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НАРЕДБА ЗА АТЛЕТИЧЕСКИТЕ ОБУВКИ 

(Одобрена от Съвета на 22 декември 2021 г. и 

в сила от 1 януари 2022 г.)



 

 

 

Специфични дефиниции  

Думите и фразите, използвани в тази наредба, които са определени термини (означени 

с начални главни букви), ще имат значенията, посочени в Конституцията и 

Общоприложимите дефиниции, или (по отношение на следните думи и фрази) следните 

значения: 

“Приложимо състезание” означава състезание, което притежава разрешение, 
издадено или от Световната атлетика, от Континентална асоциация или от национална 
федерация, където се спазват всички съответни Правила и разпоредби на Световната 
атлетика и следователно, при което се получават точки за световната ранглиста (виж: 
https://www.worldathletics.org/world-rankings/introduction  и 
https://www.worldathletics.org/world-ranking-rules/basics). За състезания, които имат 
разрешение, издадено от тяхната национална федерация, в допълнение националната 
федерация трябва да одобри състезанието като валидно за статистически цели и цели 
на Световната атлетика. 

“Приложими лица” означава лицата, описани в Правило 1 от Кодекса за почтено 
поведение. 

“Атлет” означава, освен ако не е посочено друго в тази Наредба, всяко лице, което е 
заявено за участие или участва в лекоатлетическо събитие или състезание на 
Световната атлетика, на нейните членове или на Континенталните асоциации по 
силата на тяхното съгласие, членство, принадлежност, разрешение, акредитация, 
вписване или участие. 

“Обслужващ персонал на атлет” означава, освен ако не е посочено друго, всеки 
треньор, инструктор, мениджър, упълномощен представител на атлет, агент, член на 
екипа, длъжностно лице, медицински или парамедицински персонал, родител или всяко 
друго лице, работещо с, лекуващо или подпомагащо атлет, участващ или подготвящ се 
за лекоатлетическо събитие или състезание. 

“Атлетически обувки” означава, освен ако не е посочено друго, шосейни, крос-кънтри 
или обувки с шипове.  

‘‘Налична за закупуване’’ означава Атлетическа обувка, която отговаря на 
изискванията за наличност и процеса, посочен в Приложение 4 (изменян от време на 
време). 

‘‘Обувка по поръчка’’ означава Атлетическа обувка, която се произвежда еднократно 
по поръчка (т.е. която е единствена по рода си) специално за един Атлет и не е 
Налична за закупуване. Персонализираните обувки и/или Разработваните обувки не 
са обувки по поръчка за целите на тези разпоредби. 

“Стая за проверка” означава стаята(ите) на събитието, където атлетите се събират 
непосредствено преди тяхното състезание и влизат в Състезателния терен. 

“Главен изпълнителен директор (или номиниран от него)” означава Главният 
изпълнителен директор на Световната атлетика или номинираният от него персонал.    

https://www.worldathletics.org/world-rankings/introduction
https://www.worldathletics.org/world-ranking-rules/basics
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‘‘Персонализирана обувка’’ означава Съществуваща обувка или Нова обувка, която 
е Налична за закупуване, която е адаптирана в съответствие с разпоредба 7 от тази 
Наредба. 

‘‘Разработвана обувка’’ означава Атлетическа обувка, която никога не е била 
Налична за закупуване и която спортен производител разработва, за да я пусне на 
пазара и би искал да проведе тестове със спонсорираните от него Атлети (които са 
съгласни да тестват обувката) по въпроси като безопасност и производителност, преди 
обувката да е Налична за закупуване. 

‘‘Съществуваща обувка’’ означава Атлетическа обувка, която е била одобрена от 
Главния изпълнителен директор (или номиниран от него) съгласно Техническо 
Правило 5 в сила преди влизането в сила на тази Наредба или е носена преди 1 януари 
2016 г., която се счита за отговаряща на изискванията на тези разпоредби, освен ако 
не е посочено друго в тези разпоредби или от Главния изпълнителен директор (или 
номиниран от него). 

“Състезателен терен” означава зоната, в която атлетът участва и/или се състезава 
в своето състезание (което за събития извън стадион означава трасето), включително 
зоната след състезанието и, ако атлетът спечели място на подиума, зоната, водеща 
до подиума, смесената зона, зони за пресконференции и където се провеждат 
церемонията по награждаването или почетните обиколки. 

“Независим експерт” означава експерт по биомеханика или друг подходящо 
квалифициран експерт, назначаван от Главния изпълнителен директор (или 
номиниран от него) от време на време, за да прилага техническите изисквания и 
протоколи за одобрение на Атлетически обувки, посочени в тази Наредба. 

‘‘Нова обувка’’ означава Атлетическа обувка, която отговаря на изискванията на тези 
разпоредби и ще бъде носена за първи път от Атлет на Приложимо състезание и не е 
Разработвана обувка. 

“Ортеза” означава медицинско изделие с предписание, поставено в Атлетическа 
обувка за коригиране на биомеханично стъпало или друг медицински проблем на 
Атлет. 

“Контрол на обувките” означава процедурата, чрез която се проверява Атлетическа 
обувка в съответствие с разпоредба 14.5 от тази Наредба.  

“Служител по контрол на обувките” означава рефер, съдия или друго длъжностно 
лице на състезанието, или доброволец или член на персонала, назначен да гарантира, 
че Атлетическата обувка се проверява по време на Контрола на обувките. 

“Персонал” означава всяко лице, наето или ангажирано от Световната атлетика да 
извършва работа за нея или от нейно име (включително тези, които са наети или 
ангажирани да работят със Звеното за почтеност, освен ако не е посочено друго). 

