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Правило 
Вид 

промяна 
Сегашен вариант Одобрено изменение 

100  Общи положения Общи положения 

100 Премахване 

 

Всички международни състезания, посочени в Правило 1.1 , се 

провеждат по Правилата на Международната асоциация на 

атлетическите федерации (IAAF). 

На всички международни състезания, с изключение на 

Световните шампионати и Олимпийските игри, дисциплините 

могат да се провеждат в различен, спрямо предвидения в 

Техническите Правила на IAAF формат, но правила даващи 

повече права на състезателите отколкото те биха получили при 

прилагането на настоящите Правила на IAAF, не могат да бъдат 

прилагани. Тези формати се решават или разрешават от 

съответния управителен орган, който има контрол над 

състезанието. 

В случай на дисциплини с масово участие, провеждани извън 

стадиона, тези Правила обикновено трябва да се прилагат 

изцяло за атлетите, ако има такива, които са определени като 

елитни участници или дефинирани по друг начин в 

състезанията, като категории за възрастови групи, за които има 

награди или премии за класиране. Организаторите на състезание 

трябва да очертаят в информацията, предоставена на атлетите, 

кои други правила ще се прилагат за тяхното участие и по-

специално тези, отнасящи се до тяхната безопасност. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Препоръчва се на федерациите членки, при 

провеждане на своите състезания по лека атлетика, да се 

ръководят от Правилата на IAAF. 

 

 

Всички международни състезания, посочени в Правило 1.1 , се 

провеждат по Правилата на Международната асоциация на 

атлетическите федерации (IAAF). 

На всички международни състезания, с изключение на 

Световните шампионати и Олимпийските игри, дисциплините 

могат да се провеждат в различен, спрямо предвидения в 

Техническите Правила на IAAF формат, но правила даващи 

повече права на състезателите отколкото те биха получили при 

прилагането на настоящите Правила на IAAF, не могат да бъдат 

прилагани. Тези формати се решават или разрешават от 

съответния управителен орган, който има контрол над 

състезанието. 

В случай на дисциплини с масово участие, провеждани извън 

стадиона, тези Правила обикновено трябва да се прилагат 

изцяло за атлетите, ако има такива, които са определени като 

елитни участници или дефинирани по друг начин в 

състезанията, като категории за възрастови групи, за които има 

награди или премии за класиране. Организаторите на състезание 

трябва да очертаят в информацията, предоставена на атлетите, 

кои други правила ще се прилагат за тяхното участие и по-

специално тези, отнасящи се до тяхната безопасност. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Препоръчва се на федерациите членки, при 

провеждане на своите състезания по лека атлетика, да се 

ръководят от Правилата на IAAF. 

 

  ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА 

112  Технически делегати Технически делегати 

112 

Добавяне на нов 

текст на букви 

(h) и (i) и 

промяна на 

букви 

 

Техническият(те) делегат(и) заедно с Организаторите, които са 

задължени да им оказват всякаква необходима помощ, 

отговарят за осигуряването на пълното съответствие на цялата 

техническа организация на състезанието с Техническите 

Правила на IAAF и Ръководството на IAAF за лекоатлетически 

съоръжения. 

Техническите делегати, назначени за състезания, различни от 

еднодневни състезания трябва: 

 

Техническият(те) делегат(и) заедно с Организаторите, които са 

задължени да им оказват всякаква необходима помощ, 

отговарят за осигуряването на пълното съответствие на цялата 

техническа организация на състезанието с Техническите 

Правила на IAAF и Ръководството на IAAF за лекоатлетически 

съоръжения. 

Техническите делегати, назначени за състезания, различни от 

еднодневни състезания трябва: 



(a) да осигурят представянето пред съответния орган на 

предложения за програмата на дисциплините по часове и 

стандартите за участие. 

(b) да одобрят списъка с уреди за състезанието и дали атлетите 

ще могат да използват собствени уреди или такива 

предоставени им от производител.  

(c) да са сигурни, че приложимата Наредба за състезанието е 

изпратена до всички федерации членки, които ще участват, 

достатъчно време преди началото на състезанието. 

(d) да носят отговорност, за всички останали технически 

дейности, необходими за провеждане на лекоатлетическите 

дисциплини. 

(e) да контролират заявките на участниците и имат право да не 

ги допускат до участие по технически причини или в 

съответствие с Правило 146.1. (Недопускането до участие по 

други причини трябва да има обосновка от IAAF или от 

Континенталната асоциация или друг съответен управителен 

орган). 

(f) да определят квалификационните нормативи за 

Техническите дисциплини и да определят принципите, по 

които ще се организира жребият при кръговете в Беговите 

дисциплини. 

