для вертикальних стрибків використовується Правило 

181.2. 

Примітка (іі): Якщо один або більше спортсменів отримали дозвіл 

Рефері і змагаються «у стані протесту» відповідно до Правила 146.5, то ці 

спортсмени виступатимуть у  наступних колах перед іншими 

спортсменами і, якщо виступаючих «у стані протесту» більше одного , то 

порядок їхнього виступу відповідає первісної жеребкуванні. до Правила 

146.5. 

Примітка (iii): Відповідному керівному органу дозволяється вказати в 

Регламенті змагання, що всі спортсмени можуть виконати по чотири 

спроби, якщо в змаганні беруть  участь більше восьми спортсменів. 

Запис Випробувань 
7. Кожна спроба за виключенням стрибка у Висоту і стрибка з 

Жердиною, повинна бути вказана виміряним результатом. 

Для стандартних скорочень і символів, які використовуються 

повністю в інших випадках згідно Правила 132.4. 

Завершення спроби: 

8. Суддя не повинен піднімати білий прапор для позначення зарахованої 

спроби до повного завершення спроби. 

 Зарахована спроба вважається закінченою, якщо: 

(а) у вертикальних стрибках: суддя визначив, що спроба зарахована у 

відповідності з Правилами 182.2, 183.2 або 183.4; 

(b) у горизонтальних стрибках: як тільки спортсмен залишив зону 

приземлення відповідно до Правила 185.2 

(с) у метаннях: як тільки спортсмен залишив коло для метань або зону 

розбігу відповідно до Правила 187.17 

За винятком стрибка у висоту і стрибка з жердиною, жоден спортсмен не 

може мати більш за одну спробу в кожному колі змагань.  

Відбіркові (кваліфікаційні) змагання(попередній раунд) 

9. Відбіркові (кваліфікаційні) змагання проводяться в технічних видах, 

якщо кількість учасників дуже велика, щоб провести змагання в одне коло 

(фінал) на задовільному рівні. Якщо проводиться відбіркове коло, всі 

спортсмени повинні брати участь в ньому і пройти відбір. Результати, 

показані у відбірковому колі, не враховуються у фінальних змаганнях. 

10. Учасники діляться на дві або більше груп довільно, але по 

можливості представники від кожної країни або команди повинні 
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розподілятися по різних групах. Якщо  умови не дозволяють, щоб групи 

змагалися в один і той же час в однакових умовах, кожна подальша група 

повинна почати  свою розминку негайно після закінчення змагань 

попередньої. 

11. Рекомендується, щоб на змаганнях, що продовжуються більше трьох 

днів, між відбірковими змаганнями і фіналом у вертикальних стрибкових 

видах був день відпочинку. 

12. Умови для відбору, кваліфікаційні нормативи і кількість спортсменів, 

що беруть участь у фіналі, визначаються призначеним Технічним делегатом 

(делегатами). Якщо Технічний делегат не призначений, ці умови повинен 

визначити Організаційний комітет. На змаганнях, що проводяться відповідно 

до Правила 1.1 (а), (b), (c), (f) у фіналі повинно виступати не менше 12 

спортсменів,  якщо інше не зазначено в Регламенті змагань. 

13. У відбіркових кваліфікаційних змаганнях, за винятком стрибка у 

висоту і стрибка з жердиною, кожному учасникові дозволяється виконати до 

трьох спроб. Якщо спортсмен виконав кваліфікаційний норматив, то він не 

може продовжувати участь в кваліфікаційних змаганнях. 

14. У кваліфікаційних змаганнях зі стрибка у висоту і з стрибка з 

жердиною  учасники, які не вибули із змагань після трьох невдалих спроб, 

продовжують змагатися відповідно до Правила 181.2 (включаючи  

пропущені висоти) до кінця останньої спроби на висоті, встановленій як 

кваліфікаційний норматив, якщо тільки кількість спортсменів для фіналу не 

була досягнута відповідно до Правила 180.12. Як тільки визначено, що 

атлет буде у фіналі, він не повинен продовжувати змагання в 

кваліфікації.  
15. Якщо жоден спортсмен не виконав встановлений кваліфікаційний 

норматив або його виконали менше спортсменів, ніж потрібно, то група 

фіналістів буде розширена до потрібного числа за рахунок додавання 

спортсменів відповідно до результатів, показаних у відбіркових змаганнях. 

При рівності результатів переможець під час визначення останнього 

відбіркового місця в кваліфікаційних змаганнях визначається відповідно 

Правилом 181.22 або 181.8, якщо це необхідно. Якщо при цьому визначено, 

що існує рівність результатів, то всі спортсмени з однаковими результатами 

проходять в наступне (фінальне) коло змагань. 

16. Якщо кваліфікаційне змагання в стрибку у висоту і стрибку з 

жердиною проводяться в двох групах одночасно, рекомендується, щоб 

планка піднімалася на кожну висоту одночасно в кожній групі. Також 

рекомендується, щоб склад груп був приблизно рівноцінним. 

Додаткові спроби 
17. Якщо з якої-небудь причини спортсменові перешкодили при 

виконанні спроби або результат спроби неможливо вірно зафіксувати, 

Рефері має право надати йому додаткову спробу взамін.  

Ніякої зміни в порядку виступу не дозволяється. Достатній час (залежно 

від кожної конкретної ситуації) має бути наданий спортсменові до виконання 

додаткової спроби. Якщо ж змагання продовжилися до рішення про надання 
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додаткової спроби, то цю спробу необхідно виконати до будь-якої іншої 

наступної по черзі спроби. 

 Час на виконання спроби 

18. У технічних видах учасник, що затягує без причини виконання 

спроби, може позбутися цієї спроби, і вона буде зарахована як невдала. 

Рефері повинен вирішити, що мається на увазі під затягуванням часу, 

приймаючи до уваги всі наявні обставини. 

Відповідальний суддя повинен показати спортсменові, що все готово до 

виконання спроби, і з цієї миті починається відлік часу, дозволеного для її 

виконання. Якщо спортсмен після цього вирішує не виконувати спробу після 

закінчення часу, відпущеного на її виконання, йому зараховується невдала 

спроба. 

У стрибку з жердиною час, відведений на спробу, починається, коли 

стійки встановлені відповідно до побажань, заздалегідь висловленими 

учасником. Для подальшого пересування стійок додатковий час не надається. 

Якщо час, відведений спортсменові, закінчився після того, як спортсмен 

вже почав виконувати спробу, ця спроба вважається дійсною. 

Зазвичай  не  можна  затягувати  час  понад  відведеного  терміну  ( згідно  

таблиці 4), 

                                                                                                        Таблиця 4  

Кількість 

спортсменів, що 

залишилися в 

змаганні 

Стрибок     

у висоту, 

Стрибок з 

жердиною 
Інші 

                        Індивідуальні види 

Більше трьох   1 хвилина      1 хвилина      1 хвилина 

два або три      1.5 хвилин     2 хвилини      1 хвилина 

Один 3 хвилини   5 хвилин  - 

Послідовні спроби   2 хвилини 3 хвилини 2 хвилини 

           Багатоборства 

Більше трьох   1 хвилина     1 хвилина         1 хвилина 

два або три   1.5 хвилин     2 хвилини      1 хвилина 

один або послідовні 

спроби  2 хвилини 3 хвилини 2 хвилини 

 

* Якщо залишився тільки один спортсмен, то вказаний час дійсний в першій 

спробі, тільки якщо попередня спроба була виконана тим же спортсменом.   

Примітка (i): Годинник, який показує дозволений час, що залишився, на 

виконання спроби, повинен бути видним спортсменові. Крім того, суддя 

повинен підняти і тримати піднятим жовтий прапорець протягом 15 

секунд дозволеного часу, або якимсь іншим чином показувати це. 

Примітка (ii): У стрибку у висоту і з жердиною будь-яка зміна періоду 

часу, відпущеного для виконання спроби, не застосовується доти поки 
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планка не піднята на нову висоту, за винятком ситуацій, коли 

застосовується правило часу на послідовні спроби. 

Примітка (iii): Час, відведений на виконання першої спроби будь-яким 

спортсменом, який починає змагання, рівно одній хвилині. 

Примітка (iv): При підрахунку кількості учасників, що залишилися в колі 

змагань, необхідно враховувати спортсменів, які можуть брати участь в 

повторному стрибку за перше місце. 

Відсутність під час змагання 

19. Спортсмен може з дозволу і у супроводі судді покинути змагальну 

зону під час змагання. 

Зміна місця або часу проведення змагання 

20. Технічний делегат або відповідний Рефері має повноваження змінити 

місце змагання, якщо, на його думку, умови виправдовують цю зміну. Така 

зміна може бути проведена тільки після того, як коло буде завершене. 

Примітка: Ні швидкість вітру, ні зміна його напряму немає достатньої 

умови для зміни місця або часу змагання. 

Результати 

21. Кожному спортсменові зараховуються всі зафіксовані спроби,  з 

найкращим його результатом включаючи ті результати які були виконані під 

час вирішення першого місця у випадку рівності результатів. 

Рівність результатів 

22. За винятком стрибків: у висоту та з жердиною, при визначенні чи є 

рівність результатів необхідно розглядати другий кращий результат 

показаний в ході змагань, потім, якщо це необхідно, то третій кращий і так 

далі. Якщо у спортсменів все-таки зберігається однаковий результат після 

застосування цього Правила 180.22, це трактується як рівність підсумкових 

результатів. 

За винятком стрибків: у висоту і з жердиною, у разі рівності результатів 

при визначенні будь-якого місця, включаючи перше, рівність зберігається. 

Примітка: У стрибках: у висоту і з жердиною див. Правило 181.8 і 181.9. 

 

А.  ВЕРТИКАЛЬНІ СТРИБКИ 

 

ПРАВИЛО 181 

Загальні положення – вертикальні стрибки 

1. До початку змагань старший суддя повинен оголосити учасникам 

початкову висоту і подальші висоти, на які буде піднята планка після 

закінчення кожного кола, до тих пір, поки тільки один учасник, що 

залишився, не виграє змагання або не буде рівності результатів при 

визначенні першого місця. (Для змагань з багатоборства, див. Правило 

200.8(d)). 

Спроби.  Відбіркові  змагання. 

2. Учасник може почати стрибати на свій розсуд на будь-якій 

висоті, заздалегідь оголошеній старшим суддею і може стрибати на любій з 

наступних висот. Три невдалі спроби підряд, незалежно від висоти, на якій 
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відбудеться невдача, ведуть до усунення від подальшої участі в змаганнях, за 

винятком випадків рівності результатів при визначенні першого місця. 

Значення цього Правила в тому, що учасник може відмовитися 

виконувати другу або третю спробу на певній висоті (після невдалої першої 

або другої) спроби і все-таки стрибатиме на подальшій висоті. 

Якщо учасник відмовляється виконувати спробу на певній висоті, він не 

може проводити подальші спроби на цій висоті, за винятком випадків 

рівності результатів при визначенні першого місця. 

У стрибку у висоту і стрибку з жердиною, якщо спортсмен відсутній в 

той час, коли всі присутні спортсмени вже завершили змагання, Рефері 

вважатиме, що цей спортсмен (спортсмени) відмовився від участі в змаганні, 

як тільки період часу для виконання наступної спроби закінчився. 

3. Навіть якщо решта учасників закінчила виступ, спортсмен може 

продовжувати стрибати до того моменту, поки він не втратив своє право на 

участь в змаганні. 

4. До тих пір, поки не залишиться тільки один учасник, що виграв 

змагання: 

(а) планка повинна підніматися не менше ніж на 2 см в стрибку у висоту 

і не менше ніж на 5 см у стрибку з жердиною після кожного кола; і  

(b) порядок підйому висот ніколи не може мінятися у бік збільшення. 

Правило 181.4 (а) і (b) не відноситься до випадку, коли спортсмени, що 

змагаються, домовилися підняти планку відразу на висоту світового рекорду. 

Після того, як спортсмен виграв змагання, він може змінити порядок 

підйому висот після консультації з відповідним суддею або Рефері. 

Примітка: Це Правило не відноситься до змагань по багатоборству. 

У змаганнях по багатоборству, що проводиться відповідно до Правила 

1.1 (а), (b), (c), (f) планка повинна підніматися незмінно на 3 см в стрибку у 

висоту і на 10 см в стрибку з жердиною. 

Виміри 

5. Всі виміри повинні проводитися в цілих сантиметрах 

перпендикулярно від землі до найнижчої частини верхнього боку планки. 

6. Будь-які виміри нової висоти повинні проводитися до того, як 

учасники почали виконувати спробу на цій висоті. У всіх випадках спроби 

встановлення рекордів судді повинні:  

● перевірити точність вимірів в той час, коли планка встановлюється на 

рекордну висоту,  

● пере провірити виміри до початку виконання кожної подальшої 

рекордної спроби, якщо до планки доторкалися з моменту останнього виміру. 

Планка для стрибків (мал. 6) 

 7. Планка повинна бути виготовлена з скловолокна або фібро волокна 

чи іншого придатного матеріалу, але не з металу, бути круглою в перетині, за 

винятком наконечників. Загальна довжина планки для стрибка у висоту 

складає 4.00 м (± 20 мм) (див. Малюнок 6), для стрибка з жердиною — 4.50 м 

(± 20 мм).   Максимальна вага планки — 2 кг для стрибка у висоту і 2.25 кг 



169 

для стрибка з жердиною. Діаметр круглої частини планки складає 30 мм (± 

1мм). 

Планка складається з трьох частин — круглої частини і двох 

наконечників (по 30-35мм завширшки і 150-200 мм в довжину кожен), щоб 

вони могли розташовуватися на кронштейнах стійок.  

Ці наконечники повинні мати круглий або напівкруглий перетин з 

єдиним чітко певним плоским зрізом, поверхнею якого планка 

встановлюється на кронштейнах стійок. Цей плоский зріз не повинен бути 

вище за центр вертикального поперечного перетину планки. Наконечники 

повинні бути жорсткими і гладенькими.  

Вони не повинні бути покриті гумою або яким-небудь іншим 

матеріалом, який може збільшити тертя між ними і утримувачами планки 

(кронштейнами). 

Планка не повинна мати ніяких скосів, і якщо вона встановлена 

правильно, то має максимальне прогинання в середині 2 см (стрибок у 

висоту) і 3 см (стрибок з жердиною). 

Перевірка еластичності. Підвісити вагу в 3 кг в середині встановленої 

планки. Вона може мати максимальне прогинання 7 см в стрибку у висоту і 

11 см в стрибку з жердиною. 

Визначення місць  (Рівність результатів) 

8. Якщо два і більше спортсменів подолали однакову висоту і завершили 

змагання, то при визначенні місць застосовується наступна процедура: 

(а) Перевагу отримує учасник з найменшою кількістю спроб на висоті, 

на якій виникла рівність; 

(b) Якщо рівність зберігається і після застосування правила181.8(а), то, 

перевагу отримує учасник з найменшою кількістю не зарахованих спроб 

впродовж всього змагання (до подолання останньої висоти включно); 

(с) Якщо і після цього рівність зберігається то спортсменам 

присвоюються однакові місця, якщо тільки це не торкається першого місця: 

(d) При визначенні першого місця спортсмени з рівними результатами 

проводиться перестрибування, (згідно з Правилом 181.9) якщо інше не 

визначене заздалегідь в Технічних регламентах змагань, або під час змагань, 

але до початку змагань в даному виді - Технічними делегатами або Рефері (у 

разі відсутності призначення Технічного делегата). Якщо перестрибування не 

проводиться, включаючи випадки, коли спортсмени з рівними результатами 

ухвалили сумісне рішення не продовжувати змагання, рівність при 

визначенні першого місця зберігається (Див. приклад). 

Примітка:Це Правило 181.8(d) не застосовується в змаганнях із 

багатоборства. 

Перестрибування  

9.(а) Спортсмени з рівними результатами повинні виконувати по одній 

спробі на кожній висоті до тих пір, поки не вирішиться рівність, або дані 

спортсмени вирішать не продовжувати змагання,  

(b) Кожен спортсмен повинен виконати по одній спробі на кожній 

висоті, 
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(с) Перестрибування починається на висоті наступною за останньою 

узятою даними спортсменами і визначеною відповідно до Правила 181.1,  

(d) Якщо рівність не вирішилася і висота не узята, то планка опускається 

на 2 см в стрибку у висоту і на 5 см у стрибку з жердиною. Якщо рівність не 

вирішилося і спроби успішні, планка відповідно піднімається, 

(e) Якщо спортсмен пропускає якусь висоту під час повторного стрибка, 

то він автоматично втрачає своє право на вище місце. Якщо при цьому в 

секторі залишається тільки один спортсмен, то він оголошується 

переможцем, незалежно від того, чи виконував він спробу на цій висоті, 

 (ii) При визначенні подальших місць спортсмени отримують те ж саме 

місце в змаганні. 

Якщо перестрибування не проводиться, включаючи випадки, коли 

спортсмени з рівними результатами ухвалили сумісне рішення не 

продовжувати змагання, рівність при визначенні першого місця 

зберігається. 

 

Стрибок  у висоту – приклад  

Висоти, оголошені старшим суддею на початку змагання: 

1.75 м; 1.80 м; 1.84 м; 1.88 м; 1.91 м; 1.94 м; 1.97 м; 1.99 м.. 

У
ч

ас
н

и
к
 

Висоти 

Н
ев

д
ал

і 

сп
р
о
б

и
 

перестрибуван

ня 

м
іс

ц
е 

1.75 1.80 1.84 1.88 1.91 1.94 1.97  1.91 189 1.91  

А О ХО О ХО Х ХХ  2 Х О Х 2 

В – ХО  – ХО  –    – ХХХ 2 Х О О 1 

С – – ХО ХО – ХХХ  2 Х Х  3 

Д – ХО ХО ХО ХХХ   3    4 

Знаки для ведення протоколу:    
 0    = висота подолана;      

 Х   = висота не подолана;    

 –   =  висота пропущена. 

Спортсмени А, В, C і Д подолали висоту 1.88 м. 

Правило 181.8 та 181.9 щодо рівності результатів вступає в силу. Судді 

підсумовують загальну кількість невдалих спроб у спортсменів до останньої 

узятої висоти включно, а саме 1.88м. 

У спортсмена Д більше невдалих спроб, ніж у А, B або C, тому він 

займає четверте місце. Спортсмени А, B і C все ще мають рівний результат, і 

так як мова ведеться про перше місце, вони повинні виконати по одній спробі 

на висоті 1.91м,. Оскільки всі спортсмени зробили невдалі спроби, планка 

опускається на 1.89 м для подальшого повторного стрибка. Оскільки тільки 

спортсмен C не подолав цю висоту, два інших спортсмена А і B повинні 

зробити третій повторний стрибок на висоті 1.91м. Цю висоту зміг подолати 

тільки спортсмен B, тому він оголошується переможцем. 
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Зовнішні сили  

10. Зовнішні сили. Якщо очевидно, що планка зрушилася у зв'язку із 

зовнішніми обставинами, не пов'язаним з діями спортсмена (наприклад, 

поривом вітру): 

(а) якщо такий зсув відбувся після того, як спортсмен подолав планку, не 

доторкнувшись до неї, спроба вважається успішною; 

(b) якщо зсув відбувся через інші обставини, спортсменові надається 

нова спроба.  

 

ПРАВИЛО 182 

 

Стрибок у висоту 

Змагання 

1. Учасник повинен відштовхуватися однією ногою. 

2. Спроба вважається не зарахованою, якщо: 

(а) Після спроби планка не утрималася на стійках із-за невірних рухів 

спортсмена під час стрибка, або 

(b) Він доторкнувся до поверхні сектора, включаючи зону приземлення, 

розташовану за вертикальною проекцією ближнього краю планки, або між, 

або за межами стійок будь-якою частиною свого тіла до того, як він подолав 

планку. Проте, якщо під час стрибка учасник доторкується місця 

приземлення ногою, і, на думку судді, він не отримав ніякої переваги, спроба 

зараховується. 

Примітка: Щоб допомогти в застосуванні цього Правила, повинна бути 

розмічена біла лінія шириною 50 мм (зазвичай це робиться клейкою стрічкою 

або подібним матеріалом) між точками на відстані 3 м від кожної стійки, 

при цьому ближній край лінії прокреслюється уздовж вертикальної проекції 

ближнього краю стійкий. 

(с) Спортсмен торкається поперечини або вертикальної секції стійки під 

час розбігу без стрибка. 

Зона розбігу і відштовхування 

3. Мінімальна ширина доріжки для розбігу складає 16 м, а мінімальна 

довжина доріжки для розбігу має бути 15 м, за винятком змагань, що 

проводяться відповідно до Правила 1.1 (а), (b), (c), (е), (f) де мінімальна 

довжина складає 25 м.  

4. Максимальний загальний ухил останніх 15 метрів зони розбігу і зони 

відштовхування не повинен перевищувати 1:250 уздовж будь-якого радіусу 

напівкруглої зони з центром в середині між стійками і мінімальним радіусом, 

позначеним в Правилі 182.3. Зона приземлення повинна бути розташована 

так, щоб спортсмени розбігалися вгору по ухилу. 

5. Зона відштовхування повинна бути рівною, або будь-який ухил 

повинен відповідати вимогам, викладеним в Правилі 182.4 і Керівництві 

ІААФ по спортивних спорудах. 
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Сектор для стрибків 

6. Стійки. Може бути використана будь-яка конструкція стійки або 

підтримуючих опор, за умови, що вони жорсткі (мал. 6). 

Підтримуючі планку пристрої повинні бути міцно кріпитися до стійок. 

Стійки повинні бути достатньо високими, такими, що перевищують 

висоту, на яку піднята планка, принаймні, на 0,10м. 

Відстань  між  стійками  повинна  бути  не  меншою 4.00 м  і  не  більше  

4.04 м (див. малюнок 6). 

7. Розташування стійок або опор повинно бути незмінним та 

непохитними під час змагання, якщо тільки Рефері не порахує, що або зона 

відштовхування, або сектор приземлення стали непридатними. 