“Зона за загряване” означава зоната, където Атлетът може да загрее, да тренира и 
да се подготви преди състезание. 

“Събитие от Световната атлетическа серия” или “WAS събитие” означава 
Световният шампионат по лека атлетика, Световният шампионат в зала, Световният 
шампионат за щафети, Световният шампионат за юноши и девойки под 20 г., 
Световният шампионат за състезания на шосе, Световният отборен шампионат по 
Спортно ходене и Световният шампионат по Крос-кънтри.
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1. Общ преглед 

1.1 Тези разпоредби имат за цел да изпълнят целите на членове 4.1 (а), (c), (d) и (e) 
от Конституцията и Правило 5.2 от Техническите Правила чрез установяване на 
изискванията и процедурите, чрез които Атлетически обувки, носени на 
Приложимите състезания се подават за одобрение от Световната атлетика. 

1.2 Без да се засягат специфичните ограничения и изисквания на тази Наредба, тези 
разпоредби се стремят да балансират следните принципи: 

1.2.1 справедливост в спорта лека атлетика;   

1.2.2 мерки, които поддържат здравето и безопасността (включително 
предотвратяване на наранявания) на Атлети, на които се поставят 
високи нива на физически и психически изисквания; 

1.2.3 резултатите (включително рекордите) в леката атлетика се постигат 
чрез първенство на човешките усилия пред технологиите в 
Атлетическите обувки и напредъка в същото (например, за да се даде 
възможност за смислена конкуренция); и 

1.2.4 признавайки, че Атлетите желаят да се състезават с 
"висококачествени", "иновативни" и "водещи" Атлетически обувки.    

1.3 Последиците от принципите, посочени в разпоредба 1.2 по-горе, са отразени в 
тази Наредба и произтичат от прегледа на Световната атлетика само на 
Атлетическите обувки. Тази Наредба ще продължава да се преразглежда и 
изменя от време на време, за да отразява постоянно променящия се характер на 
технологичните и други разработки в Атлетическите обувки. 

2. Цел 

2.1 Целта на тази Наредба е: 

2.1.1 да установява прозрачен, обективен, осъществим и справедлив набор 
от изисквания и процедури; 

2.1.2 да идентифицира действията, сроковете, критериите и процесите и 
процедурите за кандидатстване и вземане на решения за одобрение 
на Атлетически обувки в Приложимите състезания; и 

2.1.3 да гарантира, че всички Приложими лица, участващи в такива процеси 
и процедури, спазват Кодекса за почтено поведение. 

3. Приложение 

3.1 Тези разпоредби се прилагат за: 

3.1.1 всички Приложими състезания;  

3.1.2 всички Атлети, участващи в Приложими състезания; и 

3.1.3 всички Приложими лица, включително служители на Световната 
атлетика, длъжностни лица на Континентална асоциация и персонал. 
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3.2 Без ограничаване на горното: 

3.2.1 Атлетите, участващи в Приложимите състезания, ще спазват и зачитат 
тези разпоредби; и 

3.2.2 всяка федерация-членка отговаря за дейностите и поведението на 
Атлетите по време на процеса на кандидатстване и вземане на 
решения; и 

3.2.3 когато са назначени от Атлет или федерация членка да подават 
информация, искания за одобрение или да извършват каквото и да е 
действие съгласно тази Наредба, техните представители (включително 
спортни производители, които го подкрепят или спонсорират) също 
трябва да спазват тези разпоредби. Въпреки това, назначаването на 
представител не отменя задълженията на Атлетите или федерациите 
членки да спазват тази Наредба и Атлетът гарантира, че неговите 
представители (включително спортни производители, които го 
подкрепят или спонсорират) спазват тези разпоредби. 

4. Бос крак и Атлетически обувки 

4.1 Когато Атлет се състезава с Атлетически обувки, основната им цел е да осигурят 
защита и стабилност на стъпалата и сцепление със земята. 

4.2 Освен ако не е посочено друго, всички Атлетически обувки трябва да отговарят 
на ограниченията и изискванията, определени в тази Наредба. 

5. Съществуващи обувки 

5.1 Освен ако не е поискано от Главния изпълнителен директор (или номиниран от 
него), Съществуваща обувка не е необходимо да се представя на Световната 
атлетика за одобрение съгласно тази Наредба и се счита за одобрена от 
Световната атлетика. 

5.2 Ако Съществуваща обувка е персонализирана, тогава тя трябва да отговаря на 
разпоредба 7. 

5.3 Съществуваща обувка с подметка, по-голяма от максималната дебелина, 
посочена в новата таблица за дебелина на подметката в Приложение 3, и в сила 
от същата дата, вече не е одобрена и не може да се носи в Приложимите 
състезания. 

6. Нови обувки 

6.1 Всички Нови обувки, преди да бъдат носени от Атлет за първи път в Приложимо 
състезание, трябва да бъдат одобрени от Световната атлетика в съответствие с 
процеса, посочен в Приложение 1. 

6.2 Ако Нова обувка е персонализирана, тя трябва да отговаря на разпоредба 7. 