(g) да определят основанията за съставяне на сериите и 

жребиите за всички дисциплини в съответствие с правилата 

и всяка приложима Наредба за състезанието и да одобрят 

всички стартови списъци. 

(h) ако бъде поискано, да председателстват Техническата 

конференция и да дават инструкции на Техническите лица. 

(i) да осигурят представянето на писмени доклади преди 

състезанието за подготовката му и след неговото 

приключване за провеждането му, включително препоръки 

за бъдещи издания. 

Техническите делегати, назначени за еднодневни състезания, 

трябва да предоставят цялата необходима подкрепа и съвети на 

организаторите и да осигурят представянето на писмени 

доклади за провеждането на състезанието. Специфична 

информация е предоставена в Ръководството на IAAF за 

Техническите делегати, което може да бъде изтеглено от 

интернет страницата на IAAF. 

 

(a) да осигурят представянето пред съответния орган на 

предложения за програмата на дисциплините по часове и 

стандартите за участие. 

(b) да одобрят списъка с уреди за състезанието и дали атлетите 

ще могат да използват собствени уреди или такива 

предоставени им от производител.  

(c) да са сигурни, че приложимата Наредба за състезанието е 

изпратена до всички федерации членки, които ще участват, 

достатъчно време преди началото на състезанието. 

(d) да носят отговорност, за всички останали технически 

дейности, необходими за провеждане на лекоатлетическите 

дисциплини. 

(e) да контролират заявките на участниците и имат право да не 

ги допускат до участие по технически причини или в 

съответствие с Правило 146.1. (Недопускането до участие по 

други причини трябва да има обосновка от IAAF или от 

Континенталната асоциация или друг съответен управителен 

орган). 

(f) да определят квалификационните нормативи за 

Техническите дисциплини и да определят принципите, по 

които ще се организира жребият при кръговете в Беговите 

дисциплини. 

(g) да определят основанията за съставяне на сериите и 

жребиите за всички дисциплини в съответствие с правилата 

и всяка приложима Наредба за състезанието и да одобрят 

всички стартови списъци. 

(h) да вземат решение по всякакви въпроси, възникнали преди 

състезанието и за които не е предвидена разпоредба в тези 

Правила (или която и да е приложима наредба) или при 

подготовката на състезанията, когато е подходящо 

съвместно с организаторите. 

(i) да вземат решение (включително, когато е подходящо, 

заедно със съответния(те) Рефер(и) и Директора на 

състезанието) по всякакви въпроси, възникнали по време на 

състезанието и за които не е предвидена разпоредба в тези 

Правила (или която и да е приложима наредба) или при 

подготовката на състезанията, или които могат да изискват 

отклонение от тях, за да продължи състезанието изцяло или 

отчасти или за да се гарантира справедливост, към тези 

които участват. 

(j) ако бъде поискано, да председателстват Техническата 

конференция и да дават инструкции на Техническите лица. 

(k) да осигурят представянето на писмени доклади преди 

състезанието за подготовката му и след неговото 

приключване за провеждането му, включително препоръки 

за бъдещи издания. 



Техническите делегати, назначени за еднодневни състезания, 

трябва да предоставят цялата необходима подкрепа и съвети на 

организаторите и да осигурят представянето на писмени 

доклади за провеждането на състезанието. Специфична 

информация е предоставена в Ръководството на IAAF за 

Техническите делегати, което може да бъде изтеглено от 

интернет страницата на IAAF. 

 

 120  Длъжностни лица на състезанието Длъжностни лица на състезанието 

120 Допълнение 

 

Организаторите на състезанието определят всички длъжностни 

лица съгласно Правилата на федерацията членка, в чиято страна 

се провежда състезанието. Когато се провеждат състезания по 

Правила 1.1(а), (b), (с) и (f), длъжностните лица трябва да бъдат 

назначени съгласно Правилата и процедурите на съответния 

управителен орган. 

...  

 

 

Организаторите на състезанието и/или съответният управителен 

орган назначават всички длъжностни лица при спазване на 

правилата на федерацията членка, в чиято страна се провежда 

състезанието, а в случай на състезания по Правила 1.1(а), (b), (с) 

и (f), при спазване на правилата и процедурите на съответния 

управителен орган. 

...  

 

125  Рефери Рефери 

125.1 Премахване 

 

1.  Един (или няколко) Рефер(и), в зависимост от обстоятелствата, 

се назначава за проверката, за Беговите дисциплини, за 

Техническите дисциплини, за многобоите и за бягане и спортно 

ходене извън стадиона. Когато е уместно един (или няколко) 

Рефер(и) за видеото трябва да бъде назначен. Рефер на Беговите 

дисциплини, назначен да наблюдава стартовете, се определя 

като Рефер на старта. 

