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  БЕГОВИ ДИСЦИПЛИНИ БЕГОВИ ДИСЦИПЛИНИ 

166 
 Съставяне на серии, жребий и 

квалификации в Беговите дисциплини 
Съставяне на серии, жребий и 

квалификации в Беговите дисциплини 

166.1 Изменение 

 
Кръгове и серии 

1.  Предварителни кръгове в Беговите 
дисциплини се провеждат, когато броят 
на състезателите е твърде голям, за да 
позволи по един задоволителен начин 
състезанието да се проведе в един кръг 
(финал). Когато се провеждат 
предварителни кръгове, всички атлети 
са длъжни да участват в тях, като 
финалистите трябва да са преминали 
през подбора на всеки такъв кръг, с 
изключение на състезанията по Правила 
1.1(а), (b), (c) и (f), където по преценка на 
органът, осъществяващ контрол над 
съответното състезание, може да бъде 
организиран предварителен, 
квалификационен кръг само за атлети, 
които не са покрили квалификационния 
норматив за състезанието. 

 

 
Кръгове и серии 

1.  Предварителни Квалификационни 

кръгове в Беговите дисциплини се 
провеждат, когато броят на състезатели-
те е твърде голям, за да позволи по един 
задоволителен начин състезанието да 
се проведе в един кръг (финал). Когато 
се провеждат предварителни 
квалификационни кръгове, всички 

атлети са длъжни да участват в тях, като 
финалистите трябва да са преминали 
през подбора на всеки такъв кръг, с 
изключение на състезанията по 
Правила 1.1(а), (b), (c) и (f), където по 
преценка на органът, осъществяващ 

контрол над съответното състезание 
може да бъде организиран 
предварителен, квалификационен 
кръг само за атлети, които не са 
покрили квалификационния норматив 
за състезанието може, за една или 
няколко дисциплини, да разреши 
провеждането на допълнителен 
квалификационен кръг(кръгове), било 
то на същото, или на едно или повече 
по-ранно, състезаниe(я), за да се 
определят няколко или всички атлети, 
които ще имат право на участие и в 
кой кръг на състезанието. Такава 
процедура или всеки друг начин (като 
например постигане на 
квалификационен норматив в рамките 
на определен период от време, по 
уточнено класиране на определено за 
целта състезание или по ранглисти), 
по който атлет има право да участва и 
в кой кръг на състезанието, се 
определят в Наредбата за 
състезанието. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ТЕХНИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ 

180 
 Общи положения - Технически 

дисциплини 
Общи положения - Технически 

дисциплини 

180.9 Изменение 

 
Квалификационно състезание 
(Предварителен кръг)  

9.  Предварителен кръг в Техническите 
дисциплини се провежда, когато броят 
на състезателите е твърде голям, за да 
позволи по един задоволителен начин 
състезанието да се проведе в един кръг 
(финал). Когато се организира 
предварителен кръг всички атлети 
трябва да участват в него, за да се клас-
ират през този кръг. Резултати, 
постигнати в предварителения кръг, не 
се считат като част от финала. 

 

 
Квалификационно състезание 
(Предварителен кръг)  

Квалификационни кръгове 
9.  Квалификационен Предварителен 

кръг в Техническите дисциплини се 
провежда, когато броят на състезатели-
те е твърде голям, за да позволи по един 
задоволителен начин състезанието да 
се проведе в един кръг (финал). Когато 
се организира предварителен 
квалификационен кръг всички атлети 

трябва да участват в него, за да се 
класират през този кръг, с изключение, 
където органът, осъществяващ 
контрол над съответното състезание 
може, за една или няколко 
дисциплини, да разреши 
провеждането на допълнителен 
квалификационен кръг(кръгове), било 
то на същото, или на едно или повече 
по-ранно, състезаниe(я), за да се 
определят няколко или всички атлети, 
които ще имат право на участие и в 
кой кръг на състезанието. Такава 
процедура или всеки друг начин (като 
например постигане на 
квалификационен норматив в рамките 
на определен период от време, по 
уточнено класиране на определено за 
целта състезание или по ранглисти), 
по който атлет има право да участва и 
в кой кръг на състезанието, се 
определят в Наредбата за 
състезанието.  