7. Персонализирани обувки, стелки и допълнения 

7.1 Персонализирани обувки е разрешено да се носят в Приложимите състезания, 
при условие че: 
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7.1.1 всяко предложение за персонализиране на Съществуваща или Нова 
обувка трябва да бъде представено на Световната атлетика за 
одобрение в съответствие с процеса, посочен в Приложение 1; и 

7.1.2 в рамките на предложението трябва да се посочи и причината(ите) за 
персонализирането на Съществуващата или Новата обувка; 

7.2 При условие винаги на одобрение от Главния изпълнителен директор (или 
номиниран от него) съгласно разпоредба 7.1, са допустими следните 
персонализации по медицински и/или причини заради безопасност: 

7.2.1 промени в конструкцията на подметката и/или максималната дебелина 
на подметката, при условие че максималната дебелина не надхвърля 
границите, определени в Приложение 3; 

7.2.2 персонализирането на обувка без шипове в обувка с шипове може да 
се направи само спрямо Съществуваща обувка или Нова обувка; 

7.2.3 смяна на горна част на Съществуваща обувка или Нова обувка с горна 
част от друга Съществуваща обувка или Нова обувка или добавяне на 
нова горна част; 

7.2.4 добавяне на вътрешни подметки, други стелки и допълнения към 
Атлетическа обувка, но само при следните обстоятелства: 

a. допълнителната вътрешна подметка или стелка е подвижна 
Ортеза (т.е. не може да се фиксира постоянно вътре в обувката); 
или 

b. допълнението е повдигане на пета или подложка за пета 
(например за обувки за скачане) или скоба или каишка (например 
за обувки за хвърляне); 

7.2.5 за избягване на съмнение, използването на Ортеза, повдигане на пета 
или подложка за пета съгласно разпоредба 7.2.4 по-горе не попада в 
рамките на максималната дебелина за подметки, посочена в таблицата 
в Приложение 3, 

с намерението да не са разрешени никакви други видове допълнителни 
вътрешни подметки, стелки или допълнения. 

7.3 За избягване на съмнение промените в цвета и/или външния вид на 
Съществуваща обувка или Нова обувка или Атлет, облепващ обувката си 
(например облепване на външната страна на обувка за хвърляне) не са 
персонализиране, разрешени са и не изискват одобрение. 

7.4 Не се изисква Персонализирани обувки да бъдат Налични за закупуване в 
съответствие с разпоредба 13 от тази Наредба, но се изисква от тази Наредба, 
основният стандартен модел да бъде Наличен за закупуване. 

8. Разработвани обувки 

8.1 Разработвана обувка не може да се носи от Атлет в Приложимо състезание без 
предварително писмено одобрение от Световната атлетика в съответствие с 
Приложение 1 и Приложение 2. 
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8.2 Ако бъде одобрена, Разработвана обувка може да се носи от Атлет за максимален 
период от 12 месеца, считано от датата, на която Атлетът предлага да носи 
Разработваната обувка за първи път в Приложимо състезание. Разработваната 
обувка може да се носи само в рамките на този 12-месечен период. 

8.3 Разработвани обувки: 

8.3.1 не се изисква да бъдат Налични за закупуване в съответствие с 
разпоредба 13; и 

8.3.2 не е разрешено да се носят на Събитие от Световната атлетическа 
серия и Олимпийските игри.  

9. Обувки по поръчка 

9.1 Не е разрешено носенето на Обувки по поръчка, в което и да е приложимо 
състезание. 

10. Технически изисквания за Атлетически обувки 

10.1 Освен ако не е изрично съгласувано с Главния изпълнителен директор (или 
номиниран от него) в писмена форма, всяка Атлетическа обувка, носена в 
Приложимите състезания, трябва, в точките, посочени в разпоредби 10.3 и 10.4 
по-долу, да има подметка с максимална дебелина, както е посочено в таблицата 
в Приложение 3. За да се избегне съмнение, максималната дебелина на 
подметките изключва дебелината на допълнителна вътрешна подметка, други 
стелки или допълнения, които се поставят в съответствие с разпоредба 7. 

10.2 Подметката на обувката (включително частта под петата на Атлетическата 
обувка) може да има жлебове, изпъкналости, вдлъбнатини или издатини, при 
условие че тези елементи са изградени от същия или подобен материал на 
самата основна подметка. 

10.3 Дебелината на подметката ще се измерва в центъра на предната част на 
стъпалото и в центъра на петата на Атлетическата обувка като разстоянието 
между вътрешната горна страна и равнината на външната долна страна в 
центъра на предната част и петата съответно. Това измерване включва 
гореспоменатите характеристики. Виж Фигура (а) по-долу: 

Фигура (a) – Измерване на дебелината на подметката 

 

10.4 Центърът на предната част на стъпалото на Атлетическата обувка е централната 
точка на обувката, на 75% от вътрешната ѝ дължина. Центърът на петата на 
Атлетическата обувка е централната точка на обувката, на 12% от вътрешната ѝ 
дължина. Виж Фигура (b), по-долу. За стандартна мостра унисекс с номер 42 
(EUR), центърът на предната част на стъпалото на Атлетическата обувка ще бъде 
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централната точка на обувката приблизително на 203 mm от вътрешната задна 
част на обувката, а центърът на петата на Атлетическата обувка ще бъде 
централната точка на обувката приблизително на 32 mm от вътрешната задна 
част на обувката. Дебелината на подметката извън тези точки не е от значение за 
целите на изпълнение на техническите изисквания на тази Наредба. 

Фигура (b) – Местоположение за измерване на центъра на предната част на 
стъпалото и петата 

 

 

 

10.5 Световната атлетика признава, че Атлетическа обувка над този стандартен номер 
на мострата може да съдържа малко по-дебела подметка от тази на обувката със 
стандартен номер на мострата от същата марка и модел, което пределно 
увеличаване на дебелината на подметката се дължи само на по-големия номер 
на обувката. Такива пределни увеличения ще бъдат пренебрегвани с цел 
потвърждаване на спазването на тези Правила. 