... 

 

 

1.  Един (или няколко) Рефер(и), в зависимост от обстоятелствата, 

се назначава за проверката, за Беговите дисциплини, за 

Техническите дисциплини, за многобоите и за бягане и спортно 

ходене извън стадиона. Когато е уместно един (или няколко) 

Рефер(и) за видеото трябва да бъде назначен. Рефер на Беговите 

дисциплини, назначен да наблюдава стартовете, се определя 

като Рефер на старта. 

... 

125.2 Допълнение 

 

2.  Реферите трябва да гарантират, че Правилата и Наредбата за 

състезанието (и други наредби за всяко конкретно състезание) 

се спазват. Те трябва да разглеждат всякакви протести и 

възражения, които се отнасят до провеждането на състезанието 

и да разрешават възникналите по време на състезанието 

(включително на мястото за загряване, в стаята за проверка и 

след края на състезанието до и включително церемонията по 

награждаването) въпроси, които не са разгледани в тези 

Правила (или която и да е приложима наредба). 

... 

 

2.  Реферите трябва да гарантират, че Правилата и Наредбата за 

състезанието (и други наредби за всяко конкретно състезание) 

се спазват. Те трябва да разглеждат всякакви протести и 

възражения, които се отнасят до провеждането на състезанието 

и да разрешават възникналите по време на състезанието 

(включително на мястото за загряване, в стаята за проверка и 

след края на състезанието до и включително церемонията по 

награждаването) въпроси, които не са разгледани в тези 

Правила (или която и да е приложима наредба), когато е 

уместно или необходимо заедно с Техническите делегати. 

... 

 
 
 
 
 



125.3 Изменение 

 

3.  ... 

Реферът по многобой има компетентност по отношение на 

провеждането на състезанието по многобой, както и по 

отношение на провеждането на съответните отделни 

дисциплини, в рамките на състезанието по многобой. 

 

 

3.  ... 

Реферът по многобой има компетентност по отношение на 

провеждането на състезанието по многобой, както и по 

отношение на провеждането на съответните отделни 

дисциплини, в рамките на състезанието по многобой (с 

изключение на въпроси, свързани с неговата компетентност, 

когато е назначен и на разположение Рефер на старта). 

 

125.5 

Допълнение, 

включително в 

зеления текст 

 

5.  Съответният Рефер има право да предупреди или да отстрани от 

състезанието всеки атлет, който прояви неспортсменско 

действие или неправилно поведение, или съгласно Правила 144, 

162.5, 163.14, 163.15(с), 180.5, 180.19, 230.7(d), 230.10(h) или 

240.8(h). Предупрежденията могат да се направят чрез 

показване на жълт картон на атлета, а отстраняването - чрез 

показване на червен картон. Предупрежденията и 

отстраняванията се отразяват в протокола и се съобщават на 

Секретаря на състезанието и на останалите Рефери. 

По дисциплинарни въпроси, Реферът на проверката има 

правомощия от зоната за загряване до мястото на провеждане на 

дисциплината. Във всички останали случаи правомощията са на 

Рефера, назначен за съответната дисциплина, в която атлетът 

участва или е участвал. 

Съответният Рефер (където е практически възможно след 

консултация с Директора на състезанието) може да предупреди 

или да отстрани всяко друго лице от зоната на състезанието (или 

друга зона, свързана със състезанието, включително зоната за 

загряване, стаята за проверка и местата за треньорите), което 

действа по неспортсменски или неправилeн начин или оказва 

помощ на атлетите, която не е разрешена от Правилата. 

ЗАБЕЛЕЖКА 1: Реферът може, когато обстоятелствата го 

оправдават, да отстрани атлет без да е било дадено 

предупреждение. (Виж също ЗАБЕЛЕЖКАТА на Правило 

144.2.) 

ЗАБЕЛЕЖКА 2: Реферът на дисциплините, провеждани извън 

стадиона трябва, когато е практически възможно (например 

съгласно Правила 144, 230.10 или 240.8), да даде 

предупреждение преди да пристъпи към дисквалификация. Ако 

има оспорване, Правило 146 ще бъде приложено. 

ЗАБЕЛЕЖКА 3: Когато отстранява атлет от състезание по 

това Правило, ако Реферът е наясно, че жълт картон вече е 

бил даден, той трябва да покаже втори жълт картон и 

веднага след това червен картон. 