В цьому випадку заміна проводиться тільки після завершення всіх спроб 

на даній висоті. 

8. Утримувачі планки (кронштейни). Утримувачі планки повинні бути 

плоскими і прямокутними, шириною 4 см, завдовжки 6 см. Вони повинні 

бути жорстко прикріплені до стійок і бути нерухомими під час стрибка, і 

кожна з них повинна розташовуватися одна напроти одної. Наконечники 

планки повинні встановлюватися на них так, щоб якщо спортсмен доторкався 

до планки, вона легко падала на землю або вперед, або назад. Поверхня 

кронштейна повинна бути гладенькою. Кронштейни не повинні бути 

покриті гумою, або якимсь іншим матеріалом, який може підвищувати тертя 

між ними і поверхнею планки, а також вони не повинні пружинити. 

Утримувачі планки повинні бути такої ж висоти над зоною 

відштовхування безпосередньо під кожним краєм планки. 

9. Між кінцями планки і стійками повинна бути відстань не менше 1см. 

Місце приземлення 

10. Місце приземлення повинно бути розміром не менше ніж 6 м у 

довжину і 4м завширшки і 0.7м у висоту за вертикальною площиною планки 

у відповідності з правилом 1.1(а),(b).(c).(e) та (f). Для інших змагань місце 

приземлення мати розмір не менше 5 Х 3м. завширшки Х 0.70м у висоту. 

Примітка: Стійки і місце приземлення повинні бути спроектовані так, 

щоб під час змагання між ними був простір, принаймні, 10 см, що дозволить 

уникнути падіння планки у наслідок торкання матом стійки при приземленні 

спортсмена. 

  

ПРАВИЛО 183 

Стрибок з жердиною 

Змагання 

1. На прохання спортсменів стійки можуть переміщатися тільки у 

напрямі сектора приземлення, щоб проекція краю планки, найближчої до 

спортсмена, могла розташовуватися в будь-якій точці від сектора 

приземлення, безпосередньо над задньою стінкою ящика для упору до 

відмітки 80 см у напрямі сектора приземлення. 
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До початку змагань учасник повинен повідомити відповідному судді 

свої вимоги по розташуванню планки для виконання першої спроби, і це 

повинно бути зафіксовано. 

Якщо потім спортсмен хоче внести зміни до цих вимог, він повинен 

негайно проінформувати відповідального суддю до того, як стійки були 

встановлені відповідно до його первинних побажань. Якщо він не зробив 

цього, починається відлік часу, відведеного йому на спробу. 

Примітка: Лінія шириною 10мм, яскравого кольору, повинна бути 

прокреслена під прямим кутом до напряму сектору розбігу на рівні 

внутрішнього краю ящика (лінія нульової проекції планки). Така ж лінія до 

50мм повинна проходити по поверхні зони приземлення і повинна бути 

продовжена аж до зовнішнього краю стійки. Край лінії ближній до 

спортсмена повинен збігатися з далеким краєм ящика для упору 

жердини. 
2. Спроба не зараховується, якщо: 

(а) після стрибка планка не залишається на кронштейнах через невірні дії 

спортсмена під час стрибка; або 

(b) спортсмен доторкнувся до поверхні, включаючи зону приземлення, 

розташовану за вертикальною площиною, що проходить через ближній край 

стійки або всіх стійок будь-якою частиною свого тіла або жердиною до того, 

як він подолав планку; або 

(с) після  відриву від землі він перемістив вище верхню (по положенню 

на жердині) руку або переніс розташовану нижче руку вище верхньої; 

 (d) під час стрибка спортсмен притримує або ставить на місце планку 

рукою (руками).  

Примітка (і): Не є порушенням, якщо  спортсмен починає розбіг із-за 

білих ліній, що позначають зону розгону в будь-якому місці.  

Примітка (ii): Не є порушенням, якщо жердина торкається місця 

приземлення в процесі виконання спроби після того, як вона була правильно 

поставлена в ящик для упору жердини. 

3. Учасники змагання можуть використовувати різні речовини для 

мастила рук або жердини для забезпечення кращого захоплення. 

Дозволяється використання рукавичок. 

Спортсмени не повинні бинтувати кисті рук або пальці, за винятком 

випадків, коли потрібно забинтувати відкриту рану. 

4. Нікому не дозволяється доторкатися жердини, за винятком випадків, 

коли вона падає у зворотному напрямі від планки або стійок. У разі такого 

дотику і упевненості Рефері в тому, що жердина повинна була збити планку, 

спроба вважається невдалою. 

5. Якщо під час виконання спроби жердина ламається, це не вважається 

невдалою спробою, і спортсмен повинен отримати нову спробу. 

Зона розбігу  

6. Мінімальна довжина розбігу від “нульової“ лінії складає 40м, а якщо 

дозволяють умови – то 45м. Ширина доріжки для розбігу повинна бути 1.22м 

± 0.01 м. Доріжка повинна бути позначена білими лініями шириною 50мм.  
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Примітка: На всіх стадіонах, побудованих до 1 січня 2004 року,  

доріжка для розбігу  повинна бути  шириною  не більше 1.25 м.  

7. Доріжка не повинна мати загального ухилу більше 1:100 (1%) і на 

останніх 40 метрах у напрямі розбігу і максимальний ухил не повинен 

перевищувати 1:1000(0.1%) в поперечному напрямі. Якщо тільки не 

існують особливі обставини, які дозволяють ІААФ зробити виключення 

Сектор для стрибка 

8. Ящик упору (див. малюнок 7). Відштовхування під час стрибка з 

жердиною починається з ящика упору. Ящик повинен бути виготовлений з 

придатного матеріалу, переважно із закругленими верхніми краями. і 

знаходитися у «втопленому» положенні на одному рівні з сектором для 

розбігу. Він повинен бути довжиною 1.00 м, зміряного уздовж дна ящика. 

Ширина ящика біля кінця, зверненого до розбігу, — 0,60м, а біля опорної 

стінки при вимірюванні по дну — до 0,15м. Кут між дном ящика і опорною 

стінкою — 105º. Допустима погрішність для розмірів і кутів складає:  ± 0.01 

метра і - 0°/ + 1°) 

Глибина ящика у опорної стінки — 0,20 м нижче за рівень землі в точці, 

де він стикається з дошкою упору. Ящик повинен бути сконструйований 

таким чином, що його бічні сторони були розгорнені назовні приблизно під 

кутом в 120 градусів до дна.  

Якщо ящик виготовлений з дерева, його дно повинне бути покрите 

металевим листом завтовшки 2.5 мм на відстані 80 см від переднього краю 

ящика. 

Примітка: Спортсмен може покласти підкладку навколо ящика для 

додаткового захисту під час виконання будь-якої зі своїх спроб. Покласти 

цю підкладку потрібно в межах часу, відведеного спортсменові на 

виконання спроби, і її потрібно прибрати відразу ж після завершення 

спроби. 

На змаганнях, що проводяться відповідно до Правила 1.1 (a), (b), (c), 

(e) і (f), ця підкладка повинна бути надана організаторами.  

9. Стійки (мал. 8). Може бути використана будь-яка конструкція стійок 

або підтримуючих опор за умови, що вони жорсткі. Металева структура 

підстави і нижньої частини стійок повинні бути закриті накладкою з 

відповідного матеріалу для того, щоб забезпечити безпеку спортсменів і 

жердин.  

10. Утримувачі планки (кронштейни) для установки планки (див. мал. 8). 

Планка розташовується на кронштейнах таким чином, що якщо до неї 

доторкається спортсмен або жердина, вона легко падає на землю у напрямі 

зони приземлення. Кронштейни не повинні мати ніяких щербин або 

нерівностей, вони повинні бути однакової товщини по всій поверхні і мати не 

більше 13 мм в діаметрі.  

 Вони не повинні виступати більш ніж на 55мм за стійки, які підносяться 

над кронштейнами на 35-40 мм. 

Відстань між вісями кронштейнів повинна бути не менше 4.30 м і не 

більше 4.37 м. Вони не можуть бути покриті гумою або іншим матеріалом, 
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який створює ефект збільшення тертя між ними і поверхнею планки. 

Використання пружин також не допускається. 

Примітка: Щоб понизити ризик отримання травми унаслідок 

можливого падіння спортсмена на одну із стійок, кронштейни, що 

підтримують планку, можуть бути розташовані  на постійно прикріплених 

до стійок утримувачах, дозволяючи, таким чином, розставити стійки 

ширше, не збільшуючи при цьому довжину планки.(див. Мал. 8) 

Жердини  

11.Спортсмени можуть використовувати свої власні жердини. Не 

дозволяється користуватися жердинами інших спортсменів без їх згоди. 

Допускається застосування жердин довільної довжини або діаметру, 

виготовлених з будь-якого матеріалу або комбінації матеріалів. Основна 

поверхня жердини повинна бути гладкою.  

Допускається захисна обмотка жердини клейкою стрічкою в місці 

захоплення і у нижнього краю (для захисту руки) і обмотка стрічкою і/або 

захист за допомогою іншого придатного матеріалу біля нижнього краю (для 

захисту жердини). Будь-яка клейка стрічка розмірами: 

35 мм - 40 мм 

55 мм макс.- 13 мм макс. 

стрічка у верхній точці захоплення повинна бути рівномірно розподіленою за 

винятком випадкового «нахльостування» і не повинна бути наслідком будь-

якої різкої зміни в діаметрі, наприклад, утворення «кільця» на жердині. 

Сектор приземлення 

12. Сектор приземлення у відповідності з правилом 1.1(а),(b).( c).(e) та 

(f) повинен мати розмір не менше ніж 6м у довжину за нульовою проекцією 

планки і 0,8м. у висоту, (за винятком передньої частини) і 6 м завширшки. 

Для інших змагань 5х5 передні краї повинні мати довжину 2 метри. Сторони 

сектора, найближчі до ящика для упору, розташовуються на відстані 0.10 до 

0.15 мм від ящика і мають приблизний ухил 45 градусів по відношенню до 

ящика (Див. малюнок 9). Подушка безпеки. 

  

B.  ГОРИЗОНТАЛЬНІ СТРИБКИ 

 

ПРАВИЛО 184 

Загальні положення – горизонтальні стрибки 

Доріжка для розбігу 

1. Мінімальна довжина доріжки для розбігу складає 40м (а якщо 

дозволяють умови – 45м.) і вимірюється від відповідного краю бруска 

відштовхування до кінця доріжки для розбігу. Ширина доріжки для розбігу 

повинна бути 1.22м ± 0.01м. Зона  розбігу позначається білими лініями 

шириною 50мм. 

Примітка: На всіх стадіонах, побудованих до 1 січня 2004 року, 

доріжка для розбігу повинна бути шириною не більше 1.25 м.  
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2. Максимальний ухил зони розбігу не повинен перевищувати 1:100 

(1%), в останні 40м розбігу, загальний ухил вниз у напрямку бігу не повинні 

перевищувати 1:1000 (0.1%). Якщо тільки не існують особливі обставини, які 

дозволяють ІААФ зробити виключення 

 Брусок для відштовхування (МАЛ. 10) 

3. Місце відштовхування є брусок, «втоплений» на рівні зони розбігу і 

поверхні сектора приземлення. Край бруска, ближній, до сектора 

приземлення називається лінією відштовхування. Відразу ж за лінією 

повинен бути укладений шар пластиліну для полегшення роботи суддів.  

4. Конструкція. Брусок повинен бути прямокутної форми, зроблений з 

дерева або іншого придатного жорсткого матеріалу завдовжки 1.22 ± 0.01м, 

шириною 0,20м ± 002м), завтовшки 0,10м (див. мал. 10). Брусок повинен 

бути забарвлений в білий колір. 

5. Пластиліновий індикатор заступів. Він є жорстким бруском шириною 

0.10м ± 0.002м і завдовжки 1.22 ± 0.01м, виготовлений з дерева або іншого 

придатного матеріалу і повинен фарбуватися в контрастний по відношенню 

до бруска відштовхування колір. Якщо це можливо, пластилін повинен бути 

третього контрастного кольору. Планка-індикатор розташовується у виїмці 

або на бруску з ближнього до сектора приземлення боку. Поверхня повинна 

підніматися над рівнем бруска для відштовхування на висоту 7мм ±1мм. Краї 

повинні бути або скошені під кутом 45 градусів по відношенню до краю, 

ближньому до зони для розбігу, покритими шаром пластиліну товщиною 1мм 

уздовж всієї довжини, або скошені так, щоб виїмка при наповненні її 

пластиліном була розташована під кутом 45 градусів (див. мал. 10). Відстань 

від лінії відштовхування до дальнього краю сектора приземлення повинна 

бути не менше 10м. 

Лінія відштовхування повинна бути розташована на відстані від 1 до 3м 

від ближнього краю сектора приземлення. 

Брусок для відштовхування і пластиліновий індикатор (див. мал. 

№10, №11) 

Верхня частина індикатора також повинна бути покрита шаром 

пластиліну приблизно на перших десяти міліметрах, по всій довжині. 

Вся конструкція повинна бути достатньо міцною, щоб витримати силу, 

що проявляється спортсменом при відштовхуванні. Поверхня планки перед 

пластиліном повинна бути зроблена з такого матеріалу, в який могли б 

безперешкодно входити і не ковзати шипи туфель. 

Шар пластиліну може бути вирівняний спеціальним валом або скребком 

особливої форми, щоб зняти відбитки ноги спортсмена. 

Примітка: Рекомендується мати запасні індикаторні планки 

заступу,щоб при необхідності швидко замінити індикатор і не затримувати 

хід змагань у разі заступів.  

Сектор приземлення (мал. 11) 

6. Сектор приземлення (див. мал. 11) повинен мати ширину від 2.75м до 

3м і бути розташований, по можливості, так, щоб лінія середини розбігу при 

її продовженні співпала б з серединою сектора приземлення. 
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Примітка: Якщо вісь розбігу не співпадає з центральною лінією сектора 

приземлення, то стрічка, або, при необхідності, дві стрічки повинні бути 

прокладені уздовж сектора приземлення, щоб досягти вищезгаданого 

положення.(див. мал. 11) 

7. Сектор приземлення повинен бути заповнений м'яким вологим піском, 

верхній шар якого вирівнюється на рівні бруска для відштовхування. 

Вимірювання результатів 

8. Вимірювання результату кожного стрибка повинне проводитися 

негайно але після виконання спроби ( або після негайного усного протесту 

зробленого у відповідності з правилом 146.5). Результати всіх стрибків 

вимірюються від найближчого сліду в ямі для приземлення, залишеного 

будь-якою частиною тіла стрибуна, або тим, що прикріплено до спортсмена в 

момент приземлення/залишення відмітки в піску, до лінії відштовхування або 

її продовження (Див. Правило 185.1(f). Вимірювання проводиться 

перпендикулярно до лінії відштовхування або її продовження. 

9. У всіх горизонтальних стрибкових видах результати округляються з 

точністю до 0.01м у бік зменшення, якщо вимірювана відстань не складає 

цілого сантиметра..  

Вимірювання швидкості вітру 

10. Прилади для вимірювання швидкості вітру повинні бути такими ж, 

як описано в правилах 163.8 і 163.9. вони повинні працювати відповідно з 

Правилами 163.11 і 184.12 і читати показники у відповідності з правилом 

163.13. 

11. Відповідний Рефері виду повинен переконатися, що Прилад для 

вимірювання швидкості вітру повинен бути розташований на відстані 20м від 

бруска відштовхування. Він повинен знаходитися на висоті 1.22 м і на 

відстані не більше 2м від зони розбігу. 

12. У стрибкові у довжину і потрійному стрибку швидкість вітру  

вимірюється протягом 5 секунд з моменту, коли спортсмен перетинає 

відмітку, розташовану на відстані 40м від бруска для відштовхування під час 

стрибка у довжину та 35м, - у потрійному стрибку. Якщо довжина розбігу 

складає відповідно менше 40м або 35м, швидкість вітру вимірюється з того 

моменту, коли починається розбіг. 

 

ПРАВИЛО 185 

Стрибок у довжину 

Змагання 

1. Спроба не зараховується, якщо спортсмен: 

(а) торкається землі за лінією відштовхування будь-якою частиною тіла 

під час розбігу без стрибка або у момент стрибка;  

(b) відштовхується збоку від бруска, незалежно від того, чи відбулося це 

за лінією відштовхування або до неї; 

(с) торкається землі між бруском відштовхування і ямою для 

приземлення; 

(d) застосовує під час розбігу або стрибку будь-який варіант сальто; 
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(e) під час приземлення спортсмен торкається землі за сектором ближче 

до лінії відштовхування, ніж найближча відмітка, залишена на піску; 

(f) залишає зону приземлення іншим способом ніж це описано у правилі 

185,2. 

2. Коли спортсмен залишає яму для приземлення, і перший контакт із 

землею за межами сектора відбувається ближче до бруска для 

відштовхування, ніж найближчий слід, залишений на піску. Це включає будь-

який слід, залишений в ямі в результаті втрати рівноваги або слід від кроків в 

піску назад в бік відштовхування повністю розташований усередині ями, але 

ближчий до бруска для відштовхування, ніж первинний слід, залишений на 

піску. 

Примітка: це перше доторкання вважається виходом з ями для 

приземлення. 

 

3. Не вважається помилкою, якщо: 

(а) спортсмен біжить за білими лініями, що обмежують сектор в будь-

якому місці. 

(b) за винятком ситуації, описаної в пункті 185.1(b), якщо спортсмен 

відштовхується, не добігши до бруска відштовхування,. 

(с) у відповідності до Правила 185.1(b), якщо спортсмен торкається 

частиною свого взуття/стопи до поверхні за межами будь-якого краю бруска 

для відштовхування до лінії вимірювання.  

(d) якщо в ході приземлення спортсмен торкається будь-якою частиною 

свого тіла до землі за межами ями для приземлення, якщо тільки такий 

контакт не є першим контактом або суперечить правилу  185.1(d), (е) вище. 

(е) якщо спортсмен йде назад через сектор приземлення після того, як 

він правильно з нього вийшов див. Правило 185.2. 

 Лінія відштовхування 

4. Відстань від лінії відштовхування до дальнього краю ями для 

приземлення повинно бути не менше 10 м. 

5. Лінія відштовхування повинна бути розташована на відстані від 1 до 

3м від ближнього краю ями для приземлення. 

 

ПРАВИЛО 186 

Потрійний стрибок 

Правила змагань 184 та 185 із стрибка у довжину застосовуються в 

змаганнях з потрійного стрибка з наступними доповненнями:   

Змагання 

1. Потрійний стрибок складається із «скоку», «кроку» і «стрибка». 

Затверджена саме така послідовність виконання стрибка. 

2. «Скок» виконується так, щоб стрибун приземлився на ту ж ногу, якою 

він відштовхувався; при «кроці» він повинен приземлитися на іншу ногу, 

якою потім виконує відштовхування під час  «стрибка».  

Не вважатиметься помилкою, якщо під час виконання будь-якої фази 

стрибка спортсмен торкається землі маховою ногою.  
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Примітка: Правило 185.1 (d) не застосовується при правильному 

приземленні після  «скоку» і «кроку».   

Брусок відштовхування 

3. Відстань між лінією відштовхування і дальнім кінцем сектора 

приземлення повинна бути не меншою 21м. 

4. На міжнародних змаганнях потрібна наявність окремих планок 

відштовхування для чоловіків і для жінок. Рекомендується, щоб лінія 

відштовхування була розташована не менше ніж в 13м для чоловіків і 11м 

для жінок від ближнього краю сектора приземлення. На інших змаганнях ця 

відстань повинна відповідати рівню змагань. 

5. Для виконання «кроку» і «стрибка» між бруском відштовхування і 

сектором приземлення повинна бути зона відштовхування шириною 1.22м ± 

0.01м, що забезпечує жорстку і правильну постановку стопи. 

Примітка: На всіх стадіонах, побудованих до 1 січня 2004 року, 

доріжка для розбігу повинна бути шириною не більше 1.25 м.  

 

С.  МЕТАННЯ 

 

ПРАВИЛО 187 

Загальні положення – метання  

Офіційні снаряди 

1. На всіх міжнародних змаганнях використовувані снаряди повинні 

відповідати вимогам ІААФ і мати діючий в даний час сертифікат ІААФ. 

Наступна таблиця 5 показує, якої ваги снаряди повинні використовуватися в 

кожній віковій групі. 

Примітка: Стандартні форми з вимогами до снарядів можуть бути 

надані Офісом ІААФ, або їх можна скопіювати на вебсайті ІААФ.  

Нові снаряди для дівчат, починаючи з 1 січня 2012 року 

   Таблиця 5 

  стать      жіночі        чоловічі 

Снаряди 

До 18р. 

дівчата 

До 20р. 

юніорки 

/дорослі 

 До 18р. 

юнаки 

До 20р. 

юніори дорослі 

Ядро 3.000кг 4.000 кг 5.000кг 6.000 кг 7.260 кг 

Молот 3.000кг 4.000 кг 5.000кг 6.000 кг 7.260 кг 

Диск 1.000кг 1.000 кг 1.500 кг 1.750 кг 2.000 кг 

Спис 500г 600 г 700 г 800 г 800 г 

 

2. За винятком ситуацій, викладених нижче, всі ці снаряди повинні бути 

надані  Організаційним комітетом.  

 Технічний делегат (делегати) може, ґрунтуючись на відповідних 

Технічних регламентах кожного змагання, дозволити спортсменам 

використовувати свої снаряди або ті, які надані постачальником, за умови, 

що ці снаряди сертифіковані ІААФ, перевірені і відмічені як затверджені 

Організаційним комітетом до початку змагання і доступні для всіх 
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спортсменів. Ці снаряди не будуть прийняті, якщо така ж модель вже входить 

в список снарядів, наданих Організаційним комітетом. 

3. Під час змагань не дозволяється замінювати снаряди.  