10.6 До по-нататъшно обявление, освен ако при изключителни обстоятелства и 
изрично съгласувани с Комисията за състезания в писмена форма, всяка 
Атлетическа обувка, използвана в Приложимите състезания: 

10.6.1 не трябва да съдържа повече от една твърда структура (например 
пластина, острие и т.н.), независимо дали тази структура обхваща 
цялата дължина на обувката или само част от дължината на обувката; 

10.6.2 едната твърда структура, посочена в разпоредба 10.6.1, може да бъде 
в повече от една част, но тези части трябва да бъдат разположени в 
една равнина (т.е. не трябва да се подреждат една над друга, не трябва 
да се припокриват);  

10.6.3 може да съдържа една допълнителна твърда структура или друг 
механизъм (например пластина, острие и т.н.), само когато се използва 
единствено за закрепване на шипове към външната долна страна на 
обувката. За да се избегне съмнение, допълнителната твърда 
структура за закрепване на шипове не може да бъде продължение на 
твърдата структура, посочена в разпоредба 10.6.1; 
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10.6.4 не трябва да съдържа каквато и да е вградена "чувствителна или 
интелигентна" технология. Това не забранява монитори, които 
измерват пулс или скорост на придвижване, или крачкомерни сензори, 
носени лично от Атлет в съответствие с Техническо Правило 6.4.4; 

10.6.5 трябва да има подметка с максимална дебелина, както е посочено в 
таблицата в Приложение 3. 

11. Атлетически обувки: Шипове 

11.1 Подметката на обувката (включително частта под петата на Атлетическата 
обувка) може да е конструирана така, че да осигурява използването на до 11 
шипа. 

11.2 Всякакъв брой шипове до 11 може да се използва, но броят на гнездата за шипове 
не трябва да надвишава 11. 

11.3 Тази част от всеки шип, която излиза от подметката или петата, няма да 
надвишава 9 mm (6 mm за в зала), освен при Скок на височина и Хвърляне на 
копие, където не трябва да надвишава 12 mm. Шипът трябва да бъде конструиран 
така, че поне половината от дължината му, най-близо до върха, да пасне през 
квадратен габарит от 4 mm. Ако производителят на пистата или операторът на 
стадиона наложат по-малък максимум или забранят използването на определени 
форми шипове, това ще бъде приложено и Атлетите уведомени за това. 
Повърхността (на открито или в зала) трябва да е подходяща за приемане на 
шипове, разрешени съгласно тази разпоредба 11. 

11.4 За състезания по Крос-кънтри, специфичните разпоредби или Техническите 
делегати могат да разрешат увеличаване на дължината на размерите на 
шиповете на обувките в зависимост от повърхността(ите) на трасето. 

12. Независим експерт 

12.1 Съгласно тази Наредба, Независимият експерт ще има следните отговорности и 
правомощия: 

12.1.1 да провери дали физическата Атлетическа обувка отговаря на 
техническите изисквания на тази Наредба (което включва, ако е 
необходимо, разрязване на Атлетическата обувка); 

12.1.2 да прегледа и оцени физически Съществуващи обувки, Нови обувки, 
Разработвани обувки или Персонализирани обувки и/или техните 
спецификации спрямо критериите и изискванията, определени в тази 
Наредба; 

12.1.3 да поддържа връзка и да търси информация от Главния изпълнителен 
директор (или номиниран от него) относно неговите задачи; 

12.1.4 да представя резултатите от своите прегледи и оценки на Главния 
изпълнителен директор (или номиниран от него); и 

12.1.5 да изпълнява, от време на време, други задачи, наредени от Главния 
изпълнителен директор (или номиниран от него).   
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13. Схема за наличност 

13.1 Съществуващите обувки и Новите обувки трябва да бъдат Налични за закупуване 
от всички Атлети, участващи в Приложими състезания. 

13.2 Когато Атлет предложи да носи Нова обувка на Приложимо състезание, ако е 
одобрена от Световната атлетика в съответствие с тази Наредба, Новата обувка 
трябва да бъде Налична за закупуване от съответния спортен производител не 
по-късно от един месец преди началната дата на първото Приложимо състезание, 
на което Атлетът предлага да носи Новата обувка, освен ако не е съгласувано 
друго в писмена форма с Главния изпълнителен директор (или номиниран от 
него). 

13.3 В съответствие с разпоредба 13.2 по-горе, Главният изпълнителен директор (или 
номиниран от него) трябва да бъде уведомен къде и как Новата обувка е или ще 
бъде Налична за закупуване в момента на търсене на одобрение в съответствие 
с разпоредба 6 по-горе и Приложение 1 по-долу. 

13.4 Главният изпълнителен директор (или номиниран от него) може при писмено 
искане да изиска доказателство от спортния производител, че Новата обувка е 
или ще бъде Налична за закупуване.   

13.5 Процедурата за Схемата за наличност е изложена в Приложение 4. 

14. Съответствие 

14.1 Атлетите могат да бъдат обект на Контрол на обувките по всяко време преди, по 
време или след Приложимо състезание и непосредствено преди или 
непосредствено след състезанието по преценка на организатора на събитието 
и/или Главния изпълнителен директор (или номиниран от него). Главният 
изпълнителен директор (или номиниран от него) може да публикува 
допълнителни процедури за Контрол на обувките, които са в съответствие с тази 
Наредба. 