      Резултати, постигнати в 
предварителния квалификационен 

кръг, не се считат като част от финала. 

 

185  Скок на дължина Скок на дължина 

185.1 Изменение 

 
Състезание 
1.  Опитът е неуспешен, ако състезателят: 

(a) докато отскача, докосва земята зад 
линията за отскачане, с която и да е 
част от тялото си, независимо от това 
дали пробягва разстоянието без 
скачане, или по време на изпълнение 
на скока; или 

 

 
Състезание 
1.  Опитът е неуспешен, ако състезателят: 

(a) докато отскача, докосва земята 
(включително, която и да е част от 
дъската с пластилина) зад линията за 

отскачане, с която и да е част от тялото 
си, независимо от това дали пробягва 
разстоянието без скачане, или по 
време на изпълнение на скока; или 

 

  СЪСТЕЗАНИЯ В ЗАЛА СЪСТЕЗАНИЯ В ЗАЛА 

215  
Съставяне на серии, жребий и 

квалификации в Беговите дисциплини 
Съставяне на серии, жребий и 

квалификации в Беговите дисциплини 

215.2 Изменение 

 
Жребий за пътеки 
2.  При всички бегови дисциплини, освен 800 

m, които се провеждат изцяло или 
частично в отделни пътеки, ако 
състезанията се извършват в няколко 
кръга, участниците се разпределят по 
пътеки, чрез жребий по следния начин: 
(а) един жребий за двамата състезатели 

(или отбори) с най-добър ранкинг на 
постиженията за попадане в някоя от 
двете външни пътеки; 

(b) втори жребий за двамата състезатели 
(или отбори) на трето и четвърто място 
в ранкинга за попадане в някоя от 
следващите две пътеки, прилежащи до 
външните; 

 
Жребий за пътеки 
2.  При всички бегови дисциплини, освен 800 

m, които се провеждат изцяло или 

частично в отделни пътеки, ако 
състезанията се извършват в няколко 
кръга, участниците се разпределят по 
пътеки, чрез жребий по следния начин: 
(а) един жребий за двамата състезатели 

(или отбори) с най-добър ранкинг на 
постиженията за попадане в някоя от 
двете външни пътеки; 

(b) втори жребий за двамата състезатели 
(или отбори) на трето и четвърто място 
в ранкинга за попадане в някоя от 
следващите две пътеки, прилежащи до 
външните; 



(c) трети жребий за останалите 
състезатели (или отбори) за попадане 
в някоя от оставащите вътрешни 
пътеки. 

Ранкингът на най-добрите атлети (или 
отбори) се определя по следния начин: 
(d) за първия кръг - по съответен списък с 

валидни резултати, постигнати в 
предварително определен период. 

(e) за всеки следващ кръг или финалното 
бягане - в съответствие с процедурите, 
посочени в Правило 166.3(b)(i). 

 

(c) трети жребий за останалите 
състезатели (или отбори) за попадане 
в някоя от оставащите вътрешни 
пътеки. 

Ранкингът на най-добрите атлети (или 
отбори) се определя по следния начин: 
(d) за първия кръг - по съответен списък с 

валидни резултати, постигнати в 
предварително определен период. 

(e) за всеки следващ кръг или финалното 
бягане - в съответствие с процедурите, 
посочени в Правило 166.3(b)(i), или в 
случай на 800 m, 166.3(b)(ii). 

 

 

 

 

 

 

Превод и съставяне: Емил Здравков 
 

© 2016 Amendments to the IAAF Competition Rules Chapter 5 – www.iaaf.org  

© Изменения в Състезателните Правила на IAAF ЧАСТ 5 от 2016 г. – Технически Правила 

 