Особисті засоби захисту   

4. Наступне вважається допомогою і тому не дозволено:  

(а) Ніякі спеціальні пристосування не дозволяються (наприклад, 

бинтування двох або декількох пальців разом,  

(b) Або використання обтяжень, прикріплених до тіла, що може якимсь 

чином допомогти спортсменові під час виконання спроби). Бинтування 

долоні не дозволяється, за винятком випадків, коли потрібно перебинтувати 

відкритий поріз або рану. Якщо використовується бинтування рук або 

пальців, то дозволяється бинтування великих зон (накладення великої 

пов'язки) за умови, що в результаті ніякі два або більше пальців не 

забинтовані разом так, що пальці не можуть рухатися окремо. Проте 

дозволяється бинтування окремих пальців в метанні молота. До початку 

змагання потрібно показати забинтовані пальці старшому судді. 

(с) Використання рукавичок не дозволяється, за винятком метання 

молота. В цьому випадку рукавички повинні бути гладкими з тильного боку і 

на долоні, а кінчики пальців рукавички, за винятком великого пальця, 

повинні бути обрізані. 

(d) нанесення будь-яких речовин на поверхню круга або на взуття, 

використання будь-якого методу, щоб поверхня кола стала більш шорсткою. 

5. Наступне не вважається допомогою і тому дозволено: 

(а) Для забезпечення кращого утримання снаряда спортсменам 

дозволяється використовувати тільки для рук відповідні речовини. Крім того, 

метальники молота можуть використовувати таку речовину для рукавичок, а 

в штовханні ядра – для шиї. На додаток до цього в штовханні ядра і метанні 

диска можуть використовувати крейду або схожу речовину що наноситься на 

снаряд яка легко видаляється і не залишає ніяких слідів.  

(b) Для того, щоб запобігти травмі спини, спортсменові дозволяється 

носити пояс з шкіри або іншого придатного матеріалу. 

(c) У штовханні ядра спортсменові дозволяється носити пов'язку на 

зап'ясті для оберігання від травми. 

(f) У метанні списа спортсменові дозволяється використовувати захист 

для ліктя; 

 (g) Спортсмен може носити інші засоби захисту, наприклад, наколінник, 

за умови, що спортсмен отримав дозвіл від ІААФ на його використання під 

час змагання за медичними показаннями Правило 187.4(а). 

Коло для метань (див. малюнки №12, №14) 

 6. Обід кола повинен бути виготовлений з металу або іншого 

придатного матеріалу. Верхній край обода повинен бути розташований в 

рівні із землею. Поверхня навколо кола може бути зроблена з бетону, 

синтетичного матеріалу, асфальту, дерева або будь-якого іншого 

придатного матеріалу. 
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Поверхня всередині кола може бути з бетону, асфальту або іншого 

придатного, але не слизького матеріалу. Поверхня повинна бути рівною і на 

20мм ± 6мм нижче, ніж верхня частина кільця кола. 

У штовханні ядра можливе використання переносного кола, за умови, 

що дотримується решта всіх вимог. 

7. Внутрішній діаметр кола складає 2.135м ± 0.005м в штовханні ядра 

(див. мал. 12) і метанні молота (див. мал. 14) і 2.50м (± 5 мм) в метанні диска 

(див. мал. 13). 

Кільце кола повинне бути не менше 6мм завтовшки і забарвлене в білий 

колір. 

Метання молота може виконуватися з кола для метання диска за умови, 

що діаметр кола скорочений з 2.50м до 2.135м при розташуванні усередині 

обода (див. мал. 15).  

Примітка: переважно, щоб обід фарбувався в колір, відмінний від 

білого, щоб білі лінії, описані в Правилі 187.8, були чітко видні. 

8. Біла лінія шириною 50мм повинна бути прокреслена від зовнішнього 

краю металевого обода, принаймні, на 0.75м з кожного боку кола. Вона може 

бути забарвлена або зроблена з дерева або іншого придатного матеріалу. 

Задній край білої лінії формує продовження теоретичної лінії, що проходить 

через центр кола перпендикулярно до центральної лінії сектора приземлення 

(див. мал. 15). 

Не дозволяється розбризкувати або розсипати які-небудь речовини в 

колі або на взуття, або робити поверхню кола шорсткішою. 

Метання списа (Доріжка для розбігу)(метання м’ячика)(мал.16) 
9. У метанні списа мінімальна довжина доріжки для розбігу – 30м, за 

винятком якщо змагання проводяться у відповідності з правилом 1.1(а), (с), 

(е) (f) де мінімальна – 33.50м. Якщо дозволяють умови, довжина повинна 

бути максимальна 36.50м. Доріжка повинна бути відмічена двома 

паралельними білими лініями шириною 50мм, які знаходяться на відстані 4м 

одна від одної. Метання списа (м’ячика) виконується із-за дуги кола з 

радіусом 8м. Дуга складається із забарвленою або виготовленою з дерева 

планки шириною 70мм (див. мал. 16). Вона повинна бути забарвлена в білий 

колір і встановлена у рівень з поверхнею доріжки для розбігу. Лінії повинні 

бути прокреслені від країв дуги під прямим кутом до паралельних ліній, що 

позначають розбіг. Ці лінії повинні бути білого кольору, завдовжки 0,75мм і 

шириною 70мм. Максимально допустимий бічний ухил доріжки для розбігу 

складає 1:100 (1%) і останніх 20метрах загальний ухил 1:1000 (0.1%) у 

напрямі розбігу. 

Примітка: вважається помилкою, якщо спортсмен починає розбіг 

більш ніж за 36.5м від  внутрішнього краю дуги. 

Сектор приземлення  

10. Сектор приземлення (див. мал. 16) повинен мати гареве, трав'яне або 

інше відповідне покриття, на якому снаряд залишає чіткий слід. 

11. Максимально допустимий ухил сектора вниз у напрямі метання не 

повинен перевищувати 1:1000(0.1%). 
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12. (а) За винятком метання списа, площа сектора приземлення повинна 

бути розмічена білими лініями шириною 50мм під кутом 34.92 градуса так, 

щоб внутрішні краї ліній, якщо їх продовжити, проходили б через центр кола. 

Примітка: щоб створити сектор з кутом 34.92 градуса, потрібно від 

центру кола відміряти відстань 20м між двома точками на лініях, що 

позначають сектор. В цьому випадку відстань між двома точками 

складе 12м (20 х 0.60). Відповідно, на кожен метр видалення від центру 

кола доводиться відстань 60 см. (див. мал. 22). 

 (b) У метанні списа площа сектора приземлення повинна бути 

розмічена білими лініями шириною 50мм так, щоб внутрішні краї ліній, якщо 

їх продовжити, проходили б через крайні точки обмежувальної дуги, і обидві 

лінії перетиналися б у центрі сектора розбігу, частиною якого є 

обмежувальна дуга. Таким чином, кут сектора складає  28,96 близько (29 

градусів). (див. мал. 16). 

Спроби 

13. Штовхання ядра, метання диска і молота виконується з кола, а 

метання списа (і м’ячика) з сектора для розбігу. Якщо метання проводиться з 

кола, спортсмен повинен почати виконання спроби із зафіксованої позиції у 

середині кола. Дозволяється торкатися внутрішньої частини металевого 

обода. У штовханні ядра також дозволяється торкатися внутрішньої частини 

сегменту, описаного в Правилі 188.2. 

14. Спроба не зараховується, якщо спортсмен в процесі виконання 

спроби: 

(а) невірно випускає ядро або спис якимось іншим способом, окрім 

дозволеного Правилами 188.1 і 193.1; 

(b) після того, як він увійшов до кола і почав виконувати спробу, 

торкається будь-якою частиною тіла до землі поза зоною кола або до 

верхнього краю металевого обода (або до внутрішнього краю); 

(c) у штовханні ядра – торкається будь-якою частиною свого тіла до 

верхнього краю сегменту за винятком внутрішньої частини (виключаючи 

його верхній край, який вважається частиною верху); 

(d) у метанні списа (м’ячика) – торкається будь-якою частиною свого 

тіла до ліній, що позначають межі сектора для метання, або землі за сектором 

розбігу. 

Примітка: Не вважається помилкою, якщо диск або будь-яка частина 

молота ударяє в сітку після випуску снаряда, за умови, що ніяке інше 

Правило не порушене. 

15. За умови, що в ході виконання спроби Правила будь-якого 

конкретного виду метань не були порушені, спортсмен може перервати вже 

почату спробу, покласти снаряд в коло або на доріжку розбігу, а також за 

коло або за доріжку розбігу і вийти з кола або піти з доріжки відповідно до 

правила 187.17, а потім повернутися в сектор і знову почати спробу. 

Примітка: Всі дії, дозволені цим параграфом, включаються в 

максимальний час, відведений на виконання спроби відповідно до Правила 

180.18. 
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16. Вважається помилкою, якщо ядро, диск, головка молота або 

наконечник списа при першому контакті із землею торкається до лінії 

сектора або до землі за межами лінії сектора (до внутрішнього краю) (окрім 

загороджувальної сітки, як вказано в Примітці до Правила 187.14) за 

межами лінії сектора.   

17. Спортсмен не повинен виходити з кола або сектора до тих пір, поки 

снаряд не торкнувся землі.  

а) При виході спортсмена з кола перше торкання краю металевого обода 

або землі за колом може бути здійснено тільки позаду білої лінії, яка 

прокреслена за межами кола і проходить через його умовний центр. 

Примітка: Перше торкання краю металевого обода або землі за колом 

вважається виходом з кола.  

b) У метанні списа під час виходу з сектора перший крок у бік 

паралельних ліній або землі за доріжкою розбігу повинен бути зроблений 

повністю за білою лінією дуги під прямим кутом до паралельних ліній, що є 

продовженням дуги. Як тільки снаряд торкнувся землі, вважається, що 

спортсмен покинув зону розгону правильно, торкнувшись лінії або за лінією 

(намальованою, або теоретичною, або позначеною маркерами поряд із зоною 

розбігу), проведеною упоперек через зону розбігу на відстані 4 метрів від 

кінцевих точок дуги метання. Якщо спортсмен знаходиться за цією лінією і 

усередині зони розбігу на момент приземлення снаряда, він вважатиметься 

залишившим сектор вірно. 

18. Після виконання кожної спроби снаряд потрібно принести назад в 

зону поряд з колом або доріжкою для розбігу, але ніколи не кидати його.  

Вимірювання   

19. У всіх видах метань результат округлюється з точністю до 0.01м у 

бік зменшення, якщо вимірювана відстань не складає цілого сантиметра.  

20. Вимірювання кожного результату проводиться негайно після 

виконання і зарахування спроби (або після негайного усного протесту 

зробленого у відповідності з правилом 146.5): 

(а) від найближчої відмітки при приземленні ядра, диска і кулі молота до 

внутрішнього кола уздовж лінії до центру кола; 

(b) у метанні списа - від точки, в якій наконечник металевої головки 

списа перший раз торкнувся землі, до внутрішнього краю дуги уздовж лінії, 

проведеної від точки приземлення до центру кола, частиною якого є ця дуга.   

Відмітки 

21. Прапорець яскравого кольору або відмітка може використовуватися, 

щоб відзначити кращу спробу кожного учасника, і в цьому випадку їх 

потрібно розташовувати уздовж сектора за його межами. 

Прапорець яскравого кольору або відмітка також може 

використовуватися, щоб позначити існуючий світовий рекорд, і там, де це 

доречно, континентальний або національний рекорд або відповідне вище 

досягнення. 
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ПРАВИЛО 188 

Штовхання ядра 

Змагання 

1. Ядро штовхають від плеча тільки однією рукою. Як тільки спортсмен 

займе положення в колі перед початком виконання спроби, ядро повинне 

торкатися або бути зафіксовано біля шиї або підборіддя, і кисть руки не 

повинна опускатися нижче за це положення під час штовхання. Ядро не 

повинне відводитися за лінію плечей. 

Примітка: спосіб штовхання ядра з переворотом (Cartwheeling) 

«колесом» заборонений. 

Обмежувальний сегмент (мал.17) 

2. Конструкція. Сегмент повинен бути забарвлений в білий колір, 

виготовлений з дерева або іншого придатного матеріалу у формі дуги так, 

щоб внутрішній край співпадав з внутрішнім краєм обода кола. Він повинен 

бути розташований посередині між лініями сектора приземлення і міцно 

прикріплений до землі (див. Правило 187.6).  

Примітка: Обмежувальні сегменти, відповідні вимогам ІААФ 1983-1984 

років, можуть застосовуватися на змаганнях 

3. Розміри. Сегмент (див. мал. 17) має розміри від 0.11.2м до 0,30м 

завширшки, з хордою 1.21м ± 0.01м для дуги того ж радіусу, що і коло, і 

0,10м ± 0.008м у висоту по відношенню до рівня внутрішнього боку кола. 

4. Ядро повинне бути виготовлене із заліза, латуні або будь-якого металу 

не м'якше за латунь або бути оболонкою з такого металу з наповненням 

свинцем або іншим придатним матеріалом. Формою ядро є гладка куля, що 

не має ніяких жорсткостей. Для того, щоб воно вважалося гладким, середня 

висота жорсткостей поверхні повинна бути менше 1.6 мікрон, тобто клас 

шорсткості № 7 або менше. 

5. Ядро повинне відповідати вимогам приведеним у таблиці 6. 

Таблиця  6  

Мінімальна вага для допуску на змагання і визнання рекорду 

стать чоловіки юніори юнаки жінки дівчата 

Мінімальна вага  

для допуску  на 

змагання  і визнання 

рекорду 

7.260кг 6.000кг 
5.000к

г 
4.000кг 3.000кг 

Інформація для виробників 

Діапазон ваги для 

постачання  

снарядів на 

змагання                  

7.265кг 

7.285кг 

6.005кг 

6.025кг 

5.005кг 

5.025кг 

4.005кг  

4.025 кг 

3.005 кг. 

30025 кг 

Мінімальний 

діаметр 
110мм 105мм 100мм 95 мм   85мм 

Максимальний 

діаметр 
130мм 125мм 120мм 110мм 110мм 
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ПРАВИЛО 189 

Метання диска 

Диск (мал. 18) 

1. Корпус диска повинен бути цілісним або порожнистим і зроблений з 

дерева або іншого придатного матеріалу з металевим кільцем по краю. У 

поперечному перетині край обода повинен бути закруглений з радіусом 

приблизно 6мм. Точно в середині корпусу у рівень з його сторонами 

з’єднаються паралельно один до одного круглі шайби. Як альтернатива диск 

може бути без металевих шайб, за умови, що ця зона плоска, а параметри і 

загальна вага снаряда відповідають вказаним вимогам. 

Обидві сторони диска повинні бути однаковими, без виступів, виїмок 

або гострих кутів. Сторони звужуються по прямій лінії до початку 

закруглення обода радіусом 25мм — 28.5мм від центру диска.  

Схема диска може бути представлена таким чином. Від початку 

звуження кільця товщина диска поступово збільшується до максимальної 

величини Y (див. діаграму). Ця максимальна величина досягається на 

відстані 25мм — 28.5мм від центру диска Y (див. діаграму). Від цієї точки до 

вісі диска Y товщина диска постійна. Верхня і нижня сторони диска повинні 

бути ідентичні, диск також повинен бути симетричний щодо вісі обертання 

навколо Y. 

Диск, включаючи поверхню обода, повинен бути гладким (див. Правило 

188.4) і однорідним по всій поверхні. 

2. Вага і розміри диска приведені у таблиці 7. 

Таблиця 7 

 

 

 

Мінімальна вага для допуску на змагання і визнання рекорду 

Мінімальна вага для допуску на 

змагання і визнання рекорду 

чоловіки юніори юнаки 
жінки, 

дівчата 

2.000кг 1.750кг 1.500кг 1.000кг 

                  Інформація для виробників: 

Діапазон ваги для постачання  

снарядів на змагання 

2.005кг 

2.025кг 

1.755кг 

1.775кг 

1.505кг 

1.525кг 

1.005кг 

1.025кг 

Зовнішній діаметр металевого кільця 

мін./мaкс. 

219мм 

221мм 

210мм 

212мм 

200мм 

202мм 

180мм 

182мм 

Діаметр металевої пластини або 

ущільнений біля центральної  

частини, мін./мaкс. 

50мм 

57мм 

50мм 

57мм 

50мм 

57мм 

50мм 

57мм 

Товщина плоскої центральної  

частини металевої пластини, 

мін./мaкс. 

44мм 

46мм 

41мм 

43мм 

38мм 

40мм 

37мм 

39мм 

Товщина обода  

(6 мм від краю), мін./макс. 

12мм 

13мм 

12мм 

13мм 

12мм 

13мм 

12мм 

13мм 
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ПРАВИЛО 190 

Загороджувальна сітка для метання диска (мал.19) 

1. Метання диска виконується з обгородженого сіткою сектора, щоб 

забезпечити безпеку глядачів, офіційних осіб і спортсменів. Загороджувальна 

сітка, описана в цьому Правилі, використовується тоді, коли змагання 

проходить за межами стадіону у присутності глядачів, або коли змагання 

проходить на стадіоні під час проведення інших видів. Якщо це не так, 

особливо на тренувальних полях, може бути досить більш простої 

конструкції. Національні федерації або офіс ІААФ можуть дати потрібну 

раду у разі потреби. 

Примітка: Загороджувальна сітка для метання молота, описана в 

Правилі 192, може застосовуватися також для метання диска, але при 

цьому потрібно встановити концентричні кола  розміром 2.135/2.50м або 

використовувати розтягнутий варіант цієї сітки з окремим колом для 

метання диска, який встановлюють перед колом для метання молота 

(мал. 25).  

2. Загороджувальна сітка повинна бути спроектована, виготовлена і 

встановлена так, щоб зупинити диск вагою 2кг, рухомий з швидкістю до 

двадцяти п'яти метрів в секунду. При цьому потрібно передбачити, щоб диск 

не відскочив рикошетом у бік спортсмена або через край загороджувальної 

сітки. За умови, що вимоги цього Правила виконані, може бути використана 

будь-яка форма і конструкція загороджувальної сітки. 

3. Загороджувальна сітка повинна мати U-образну форму (див. мал. 19). 

Відстань між вертикальними краями сітки складає 6м.-7м. Вони 

розташовуються в 7м від центру кола для метання. Крайніми точками 

шестиметрової відстані є внутрішні краї осередку сітки. Висота секцій 

або відповідних конструкцій повинна бути не менше 4м в самій нижній 

точці.  

Оформлення і конструкція огорожі повинні бути виконані так, щоб 

запобігти вильоту диска через стики, або через саму сітку, або під секціями.  

Примітка ( i) Розташування задньої панелі/сітки не важливе за 

умови, що сітка знаходиться на відстані не менше 3 м від центру кола; 

Примітка (ii) Новаторське оформлення, яке забезпечує такий же 

рівень безпеки і не збільшує небезпечну зону в порівнянні із звичайним 

розміром, повинне бути сертифіковане  ІААФ; 

Примітка (iii) Сторона сітки, особливо уздовж доріжки, може бути 

продовжена і/або збільшена у висоту, щоб забезпечити великий захист 

спортсменів, що змагаються на прилеглій доріжці під час змагання із 

метання диска.  

4. Сітка повинна бути виготовлена з придатного натурального або 

синтетичного шнура, або, як альтернатива, з м'якого дроту, зробленого з 

високолегованого металу.  

Максимальний розмір ячейки складає 44мм для шнура і 50мм для 

сталевого дроту.  
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Примітка: Додаткові вимоги, що стосуються сітки і процедур 

перевірки безпеки викладені в Керівництві ІААФ по легкоатлетичних 

спорудах. 

5. Максимально небезпечний сектор при метанні диска, що виконується 

з цієї загороди, складає приблизно 69 градусів, коли в одному змаганні 

виступають спортсмени, що виконують метання як лівою, так і правою 

рукою. Тому положення і правильність установки загороджувальної сітки 

особливо важливі для забезпечення заходів безпеки. 

 

ПРАВИЛО 191 

Метання молота (мал. 23) 

Змагання  

1. Спортсменові, що зайняв стартову позицію, дозволяється до 

виконання замаху або обертання покласти на землю кулю молота усередині 

кола або за його межами. 

2. Не вважається помилкою, якщо куля молота торкається землі або 

верхнього краю металевого обода в той час, коли спортсмен виконує замах 

або обертання, але якщо після того, як він торкнувся землі або верхнього 

краю металевого обода, спортсмен перервав метання, щоб потім почати його 

знову, то правило не було порушено. 

Спортсмен може зупинитися і почати метання знову, за умови, що ніяке 

інше правило не було порушене. 

3. Не вважається помилкою, якщо під час метання або в той час, коли 

молот знаходиться у повітрі, він руйнується, за умови, що метання було 

виконане відповідно до цього Правила. Не вважається помилкою, якщо 

спортсмен при цьому втрачає рівновагу і в результаті порушує будь-яке 

положення цього Правила. У обох випадках спортсменові надається нова 

спроба. 

Молот 

4. Конструкція. Молота складається з основних трьох частин: 

♦  - металевої кулі,  

♦  - тросу  

♦  - і ручки (рукоятки). 

5. Куля. Куля (молот) виготовляється із заліза або іншого металу не 

м'якше за латунь або є оболонкою з металу, заповненою свинцем або іншим 

важким матеріалом і повинен відповідати вимогам, що пред'являються до 

центру тяжіння. 

Центр тяжіння кулі повинен бути зміщений не більше ніж на 6 мм від 

центру кулі, і при цьому повинно бути забезпечене балансування кулі без 

урахування ваги рукоятки і тросу, на горизонтально встановленому 

перевірочному кольці діаметром 12 мм з гострими крайками (див. Мал.20). 

Якщо використовується наповнювач, він повинен поміщатися всередині кулі 

таким чином, щоб бути нерухомим, а центр ваги кулі був не далі 6 мм від 

центру кулі. 
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6. Трос повинен бути зроблений з цілісної сталі з діаметром не менше 

3мм. Він не повинен розтягуватися під час метання молота. Трос може мати 

петлю, що виконує функцію кріплення з одного або з обох боків. Дріт 

кріпиться до головки за допомогою шарнірного з'єднання, яке може бути або 

у підшипниковому ковзанні або кульковому підшипнику. 