14.2 Атлет, подлежащ на Контрол на обувките: 

14.2.1 трябва да се съобразява с разумните указания, дадени от Служителя 
по контрол на обувките или друго упълномощено лице, провеждащо 
Контрола на обувките; 

14.2.2 може да му се изисква по всяко време: 

a. да потвърди Атлетическата обувка, която носи; 

b. да даде своите Атлетически обувки на Служителя за контрол на 
обувките с цел проверка (например фотографиране, измерване и 
т.н.) на информацията, която ще бъде изпратена на Световната 
атлетика за проверка; и 

14.2.3 когато е приключил със състезанието, дава своята атлетическа обувка 
на Рефера или Главния изпълнителен директор (или номиниран от 
него) за по-нататъшно изследване и разследване (което включва, ако 
е необходимо, разрязване на Атлетическата обувка). Атлетическата 
обувка ще бъде изпратена на Независимия експерт и върната (ако е 
възможно) на Атлета в съответствие с разпоредба 14.9.4. 
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14.3 Когато Атлет постигне световен рекорд (както е посочено в Правила 31 до 35 от 
Състезателните Правила), Атлетът ще бъде подложен на процедурата съгласно 
разпоредба 14.2. 

14.4 Освен ако Атлетът не е насочен от Рефера да му даде своята Атлетическа обувка 
в съответствие с разпоредби 14.5 до 14.7, Атлетите трябва винаги да държат 
Атлетическите си обувки при себе си в Зоната за загряване, Стаята за проверка и 
Състезателния терен и не трябва да дават обувките си на Обслужващия персонал 
на атлетите или да хвърлят Атлетическите си обувки в публиката, по което и да е 
време. За избягване на съмнение, това включва след като Атлетът финишира 
състезанието, но все още трябва да завърши всички процедури след 
състезанието. 

14.5 Когато Реферът има основание да смята, че Атлетическа обувка или специфична 
технология може да не отговарят на буквата или духа на тази Наредба, той може 
да действа в съответствие с разпоредби 14.6 и 14.7. 

14.6 Ако преди или по време на Приложимо състезание статусът на Атлетическа 
обувка не е установен или по друг начин е неясен, Реферът може, по свое 
усмотрение, да разреши на Атлета да се състезава, но след участието в 
състезанието Атлетическата обувка трябва да бъде дадена на Рефера съгласно 
разпоредба 14.7 за по-нататъшно изследване и разследване от Независим 
експерт. Когато Реферът е разрешил на Атлета да се състезава съгласно тази 
разпоредба 14.6, резултатът на Атлета ще бъде класифициран като 
"Несертифициран" ("UNC TR5.2"). Въпреки това, когато вече е декларирано, че 
една Атлетическа обувка не отговаря на буквата или духа на тази Наредба, 
съответният Рефер ще действа веднага щом е практически разумно в 
съответствие с разпоредба 15.1. 

14.7 Съгласно разпоредба 14.5, Реферът може да поиска от Атлета незабавно да 
предаде обувката на Рефера в края на състезанието за по-нататъшно изследване 
и разследване от Независим експерт. В очакване на по-нататъшно изследване и 
разследване в съответствие с настоящата разпоредба 14.7, използването на тази 
Атлетическа обувка или технология в Приложимите състезания е забранено. 

14.8 Когато Реферът упражни своята преценка съгласно разпоредба 14.6 и разреши 
на Атлета да се състезава, но Атлетът възнамерява впоследствие да се 
състезава в по-късни кръгове на същата дисциплина или в други дисциплини по 
време на същото състезание, Реферът ще гарантира, че Атлетическата обувка е 
на разположение за Атлета да я използва във всяка такава следваща дисциплина. 
Как, кога и при какви условия обувката се предоставя на Атлета по време на 
състезанието е по преценка на Реферите. 

14.9 За избягване на съмнения и в допълнение към правомощията, посочени по-горе, 
Главният изпълнителен директор (или номиниран от него), действайки разумно, 
си запазва правото: 

14.9.1 да издаде писмено указание на Рефера да действа в съответствие с 
разпоредби 14.5, 14.6 и/или 14.7; 

14.9.2 да нареди по всяко време Атлетът да даде Атлетическата си обувка на 
Рефера и/или за по-нататъшно изследване и разследване; 

14.9.3 когато Атлетическа обувка все още не е била предадена за, или досега 
не е била предмет на, по-нататъшно изследване и разследване, да се 
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поиска от Атлета да предаде на Главния изпълнителен директор (или 
номиниран от него) своята Атлетическа обувка за по-нататъшно 
изследване и разследване; и 

14.9.4 Разходите по доставката на Атлетическата обувка за по-нататъшно 
изследване и разследване до Световната атлетика или Независимия 
експерт трябва да бъдат поети от организатора на събитието, който ще 
ги изпрати незабавно на адреса, обявен от Главния изпълнителен 
директор (или номиниран от него) и ще предостави копие от 
документите за доставка и номер за проследяване. След като 
изследването и разследването приключат, Световната атлетика ще 
организира връщането на Атлетическата обувка на Атлета, ако е 
възможно. 

15. Нарушения и санкции 

15.1 Ако Атлет: 

15.1.1 бъде установено от Рефера или Служителя по контрола на обувките, 
че носи Атлетическа обувка, която не отговаря на тази Наредба; или 

15.1.2 не спазва никакви указания или инструкции на Рефера съгласно тази 
Наредба; или 

15.1.3 не се явява на Контрола на обувките, когато това е поискано; 

Атлетът може да бъде дисквалифициран. 

15.2 Ако Атлет, дисквалифициран съгласно разпоредба 15.1, вече се е състезавал, 
тогава тази дисквалификация има всички произтичащи последици за Атлета, 
включително, но не само, обявяване на резултата на Атлета за невалиден поради 
неспазване на тази Наредба, отнемане на всички титли, награди, медали, точки и 
парични награди, и такси за участие. 