ЗАБЕЛЕЖКА 4: Ако жълт картон е даден и Реферът не е 

наясно, че има предишен жълт картон, то трябва, след като 

 

5.  Съответният Рефер има право да предупреди или да отстрани от 

състезанието всеки атлет или щафетен отбор, който прояви 

неспортсменско действие или неправилно поведение, или 

съгласно Правила 144, 162.5, 163.14, 163.15(с), 180.5, 180.19, 

230.7(d), 230.10(h) или 240.8(h). Предупрежденията могат да се 

направят чрез показване на жълт картон на атлета, а 

отстраняването - чрез показване на червен картон. 

Предупрежденията и отстраняванията се отразяват в протокола 

и се съобщават на Секретаря на състезанието и на останалите 

Рефери. 

По дисциплинарни въпроси, Реферът на проверката има 

правомощия от зоната за загряване до мястото на провеждане на 

дисциплината. Във всички останали случаи правомощията са на 

Рефера, назначен за съответната дисциплина, в която атлетът 

участва или е участвал. 

Съответният Рефер (където е практически възможно след 

консултация с Директора на състезанието) може да предупреди 

или да отстрани всяко друго лице от зоната на състезанието (или 

друга зона, свързана със състезанието, включително зоната за 

загряване, стаята за проверка и местата за треньорите), което 

действа по неспортсменски или неправилeн начин или оказва 

помощ на атлетите, която не е разрешена от Правилата. 

ЗАБЕЛЕЖКА 1: Реферът може, когато обстоятелствата го 

оправдават, да отстрани атлет или щафетен отбор без да е 

било дадено предупреждение. (Виж също ЗАБЕЛЕЖКАТА на 

Правило 144.2.) 

ЗАБЕЛЕЖКА 2: Реферът на дисциплините, провеждани извън 

стадиона трябва, когато е практически възможно (например 

съгласно Правила 144, 230.10 или 240.8), да даде 

предупреждение преди да пристъпи към дисквалификация. Ако 

има оспорване, Правило 146 ще бъде приложено. 

ЗАБЕЛЕЖКА 3: Когато отстранява атлет или щафетен 

отбор от състезание по това Правило, ако Реферът е наясно, 

че жълт картон вече е бил даден, той трябва да покаже втори 

жълт картон и веднага след това червен картон. 

ЗАБЕЛЕЖКА 4: Ако жълт картон е даден и Реферът не е 



това стане известно, да има същите последици както, ако е 

показан заедно с червен картон. Съответният Рефер трябва 

да предприеме незабавни действия за информиране на атлета 

или отбора му, за неговото отстраняване. 

 

наясно, че има предишен жълт картон, то трябва, след като 

това стане известно, да има същите последици както, ако е 

показан заедно с червен картон. Съответният Рефер трябва 

да предприеме незабавни действия за информиране на атлета 

или щафетния отбор или отбора му/им, за неговото/тяхното 

отстраняване. 

 

129  
Координатор на старта, Стартер и съдии, отговарящи за 

връщане на състезателите 

Координатор на старта, Стартер и съдии, отговарящи за 
връщане на състезателите 

129.2 Допълнение 

 

2.  Стартерът трябва да има пълен контрол над атлетите, намиращи 

се по местата си. Когато се използва Стартова информационна 

система за подпомагане на състезанията, използващи нисък 

старт се прилага Правило 162.6. 

 

 

2.  Стартерът, чиято основна отговорност е да осигури справедлив 

и безпристрастен старт за всички състезатели, трябва да има 

пълен контрол над атлетите, намиращи се по местата си. Когато 

се използва Стартова информационна система за подпомагане 

на състезанията, използващи нисък старт се прилага Правило 

162.6. 

 

135  Съдия на електронното измерване Съдия на електронното измерване 

135 Премахване 

 

Един Старши съдия на електронното измерване и един или 

повече помощници се назначават, когато за измерване се 

използва електронно или видео, или друго прецизно оборудване 

за измерване на разстояние. 

Преди началото на състезанието той ще се срещне с 

техническия персонал и ще се запознае с оборудването.  

Преди всяка дисциплина той трябва да контролира 

разположението на измервателните уреди, вземайки под 

внимание техническите изисквания, които са предоставени от 

производителя и лабораторията, калибрирала уреда. 

За да гарантира, че оборудването работи коректно той 

провежда, преди и след дисциплината, пробни измервания, 

заедно със съдиите и под наблюдението на Рефера, за 

потвърждаване на измерените резултати, използвайки 

калибрирана и проверена стоманена ролетка. 