7. Рукоятка. (мал. 21) Рукоятка може мати одну або дві петлі, але 

повинна бути жорсткою і без яких-небудь зчленовувань. Ручка не 

повинна помітно розтягуватися під час метання. Вона прикріплюється до 

тросу так, щоб її не можна було повернути в дротяній петлі для збільшення 

загальної довжини молота. Загальна деформація ручки під час навантаження 

в 3.8 kН не повинна перевищувати 3мм (див. малюнок 21).  

Рукоятка, внутрішня частина якої повинна бути не більше 110мм, може 

мати криве або пряме захоплення. Мінімальна міцність рукоятки на розрив 

повинна бути 8 кН (800 кг). Сторони рукоятки можуть бути прямими або 

трохи зігнутими там, де сторони з'єднуються з місцем захоплення, щоб дати 

більше місця для рук метальника. 

Примітка: міцність рукоятки визначається відповідно до процедур, 

викладеним в Керівництві ІААФ по калібруванні. 

Примітка: Допускається інше оформлення рукоятки, відповідне 

вказаним вимогам. 

Вага і розміри молота повинні бути наступними (див. таблицю 8): 

Таблиця 8 

         Мінімальна вага для допуску на змагання і визнання рекорду 

Мінімальна вага для 

допуску на змагання і 

визнання рекорду 

чоловіки юніори юнаки жінки Дівчата 

7.260кг 6.000кг 5.000кг 4.000кг 3.000кг 

                             Інформація для виробників: 

Діапазон ваги для 

постачання    

снарядів на змагання 

7.265кг 

7.285кг 

6.005кг 

6.025кг 

5.005кг 

5.025кг 

4.005кг 

4.025кг 

3.005кг 

3.025кг 

Довжина молота зміряна 

від внутрішнього краю 

ручки, мін./мaкс. 

1215мм 1215мм 1200мм 1195мм 1195мм 

Діаметр кулі мін./Макс. 110мм 

130мм 

105мм 

125мм 

100мм 

120мм 

95мм 

110ммм 

85мм 

100м 

 

Примітка: вага снаряда включає сукупність – молот – трос – рукоятка. 

Центр ваги кулі (див. Мал. № 20) 

ПРАВИЛО 192 

Загороджувальна сітка для метання молота (див. Мал. № 23) 

1. Метання молота виконується з обгородженого сіткою сектора, щоб 

забезпечити безпеку глядачів, офіційних осіб і спортсменів. Загороджувальна 

сітка, описана в цьому Правилі, використовується тоді, коли змагання 

проходить за межами стадіону у присутності глядачів, або коли змагання 
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проходить на стадіоні під час проведення інших видів. Якщо це не так, 

особливо на тренувальних полях, сітка може бути більш простої конструкції. 

Національна федерація або офіс ІААФ можуть дати потрібну раду у разі 

потреби. 

2. Загороджувальна сітка повинна бути спроектована, виготовлена і 

встановлена так, щоб зупинити молот вагою в 7.260 кг, рухомий з швидкістю 

до тридцяти двох метрів в секунду. При цьому потрібно передбачити, щоб 

молот не відскочив рикошетом у бік спортсмена або через край 

загороджувальної сітки. За умови, що всі вимоги цього Правила виконані, 

може бути використана будь-яка форма і конструкція загороджувальної 

сітки. 

3. Загороджувальна сітка повинна мати U-образну форму (див. Мал. 24 ). 

Відстань між вертикальними краями сітки складає 6м, і вони розташовуються 

на відстані 6 - 7м перед центром кола для метань. Крайніми точками 

шестиметрової відстані є внутрішні краї осередку сітки. Висота панелей 

сітки або відповідної конструкції повинна бути не менше 7м в нижній точці 

для панелей/секцій в тильній частині сітки і не менше 10м на відстані 

останніх 2.80м перед точками повороту. 

Оформлення і конструкція сітки повинна бути виконана так, щоб 

запобігти вильоту молота через її стики, або через саму сітку, або під 

секціями. 

Примітка: Установка задньої панелі/сітки не важлива за умови, що 

сітка знаходиться на відстані не менше 3.50 м від центру кола. 

4. Дві рухомі секції шириною 2м повинні бути встановлені перед сіткою. 

При кожній спробі буде задіяна тільки одна секція. Мінімальна висота цих 

секцій складає 10м. 

Примітки: (i) Лівобічна секція використовується для спортсменів, 

що виконують метання праворуч (проти годинникової стрілки), а 

правостороння — для спортсменів, що виконують метання ліворуч (за 

годинниковою стрілкою). З урахуванням можливої необхідності задіювати 

одну секцію замість іншої, коли в змаганні беруть участь спортсмени, що 

виконують метання як праворуч, так і ліворуч, важливо, щоб ця заміна не 

зажадала великих зусиль і була проведена в мінімальний час. 

(ii) Кінцева позиція обох секцій показана на малюнках, хоча під час 

змагання тільки одна секція буде постійно закрита (мал. 24).  

(iii) Під час використання рухома секція повинна знаходитися точно в 

тому положенні, як це показано. Тому при конструюванні рухомих секцій 

потрібно передбачити їх закріплення під час використання. Рекомендується 

позначити на землі (тимчасово або постійно) робочі положення секцій. 

(iv) Конструкція цих секцій і їх використання залежать від загальної 

конструкції сітки, і вони можуть бути ковзаючими, укріпленими шарнірами 

на вертикальній або горизонтальній вісі або розбірними. Єдина жорстка 

вимога, що пред'являється до цієї конструкції, полягає в тому, щоб під час 

використання вона могла зупинити молот, що летить в її сторону, і не 
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виникло ніякої небезпеки під час руху молота між постійними і переносними 

секціями. 

(v) Новаторське оформлення, яке забезпечує такий же рівень безпеки і 

не збільшує небезпечну зону в порівнянні із звичайним розміром, повинне бути 

сертифіковане  ІААФ. 

5. Сітка повинна бути виготовлена з придатного натурального або 

синтетичного волокна або, як альтернатива, з м'якого дроту, зробленого з 

високолегованого металу. Максимальний розмір ячейки складає 44мм для 

шнура і 50 мм для сталевого дроту.  

Примітка: Додаткові вимоги, що стосуються сітки і процедур 

перевірки безпеки викладені в Керівництві ІААФ по легкоатлетичних 

спорудах. 

6. При бажанні можна використовувати загороджувальну сітку для 

метання диска. Установку можна провести двома альтернативними 

способами. Найбільш простий полягає в тому, що можуть бути встановлені 

концентричні кола розміром 2.135м/2.50м, але це зажадає використання 

однієї і тієї ж поверхні в колі для метання молота і диска. 

Загороджувальна сітка для метання молота може бути використана для 

метання диска за рахунок зміцнення пересувних панелей, що відкривають 

сітку.  

Якщо використовуються окремі кола для метання молота і диска при 

одній загороджувальній сітці, два кола розташовуються один за іншим, при 

цьому їх центр повинен бути на відстані 2.37м один від одного на 

центральній лінії сектора для метання, і коло для метання диска повинно 

бути попереду. В цьому випадку пересувні панелі загороджувальної сітки 

можуть бути використані для змагань по метанню диска (мал. 25). 

Примітка: Установка задньої панелі/сітки не важлива за умови, що 

сітка знаходиться на відстані не менше 3.50м від центру концентричних кіл 

або не менше 3.50м від центру кола для метання диска у разі роздільних кіл 

(або 3,00м від центру кола у випадку роздільних кіл побудованих за правилом 

до 2004року з розміщенням круга для метання диска позаду круга для 

метання молота) (див. Також Правило 192.4). 

7. Максимально небезпечний сектор під час метання молота з такою 

загороджувальною сіткою складає приблизно 53 градуси, коли в одному 

змаганні виступають спортсмени, що виконують метання і правою, і лівою 

рукою. Тому положення і правильність установки загороджувальної сітки 

особливо важливі для забезпечення заходів безпеки. 

 

ПРАВИЛО 193 

Метання списа (м’ячика) 

Змагання 

1. (а) Спис тримають за обмотку. Його метають через плече або верхню 

частину руки (однією рукою із - за голови), що виконує метання. Спис не 

можна шпурляти або кидати. Нетрадиційні способи метання списа 

забороняються. 
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(b) Спроба зараховується тільки в тому випадку, якщо наконечник 

металевим вістрям торкнувся землі раніше, ніж основна частина списа. 

(с) Поки спис не випущений у повітря, спортсмен не повинен робити 

повний поворот так, щоб його спина була звернена до дуги метання. 

2. Якщо спис ламається під час виконання метання або у польоті, це не 

вважається помилкою, за умови, що в цілому спроба була виконана 

відповідно до цього Правила. Не вважається помилкою, якщо спортсмен при 

цьому втрачає рівновагу і в результаті порушує будь-яке положення цього 

Правила. У обох випадках спортсменові надається нова спроба. 

 Спис  (див. мал. № 26) 

3. Конструкція. Спис складається з трьох основних частин: 

♦   - древка,  

♦   - металевого наконечника  

♦ - і обмотки.  

4. Древко повинно бути цілісним або порожнистим і виготовлене цілком 

з металу або іншого придатного матеріалу і прикріплено до металевого 

наконечника, що закінчується гострим кінцем.  

Поверхня древка списа не повинна мати ямок, жолобків, виступів, 

дірочок, жорсткостей, повинна бути цілісною і гладкою по всій довжині (див. 

Правило 188.4). 

5. Наконечник списа повинен бути зроблений цілком з металу. Його 

вістря може обважнювати іншим металом і бути приварене до переднього 

краю наконечника, за умови, що весь наконечник гладкий (див. Правило 

188.4) і цілісний по всій поверхні. Кут вістря наконечника не повинен 

перевищувати 40 градусів. 

6. Обмотка, що покриває центр ваги списа, не повинна перевищувати 

діаметр держака більш ніж на 8мм. Вона не повинна мати ніяких вузлів, 

петель, виїмок, а також не бути слизькою. Обмотка повинна мати однакову 

товщину ( див. правило 188.4). 

7. Поперечний перетин древка повинен бути правильним колом. (Див. 

примітка i). Максимальний діаметр древка повинен бути розташований 

відразу ж перед обмоткою. Центральна частина древка, включаючи ту, що 

знаходиться під обмоткою, може бути циліндричної або злегка звужуватися у 

напрямку до хвоста списи, але ніколи різниця між найбільшим і найменшим 

діаметром в кожному перетині безпосередньо перед і після обмотки не може 

перевищувати 0.25 мм. Від обмотки древко поступово звужується до 

наконечника і хвоста. Лінії, проведені від обмотки до обох кінців списи, 

повинні бути прямими або злегка вигнутими (Див. Примітку (ii)), без різких 

змін величини діаметра, за винятком точок відразу ж за наконечником, а 

також перед і за обмоткою по всій довжині списи. Звуження діаметра не 

може перевищувати 2.5 мм у далекого краю наконечника, і допускається 

відхилення від загальної вимоги до поздовжнього перетину спису по його 

довжині не може перевищувати 300 мм позаду наконечника. 

Примітка(i): Не дивлячись на те, що поперечний перетин повинен бути 

круглим, допускається максимальна різниця в 2% між найбільшим і 
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найменшим діаметрами. Середня величина цих двох діаметрів повинна 

відповідати специфікації  круглого перетину списа. 

Примітка (ii): Форма подовжнього перетину списа легко може бути 

перевірена за допомогою прямого металевого стрижня завдовжки не 

меншого 500 мм і двох товщиномірів (щупів) розміром 0.20 мм і завтовшки 

1.25 мм. На злегка зігнутих ділянках прямий стрижень гойдатиметься при 

контакті з короткою частиною списа. На прямих ділянках профілю, коли 

стрижень щільно притиснутий до нього, повинно бути неможливо 

вставити між ним і списом товщино мір розміром 0.20 мм по всій довжині. 

Це не відноситься до точки, розташованої відразу ж позаду стику 

наконечника списа і древка. У цьому місці повинно бути неможливо 

вставити товщино мір розміром 1.25мм. 

8. Спис повинен мати вагу і розміри вказані в таблиці 9.  

Шнур ручка, яка охоплює центр ваги, не повинна перевищувати діаметр 

вала більш ніж на 8мм. вона неповинна мати вм'ятини будь-якого роду. 

обмотка повинна мати рівномірну товщину. 

Таблиця  9 

 чоловіки юнаки жінки дівчата 

Мінімальна вага (з обмоткою) 

для допуску на змагання і 

визнання рекорду 

   800 г     700 г    600 г    500г 

                                 Інформація для тих виробників 

Діапазон ваги для допуску на 

змагання  

805г – 

825г 

705г – 

725г 

605г – 

625г 

505г – 

525г 

Загальна довжина (LO) 

мін./мак. 

260мм 

270мм 

230мм 

240мм 

220мм 

230мм 

2000мм- 

2100мм 

Довжина металевого 

наконечника мін./мaкс. 
250мм-

330мм 

250мм-

330мм 

250мм- 

330мм 

220мм- 

270мм 

Відстань від вістря  

наконечника до центру 

тяжіння мін./макс. 

900мм- 

1060мм 

860мм-

1000м 

800мм- 

920мм 

780мм- 

880мм 

Діаметр  держака в самій 

потовщеній частині мін./мак 

25мм-

30мм 

23мм-

28мм 

20мм-

25мм 

20мм- 

24мм 

Ширина обмотки (L3) 

мін./мaкс. 

150мм 

160мм 

150мм 

160мм 

140мм 

150мм 

135мм 

145мм 

 

9. Спис не повинен мати ніяких рухомих частин або пристосувань, 

здатних під час польоту змінити центр ваги або траєкторію. 

10. Від обмотки держак поступово звужується до наконечника до 40 

градусів і хвоста. Діаметр в точці 150 мм від вістря не повинен перевищувати 

80% від максимального діаметра древка. У середині між центром ваги і 

вістрям наконечника діаметр не повинен перевищувати 90% від 

максимального діаметра древка. 
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11. Звуження древка до хвоста у далекого кінця повинно бути таким, 

щоб діаметр в серединній точці між центром ваги і хвіст не був менше 90% 

від максимального діаметра древка. На позначці 150 мм від хвоста діаметр не 

повинен бути менше 40% від максимального діаметра древка. Діаметр древка 

в кінці хвоста не повинен бути менше 3.5 мм. 

 

Розділ V 

ЗМАГАННЯ З БАГАТОБОРСТВ 

 

ПРАВИЛО 200 

Змагання із багатоборств 

ЮНАКИ до 18 років  ЮНІОРИ до 20 років І ЧОЛОВІКИ 

(П'ЯТИБОРСТВО І ДЕСЯТИБОРСТВО) 

1. П'ятиборство складається з п'яти видів, які проводяться протягом 

одного дня в наступному порядку: стрибок у довжину, метання списа, біг 

200м, метання диска і біг 1500 м. 

2. Юнаків до 18 років, юніорське і чоловіче десятиборство складається 

з десяти видів, які проводяться протягом двох днів підряд в наступному 

порядку: 

Перший день — біг 100 м, стрибок у довжину, штовхання ядра, стрибок 

у висоту і біг  400 м 

Другий день  — біг 110 м з бар'єрами, метання диска, стрибок з 

жердиною, метання списа і біг 1500 м 

ЮНІОРКИ до 20 років І СТАРШІ ЖІНКИ (СЕМИБОРСТВО І 

ДЕСЯТИБОРСТВО) 
3. Семиборство складається з семи видів, які проводяться протягом двох 

днів підряд в наступному порядку: 

Перший день  —  біг 100 м з бар'єрами, стрибок у висоту, штовхання 

ядра і біг 200 м 

Другий день    —  стрибок у довжину, метання списа і біг 800 м 

4. Жіноче десятиборство складається з десяти видів, які проводяться 

протягом двох днів підряд в наступному порядку: 

Перший день — біг 100 м, метання диска, стрибок з жердиною, метання 

списа  і  біг  400м 

Другий день   — біг 100 м з бар'єрами, стрибок у довжину, штовхання 

ядра, стрибок у висоту і  біг 1500 м    

ДІВЧАТА до 18 років (СЕМИБОРСТВО) 
5. Семиборство складається з семи видів, які проводяться протягом двох 

днів підряд в наступному порядку: 

Перший день - біг 100 м з/б, стрибок у висоту, штовхання ядра і біг 200м  

Другий день - стрибок у довжину, метання списа і біг 800м 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

6. За рішенням Рефері із багатоборств там, де це можливо, для кожного 

спортсмена повинен дотримуватися інтервал не менше 30 хвилин між 
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закінченням одного виду і початком наступного. Рекомендується, щоб 

інтервал часу між фінішем останнього виду в перший день і стартом першого 

виду в другий день був не менше 10 годин. 

7. У кожному окремому виді, за винятком останнього, в змаганнях із 

багатоборств забіги і кола складає Технічний делегат (делегати) або Рефері з 

багатоборств, там, де це доречно, щоб спортсмени, які показали однакові 

результати в кожному окремому виді під час наступного певного періоду, 

були включені в один забіг або групу. У кожній групі повинно бути п'ять 

чоловік або більше, але ніколи не менше, ніж три спортсмени. Якщо це не 

можна зробити із-за розкладу по видах, забіги або групи для наступного виду 

повинні бути складені після того, як спортсмени звільняться після виступу в 

попередньому виді. 

У останньому виді змагань із багатоборств забіги повинні бути 

сформовані так, щоб в кожен забіг входили лідируючі після передостаннього 

виду спортсмени.  

Технічний делегат (делегати) або Рефері із багатоборств повинні мати 

право переглядати склад груп, якщо, на його думку, це доцільно. 

8. Правила ІААФ на кожен вид, що входить в програму змагань по 

багатоборству, застосовуються з наступними виключеннями: 

(а) У стрибку в довжину і в кожному з видів метань кожному учасникові 

надається тільки по три спроби; 

(b) У разі відсутності повністю автоматизованої системи фотофінішу час 

кожного учасника повинен фіксуватися трьома хронометристами незалежно 

один від одного; 

(c) У бігових видах в кожному забігу дозволений тільки один фальстарт 

без дискваліфікації спортсмена, що його зробив. Будь-який 

спортсмен/спортсмени, що допустив подальші фальстарти, відстороняється 

від участі в змаганні (дискваліфікується) Стартером(див. Правило 162.7). 

(d) у вертикальних стрибках, кожне збільшення висоти повинно бути 

рівномірно протягом всього змагання: 3см у стрибкові у висоту і в 10см у 

стрибкові з жердиною. 

9. Впродовж кожного виду може застосовуватися тільки одна система 

хронометражу. Проте для фіксації рекорду повинна застосовуватися 

повністю автоматизована система фотофінішу, незалежно від того, чи 

використовувався такий хронометраж для інших учасників змагань. 

10. Будь-який спортсмен, який не стартував в біговому або технічному 

виді, не допускається до участі в подальших видах, і вважається, що він 

припинив участь в змаганнях. Його прізвище не буде вказано в підсумковій 

класифікації. 

Будь-який спортсмен, що прийняв рішення не брати участь в змаганнях 

по багатоборству, повинен негайно проінформувати Рефері по багатоборству 

про своє рішення. 

11. Кількість очок відповідно до існуючих таблиць оцінки очок повинна 

бути оголошена учасникам окремо в кожному виді. Також повідомляється 

сума очок після завершення кожного виду і сумі після проведених видів. 
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Переможцем є спортсмен, що набрав найбільшу кількість очок. 

У разі рівності очок переможцем оголошується учасник,  

(а) який в більшій кількості видів набрав більше очок, ніж інший 

учасник (учасники) з такою ж підсумковою сумою.  

(b) Якщо застосування Правила 200.12 (а) не вирішує проблему рівності 

переможцем оголошується спортсмен, що набрав найбільшу кількість очок в 

будь-якому одному виді.  

(с) Якщо навіть це не вирішує проблему рівності, то переможцем 

оголошується спортсмен з найбільшою кількістю очок в другому виді, і т.д.  

 (d) Якщо рівність все рівно не вирішується відповідно до Правила 

200.12(с), повинна бути оголошена рівність результатів. 

Примітка: правило 200.12 не застосовується, коли більш ніж два 

спортсмени набрали однакову суму. 

 

Розділ VI 

 

ЗМАГАННЯ В ПРИМІЩЕННІ 

 

ПРАВИЛО 210 

Відповідність Правил проведення змагань на відкритому повітрі і в 

приміщенні 

З урахуванням наступних виключень, перерахованих в Розділі VI, і 

вимог по вимірюванням вітра за Правилами: 163 і 184 проведення 

змагань на відкритому повітрі (Розділи I – V) повинні застосовуватися під 

час змагань в приміщенні.  

ПРАВИЛО 211 

Критий стадіон (Манеж) 

1. Стадіон (манеж) повинен бути повністю закритий з усіх боків і мати 

дах. Щоб забезпечити задовільні умови для проведення змагань, він повинен 

бути електрифікований, мати опалювання і вентиляцію. 

2. В манежі повинна бути кругова (овальна) доріжка, пряма доріжка для 

спринтерського і бар'єрного бігу, зони розбігу і сектори приземлення в 

стрибкових видах. Окрім цього повинні бути забезпечені, постійне або 

тимчасове, коло і сектор приземлення для штовхання ядра. Всі спортивні 

споруди повинні відповідати вимогам Керівництва ІААФ 

«Легкоатлетичні споруди».  
3. Всі доріжки, зони розбігу і відштовхування повинні бути покриті 

синтетичним матеріалом або мати дерев'яну поверхню. Синтетичне покриття 

повинне підходити для бігового взуття із шипами завдовжки 6 мм. Як 

альтернатива керівництво стадіону повинне сповістити спортсменів про 

товщину покриття і про те, яка довжина шипів дозволена для цього типу 

покриття. (Див. Правило 143.4).  

Легкоатлетичні змагання в приміщенні, що проводяться відповідно до 

Правила 1.1 (а), (b), (c), (d), і змагання, що проводяться під безпосереднім 

контролем ІААФ, повинні проводитися тільки на спортивних спорудах, які 
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мають діючий сертифікат ІААФ для критих стадіонів, відповідно до Правил 

1.1 (d), (д), (г), (ч), (я) і (J), якщо вони доступні.  