15.3 В допълнение към всяка дисквалификация на Атлета от Рефер или ако по всяко 
време се установи, че Атлет или негови представители (включително спортни 
производители, които го подкрепят или спонсорират) и/или федерация членка са 
действали против буквата или духа на тази Наредба (включително Техническо 
Правило 5, което е в сила преди влизането в сила на тази Наредба или всякакви 
правила в нея), тогава Главният изпълнителен директор (или номиниран от него) 
си запазва правото да прилага набор от санкции, включително, но не ограничени 
до: 

15.3.1 издаване на предупреждение на Атлета и/или федерацията членка; 

15.3.2 налагане на глоба на Атлета и/или неговата федерация членка; 

15.3.3 дисквалификация на Атлета и обявяване на резултата на Атлета за 
невалиден поради неспазване на тази Наредба, с всички произтичащи 
от това последици за Атлета, включително отнемане на всички титли, 
награди, медали, точки и парични награди, и такси за участие; 

15.3.4 обявяване на Съществуваща обувка, Нова обувка, Разработвана 
обувка или Персонализирана обувка за несъответстваща; 
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15.3.5 премахване на Съществуваща обувка, Нова обувка или Разработвана 
обувка от списъка с обувки, одобрени от Световната атлетика; и 

15.3.6 задържане за разумен срок на одобрение на последващи заявки за 
Съществуваща обувка, Нова обувка, Разработвана обувка или 
Персонализирана обувка от конкретен производител на обувки. 

15.4 Главният изпълнителен директор (или номиниран от него) може, ако сметне за 
уместно, да обяви, публикува или по друг начин да съобщи причините за всяка 
санкция, приложена съгласно настоящата разпоредба 15. 

15.5 Главният изпълнителен директор (или номиниран от него) може в допълнение към 
предприемането на действия съгласно тази Наредба да отнесе всяко 
потенциално нарушение на тези разпоредби от Приложими лица до Звеното за 
почтеност в леката атлетика. 

15.6 Всяко потенциално нарушение на тази Наредба от Приложими лица може да 
представлява нарушение на Кодекса за почтено поведение и в допълнение всяко 
действие, предприето съгласно разпоредба 14 и/или разпоредба 15.3, може да 
бъде предмет на разследване и наказателно преследване от Звеното за 
почтеност в леката атлетика съгласно доклад от Звеното за почтеност в леката 
атлетика, Правилата за разследване и наказателно преследване (извън допинга) 
и възможни производства съгласно Правилата на дисциплинарния трибунал. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
ПРОЦЕС НА ОДОБРЯВАНЕ НА НОВИ ОБУВКИ, РАЗРАБОТВАНИ ОБУВКИ 

ИЛИ ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ ОБУВКИ 

1. Когато се предлага Нова обувка, Разработвана обувка1 или Персонализирана 
обувка2 за носене в Приложимо състезание, формуляр за спецификация на 
Атлетически обувки трябва да бъде попълнен от съответния спортен производител 
или когато е приложимо от Атлета (т.е. когато Атлет урежда Персонализирани 
обувки за себе си и без участие на спортен производител) и изпратен на Световната 
атлетика, съдържащ следната информация: 

1.1. марка на спортния производител и име на обувка/модел; 

1.2. номер, размери, дебелина на подметката, структура (включително брой и 
конструкция на пластините, технология (включително ако съдържа 
интелигентна, отговаряща, адаптивна технология), дата на наличност, снимка, 
диаграми; 

1.3. потвърждение дали обувката е Нова обувка, Разработвана обувка или 
Персонализирана обувка; и 

1.4. ако искането се отнася до Персонализирана обувка съгласно разпоредба 7.2, 
тогава съответната медицинска информация, отнасяща се до състоянието на 
атлета и медицински съвет, доклад или информация, посочващи причините, 
поради които персонализирането е необходимо. 

2. Ако бъде поискано от Световната атлетика, мостра на Новата обувка или 
Разработваната обувка или, ако е приложимо, Персонализираната обувка ще бъде 
предоставена от Атлета3 или от спортния производител за по-нататъшно 
изследване от Независим експерт. 

3. Световната атлетика ще положи разумни усилия, за да завърши изследването си 
възможно най-скоро (ако е възможно, в рамките на 30 дни след получаване на 
Новата обувка от Независимия експерт). 

4. Ако бъде одобрена, тогава Световната атлетика ще публикува Новата обувка или 
Разработваната обувка в списъка с одобрени Атлетически обувки. 
Персонализираните обувки няма да бъдат публикувани, тъй като се правят 
персонализации на Съществуваща обувка, която се счита за одобрена, или Нова 
обувка, която е одобрена, вижте разпоредба 7 от тази Наредба. 

5. С изключение на Разработваните обувки, веднага щом Нова обувка се появи в 
публикувания списък на Световната атлетика, Новата обувка може да се носи в 
Приложимите състезания, но не преди това. За периода, през който може да се носи 
Разработвана обувка, виж Приложение 2. 

6. Световната атлетика си запазва правото да прилага такива мерки относно 
практическото прилагане на процедурата за одобрение, каквито сметне за добре, 

 

1 За Разработваните обувки, в допълнение, процесът и информацията, посочени в Приложение 2, трябва да се спазват.  
2 Когато Атлет урежда персонализирането на своите Атлетически обувки без участието на спортен производител, 

Атлетът носи отговорност съгласно разпоредба 7 за получаване на одобрение от Световната атлетика за това 
персонализиране.  
3 Виж бележка под линия 2.  
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включително използването на технологии (например уникални кодове, 
сертификационен знак и т.н.), съответствието с които ще бъде част от тази Наредба. 

7. Световната атлетика си запазва правото да премахне одобрени Атлетически обувки 
от своя публикуван списък по всяко време, ако вече не отговарят на тази Наредба. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
РАЗРАБОТВАНА ОБУВКА  

1. За Разработваните обувки, едновременно с подаването на спецификацията 
съгласно Приложение 1, спортният производител трябва да попълни и изпрати 
шаблонния формуляр за разработвана обувка със следната информация: 

1.1. марка на спортен производител и име или номер на обувка/модел; 

1.2. списък, съдържащ датите и имената на първото и всички следващи състезания, 
на които спонсорираният или подкрепян Атлет предлага да носи Разработваната 
обувка в рамките на 12-месечния период, считано от датата на първата употреба 
на Разработваната обувка; 

1.3. четим код (т.е. може да бъде сканиран или да бъде връзка), който е уникален за 
Разработваната обувка и който може или да бъде поставен на видимо място във 
или върху Разработваната обувка, или предоставен на Атлета в хартиена форма 
или на телефон, за показване на длъжностните лица на събитието. Кодът е 
държател или на формуляра на Разработваната обувка, или на информацията, 
съдържаща се в него; 

1.4. потвърждение на най-новата дата, на която спортният производител ще направи 
окончателната версия на Разработваната обувка Налична за закупуване (т.е. 
когато се планира Разработваната да стане Нова обувка), виж параграф 5 по-
долу. 

2. Всякакви промени в списъка на състезанията, посочени във формуляра за 
Разработваната обувка, трябва да бъдат обявени писмено на Световната атлетика 
с актуализиран формуляр за Разработвана обувка. 

3. Ако бъде одобрена, Световната атлетика ще публикува на своята интернет 
страница списък с одобрени Разработвани обувки, в който се посочва датата, от 
която започват да се носят Разработваните обувки, и датата на изтичане на 
одобрението. Няма да бъде публикувана никаква техническа или патентована 
информация, принадлежаща на спортен производител. 

4. След изтичане на крайния срок или ако използването на Разработваната обувка 
приключи преди датата на изтичане, Атлетическата обувка вече не се квалифицира 
като Разработвана обувка и може да продължи да се носи само ако съгласно 
параграф 5.2 по-долу спортният производител реши да предложи Разработваната 
обувка да бъде Нова обувка. Разработваната обувка ще бъде премахната от 
одобрения списък след изтичане на крайния срок или датата, когато вече не се 
използва. 

5. Ако спортният производител реши: 

5.1. да не продължава работа по Разработваната обувка, така че тя или не е Налична 
за закупуване, или не отговаря на изискванията на Схемата за наличност, тогава 
Световната атлетика си запазва правото да изиска от спортните производители 
допълнителна информация относно прекратяването на работа по 
Разработваната обувка; 

5.2. да продължи с производството на окончателна версия на Разработваната обувка 
(т.е. тя преминава тестовете за ефективност и безопасност и т.н.), тогава 
Разработваната обувка ще се счита за Нова обувка и ще трябва да изиска 
писмено одобрение от Световната атлетика в съответствие с разпоредба 6 от 
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тази Наредба (т.е. че окончателната версия на Разработваната обувка отговаря 
на изискванията, определени в тази Наредба), като се подчертават всички 
промени или се потвърждава, че не са правени промени в Разработваната 
обувка. 

6. Световната атлетика си запазва правото да прилага такива мерки относно 
практическото прилагане на процедурата за одобрение, каквито сметне за добре, 
включително използването на технологии (например уникални кодове, 
сертификационен знак и т.н.), съответствието с които ще бъде част от тази Наредба. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
ТАБЛИЦА ЗА ДЕБЕЛИНА НА ПОДМЕТКИТЕ НА АТЛЕТИЧЕСКИТЕ ОБУВКИ 

 

Таблица за дебелината на подметката на обувките – в сила до 31 октомври 2024 

Дисциплина Максимална дебелина 
на подметката 
(съгласно разпоредба 
10.6). 

Допълнително 
изискване/Забележка 

Технически 
дисциплини 
(с изключение на 
Троен скок) 

20 mm Прилага се за всички 
Хвърляния и Скокове, с 
изключение на Тройния скок. 
За всички Технически 
дисциплини подметката в 
центъра на предната част на 
стъпалото на атлета не 
трябва да е по-висока от 
подметката в центъра на 
петата на атлета, посочено в 
разпоредби 10.3 и 10.4 (т.е. в 
централната точка на 
обувката при 12% и 75% от 
вътрешна дължина на 
обувките). 

Троен скок 25 mm Подметката в центъра на 
предната част на стъпалото 
на атлета не трябва да е по-
висока от подметката в 
центъра на петата на атлета, 
посочено в разпоредби 10.3 
и 10.4 (т.е. в централната 
точка на обувката при 12% и 
75% от вътрешна дължина 
на обувките). 

Пистови дисциплини 
(включително 
препятствия) до, но 
невключващи 800 m 

20 mm За щафетите правилото се 
прилага за дистанцията на 
поста, който се пробягва от 
всеки атлет. 

Пистови дисциплини 
от 800 m и нагоре 
(включително 
дисциплините от 
стипълчейз) 

25 mm За щафетите правилото се 
прилага за дистанцията на 
поста, който се пробягва от 
всеки атлет. За дисциплини 
по спортно ходене 
максималната дебелина на 
подметката е същата като 
тази за шосейни дисциплини. 

Крос-кънтри 25 mm обувка с шипове 
или 40 mm обувка без 
шипове 

Атлетите могат да носят 
обувки с или без шипове (т.е. 
шосейни обувки). Ако носят 
обувки с шипове, 
максималната дебелина на 
подметката не трябва да 
надвишава 25 mm. Ако носят 
обувки без шипове, 
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максималната дебелина на 
подметката не трябва да 
надвишава 40 mm. 