Рекомендується, щоб змагання, що проводяться відповідно до Правил 

1.1 (d), (е), (g), (h), (i), (j), проводилися на таких же спортивних спорудах, 

якщо вони доступні. 

4. Фундамент, на якому розміщується синтетичне покриття доріжок, зон 

розбігу і зон відштовхування, повинен бути або твердим (наприклад, 

бетонним) або, у разі збірних (тимчасових) конструкцій (таких як дерев'яні 

щити або листи фанери, встановлені на перекладини/балки), не повинно мати 

спеціальних пружинячих секцій і, наскільки це технічно можливо, кожна 

зона розбігу повинна мати однаковий ступінь пружності на всьому протязі. У 

стрибкових видах зони відштовхування повинні перевірятися перед кожними 

змаганнями. 

Примітка (i):Пружиняча секція - це будь-яка спеціально розроблена або 

сконструйована секція, яка дає додаткові переваги (надає допомогу) 

спортсменам. 

Примітка (iі): Керівництво ІААФ «Легкоатлетичні споруди» яке можна 

придбати в Офісі або на сайті ІААФ, містить докладніші і точніші вимоги 

для планування і споруди зимових (критих) стадіонів включаючи діаграми для 

вимірювання і розмітки доріжки. 

Примітка (iiі): Стандартну форму Заявки на сертифікацію про 

вимірювання легкоатлетичних споруд в приміщенні можна отримати в 

ІААФ або скопіювати на вебсайті ІААФ.   

 

ПРАВИЛО 212 

Пряма доріжка 

1. Максимальний ухил доріжки не повинен перевищувати 1:100(1%), а 

ухил у напрямі бігу – 1:250 в будь-якій точці і 1:1000 в цілому, якщо не існує 

особливих обставин, які виправдовують ІААФ забезпечення і нахил в 

напрямку руху не повинні перевищувати 1: 250 (0,4%) у будь-якій точці і 1: 

1000 (0,1%) в цілому доріжки. 

Бігові доріжки 

2. Доріжка повинна бути розділена не менше ніж на 6 і не більше ніж на 

8 окремих доріжок, обмежених з обох боків білими лініями шириною 50мм. 

Ці окремі доріжки повинні мати однакову ширину не менше 1.22м ± 0.01м, 

включаючи лінію доріжки з правого боку. 

Примітка: На всіх спорудах, побудованих до 1 січня 2004 року, ширина 

доріжки повинна бути не більше 1.25 м. 

Старт і фініш 

3. До лінії старту повинен бути вільний простір не менше 3м. За лінією 

фінішу повинен бути вільний простір не менше 10м, щоб спортсмен міг 

зупинитися, не отримавши травму. 

Примітка: Настійно рекомендується передбачати 15-метрову вільну 

зону за лінією фінішу. 
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ПРАВИЛО 213 

Кругова (овальна) бігова доріжка 

1. Фактична довжина овальної доріжки повинна бути, по можливості, 

200 м. Доріжка повинна складатися з двох паралельних прямих і двох віражів 

з однаковим радіусом.  

Внутрішня частина доріжки повинна бути обмежена або брівкою з 

якогось придатного матеріалу заввишки і шириною приблизно 50мм, або 

білою лінією шириною 50мм. Зовнішній край цієї брівки або лінії утворює 

внутрішню частину першої доріжки. Внутрішній край лінії або брівки 

повинен бути горизонтальним по всій довжині доріжки з максимальним 

ухилом 1: 1000(0,1%). Бровка уздовж двох прямих не є обов'язковою і 

може бути замінена на білі лінії шириною 5см. 

Доріжки 

2. Повинно бути не менше 4 і не більше 6 окремих доріжок по колу, з 

однаковою шириною від 0.90м до 1.10м з допуском ± 0,01м, включаючи 

бічну лінію справа. Доріжки відділяються одна від одної білими лініями 

шириною 50мм. Замість бордюру на двох прямих можна використовувати 

білу лінію шириною 5 см. 

Віражі 

3. Кут  нахилу віражів у всіх доріжок на повороті і окремо, на прямій, 

повинен бути однаковим в будь-якому поперечному перетині доріжки. Пряма 

частина кругової доріжки може бути плоскою або мати максимальний ухил 

1:100(1%) по відношенню до внутрішньої доріжки. 

Щоб полегшити перехід з горизонтальної прямої на віраж, можна 

зробити плавний поступовий горизонтальний перехід, який може бути 

розтягнутий. Крім того, повинен бути вертикальний перехід. 

Розмітка віража 

4. Якщо внутрішній край доріжки обмежений білою лінією, додаткова 

розмітка складається з конусів або прапорців обов’язкова на поворотах 

(віражах) і може застосовуватися на прямій. Конуси повинні бути не менше 

0,20мм заввишки. Розмір прапорців приблизно 0,25х0,20мм, висота не менше 

0,45мм. Вони повинні бути розташовані під кутом 60 градусів по 

відношенню до поверхні доріжки(в направленні від доріжки). Конуси або 

прапорці повинні бути розташовані на білій лінії так, щоб край підстави 

конуса або флагштока співпадав з краєм білої лінії, найближчої до доріжки. 

Конуси або прапорці повинні бути розташовані один від одного на відстані, 

що не перевищує 1.5м на віражах і 10м на прямих ділянках. 

Примітка: Настійно рекомендується використання внутрішньої брівки 

на всіх змаганнях в приміщенні, і на всіх, що проводяться відповідно до 

Правил ІААФ. 
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ПРАВИЛО 214 

Старт і фініш на круговій (овальній) доріжці 

1. Технічна інформація про конструкцію і розмітку 200-метрової 

доріжки з віражами приводиться в Керівництві ІААФ по легкоатлетичних 

спорудах. Основні принципи, якими потрібно керуватися, викладені нижче. 

Основні вимоги 

2. Зони старту і фінішу позначаються білими лініями шириною 50мм під 

прямим кутом по відношенню до бічних ліній доріжки для прямої її частини і 

уздовж радіусу для віражів.  

3. Вимоги до фінішної лінії такі, що, якщо це можливо, вона повинна 

бути єдиною для всіх дистанцій і розташовуватися так, щоб вона була на 

прямій частині доріжки і щоб як можна більша частина цієї прямої 

знаходилася перед фінішем. 

4. Основна вимога для всіх ліній старту, що починаються на прямій, 

(уступами) на віражі або при загальному старті, полягає в тому, щоб довжина 

дистанції для кожного спортсмена, коли він біжить найкоротшим дозволеним 

шляхом, була однаковою. 

5. По можливості, лінії старту (і лінії передачі естафетної палички) не 

повинні бути розташовані в найкрутішому місці  повороту. 

Проведення змагань  

6. (а) Змагання на дистанції до і включаючи 300м повинні проводитися 

тільки по окремих доріжках.  

(b) У змаганнях на дистанціях понад 300м і менше 800м учасники 

повинні стартувати і продовжувати біг по окремих доріжках до кінця другого 

повороту. Лінія розриву повинна бути позначена в кінці другого повороту 

(віража).  

(с) На дистанції 800м кожному спортсменові може бути відведена 

окрема доріжка, або два спортсмена можуть стартувати по одній доріжці або 

проводиться загальний старт, з переважним використанням 1 і 4 доріжок. В 

цих випадках, спортсмени можуть залишити свою доріжку, або ті, що біжать 

в зовнішній групі можуть приєднатися до групи внутрішньої, тільки після 

структурної лінії відзначеної в кінці першого повороту, або якщо змагання 

проводяться з двома поворотами на доріжках, наприкінці другого повороту. 

(d)  Дистанції довше, ніж 800 не проводиться по окремих доріжках, а 

використовується загальний старт або групами. 

Якщо використовується старт групою, на дистанціях більше ніж 800м 

структурна лінія повинна бути в кінці першого або другого повороту. Якщо 

спортсмен порушив це правило, то він повинен бути дискваліфікований. 

Лінія повинна бути дугоподібною відзначена після кожного повороту 

50мм шириною, у всіх інших лініях, крім першої доріжки, щоб допомогти 

спортсменам визначити поворот на лінії, ставляться маленькі конуси або 

призми, 50мм × 50мм і не більше ніж 0,15м висотою, переважно іншого 

кольору від  лінії і доріжок, повинні бути розміщені уздовж всього повороту  

до перетину з прямою лінією. 
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Примітка (i):На змаганнях (окрім тих, які проводяться відповідно до 

Правила 1.1 (а),(b),(c) і (f) федерації, що беруть участь, можуть досягти 

угоди використовувати загальний старт на дистанції 800 м. 

Примітка (ii): Якщо є менше шести окремих доріжок для бігу по колу, 

може бути використаний загальний старт відповідно до Правила 162.10, 

щоб дати можливість брати участь шести спортсменам. 

Лінії старту і фінішу на 200-метрових доріжках 

7. Лінія старту на першій доріжці повинна розташовуватися на основній 

прямій так, щоб найбільш висунута лінія старту по зовнішній доріжці (лінії 

старту по доріжках розташованих уступами) була розташована так, щоб кут 

віража не перевищував 12 градусів. (на дистанції 400м ). 

Лінія фінішу на всіх дистанціях, що проводяться по овальній доріжці, 

повинна бути продовженням лінії старту по першій доріжці, 

розташовуватися перпендикулярно доріжці і під прямими кутами по 

відношенню до бічних ліній доріжки.   

ПРАВИЛО 215 

Кола, забіги та жеребкування в бігових видах  

1. У змаганнях в приміщенні, якщо немає виняткових обставин, 

використовується нижче наведена таблиця для визначення кількості кіл і 

забігів в кожному колі і порядку виходу з кожного кола в бігових видах, а 

саме скільки спортсменів кваліфікується в наступне коло відповідно з 

зайнятим місцем (М) і скільки спортсменів кваліфікується в наступне коло у 

відповідності з показаним результатом (Р) Таблиця 10.:       

 Таблиця 10 

Кількість 

заявлених 

учасників 

Коло  1 Коло 2 півфінали 

забіги місце час забіги М забіг М. час 

1     2     3   4     5 6    7 8 9 

                         60 м,     60 м з бар'єрами 

9-16     2     3   2      

17-24     3     2   2      

25-32     4 3   4     2 4  

33-40     5 4   4     3 2 2 

41-48     6 3   6     3 2 2 

49-56     7 3   3     3 2 2 

57-64     8 2   8     3 2 2 

65-72     9 2   6     3 2 2 

73-80    10 2   4     3 2 2 

200 м, 400 м, 800 м, естафети 4 х 200 м, 4 х 400 м 

7-12 2 2   2      

13-18 3 3   3     2 3  

19-24 4 2   4     2 3  

25-30 5 2   2     2 3  

31-36 6 2   6     3 2  
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37-42 7 2   4     3 2  

43-48 8 2   2     3 2  

49-54 9 2   6 4 3   2 3  

55-60 10 2   4 4 3   2 3  

1500метрів 

12-18 2 3   3      

19-27 3 2   3      

28-36 4 2   1   2 3 3 

37-45 5 3   3   2 3 3 

46-54 6 2   6   2 3 3 

55-63 7 2   4   2 3 3 

         

3000метрів 

16-24 2 4   4      

25-36 3 3   3      

37-48 4 2   4      

 

Примітка: Вищезгадана система застосовується тільки у разі 

наявності 6 овальних доріжок і/або 8 доріжок по прямій. 

 Примітка (іі): Для чемпіонатів світу в приміщенні, альтернативні 

таблиці можуть бути включені у відповідних технічних регламентах. 

Жеребкування по колам і забігам 

2. На всіх дистанціях, окрім 800м, які проводяться цілком або частково 

по окремих доріжках, якщо змагання проводяться в декілька кіл, то 

проводиться три жеребкування: 

(а) перша для двох зовнішніх доріжок – між двома спортсменами або 

командами, що мають вищий рейтинг (показники); 

(b) друга для наступних двох доріжок, прилеглих до них, - між 

спортсменами або командами, що мають третій і четвертий показники; 

(с) третя для будь-яких внутрішніх доріжок, що залишилися, - між 

рештою спортсменів або команд.  

Рейтинг кращих спортсменів або команд визначається таким чином: 

(d) для забігів першого кола – відповідно до офіційних результатів, 

показаних в певний період часу; 

(e) після першого кола, або фіналу - відповідно до процедур, викладених 

в Правилі 166.3 (b)(i). 

3. На всіх інших дистанціях доріжки визначаються жеребкуванням 

відповідно до Правила 166.4 і 166.5. 

 

ПРАВИЛО 216 

Одяг, взуття і нагрудні номери 
Правило 143.4 з нижче наведеними виключеннями застосовується до 

одягу, взуття і номерів на змаганнях в приміщеннях. 
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Якщо змагання проводяться на синтетичному покритті, та частина шипа, 

яка виступає з підошви або каблука, не може перевищувати 6мм (або 

відповідати вимогам Організаційного комітету) і 4мм в діаметрі. У 

відповідності до правила 143.4 

 

ПРАВИЛО 217 

Біг з бар'єрами 

1. Біг з бар'єрами проводиться на дистанціях 50м або 60м по прямій. 

2. Розмітки в змаганнях по бігу з бар'єрами приведені у таблиці 11. 

  

Таблиця 11 

 

 
U18 

юнаки 

U20 

юніори 
чоловіки 

U18 

дівчата 

U20 

Юніорки/ 

жінки 

Висота бар'єру 0.914м 0.991м 1.067м 0.762м 0.838м 

Довжина 

дистанції 
                          50/60м 

Кількість 

бар'єрів 
                              4/5 

Лінія старту – 1-

й бар'єр 
13.72м 13.00м 

Відстані  між 

бар'єрами 
9.14м 8.50м 

Останній бар'єр 

– фініш 
8.86 м/9.72 м 11.50 м/13.00 м 

 

                                                  ПРАВИЛО 218 

 

Естафетний біг 

Проведення змагань 

1. У естафеті 4 х 200м весь перший етап та перший поворот другого 

етапу спортсмени повинні бігти по окремих доріжках (Правило 214.6). 

Правило 170.18 не застосовується, тому другому, третьому і четвертому 

спортсменам не дозволяється починати біг до коридора і повинні починати 

біг в середині коридора. 

2. Естафета 4 х 400м проводиться за правилом 214.6(b). 

3. У естафеті 4 х 800м проводиться за правилом 214.(c). 

4. Бігуни третього і четвертого етапів в естафеті 4х200м, другого, 

третього і четвертого етапів в естафеті 4х400м і 4х800м повинні бути 

розставлені під керівництвом призначеного судді в тому ж порядку (від 

першої до останньої доріжки), яку займають члени їх команди перед 

початком останнього перед передачею віражу. Після цього, спортсменам, що 

приймають естафету не дозволяється міняти розташування на початку зони 
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передачі. Якщо якийсь спортсмен не слідує цьому Правилу, його команда 

дискваліфікується. 

Примітка: Із-за вузьких доріжок на змаганнях по естафетному бігу в 

приміщеннях частіше, ніж це має місце на змаганнях на відкритому повітрі, 

трапляються зіткнення і ненавмисні перешкоди. Тому рекомендується там, 

де це можливо, залишати порожні доріжки між командами. Наприклад, 

використовуються доріжки 1, 3 і 5, а доріжки 2, 4 і 6 залишаються 

вільними. 

 

ПРАВИЛО 219 

Стрибок у висоту  

Зона розбігу і відштовхування 

1. Якщо використовуються переносні мати, то всі посилання в Правилах 

на рівень зони відштовхування повинні тлумачити як посилання на рівень 

поверхні матів. 

2.Спортсмен може почати розбіг з повороту за умови, що останні 15 м 

його розбігу проходять по рівній поверхні (Правила 182.3, 182.4, 182.5). 

 

ПРАВИЛО 220 

Стрибок з жердиною 

Розбіг 

1. Спортсмен може почати розбіг з повороту овальної доріжки за умови, 

що останні 40 м він біжить по рівній поверхні (183.6, 183.7). 

 

ПРАВИЛО 221 

Горизонтальні стрибки 

Розбіг 

1. Спортсмен може почати свій розбіг з повороту овальної доріжки за 

умови, що останні 40м він біжить по рівній поверхні (184.1, 184.2). 

 

ПРАВИЛО 222 

Штовхання ядра 

Сектор приземлення 

1. Сектор приземлення повинен бути виконаний з придатного матеріалу, 

на якому ядро залишає свою відмітку, і при цьому відскік ядра буде 

мінімальним. 

2. В цілях забезпечення безпеки інших спортсменів і суддів сектор 

приземлення повинен бути обгороджений з бічних боків і з дальнього краю, 

якомога ближче до кола, щоб зупинити ядро у польоті або під час відскоку 

від поверхні сектора приземлення, рекомендована висота сітки повинна 

складати 4 м. 

3. У зв'язку з обмеженим простором усередині зони змагання манежу 

обгороджений сектор може бути достатньо великим, щоб включити повний 

сектор 34.92 градуса. Нижче наведені умови які повинні застосовуватися при 

кожному подібному обмеженні: 
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(а) Огорожа з дальнього краю повинна бути не менше ніж на 0,50м далі 

в порівнянні з існуючим рекордом в штовханні ядра серед чоловіків або 

жінок; 

(b) Лінії сектора з кожного боку повинні бути симетричними по 

відношенню до центральної лінії сектора 34.92 градуса; 

(с) Лінії сектора можуть йти або радіально від центру кола для 

штовхання ядра, що включає повний сектор розміром 34.92 градуса, або 

можуть бути паралельні одна одній і центральній лінії сектора розміром 

34.92°. Якщо лінії сектора паралельні, мінімальний проміжок між двома 

лініями повинен бути 9 м.  

Конструкція ядра 

4. Залежно від покриття сектора приземлення (Див. параграф 222.1) ядро 

повинне бути або з твердого металу або в металевому корпусі, або, навпаки, 

в корпусі з м'якої пластмаси або в гумовому корпусі з наповнювачем. Обидва 

типи ядра не можуть одночасно використовуватися в одному і тому ж 

змаганні. 

Металеве ядро або ядро в металевому корпусі 

5. Ці снаряди повинні відповідати Правилу 188.4 і 188.4.5, що стосується 

штовхання ядра на відкритому повітрі. 

Ядро в пластмасовому або гумовому корпусі 

6. Ядро повинне мати корпус з м'якої пластмаси або гуми з 

наповнювачем з придатного матеріалу, щоб не викликати ніяких руйнувань 

під час приземлення на звичайну підлогу спортивного залу. Воно повинне 

бути сферичної форми і мати гладку поверхню без щербин, повинно бути 

менше, ніж 1.6-мікрон, тобто число шорсткості N7 або менше. 

Ядро повинне відповідати вимогам приведеним у таблиці 12 

 

           Таблиця 12 

       Мінімальна вага для використання на змаганні і для визнання рекорду 

 дівчата жінки юнаки юніори чоловіки 

 3.000кг 4.000кг 5.000кг 6.000кг 7.260кг 

Інформація для виробників 

 3.005кг 4. 005кг 5.005кг 6.005кг 7.265кг 

 3.025кг 4.025кг 5.025кг 6.025кг 7.285кг 

Діаметр: 

Мінімум 85мм 95мм 100мм 105мм 110мм 

Мінімум 120мм 130мм 135мм 140мм 145мм 

 

ПРАВИЛО 223 

Багатоборства 

Юнаки до U18 та юніори доU20 і Чоловіки (п'ятиборство) 

1. П'ятиборство складається з п'яти видів.  

Змагання проводяться протягом одного дня в наступному порядку:   
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біг 60м з бар'єрами, стрибок у довжину, штовхання ядра, стрибок у 

висоту, біг 1000 м. 

Юнаки до U18, юніори до U20, Чоловіки (семиборство) 

2. Семиборство складається з семи видів.  

Змагання проводяться протягом двох днів підряд в наступному порядку: 

Перший день: біг 60м, стрибок у довжину, штовхання ядра, стрибок у 

висоту 

Другий  день: біг 60м з бар'єрами, стрибок з жердиною, біг 1000 м. 

 

Дівчата до U18, юніорки до U20  та  Жінки (п'ятиборство) 

3. П'ятиборство складається з п'яти видів.  

Змагання проводяться протягом одного дня в наступному порядку:  

біг 60м з бар'єрами, стрибок у висоту, штовхання ядра, стрибок у 

довжину, біг 800 м. 

Забіги і групи 

4. Порядок проведення змагань може бути визначений жеребкуванням 

до початку кожного виду. Забіги формуються рішенням Технічного делегата. 

Переважно, щоб у кожному забігу або групі було чотири або більше 

спортсмени, але ніколи не менше, ніж три спортсмени.  

 

Розділ VII 

 

    СПОРТИВНА ХОДЬБА 

 

ПРАВИЛО 230 

Спортивна ходьба  

Дистанції 

1. стандартні дистанції повинні бути:  

●   Критий (манеж): 3000м, 5000м;  

● Відкритий (стадіон): 5000м, 10км, 10000м, в 20км, 20,000м, 50км, 

50,000м. 

Визначення спортивної ходьби 
2. Спортивна ходьба – це чергування кроків, що виконуються так, щоб 

спортсмен постійно здійснював контакт із землею і при цьому не відбувалося 

видимої для людського ока втрати контакту з доріжкою. Винесена вперед 

(опорна) нога повинна бути повністю випрямлена (не зігнута в колінному 

суглобі) з моменту першого контакту із землею до проходження вертикалі. 

Суддівство 
3. (а) Призначені судді зі спортивної ходьби вибирають старшого суддю, 

якщо він не був призначений раніше.  

(b) Всі судді здійснюють свої функції індивідуально, і їх суддівство 

ґрунтується на результатах візуального спостереження згідно правила. 

(с) На змаганнях, що проводяться відповідно до Правила 1.1 (а), всі 

судді повинні мати міжнародну категорію зі спортивної ходьби. На 

змаганнях, що проводяться відповідно до Правила 1.1 (b), (c),(е), (f), (g), (i) 
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всі судді повинні мати міжнародну або континентальну категорію зі 

спортивної ходьби.  

(d)  Під час проведення змагань зі спортивної ходьби на шосе, як 

правило, повинно бути не менше шести і не більше дев'яти суддів, 

включаючи старшого суддю.  

(е) На змаганнях, що проводяться на доріжці, як правило, повинно бути 

шість суддів, включаючи старшого суддю;  

(f) На змаганнях, що проводяться відповідно до Правила 1.1 (а), може 

бути не більш за одного суддю (за виключенням Старшого)  від  будь-якої 

країни. 

Старший суддя 

4. (a) На змаганнях, що проводяться відповідно до Правила 1.1 (а), (b), 

(c), (d), або (f) Старший суддя має право дискваліфікувати спортсмена 

усередині стадіону, якщо змагання закінчуються на стадіоні, або на останніх 

100м, якщо змагання проходять повністю або на доріжці, або на шосе; якщо 

його техніка ходьби явно не відповідає Правилу 230.2, незалежно від 

кількості червоних карток, які Старший суддя отримав на цього спортсмена 

раніше. Спортсменові, який дискваліфікований Старшим суддею відповідно 

до цього Правила, дозволяється закінчити дистанцію. Спортсмен повинен 

бути повідомлений про таку дискваліфікацію Старшим суддею або його 

помічником шляхом показу червоної картки при першій же нагоді, як тільки 

спортсмен закінчив дистанцію. 

(b) Старший суддя здійснює загальний контроль за проведенням змагань   

як Посадова особа і діє як суддя тільки у винятковій ситуації, відміченій в 

Правилі 230.4 (а). На змаганнях, що проводяться відповідно до Правила 1.1 

(а), (b), (c) і (f). може бути призначено двох і більше помічників Старшого 

судді. Помічник (помічники) Старшого судді може тільки надавати допомогу 

під час оголошення про дискваліфікацію і не повинен діяти як суддя зі 

спортивної ходьби. 

(с) На всіх змаганнях, що проводяться відповідно до Правила 1 (а), (b) і 

(c), (f) повинний бути призначений суддя, що відповідає за табло 

попереджень, і  суддя Реєстратор.  

Зауваження – жовта картка/жезл 

5. Коли суддя не повністю задоволений, що спортсмен повністю 

дотримується правила 230,2, він повинен, коли це можливо, показати 
спортсмену жовту картку/жезл з символом порушення з кожного боку 

картки.  
Спортсмен не може отримувати друге зауваження за аналогічну 

помилку від одного і того ж судді. Після змагань суддя зобов'язаний 

повідомити Старшого суддю про оголошене ним зауваження учасникові.  

Червона картка 

6. Коли суддя бачить, що спортсмен порушує Правило 230.2 в результаті 

очевидної втрати контакту із землею або згинання ноги в колінному 

суглобові під час ходьби будь-якого етапу змагання, суддя повинен 

направити червону картку Старшому судді. 
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Дискваліфікація 

7. (а)  за виключенням Положення Правила 230.7(с). Коли три червоні 

картки направлено Старшому судді трьома різними суддями, спортсмен 

повинен бути дискваліфікований, про що його інформує старший суддя або 

помічник старшого судді шляхом показу спортсменові червоної картки. 

Якщо неможливо повідомити спортсмена про його дискваліфікацію то він 

отримує його відразу після фінішу. 

(b) На всіх змаганнях, безпосередньо контрольованих ІААФ і/або, що 

проводяться за її дозволом, у відповідності з правилом 1.1(а), (b), (c) або (e) 

червоні картки двох суддів, що представляють одну країну, ні за яких 

обставин не дають права на оголошення дискваліфікації. 

(c)– штрафна зона (Pit lane) (місце збору спортсменів які порушили 

правила змагань) повинна використовуватися для будь-якої траси, де 

застосовуються Правила змагань 230п.2,3, і може бути використана для 

інших трас, які визначаються відповідним керівним органом або 

Організаційним Комітетом. У таких випадках спортсмен буде направлений 

до входу і залишатися в Pit lane на відповідний період (як зазначено в 

правилах, або організаційного комітету) після того, як вони отримали три 

червоні картки, так вирішив Старший суддя, чи його помічник.  

Керівні принципи призначені для змагання, проведеного на трасі на 

відстані 5000м або 10000м (загальних та молодіжних спортсменів) і 

проводиться відповідно до Правила ІААФ 230,2 (е), тобто, з шістьма суддями 

по ходьбі у тому числі старшого судді, чи коли змагання пройде по дорозі, в 

інтересах справедливості, умови схожі на такі ж як по біговій доріжці 

(кількість і положення суддів, довжина дистанції, положення "Pit Lane 

Правило", і т.д.).  

Оперативні керівні принципиІААФ зі спортивної ходьби "Pit Lane 

Правило": 

Правила,   керівництво, встановлення штрафного коридора (для змагань 

по стадіону - див нижче) 

● Pit Lane  повинен бути розташований у районі фінішу прямо, на 

бігових доріжках від 5 до 7, близько 80 м до фінішу.  

● Має один вхід і один вихід на протилежних кінцях (однакового 

розміру) і бути 10 м в довжину (максимум). Ширина може варіюватися, але 

повинна бути такою, щоб до 5 спортсменів розміщувалися одночасно 

(~5х10). МАЛ. 27. 

● Малі бар'єри або конуси повинні бути використані для чіткого 

визначення штрафного коридору (кольорові стрічки). 

● Спортсмен має право припинити або продовжувати рухатися 

усередині штрафного коридору, проте не повинно бути ніяких лавок і немає 

доступу до питних  напоїв, освіження, або інших видів допомоги, але зв'язок 

з тренерами допускається.  

● Штрафний коридор для дорожніх змагань повинен бути схожим (як на 

стадіоні), хоча можливі використання додаткових чинників  у зв’язку з 

існуючим простором. 
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► Судді: 1 офіційний і 1 помічник повинні управляти роботою 

штрафного коридору (біля входу спортсменів і виходу), а також контролем 

штрафного часу.  

► Поряд з кожним суддею по спортивній ходьбі повинно бути 2 

колектори з червоними картками для забезпечення як найшвидшої доставки 

інформації про показ червоних карток інформатору. 

► Помічники  старшого судді повинні повідомити старшому судді 

кількість штрафних карток у того чи іншого спортсмена, особливо в 

останньому колі.  

Суддівство 

●  Коли один спортсмен отримує 3 червоні картки, він повинен отримати 

повідомлення від Старшого судді або його помічників, які показують йому 

картку з штрафного часу з обох сторін і він повинен зупинитися в 

штрафному коридорі  при першій же можливості.  

Залежно від відстані, застосовуються наступні форми штрафу:  

●  Дистанція на 5000м                                     до 60 секунд  

●  Дистанція довше, ніж 5000 і до 10000м   до 120 секунд 

● Після штрафного часу, спортсмен залишає  штрафний коридор і 

повинен продовжити  змагання. 

Спортсмена не карають штрафним коридором: 

● Якщо, в будь-який час, спортсмен отримує додаткову червону картку 

від іншого судді, крім трьох різних суддів, які раніше пред’явили йому 

червоні картки, то він повинен бути дискваліфікований.  

● Якщо спортсмен отримує 4 або більше червоні картки до зупинки в 

штрафному коридорі, спортсмен повинен бути дискваліфікований і старший 

суддя або його помічник повинні повідомити про дискваліфікацію якомога 

швидше. 

(d) На змаганнях, що проводяться на стадіоні, дискваліфікований 

учасник повинен негайно покинути доріжку, а на змаганнях, що проводяться 

по шосе, він зобов'язаний відразу ж після дискваліфікації зняти свої номери і 

покинути трасу. Будь-який дискваліфікований учасник, який не залишив 

трасу або доріжку згідно з Правилом 230,7(с), щоб увійти і залишитися на 

необхідний період в штрафній зоні (Pit lane), може бути підданий 

подальшим дисциплінарним покаранням відповідно до Правила 145.2. 

(e) Одне або більше табло попереджень повинні бути розташовані на 

трасі ближче до фінішу, для того, щоб кожен учасник знав про кількість 

червоних карток, направлених старшому судді. Символ кожного порушення 

також повинен бути вказаний на табло.  

(f) На всіх змаганнях, що проводяться відповідно до Правила 1.1 (а), при 

передачі червоних карток помічникові і на табло судді повинні 

використовувати портативні комп'ютеризовані пристрої, що передають. На 

всіх інших змаганнях, де така система не використовується, Старший суддя 

негайно після закінчення змагань повинен надати звіт Рефері про 

спортсменів, дискваліфікованих по Правилу 230.4 (а) і 230.7(а), або 230,7 
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вказавши номер, час повідомлення і порушень. Такий же звіт складається на 

спортсменів, що отримали червоні картки.  

 

Старт 
8. Змагання починаються після пострілу. Використовуються стандартні 

команди для бігових видів на дистанції більше 400м (Правило 162.2(d)). На 

змаганнях з великим числом учасників перед стартом оголошується 

п'ятихвилинна, трихвилинна і однохвилинна готовність, а якщо потрібно — 

даються додаткові сигнали. Після команди “На старт” спортсмени повинні 

зібратися на лінії старту в тому порядку, який визначений організаторами.    

Стартер повинен переконатися в тому, що жоден спортсмен не доторкається 

стопою (або будь-якою частиною свого тіла) до лінії старту або поверхні 

перед нею, і після цього він повинен дати старт змаганню. 

Безпека  

9. Організаційний комітет змагань із спортивної ходьби повинен 

забезпечити безпеку учасників і суддів. На змаганнях, що проводяться 

відповідно до Правила 1.1 (а), (b), (c), (f)/ Оргкомітет повинен забезпечити, 

щоб траса, на якій проходять змагання, була закрита для руху автотранспорту 

в обох напрямах. 

Пункти напоїв / освіження і харчування на трасі 

10. (а) Вода і інші дозволені для вживання на змаганнях види напоїв і 

харчування повинні надаватися на місцях старту і фінішу всіх змагань. 

(b) На всіх змаганнях, що проводяться на дистанціях від 5км і до 10км. 

включно, пункти напоїв/освіження(що надають тільки воду) повинні бути 

організовані через певні проміжки на трасі з урахуванням погодних умов.  

Примітка: Якщо дозволяють організаційні і/або кліматичні умови, то 

можна також розташувати на трасі розсіювачі води/душ. 

(с) На всіх змаганнях на дистанції більше 10км. пункти, харчування 

повинні розташовуватися на кожному колі. Крім того, пункти 

напоїв/освіження, де надається тільки вода, розташовуються приблизно 

посередині між пунктами харчування або частіше, якщо цього вимагають 

погодні умови. 

(d) Харчування, яке може бути забезпечене або Оргкомітетом, або 

спортсменом, повинне бути розташоване так, щоб до нього був легкий 

доступ або щоб уповноважені особи могли давати його прямо в руки 

спортсменам. 

(е) такі уповноважені особи не можуть заходити на трасу і заважати 

спортсмену. Вони можуть передати харчування спортсмену або ззаду або 

збоку на відстані не більше одного метра, але не перед столом. 

 (f) На змаганнях, що проводяться відповідно до Правила 1.1 (а), (b) і (c), 

не більше двох офіційних представників від кожної країни можуть одночасно 

знаходитися позаду столу з харчуванням. Ні за яких обставин офіційна особа 

або уповноважений не повинна бігти поряд із спортсменом, коли той 

приймає харчування або воду. 
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Примітка:якщо в даному виді країну представляють більше трьох 

спортсменів, то технічний регламент може допустити додаткових 

офіційних представників команди на пункти харчування. 

g) Спортсмен може в будь-який час нести в руці або, прикріпивши до 

тулуба, воду або харчування, за умови, що він ніс їх з моменту старту, чи 

взяв, чи отримав їх на офіційному пункті. 

(h) Спортсмен, який взяв або отримав харчування або воду в іншому 

місці, що не є офіційним пунктом, за винятком випадків, коли вони були 

йому надані за медичними показаннями суддями змагання або під їх 

керівництвом, або який взяв харчування у іншого спортсмена, повинен бути 

першим обов'язком попереджений Рефері шляхом показу йому жовтої 

картки. За друге порушення Рефері повинен дискваліфікувати спортсмена 

зазвичай шляхом показу йому червоної картки. Спортсмен повинен після 

цього негайно покинути трасу. 

Траси на шосе 

11. (а) На змаганнях, що проводяться відповідно до Правила 1.1 (а), (b) і 

(c), коло повинне бути не більше 2км. і не менше 1км. На змаганнях, які 

починаються і закінчуються на стадіоні, траса повинна бути розташована 

якомога ближче до стадіону.  

(b) Траса на шосе вимірюється відповідно до Правила 240.3. 

 Проведення змагань 

12. У змаганнях на дистанціях 20км і більше спортсмен може тимчасово 

зійти з доріжки або з траси з дозволу і під контролем судді, за умови, що, 

зійшовши з траси, він не укорочує дистанцію. 

13. Якщо Рефері задоволений звітом судді або судді на дистанції, або 

отримав якесь інше підтвердження тому, що спортсмен зійшов з розміченої 

траси і скоротив дистанцію, спортсмен повинен бути дискваліфікований. 

 

Розділ  VIII 

 

ПРОБІГИ (БІГ ПО ШОСЕ) 

 

ПРАВИЛО 240 

Пробіги (Біг по шосе) 
1. Стандартні дистанції для чоловіків і жінок складають: 10км, 15км, 

20км, напівмарафон, 25км, 30км, марафон (42.195км), 100км і естафетні 

пробіги. 

Примітка (i): Рекомендується проводити естафетні пробіги на 

марафонській дистанції бажано на трасі з колом завдовжки 5 км. Етапи 

розбиваються таким чином: 5км, 10км, 5км, 10км, 5км, 7.195км. Для юніорів 

естафетні пробіги рекомендується проводити на напівмарафонській 

дистанції з наступними етапами: 5км, 5км, 5км, 6.098км. 

Підготовка траси 

2. Пробіги проводяться на підготовлених трасах. Проте якщо рух 

автотранспорту або подібні обставини не дають можливості використовувати 
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цю трасу, то можна провести змагання по велосипедній або пішохідній 

кромці дороги, але не по м'якій поверхні (наприклад, по трав'яному ґрунту). 

Старт і фініш можуть знаходитися на легкоатлетичному стадіоні. 

Примітка (і) Рекомендується, щоб під час проведення пробігів на 

дистанціях, що перевищують стандартні, відстань між стартом і 

фінішем, теоретично вимірюване уздовж прямої лінії між ними, не 

перевищувало 50% від загальної довжини дистанції. Що стосується 

затвердження рекордів див. Правило 260.21(b). 

Примітка (ii) Допускається проведення старту, фінішу та інших 

відрізків змагання по траві або іншим не мощеним поверхням. Ці відрізки 

повинні бути зведені до мінімуму. 

3.У змаганнях, що проводяться на шосе, траса вимірюється уздовж 

найкоротшого шляху, по якому може бігти спортсмен в рамках того відрізка 

шосе, по якому проводяться змагання.  

На всіх змаганнях, що проводяться відповідно до Правила 1.1 (а) і там, 

де це можливо, (b) і (c), лінія вимірювання уздовж траси повинна бути 

позначена яскравим кольором, який не можна сплутати з іншими розмітками. 

Довжина траси не повинна бути менше офіційної дистанції для даних 

змагань. На змаганнях, що проводяться відповідно до Правила 1.1 (а), (b) і (c) 

і на всіх змаганнях, санкціонованих безпосередньо ІААФ, відхилення, що 

допускаються, у вимірюваннях не повинні перевищувати 0.1% (в.ч. 42 м в 

марафоні), а довжина траси повинна бути завчасно сертифікована  

вимірником, затвердженим ІААФ. 

Примітка (i): Для вимірювань рекомендується «Метод каліброваного 

колеса». 

Примітка (ii): Щоб під час подальших вимірюваннях не виявилось, що 

траса дуже коротка, рекомендується під час прокладення траси наперед 

передбачити «чинник уникнення короткої траси». При колісному 

вимірюванні цей чинник повинен складати 0.1%, що означає, що кожен 

кілометр на  трасі вимірюватиметься як 1001 м. 

Примітка (ііі): Якщо передбачається в день змагання розмістити на 

трасі різні тимчасові пристосування або конструкції (такі, як конуси, 

огорожі і т.п.), їх розстановка повинна бути визначена не пізніше, ніж у 

момент вимірювання, і документи, підтверджуючі дане рішення, повинні 

бути включені в звіт про вимірювання. 

Примітка (iv): Рекомендується, щоб на змаганнях, що проводяться на 

дистанціях, що перевищують стандартні, зменшення підйому між стартом 

і фінішем не перевищувало 1:1000, тобто 1 м на 1 км (1%). Що стосується 

затвердження рекордів, див. Правило 260.21(с). 

Примітка (v): Сертифікат вимірювання траси дійсний протягом 5 

років, після закінчення яких траса повинна бути проміряна знов, навіть якщо 

на ній немає ніяких видимих змін. 

4. Інформація про подолану дистанцію траси в кілометрах повинна 

доводитися до зведення спортсменів. 
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5. При естафетних пробігах лінії шириною 5см повинні бути 

прокреслені поперек траси, щоб позначити дистанції кожного етапу і центр 

коридору передачі. Такі ж лінії повинні бути прокреслені за 10 м до і через 10 

м після лінії центру, щоб позначити зони передачі. Вся процедура передачі 

естафетної палички повинна проходити в цій зоні. якщо організатори не 

визначили її суть по іншому, повинна включати фізичний контакт між 

передаючим і приймаючим паличку спортсменом. 

Старт 
6. Змагання починаються після пострілу, або звукового сигналу гудка. 

Використовуються стандартні команди на змаганнях на дистанції більше 

400м (Правило 162.2(b)). На змаганнях з великим числом учасників перед 

стартом оголошується п'ятихвилинна, трихвилинна і однохвилинна 

готовність, а якщо потрібно — робляться додаткові попередження. Після 

команди "На старт" спортсмени повинні зібратися на лінії старту в тому 

порядку, який визначений організаторами.  

Стартер повинен переконатися в тому, що ні один спортсмен не 

доторкається стопою (або будь-якою частиною свого тіла) до лінії старту або 

поверхні перед нею, і після цього він повинен дати старт змаганню. 

Безпека і медичні питання 

7. (а) Організаційний комітет пробігу повинен забезпечити безпеку 

спортсменів і суддів. На змаганнях, що проводяться відповідно до  Правила 

1.1 (а), (b) і (c), і (f) Організаційний комітет повинен гарантувати, щоб траси, 

використовувані для проведення змагань, були закриті в обох напрямах для 

руху автотранспорту.   

Пункти напоїв/зволоження і харчування 
8. (а) На старті і фініші всіх змагань повинні бути заготовлені вода і 

різне харчування. 

 На всіх змаганнях вода повинна надаватися через певні проміжки 

приблизно 5км. Для змагань з дистанції більше 10км крім води може 

надаватися харчування. 

Примітка (i): Там, де дозволяють умови, беручи до уваги характер 

змагання, погодні умови та рівень підготовленості більшості учасників, вода 

та/або харчування можуть надаватися протягом маршруту через регулярні 

проміжки. 

Примітка:(ii) :Якщо дозволяють організаційні і/або кліматичні умови, 

то можна також розташувати на трасі розсіювачі води/душ. 

(с) Харчування може включати напої, енергетичні харчові добавки, 

продукти харчування або будь-які інші продукти крім води. Організаційний 

комітет має визначити, яке харчування він надасть на підставі сформованих 

умов. 

(d) Напої зазвичай надаються Організаційним комітетом, але 

Організаційний комітет може дозволити спортсменам використовувати своє 

харчування, але в цьому випадку спортсмен повинен визначити, на яких 

пунктах це харчування має бути йому надано.  
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Харчування, надане спортсменами, повинно зберігатися під контролем 

суддів, призначених Оргкомітетом, з того моменту, коли спортсмени або їх 

представники здали це харчування.  

(e) Організаційний комітет повинен відокремити бар'єрами, столами або 

розміткою по землі ту зону, в якій можна буде отримати або взяти 

харчування. Ця зона не повинна бути розташована безпосередньо на лінії 

бігової дистанції. Харчування повинно бути виставлено таким чином, щоб 

його можна було легко взяти, або щоб його видавали прямо в руки 

спортсменам для цього уповноважені особи. Ці особи повинні залишатися в 

межах відведеної зони і не входити на трасу, а також не створювати 

перешкоди для спортсмена. Жоден суддя або уповноважена особа ні під 

якими обставинами не повинен бігти поруч зі спортсменом в той час, як він 

приймає харчування або воду. 

 (f) На змаганнях, що проводяться відповідно до Правил 1.1 (a), (b), (c) і 

(f), не більше двох офіційних осіб від кожної країни можуть одночасно 

розташовуватися в зоні, виділеної для їхньої країни.  

Примітка: У змаганні, в якому країна може бути представлена більше 

ніж трьома спортсменами, Технічні регламенти можуть дозволити 

знаходження додаткових суддів біля столів з харчуванням.  

(g) Спортсмен може в будь-який час нести в руці або, прикріпивши до 

тулуба, воду або харчування, за умови, що він ніс їх з моменту старту, або 

взяв, або отримав їх на офіційному пункті. 

(h) Спортсмен, який взяв або отримав харчування або воду в іншому 

місці, який не є офіційним пунктом, за винятком випадків, коли вони були 

йому надані за медичними показаннями суддями змагання або під їх 

керівництвом, або який взяв харчування у іншого спортсмена, повинен бути в 

першу чергу попереджений Рефері шляхом показу йому жовтої картки. За 

друге порушення Рефері повинен дискваліфікувати спортсмена звичайним 

шляхом показу йому червоної картки. Спортсмен повинен після цього 

негайно покинути трасу. 

Проведення забігів 

9. У пробігах спортсмен може тимчасово зійти з траси або доріжки з 

дозволу і під контролем судді, за умови, що, зійшовши з траси, він не 

укорочує дистанцію, що залишилася.  