Шосейни 
дисциплини 
(Състезания по 
бягане и спортно 
ходене) 

40 mm  

Планински и 
Свръхдълги 
състезания  

Всякаква дебелина  

 

 

Нова таблица за дебелината на подметката – в сила от 1 ноември 2024 

Дисциплина Максимална дебелина 
на подметката 
(съгласно разпоредба 
10.6 от Наредбата). 

Допълнително 
изискване/Забележка 

Пистови дисциплини 
включително 
препятствени и 
стипълчейз 
дисциплини 

20 mm обувка с шипове 
или обувка без шипове 

За щафетите правилото се 
прилага за дистанцията на 
поста, който се пробягва от 
всеки атлет.  
За дисциплини по спортно 
ходене максималната 
дебелина на подметката е 
същата като тази за шосейни 
дисциплини. 

Технически 
дисциплини 

20 mm обувка с шипове 
или обувка без шипове 

За всички Скокови 
дисциплини, Подметката в 
центъра на предната част на 
стъпалото на атлета не 
трябва да е по-висока от 
подметката в центъра на 
петата на атлета, посочено в 
разпоредби 10.3 и 10.4 (т.е. в 
централната точка на 
обувката при 12% и 75% от 
вътрешна дължина на 
обувките). 

Шосейни 
дисциплини 
(Състезания по 
бягане и спортно 
ходене) 

40 mm  

Крос-кънтри 20 mm обувка с шипове 
или 40 mm обувка без 
шипове 

Атлетите могат да носят 
обувки с или без шипове (т.е. 
шосейни обувки). Ако носят 
обувки с шипове, 
максималната дебелина на 
подметката не трябва да 
надвишава 20 mm. Ако носят 
обувки без шипове, 
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максималната дебелина на 
подметката не трябва да 
надвишава 40 mm. 

Планински и 
Свръхдълги 
състезания 

Всякаква дебелина  

 

Важно обявление: Съгласно разпоредба 5.3, от 1 ноември 2024 г. Съществуваща 

обувка, чиято подметка е по-голяма от максималната дебелина, посочена в горната 

таблица, вече не е одобрена и не може да се носи в Приложими състезания.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
ПРОЦЕС НА НАЛИЧНОСТ НА АТЛЕТИЧЕСКИ ОБУВКИ 

1. Атлетическа обувка може да бъде закупена чрез канал(и) за продажба на спортен 
производител, който включва търговия на дребно (физически магазини), 
уебсайтове или приложения на марката и електронна търговия (включително 
периоди за предварителна поръчка, които трябва да са за поне един месец). 
 

2. Докато Съществуващите обувки се считат за или вече отговарят на изискването да 
бъдат Налични за закупуване, доказателство за тяхната наличност може да бъде 
поискано от Световната атлетика от спортен производител. 
 

3. Когато търси одобрение за Нова обувка, спортният производител трябва да 
предостави информация за наличността на Атлетическата обувка (т.е. къде и как 
може да бъде закупена), срокът за което трябва да бъде най-малко един месец 
преди Приложимо състезание. 
 

4. Ако исканата информация не бъде предоставена, тогава обувката няма да бъде 
одобрена и няма да бъде вписана в одобрения списък. Новата обувка не може да 
се носи, освен ако не е в одобрения списък.   
 

5. Новите обувки, които са Налични за закупуване, подлежат на складови наличности 
(включително диапазони от размери), вериги за доставки и производствени 
срокове. Няма задължение за производителя на обувки да попълва запасите на 
Атлетически обувки, които са били Налични за закупуване и са разпродадени.  
  

6. Ако Нова обувка вече не е Налична за закупуване (например ако е разпродадена в 
очакване на попълване на запасите, линията е приключила, има проблеми с 
веригата за доставки, засягащи производителя или проблеми с доставката и т.н.), 
тогава Атлетът, който желае да закупи Новата обувка може, в зависимост от 
способността на съответния спортен производител да предостави нова складова 
наличност на Новата обувка, да пожелае да изчака попълването на Новата обувка 
или да закупи алтернативна Съществуваща или Нова обувка, която е Налична за 
закупуване. 
 

7. Световната атлетика ще извършва проверки, като изисква от спортните 
производители да предоставят доказателства, че Атлетическата обувка е/е била 
Налична за закупуване. 
 

8. Ако се предостави доказателство, че Атлетическата обувка е/е била Налична за 
закупуване, тогава няма да са необходими допълнителни действия. 
 

9. Ако не са предоставени доказателства, тогава Атлетическата обувка не отговаря на 
изискванията и тогава: 
 
a. Атлетическата обувка е премахната от одобрения списък; 
b. това действие се обявява на федерациите членки/Атлетите; и 
c. на Атлетът(ите), който е носил обувката, резултатите ще бъдат маркирани 

съответно "UNC TR5.2" (несертифициран). 
 

10. Ако спортен производител не е в състояние да предостави доказателство за 
наличността на Нова обувка, Световната атлетика може да оттегли одобрението на 
Новата обувка до момента, в който спортният производител може да предостави 
исканото доказателство, показващо, че Новата обувка е Налична за закупуване. 
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11. Главният изпълнителен директор на Световната атлетика (или номиниран от него) 
може, по писмено искане на Световната федерация на индустрията за спортни 
стоки, временно да се откаже от някое или всички изисквания, посочени в 
настоящото Приложение 4 при обстоятелства извън разумния контрол на 
индустрията на производителите на спортни стоки, които правят индустрията за 
производство на спортни стоки неспособна да направи Новите обувки Налични за 
закупуване в съответствие с настоящото Приложение 4, при условие че спортните 
производители са положили разумни усилия, за да удовлетворят Главния 
изпълнителен директор на Световната атлетика (или номиниран от него), за да го 
направят. 
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