10.  Якщо Рефері задоволений звітом судді або судді на дистанції, або 

отримав якесь інше підтвердження того, що спортсмен зійшов з розміченої 

траси і скоротив дистанцію, спортсмен буде дискваліфікований. 
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Розділ IX 

 

Біг по пересіченій місцевості (Cross-Country Races), гірський біг і біг по 

сильно пересіченій місцевості та бездоріжжю (трейл-крос) 

Є різкі відмінності в умовах, в яких проводять змагання з бігу по 

пересіченій місцевості (Cross-Country Races), гірський бігу і бігу по сильно 

пересіченій місцевості і бездоріжжю (трейл-крос) у всьому світі і складно 

законодавчо закріпити міжнародні стандартизації цих дисциплінПотрібно 

погодитися, що відмінність між трасами дуже суттєві і відмінності між 

змаганнями часто полягають в природних особливостях проведення та 

можливості організаторів дизайну.  

Нижче наведені Правила, проте, пропонується використовувати як 

керівництво, щоб допомогти країнам розвивати біг по пересіченій місцевості 

та гірського бігу і бігу по сильно пересіченій місцевості і бездоріжжю (трейл-

крос). 

Для отримання докладної організаційної інформації див. також 

«Керівництво ІААФ із бігу та Крос-контрі». 

 

ПРАВИЛО 250 

Біг по пересіченій місцевості (крос). Cross-Country Races 

Загальні положення 

1. (а) Траса повинна бути розташована на відкритій або лісовій галявині, 

і охоплює якомога більше трав’яного покриття, з природними перешкодами, 

які можуть бути використані курс-дизайнером для побудови складних і 

цікавих частин траси. 

Місце проведення 

 (b) Місце змагань повинне бути достатньо широким, щоб вміщати не 

тільки трасу, але і всі необхідні споруди. 

Оформлення траси 

2. Для чемпіонатів і міжнародних змагань і, по можливості, для інших 

змагань: 

(а) траса у вигляді петлі повинна бути розроблена, з циклу виміру між 

1500м і 2000м. при необхідності, невелику петлю можна Додати для 

регулювання відстані до необхідної в цілому дистанції на різних змаганнях, і 

в цьому випадку невелика петля повинна виконуватися на ранніх стадіях 

змагання, рекомендується, щоб кожна довга петля мала перепад висот не 

менше 10м і не планувалася вісімкою. 

(b) існуючі природні перешкоди по можливості повинні бути 

використані. Однак, дуже високих перешкод слід уникати, такі як глибокі 

яри, канави, небезпечні підйоми та спуски, густу рослинність і, взагалі будь-

яких перешкод, які створюють складності досягнення мети змагань.  

Бажано, щоб штучні перешкоди не повинні були використані, але якщо 

не можна уникнути їх використання, вони повинні бути зроблені, щоб 
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імітувати природні перешкоди, що зустрічаються на відкритих місцевостях. 

У змаганнях, де є велика кількість спортсменів, вузькі просіки або інші 

перешкоди, які будуть заважати спортсменам безперешкодного старту, 

протягом перших 1500 метрів бажано не використовувати. 

(с) перетин дистанції або будь-яких участків шосе слід уникати або 

принаймні звести до мінімуму, коли це неможливо уникнути таких умов на 

одному або двох участках бажано, ці участки покрити травою, землею або 

матами. 

(d) крім старту і фінішу, зона бігу не повинна містити будь-які інші довгі 

прямі. "Природний", хвилеподібний біг з гладкими кривими і короткими 

прямими ділянками, є найбільш підходящим. 

Траса  

3. (а) Траса повинна бути чітко розмічена стрічками з обох боків. 

Рекомендується, щоб уздовж однієї сторони траси був побудований коридор 

шириною 1 м, повністю відгороджений від зовнішньої сторони траси для 

використання тільки офіційними особами і представниками преси (це 

обов'язкова умова для чемпіонатів). 

Особливо важливі зони повинні бути ретельно обгороджені (зокрема, 

зона старту), включаючи зону розминки і кімнату збору, фінішну зону, 

включаючи будь-яку змішану зону. Тільки акредитовані люди матимуть 

доступ в ці зони. 

(b) Глядачам дозволяється перетинати трасу тільки на ранніх етапах 

змагання в добре організованих місцях перетину під керівництвом 

спеціальних суддів. 

(с) Рекомендується, щоб окрім зон старту і фінішу, ширина траси 

складала 5м, включаючи зони перешкод.  

Дистанції 

4. Дистанції на командному чемпіонаті світу ІААФ по кросу повинні 

бути приблизно наступними (див. таблицю 13). Рекомендується, щоб подібні 

дистанції використовувалися на міжнародних і національних змаганнях. 

 

       Таблиця 13  

       Чоловіки    10 км   Жінки       10 км 

до U20 Юніори 8 км до U20 юніорки 6 км 

до U18 юнаки 6 км  до  U18 дівчата 4 км 

 

Рекомендується, щоб подібні дистанції використовувалися на 

міжнародних та національних змаганнях. 

Старт 

5. Змагання починаються з пострілу пістолета. Використовуються 

команди і процедури на дистанціях більше 400 м (Правило 162.2(d)).  

На міжнародних змаганнях попередження про готовність повинне бути 

зроблене за п'ять хвилин до старту, за три і за одну хвилину.  

На лінії старту, коли беруть участь команди повинні бути обладнані 

коридори для кожної команди.  
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В інших змаганнях спортсмени повинні бути вишикувані в тому 

порядку, який визначений організаторами. 

Після команди “На старт” стартер повинен переконатися в тому, що 

жоден спортсмен не доторкається стопою (або будь-якою частиною свого 

тіла) до лінії старту або поверхні перед нею, і після цього він повинен дати 

старт змаганню. 

Безпека  

6. Організаційний комітет змагань з кросу повинен забезпечити безпеку 

спортсменів та офіційних осіб.  

Пункти напоїв/зволоження і харчування 

7. Вода і інше придатне харчування повинні надаватися на старті і 

фініші всіх змагань. На всіх дистанціях пункти напоїв і зволоження повинні 

бути обладнані на кожному колі, якщо цього вимагають погодні умови. 

Проведення змагань 

8. Якщо Рефері задоволений звітом судді або судді на дистанції, або 

отримав якесь інше підтвердження тому, що спортсмен зійшов з розміченої 

траси і скоротив дистанцію, спортсмен повинен бути дискваліфікований. 

 

ПРАВИЛО 251 

Гірський біг 

Траса 

1.(а) Змагання з бігу по горах проводиться на пересіченій місцевості, в 

основному віддалена від шосе, із значною кількістю підйомів  (для змагань, 

що проводяться в основному в гору) або підйомів і спусків (для змагань, де 

старт і фініш знаходяться на одному рівні), дозволяється дорога з покриттям 

галькою. 

(b) Траса не повинна містити небезпечні ділянки.  

(c) Спортсмени не повинні користуватися додатковою допомогою, яка 

може їм допомогти рухатися вперед по трасі. 

(d) Контур траси включає або значну кількість підйомів (в основному, 

під час бігу в гору) або підйомів / спусків (для змагань з бігу в гору і з гори зі 

стартом і фінішем на одному рівні). 

(e) Середній нахил повинен складати не менше 5% (або 50 метрів на 

кілометр) і не перевищувати 20% (або 200 метрів на кілометр). 

(f) Найвища точка на трасі не повинна перевищувати висоту 3000 метрів 

над рівнем моря. 

(g) Вся траса повинна бути чітко розмічена і повинна бути розмічена 

через кожен кілометр. 

(h) Природні перешкоди або важко долаємі місця вздовж траси повинні 

мати додаткову позначку. 

(i) A конкретна карта траси повинна надаватися разом з інформацією 

про контури траси з використанням наступного масштабу: 

Висота над рівнем моря:  1/10,000       (10мм = 100м) 

Дистанція:                          1 / 50,000     (10мм = 500м) 
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Види гірського бігу 

2.(а) класичні змагання з горського бігу 

Приблизні і рекомендовані дистанції і максимальний підйом на 

міжнародних змаганнях (див. таблицю 14): 

Таблиця 14 

Біг тільки у гору   Старт/фініш на одному рівні 

стать   Дистанція      Підйом Дистанція    Підйом 

Чоловіки 12 км 1200 м 12 км    600/750 м 

Жінки 8 км 800 м 8 км    400/500 м 

Юніори 8 км 800 м 8 км    400/500 м 

Юніорки 4 км 400 м 4 км    200/250 м 

Юнаки 5км 500м 5км    150/300м 

Дівчата 3км 300м 3км    150/200м 

 

Не більше 20% дистанції може проходити  по асфальтовому покриттю. 

Траси можуть мати форму  кола. 

(b) Змагання з гірського бігу на довгі дистанції. 

Траси для змагань з гірського бігу на довгі дистанції включають 

дистанції приблизно від 20 км до 42,195 км, з максимальним підйомом 

4000м. Учасники віком до 18 років не повинні брати участь у змаганнях на 

дистанції, що перевищує 25км. 

(c) Змагання з гірського бігу в естафетах. 

(d) Змагання з гірського бігу на час. 

Змагання з гірського бігу з індивідуальним стартовим часом з різними 

інтервалами, вважаються змаганнями на час. Результати визначаються за 

індивідуальним часом приходу до фінішу.  

Старт 

3. Змагання починаються з пострілу пістолета. Використовуються 

команди для змагань з дистанції більше 400 м (Правило 162.2 (b)). 

На міжнародних змаганнях попередження про готовність повинне бути 

зроблене за п'ять хвилин до старту, за три і за одну хвилину.  

На лінії старту, коли беруть участь команди, повинні бути обладнані 

коридори для кожної команди.  

В інших змаганнях спортсмени повинні бути вишикувані в тому 

порядку, який визначений організаторами. 

Після команди “На старт” стартер повинен переконатися в тому, що 

жоден спортсмен не доторкається стопою (або будь-якою частиною свого 

тіла) до лінії старту або поверхні перед нею, і після цього він повинен дати 

старт змаганню. 

Безпека  

4.(a) Організаційний комітет змагань з кросу повинен забезпечити 

безпеку спортсменів та офіційних осіб.  
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Пункти напоїв/зволоження і харчування 

5. Вода і інше придатне харчування повинні надаватися на старті і 

фініші всіх змагань. На всіх дистанціях пункти напоїв і зволоження повинні 

бути обладнані на кожному колі, якщо цього вимагають погодні умови. 

Проведення змагань 

6. Якщо Рефері задоволений звітом судді або судді на дистанції, або 

отримав якесь інше підтвердження тому, що спортсмен зійшов з розміченої 

траси і скоротив дистанцію, спортсмен повинен бути дискваліфікований. 

 

ПРАВИЛО 252 

Біг по сильно пересіченій місцевості і бездоріжжю (Trail Races) 

Траса 

1. (а) Змагання   проходять за різними видами місцевості (в тому числі 

брудні дороги, лісові стежки і пішохідні доріжки вузькі стежки) в природних 

умовах у відкритій місцевості (наприклад, гори, пустелі, ліси чи рівнини), що 

в основному по бездоріжжю. 

(б) розділи по асфальтовому покриттю або бетону прийнятні але повинні 

бути мінімально можливі для заданого змагання і не повинні перевищувати 

20% від загальної дистанції змагань. Немає ніяких обмежень по відстані або 

перепаду висоти, підйому чи спуску. 

(с) організатори, перед змаганнями повинні оголосити відстань і 

інформацію по підйомам / спускам на трасі 

Траса повинна була виміряна і усима учасникам надати кару та 

детальний профіль дистанції разом з описом технічних перешкод які 

зустрінуться під час змагання. 

(d) дистанція повинна представляти логічні відкриття в регіону. 

(е) траса повинна бути позначена таким чином, що спортсмени 

отримують досить інформації, щоб завершити її, не відхиляючись від 

маршруту. 

Устаткування 

2. (a) трейл-крос не вимагає застосування спеціальної техніки або 

особливого устаткування. 

(b) організатори можуть зажадати або рекомендувати обов'язкове 

обладнання для безпеки з урахуванням реальних і очікуваних умов, з якими 

можуть зіткнутися учасники під час бігу. Дане обладнання зможе дозволити 

спортсменам уникнути проблемних ситуацій або в разі нещасного випадку 

подати сигнал тривоги і чекати прибуття допомоги в безпечних умовах. 

(c) спеціальну ковдру / тканину для виживання в холодних умовах, 

свисток, запас води та харчування - це мінімальне оснащення кожного 

учасника який стартує. 

(d) якщо організатори дозволяють спортсмени можуть використовувати 

палиці для трекінгу / альпінізму. 

Старт 

3. Змагання починаються з пострілу пістолета. Використовуються 

команди для змагань з дистанції більше 400 м (Правило 162.2 (b)). 
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У змаганнях, в яких бере участь велика кількість спортсменів, перед стартом 

даються попередження за п'ять хвилин, за три хвилини і за одну хвилину. 

Безпека 

4.Організаційний комітети змагань з кросу повинен забезпечити безпеку 

спортсменів і офіційних осіб і повинен мати план забезпечення здоров'я, 

безпеки та порятунку під час бігу, включаючи кошти надання допомоги 

спортсменам та іншим учасникам, які потрапили в біду. 

Пункти допомоги 

5. Так як біг по сильно пересіченій місцевості і бездоріжжю (трейл-крос) 

заснований на самодостатності, кожен спортсмен повинен бути автономний в 

питаннях одягу, комунікації, харчування і пиття при проходженні траси між 

пунктами допомоги. Відповідно пункти допомоги повинні бути розташовані 

на великих відстанях по трасі так, як вказує план організаторів для 

дотримання всіх аспектів здоров'я і безпеки, але щоб при цьому не 

порушувати автономність бігунів. 

Проведення змагань 

6. Якщо Рефері задоволений відповіддю судді або судді на дистанції, або 

отримав якесь інше підтвердження тому, що спортсмен зійшов з розміченої 

траси і скоротив дистанцію, спортсмен повинен бути дискваліфікований. 

7. Допомогу можна надавати тільки на спеціальних пунктах допомоги. 

8. Організатори кожного забігу в бігу по сильно пересіченій місцевості і 

бездоріжжю (трейл-крос) повинні опублікувати спеціальні регламенти із 

зазначенням всіх обставин, які можуть привести до санкцій або 

дискваліфікації. 

 

Розділ Х 

 

СВІТОВІ РЕКОРДИ 

 

ПРАВИЛО 260 

Світові рекорди 

 Надання документів і Ратифікація 

1. Рекорд повинен бути встановлений в чесному змаганні, яке було 

належним чином організоване, рекламоване і санкціоноване наперед 

національною федерацією – членом ІААФ, в країні або на території якої 

проходить змагання і яке пройшло відповідно до Правил. 

У індивідуальних видах в змаганні повинні брати участь, не менше, 

трьох спортсменів і для естафети, принаймні, дві команди повинні бути 

чесними конкурентами в змаганні. За винятком, технічних видів, що 

проводяться у відповідності з Правилом 147, . жоден результат не 

признається, якщо він був показаний в ході змішаного змагання серед 

чоловіків і жінок. 

2. ІААФ признаються наступні категорії світових рекордів: 
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● – світові рекорди; 

● – світові рекорди серед юніорів до U 20 років; 

● – світові рекорди в приміщеннях; 

● – світові рекорди серед юніорів до U 20 років в приміщенні  

Примітка (i): З метою застосування цих Правил, якщо тільки не 

диктується в конкретному випадку, Всесвітній рекорд, відноситься до всіх 

категорій записів під це правило. 

Примітка (ii): Світові рекорди у відповідності з правилом 260,2 (а), 

повинні бути визнані, як вищі досягнення показані на будь-якому 

спорудженні з дотриманням Правил 260.12, 260.13 або. 

3. Спортсмен (або спортсмени у разі естафет), які встановлюють 

світовий Рекорд повинен: 

(а) мати право конкурувати відповідно до Правил; 

(б) бути під юрисдикцією національної федерації-члена ІААФ; 

(с) у разі подачі документів на ратифікацію рекорда відповідно за 

правилом 260.2(б) або (d), і якщо дата народження спортсмена не була 

раніше підтверджена ІААФ, то спортсмен повинен підтвердити: 

 дату його народження,  

 його паспорт,  

 свідоцтво про народження, 

 або аналогічний офіційний документ, копія якого, якщо не 

доступний має бути приєднаний до, 

 Форма заявки, за умови, що  Спортсмен (спортсменка), що 

встановив світовий рекорд, повинен мати право допуску відповідно до 

Правил і знаходитися під юрисдикцією національної федерації-члена ІААФ. 

 спортсмен є власним членом ІААФ без затримки; 

(d) у разі естафет, всі повинні мати право представляти 

одну країну-члена відповідно до правила 5.1. Держава яка не є окремим 

членом ІААФ вважається, (для цілей цього правила), частиною його 

Батьківщини. 

(е) кожен спортсмен, що встановив світовий рекорд (як це визначає 

Правило 260.8), повинен після закінчення змагань пройти допінг-контроль, 

який проводиться відповідно до діючих Правил ІААФ і Процедурними 

правилами. У разі встановлення світового рекорду в естафетному бігу всі 

члени команди проходять тестування. 

Узяті проби повинні бути направлені для аналізу в акредитовану ВАДА 

лабораторію, і результат (результати) повинен бути направлений в ІААФ, 

щоб  доповнити всю потрібну ІААФ інформацію для затвердження рекорду. 

Якщо цей результат тестування свідчить про порушення Правил допінг-

контролю, або якщо тестування не проводилося, ІААФ не затверджує  

рекорд.  

Примітка: (і): У разі встановлення світового рекорду, всі члени команди 

повинні пройти тестування; 

Примітка: (іі) Якщо спортсмен визнав, що за деякий час до 

встановлення світового рекорду приймав заборонені речовини або 
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користувався методами, забороненими у той час, то після висновку 

Медичної і Антидопінгової комісії цей рекорд більше не вважатиметься 

ІААФ світовим рекордом. 

4. Якщо світовий рекорд повторяється або встановлюється спортсменом 

або командою, національна федерація країни – члена ІААФ, в якій 

встановлений рекорд, повинна зібрати без зволікання всю інформацію, 

потрібну для затвердження рекорду ІААФ. Жоден результат не 

вважатиметься світовим рекордом до тих пір, поки він не затверджений 

ІААФ.  

Національна федерація повинна негайно проінформувати ІААФ про свій 

намір представити рекорд для затвердження.  

5. Рекорд повинен бути краще того, що існує або такий же, як світовий 

рекорд, визнаний ІААФ в цьому виді. Якщо рекорд повторений, він повинен 

мати такий же статус, що і первинний рекорд. 

6. Протягом 30 днів після встановлення світового рекорду повинна бути 

заповнена і направлена авіапоштою в офіс ІААФ офіційна заявочна форма 

ІААФ. Якщо заявка на затвердження рекорду стосується іноземного 

спортсмена або іноземної команди, дублікат форми висилається протягом 

такого ж періоду часу в національну федерацію спортсмена або команди.  

Примітка: Форми можна отримати в офісі ІААФ або скопіювати з 

вебсайта ІААФ. 

7. Національна федерація країни, в якій встановлений світовий рекорд, 

повинна направити наступні документи разом із заявочною формою: 

●  -  віддруковану програму змагань (або електронний еквівалент); 

● - протоколи змагань, у тому числі всю інформацію яка вимагається 

відповідно до цього правила; 

● - фотографію фотофінішу і результат перевірки «на нуль» (Правило 

260.22(с)). 

● - будь-яку іншу додаткову інформацію надати згідно цього правила, 

якщо така інформація необхідна. 

8. Рекорди, встановлені в забігах або відбіркових змаганнях, при 

визначенні переможця у разі рівності результатів; у будь-якому виді, який 

згодом оголошений недійсним згідно положенням Правила 125.7, 146.4(b)  в 

індивідуальних видах змагань по багатоборству, можуть подаватися для 

затвердження незалежно від того, чи виконав спортсмен всю програму 

змагань по багатоборству чи ні. 

9. Президент і Генеральний секретар ІААФ разом мають право 

затверджувати світові рекорди. Якщо вони сумніваються щодо можливості 

визнання конкретного світового рекорду, питання передається на розгляд 

Ради ІААФ для ухвалення рішення. 

10. Якщо світовий рекорд був затверджений, ІААФ повинна: 

(a) проінформувати національну федерацію спортсмена, федерацію, що 

подала заявку про визнання рекорду, і континентальну асоціацію. 

(b) направити офіційні плакетки для вручення володарям світового 

рекорду. 
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(c) ІААФ повинна оновлювати список світових рекордів кожного разу 

після затвердження нового світового рекорду. Цей список є результатами, які 

ІААФ вважає кращими на момент публікації списку, і встановленими 

спортсменом або спортивною командою в кожному з видів, в яких 

признаються світові рекорди. Дані види перераховані в Правилах 261, 262, 

263 та 264. 

(d) ІААФ повинна публікувати цей список за станом 1 січня кожного 

року( та розсилати циркуляр усім федераціям.  

11. Якщо рекорд не затверджений, відмова повинна бути обґрунтована 

ІААФ. 

Особливі умови 

12. За винятком дорожніх пробігів: 

(а)  Рекорд повинен бути встановлений на відкритій або критій 

легкоатлетичній споруді, яка має сертифікат IAAF і відповідає Правилу 140 

або де це можливо, правилу 149,2.  

 (b) Для визнання будь-якого рекорду на дистанції від 200м і більше 

доріжка, на якій він був встановлений, не повинна перевищувати 402.3м (440 

ярдів), і змагання повинні починатися на якомусь відрізку периметра. Це 

обмеження не відноситься до змагань по бігу із перешкодами, де яма з водою 

розташована поза стандартною  400-метровою доріжкою.  

(с) Рекорд повинен бути встановлений на стадіоні, при цьому радіус 

окремої  зовнішньої доріжки не повинен перевищувати 50м, за винятком 

ситуацій, коли віраж утворюється з двох різних радіусів. В цьому випадку 

довша дуга з двох дуг не повинна мати більше 60 градусів від загального 

повороту в 180 градусів. 

За винятком технічних видів, які проводяться відповідно з 

Правилом 147, жоден результат не признається, якщо він був показаний в 

ході змішаного змагання серед чоловіків і жінок.  

(d) Рекорди, встановлені на відкритих стадіонах, можуть бути 

затверджені, якщо тільки вони показані на доріжці, відповідній Правилу 160. 

13. Для світових рекордів встановлених у приміщенні: 

 (а) Рекорд, має бути встановлений на легкоатлетичній споруді, яка має 

сертифікат ІААФ або в тому місці, де проводиться змагання, відповідно 

Правилу 211 і 213, якщо це доречно.  

(b) На змаганнях на дистанції 200м і більше овальна доріжка не може 

перевищувати номінальну довжину 201.2м (220 ярдів) 

 (c) Рекорд може бути встановлений на овальній доріжці,  що має 

номінальну довжину менше 200м, за умови, що пробігаєма дистанція 

відповідає дозволеній погрішності для цієї дистанції. 

(d) Будь-яка   пряма  доріжка  повинна відповідати Правилу 212. 

 14. Для рекордів, встановлених в бігу і спортивній ходьбі, повинні 

виконуватися наступні умови хронометражу: 

 (а) Рекорди повинні бути зафіксовані офіційними хронометристами або 

повністю автоматизованою і затвердженою системою фотофінішу або 
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транспондерною системою (правило 165,24) (перевірена на нульовий 

контроль див. Правило 165,19). 

(b) На змаганнях до 800м включно (а також естафети 4х200 і 4х400м) 

будуть визнані тільки ті результати, які зафіксовані повністю 

автоматизованою системою фотофінішу, відповідною певним розділам 

Правила 165. 

(с) ) Для визнання всіх рекордів, встановлених на дистанції до 200м 

включно на відкритому стадіоні, повинна бути представлена інформація 

щодо швидкості вітру, зміряного  відповідно до Правил 163.8 – 163.13. Якщо 

швидкість вітру, зміряного у напрямі бігу, складає більше 2м в секунду, 

рекорд не буде визнаний. 

(d) жоден результат не буде визнаний, якщо спортсмен порушив правило 

163.3. 

(e) Для реєстрації рекордів на дистанціях до 400м включно (а також 

естафети 4х200м та 4х400м) по Правилам 261 та 263 стартові колодки 

повинні бути підключені до сертифікованої ІААФ апаратурі контроля 

фальстарту відповідно до Правила 161.2 та дати інформацію часу реакції.   

15. Для світових рекордів, встановлених на декількох дистанціях в 

одному і тому ж змаганні: 

(а)  Змагання повинне проводитися тільки на одній дистанції. 

(b) Проте, змагання, що проводиться на дистанції, яку потрібно 

подолати за якийсь встановлений час, може бути об'єднане із змаганням на 

конкретній дистанції (наприклад, 1 година і 20.000м  — див. Правило 164.3). 

(с) Спортсменові дозволяється встановлювати в одному змаганні будь-

яку кількість рекордів.  

(d) Дозволяється, якщо декілька спортсменів встановлюють різні 

рекорди в одному змаганні. 

(е) Проте, спортсменові не зараховується рекорд на коротшому відрізку 

дистанції, якщо він не завершив змагання на всій дистанції. 

16. Для світових рекордів, встановлених в естафетному бігу: 

Час, показаний на першому етапі естафетного бігу, не може бути 

визнаний рекордом. 

17. Для світових рекордів у технічних видах: 

(а) Рекорди у технічних видах повинні вимірюватися або трьома 

суддями, які використовують калібровану і сертифіковану сталеву рулетку, 

або планку, або вимірювання повинні проводитися за допомогою 

затвердженого вимірювального пристрою, точність якого була підтверджена 

кваліфікованим суддею-вимірником згідно з Правилом 148. 

(b) В стрибку у довжину та потрійному стрибку, що проводяться на 

відкритому повітрі повинна представлятися інформація щодо швидкості 

вітру, вимірюваного відповідно до Правил 184.10, 184.11 і 184.12.  

Якщо швидкість вітру, вимірювана у напрямі стрибка, складає більше 2м 

в секунду, рекорд не буде визнаний. 

(с) Світові рекорди можуть бути визнані в кожному випадку( коли в 

одному змаганні показано декілька подібних результатів) і якщо результат, 



223 

показаний в ході змагань, був рівний або перевищував кращий попередній 

результат на даний момент. 

(d) В метаннях використовувані снаряди повинні бути перевірені до 

змагань відповідно до Правила 123. Якщо Рефері в ході змагання дізнається, 

що рекорд було повторено, або поліпшено, він повинен негайно провести 

маркування використаного снаряда і організувати перевірку, щоб 

переконатися, що він відповідає Правилу, або його характеристики 

змінилися. Зазвичай такий снаряд потрібно перевірити після змагання у 

відповідності з Правилом 123. 

18. Для світових рекордів в багатоборствах. 

Вимоги для визнання рекорду в багатоборствах повинні відповідати 

вимогам в кожному індивідуальному виді  (за винятком випадків, коли у 

видах, де вимірюється швидкість вітру) середня швидкість(заснована на сумі 

швидкостей вітру, виміряних в будь-якому індивідуальному виді), не 

повинна перевищувати + 2 м/с; 

19. Для світових рекордів, встановлених в спортивній ходьбі: 

Для визнання  рекордів у спортивній ходьбі,  принаймні, троє суддів, які 

входять до групи міжнародних суддів зі спортивної ходьби ІААФ або є 

суддями континентального рівня, повинні судити змагання і підписати 

заявочну форму.  

20. Для світових рекордів, зі спортивної ходьби встановлених на 

шосе: 

(а) Траса повинна бути виміряна затвердженим ІААФ вимірником 

ІААФ/АІМS категорії «А» або «Б» відповідно до Правила 117. Переконатися, 

що відповідні вимірювання звіт і будь-яку іншу інформацію направлено для 

ІААФ за запитом. 

(b) коло повинне бути не коротше 1км і не більше 2км з можливим 

стартом і фінішем на стадіоні. 

(с) будь вимірювач траси, який спочатку вимірював трасу або будь-який 

інший кваліфікований суддя, призначений вимірювачем і має копії всіх 

документів за вимірювання траси, повинен підтвердити, що розмір 

вимірюваної траси відповідає розміру тієї дистанції, яку подолали 

спортсмени, та документами, які надав офіційний вимірювач траси. 

(d) траса повинна бути підтверджена (тобто, переміряна) якомога 

ближче за часом до змагань, в день змагання, або як найскоріше практично 

після змагання іншим вимірником категорії «А» з числа тих, хто робив 

перший вимір.  

Примітка: якщо траса була спочатку виміряна не менше ніж двома 

вимірювачами категорії «А» або одним вимірником категорії «А» і одним 

категорії «Б», то не потрібна додаткова перевірка правильності 

вимірювання відповідно до Правила 260,20(d).  

(e) Світові рекорди на шосе, встановлені на проміжних дистанціях в ході 

змагання, повинні відповідати умовам, викладеним в Правилі 260. Результат 

повинен бути зафіксований відповідно до Правил ІААФ. Проміжні дистанції 
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повинні бути виміряні і розмічені під час вимірювання траси згідно з 

Правилом 260,20(d). 

21. Для світових рекордів встановлених на шосе: 

(а)  Траса повинна бути зміряна затвердженим вимірником ІААФ/АІМС  

категорії «А» або «Б» відповідно до Правила 117, який повинен упевнитися, 

що звіт про вимірювання і будь-яка додаткова інформація згідно з цим 

Правилом доступна для ІААФ. 

(b) Відстань між стартом і фінішем на трасі, теоретично  виміряна 

уздовж прямої лінії, не повинна перевищувати 50% від загальної довжини 

дистанції. 

(c) загальне зниження висот між стартом і фінішем не повинне 

перевищувати в середньому однієї тисячної, тобто, одного метра на один 

кілометр (0,1%). 

(d) будь-який вимірник траси, який її сертифікував, або інший вимірник 

категорії «А» або «Б» повинні документально підтвердити, що під час 

змагання була використана зміряна траса (проїхавши всю дистанцію в 

машині супроводу) і повинен підтвердити, що розмір вимірюваної траси 

відповідає розміру тієї дистанції, яку подолали спортсмени, та документами, 

які надав офіційний вимірювач траси . 

(е) траса повинна бути підтверджена на місці (тобто, протягом двох 

тижнів до початку змагання, в день змагання або відразу ж після змагання) 

бажано іншим вимірником категорії «А» або «Б», а не тим, хто проводив 

первинні вимірювання. 

Примітка: якщо траса була спочатку виміряна не менше ніж двома 

вимірювачами категорії «А» або одним вимірником категорії «А» і одним 

категорії «Б», то не потрібна додаткова перевірка правильності 

вимірювання відповідно до Правила 260,21(е).  

 (f) Світові рекорди, установлені на проміжних дистанціях, в одному 

змаганні, повинні відповідати умовам, викладеним в Правилі 260. Проміжні 

дистанції повинні бути зміряні і розмічені під час процесу вимірювання 

траси і бути підтверджені відповідно до Правила 260.21(е). 

(g) Для естафетного бігу, що проводиться по шосе, етапи повинні бути 

розбиті на 5км, 10км, 5км, 10км, 5км, 7.195км. Етапи повинні бути переміряні 

і позначені під час вимірювання траси з відхиленням ±1% від довжини етапу 

у відповідності з правилом 260.21(е). 

Примітка: Рекомендується, щоб національні керівні органи і 

континентальні асоціації затверджували подібні правила для визнання своїх 

рекордів. 

 

ПРАВИЛО 261 

Види, в яких реєструються світові рекорди 

►  Повністю автоматизована система фотофінішу (ПАС) 

►  ручний хронометраж, (РХ) 

►  система транспондера (ТС) 
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Чоловіки 

Біг, багатоборства, спортивна ходьба 

Повністю автоматизована система фотофінішу 

100м, 200м, 400м, 800м, 110м з бар'єрами, 400м з бар'єрами,  

Естафети: 4 х 100м; 4х200м; 4х400м 

Десятиборство 

Повністю автоматизована система фотофінішу або ручний 

хронометраж  

1000м, 1500м, 1миля, 2000м, 3000м, 5000м, 10.000м, 20.000м,  

Годинний біг, 25.000м,  30.000м, 3000м з перешкодами. 

Естафети: 4 х 800м, 4 х 1500м,  комбінована естафета на середні 

дистанції 

Спортивна ходьба (по доріжці): 20.000м, 30.000м, 50.000м. 

Повністю автоматизована система фотофінішу, або ручний 

хронометраж, чи система транспондера 

Пробіги: 10км, 15км, 20км, Напівмарафон, 25км, 30км, Марафон, 100км, 

Естафетний біг (тільки марафонська дистанція) 

Спортивна ходьба (по шосе): 20км, 50км 

Стрибки: висота, жердина, довжина, потрійний 

Метання: штовхання ядра, метання диска, метання молота, метання 

списа. 

 

Жінки 

Біг, багатоборство і спортивна ходьба  

Повністю автоматизована система фотофінішу 
100м, 200м, 400м, 800м, 100м з бар'єрами, 400м з бар'єрами,  

Естафети: 4 х 100м, 4х200м, 4х400м 

Багатоборство: семиборство, десятиборство 

Повністю автоматизована система фотофінішу або ручний 

хронометраж 
1000м, 1500м, 1миля, 2000м, 3000м, 5000м, 10.000м, 20.000м,  

Годинний біг, 25.000м, 30.000м, 3000м з перешкодами. 

Естафети: 4 х 800м, 4 х 1500м комбінована естафета на середні 

дистанції 
Спортивна ходьба (по доріжці): 10,000м; 20.000м,  50.000м٭. 

Повністю автоматизована система фотофінішу або ручний 

хронометраж, або система транспондера 
Пробіги: 10км, 15км, 20км, Напівмарафон, 25км, 30км,  

Марафон, 100км, естафетний біг (тільки марафонська дистанція) 

Спортивна ходьба (по шосе): 20км, 50км٭. 

Примітка: За винятком змагань зі спортивної ходьби ІААФ визнає два 

світові рекорди в бігу по шосе для жінок: світовий рекорд, встановлений у 

змішаних змаганнях, і світовий рекорд, виконаний у змаганнях тільки за 

участю жінок. 
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Примітка (іі): тільки жіночі. змагання можуть бути в програмі, що 

має відокремлені жіночі та чоловічі старти за часом. Диференціал часу 

повинен бути обраний щоб запобігти будь-яку можливість допомоги, 

стимуляції і втручання, особливо на дистанції, що включають в себе більше 

ніж одне коло однієї і тієї ж частини траси.  

*Перший рекорд; буде визнаними  31 грудня 2015 року. 

В стрибкових видах: стрибок у висоту; стрибок з жердиною; стрибок у 

довжину; потрійний стрибок. 

Змагання з метань: штовхання ядра; метання диска; метання молота; 

метання списа. 

 

ПРАВИЛО 262 

Види, в яких реєструються світові рекорди серед 

юніорів до 20 років (U20) 

Юніори до  20 років 

Біг, багатоборства, спортивна ходьба 

Повністю автоматизована система фотофінішу 
100м, 200м, 400м, 800м, 110м з бар'єрами, 400м з бар'єрами,  

Естафета 4х100м, 4х400м. 

Десятиборство.  

Повністю автоматизована система фотофінішу або ручний 

хронометраж 
1000м, 1500м, 1миля, 3000м, 5000м, 10.000м. 3.000м з перешкодами. 

Спортивна ходьба 10.000м (по доріжці). 

Повністю автоматизована система фотофінішу або ручний 

хронометраж, або система транспондера  

Спортивна ходьба (по шосе): 10км. 

Стрибки: висота, жердина, довжина, потрійний. 

Метання: штовхання ядра, метання  диска, метання молота, метання 

списа. 

Юніорки до 20 років 

Біг, багатоборство, спортивна ходьба 

Повністю автоматизована система фотофінішу 

100м, 200м, 400м, 800м, 100м з бар'єрами. 400м з бар'єрами,  

Естафетний біг 4х100м, 4х400м. 

Багатоборство: семиборство, десятиборство* 

*Затверджується тільки в тому випадку, якщо результат буде 

перевищувати 7300 очок. 

Повністю автоматизована система фотофінішу або ручний 

хронометраж 
1000м, 1500м, 1миля, 3000м, 5000м, 10.000м, 3000м з перешкодами,  

Спортивна ходьба  10.000м (по доріжці) 

Повністю автоматизована система фотофінішу або ручний 

хронометраж, або система транспондера  

Спортивна ходьба (по шосе): 10км  
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Стрибки: висота, жердина, довжина, потрійний. 

Метання: штовхання ядра, метання диска, метання молота, метання 

списа. 

 

ПРАВИЛО  263 

Види, в яких реєструються світові рекорди  в приміщенні 

 

Чоловіки 

Біг, багатоборства, спортивна ходьба 

Повністю автоматизована система фотофінішу 
50м, 60м, 200м, 400м, 800м, 50м з бар'єрами, 60м з бар'єрами, 

Естафетний біг: 4 х 200м, 4 х 400м. 

Багатоборство: семиборство. 

Повністю автоматизована система фотофінішу або ручний 

хронометраж:  
1000м, 1500м, 1миля, 3000м, 5000м,  

Естафетний біг 4х800м. 

Спортивна ходьба: 5000м. 

Стрибки: висота, жердина, довжина, потрійний. 

Метання: штовхання ядра. 

 

Жінки 

 Біг, багатоборства, спортивна ходьба 

Повністю автоматизована система фотофінішу 
50м, 60м, 200м, 400м, 800м, 50м з бар'єрами, 60м з бар'єрами,  

Естафетний біг: 4х200м, 4х400м 

Багатоборство: п'ятиборство 

Повністю автоматизована система фотофінішу або ручний 

хронометраж:  
1000м, 1500м, 1миля, 3000м, 5000м, 

Естафетний біг: 4 х 800м,  

Спортивна ходьба 3000м 

Стрибки: висота, жердина, довжина, потрійний 

Метання: штовхання ядра 

 

ПРАВИЛО 264 

Види, в яких реєструються світові рекорди серед юніорів 

до 20 років (U20)  в приміщенні 

Юніори до 20 років 

Бігові види і багатоборство: 

Повністю автоматизована система фотофінішу 
60м, 200м 400м; 800м, 60м з бар'єрами,  

Семиборство. 

Повністю автоматизована система фотофінішу або ручний 

хронометраж:  
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1000м; 1500м; 1 миля; 3000м; 5000м. 

Стрибки: висота, жердина, довжина, потрійний. 

Метання: штовхання ядра. 

 

Юніорки до 20 років 

Бігові види і багатоборство: 

Повністю автоматизована система фотофінішу 

60м, 200м 400м; 800м, 60м з бар'єрами,   

П'ятиборство. 

Повністю автоматизована система фотофінішу або ручний 

хронометраж:  
1000м; 1500м; 1 миля; 3000м; 5000м. 

Стрибки: висота, жердина, довжина, потрійний. 

Метання: штовхання ядра. 
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ДОДАТКИ:                                 МАЛЮНКИ

 

   Малюнок № 1.  ВНУТРІШНІЙ  ВИГЛЯД  БІГОВОЇ  ДОРІЖКИ 

                                                           

 

                                     Малюнок № 2.   ЗРАЗОК  БАР’ЄРА   
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Малюнок №3.   ЗРАЗОК  БАР’ЄРА  ДЛЯ  БІГУ  З  ПЕРЕШКОДАМИ 

 

 

 

 

 

 

             Малюнок № 4.   ЯМА З ВОДОЮ   
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Малюнок № 5.   АЛЬТЕРНАТИВНІ  ФОРМИ  НАКОНЕЧНИКІВ  ПЛАНКИ

Малюнок № 6.   СТІЙКИ  І  ПЛАНКА  ДЛЯ  СТРИБКА  У  ВИСОТУ      

 

Малюнок № 7.   ЯЩИК ДЛЯ УПОРА ДЛЯ СТРИБКА З ЖЕРДИНОЮ 
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Малюнок № 8.   СТІЙКА  ДЛЯ СТРИБКА З ЖЕРДИНОЮ 

 
Малюнок № 9.   ПЛАН  МІСЦЯ  ПРИЗЕМЛЕННЯ  ДЛЯ СТРИБКА З 

ЖЕРДИНОЮ 
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Малюнок № 10.   БРУСОК ВІДШТОВХУВАННЯ І ПЛАСТИЛІНОВА 

КАСЕТА 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Малюнок № 11.   ЯМА ДЛЯ ПРИЗЕМЛЕННЯ  СТРИБКА У ДОВЖИНУ ТА 

ПОТРІЙНОГО СТРИБКА 
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 Малюнок  № 12.   ПЛАН  КОЛА  ДЛЯ  ШТОВХАННЯ  ЯДРА 
 

 

 
 

         Малюнок № 13.   ПЛАН  КОЛА  ДЛЯ  МЕТАННЯ ДИСКА 
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                            Малюнок № 14.   ПЛАН  КОЛА  ДЛЯ  МЕТАННЯ МОЛОТА 

 

     
Малюнок № 15.   ПЛАН  КОНЦЕНТРИЧНИХ  КІЛ  ДЛЯ  МЕТАННЯ  

ДИСКА І МОЛОТА 



236 

 

               

  

 
  

Малюнок № 16. ЗОНА  ДЛЯ РОЗБІГУ  І  СЕКТОР  ПРИЗЕМЛЕННЯ  В  

МЕТАННЇ  СПИСА І М’ЯЧИКА  

34.92º 34.92º 
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Малюнок № 17.  ПЛАН  СЕГМЕНТА   ДЛЯ  ШТОВХАННЯ  ЯДРА 

 

 

 
 

 

 

 

                                                Малюнок № 18.  ДИСК 
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Малюнок № 19.  СХЕМА  ЗАГОРОДЖУВАЛЬНОЇ  СІТКИ  ТІЛЬКИ  ДЛЯ  

МЕТАННЯ  ДИСКА 
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Малюнок № 20.  ПРИСТРІЙ  ДЛЯ КОНТРОЛЮ ПОЛОЖЕННЯ ЦЕНТРУ 

ВАГИ ГОЛОВКИ МОЛОТА 
 

 

                                        

    
 

Малюнок № 21.  КОНСТРУКЦІЯ   

РУКОЯТКИ   МОЛОТА                                              Малюнок № 22.  РОЗМІТКА 

СЕКТОРІВ                                                                                                               

ДЛЯ МЕТАНЬ (КРІМ СПИСУ) 
 

3
4

.9
2

º 
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Малюнок № 23.  СХЕМА  ЗАГОРОДЖУВАЛЬНОЇ  СІТКИ  ТІЛЬКИ  ДЛЯ  

МЕТАННЯ МОЛОТА  ТА ДИСКУ (з концентричними колами) 
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Малюнок № 24.  СХЕМА ЗАГОРОДЖУВАЛЬНОЇ СІТКИ ДЛЯ МЕТАННЯ    

МОЛОТА  ТА ДИСКУ 
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Малюнок № 25.  СХЕМА  ЗАГОРОДЖУВАЛЬНОЇ  СІТКИ  ДЛЯ  

МЕТАННЯ МОЛОТА  ТА ДИСКУ (з окремими колами) 
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Малюнок: № 27  КОРИДОР ЗІ СПОРТИВНОЇ ХОДЬБИ  "Pit Lane Правило" 



 

 

 

 

 

 

Легка атлетика 

правила змагань 

 

навчальний посібник 

 

 

Ковальов Анатолій Олександрович 

Національний суддя з легкоатлетичного спорту, Заслужений тренер України, 

доцент кафедри теорії та методики олімпійського і професійного спорту 

КДПУ  

Ковальова Юлія Анатоліївна 

Заслужений тренер України, старший викладач кафедри фізичного виховання 

і оздоровчої фізичної культури КДПУ. 
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Національний суддя з легкоатлетичного спорту,  

Заслужений тренер України, доцент кафедри 

теорії та методики олімпійського і професійного 

спорту факультету фізичного виховання  

КДПУ ім. Володимира Винниченка 
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