 

 

Един Старши съдия на електронното измерване и един или 

повече помощници се назначават, когато за измерване се 

използва електронно или видео, или друго прецизно оборудване 

за измерване на разстояние. 

Преди началото на състезанието той ще се срещне с 

техническия персонал и ще се запознае с оборудването.  

Преди всяка дисциплина той трябва да контролира 

разположението на измервателните уреди, вземайки под 

внимание техническите изисквания, които са предоставени от 

производителя и лабораторията, калибрирала уреда. 

За да гарантира, че оборудването работи коректно той 

провежда, преди и след дисциплината, пробни измервания, 

заедно със съдиите и под наблюдението на Рефера, за 

потвърждаване на измерените резултати, използвайки 

калибрирана и проверена стоманена ролетка. 

 

  ОБЩИ ПРАВИЛА НА СЪСТЕЗАНИЕТО ОБЩИ ПРАВИЛА НА СЪСТЕЗАНИЕТО 

141  Възрастови и полови категории Възрастови и полови категории 

141.1 Допълнение 

 
Възрастови категории 
1.  Състезанията, провеждани по тези Правила трябва да бъдат 

разделяни за различните възрастови групи, както следва: 

Юноши и девойки под 18 г. (под 18 г.): Всички състезатели на 

възраст 16 или 17 години към 31 декември в годината на 

провеждане на състезанието. 

Юноши и девойки под 20 г. (под 20 г.): Всички състезатели на 

възраст 18 или 19 години към 31 декември в годината на 

 
Възрастови категории 
1.  Състезанията, провеждани по тези Правила трябва да бъдат 

разделяни за различните възрастови групи, както следва или 

както е допълнително определено в съответната наредба за 

състезанието или от съответния управителен орган: 

Юноши и девойки под 18 г. (под 18 г.): Всички състезатели на 

възраст 16 или 17 години към 31 декември в годината на 

провеждане на състезанието. 



провеждане на състезанието. 

Ветерани - мъже и жени: Всички състезатели стават ветерани на 

35-тия си рожден ден. 

 

Юноши и девойки под 20 г. (под 20 г.): Всички състезатели на 

възраст 18 или 19 години към 31 декември в годината на 

провеждане на състезанието. 

Ветерани - мъже и жени: Всички състезатели стават ветерани на 

35-тия си рожден ден. 

 

143  Облекло, обувки и състезателни номера Облекло, обувки и състезателни номера 

143.1 Премахване 

 

1.  Във всяка дисциплина състезателите трябва да бъдат с чисто 

облекло, от такъв дизайн и така носено, че да не предизвиква 

възражение. Облеклото трябва да е направено от материя, която 

да не прозира, дори когато е мокра. Състезателите не трябва да 

носят облекло, което затруднява работата на съдиите. 

Потниците на състезателите трябва да са в един и същ цвят 

отпред и отзад. 

На всички състезания по Правила 1.1(а), (b), (c), (f) и (g), както и 

когато представят своята национална федерация в състезания по 

Правила 1.1(d) и (h), състезателите трябва да участват в 

униформено облекло, одобрено от тяхната национална 

федерация и на всички състезания по Правила 1.1(а), (b), (c), (f) 

и (g), неутралните атлети трябва да участват в униформеното 

облекло, одобрено от IAAF. Церемонията по награждаването и 

всяка "почетна обиколка" на състезателите се считат за част от 

състезанието, по отношение носенето на екипировката. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Съответният управителен орган, може да 

уточни в наредбата за състезанието, че е задължително 

цветът на потниците на атлетите да бъде един и същ, 

отпред и отзад. 

 

 

1.  Във всяка дисциплина състезателите трябва да бъдат с чисто 

облекло, от такъв дизайн и така носено, че да не предизвиква 

възражение. Облеклото трябва да е направено от материя, която 

да не прозира, дори когато е мокра. Състезателите не трябва да 

носят облекло, което затруднява работата на съдиите. 

Потниците на състезателите трябва да са в един и същ цвят 

отпред и отзад. 

На всички състезания по Правила 1.1(а), (b), (c), (f) и (g), както и 

когато представят своята национална федерация в състезания по 

Правила 1.1(d) и (h), състезателите трябва да участват в 

униформено облекло, одобрено от тяхната национална 

федерация и на всички състезания по Правила 1.1(а), (b), (c), (f) 

и (g), неутралните атлети трябва да участват в униформеното 

облекло, одобрено от IAAF. Церемонията по награждаването и 

всяка "почетна обиколка" на състезателите се считат за част от 

състезанието, по отношение носенето на екипировката. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Съответният управителен орган, може да 

уточни в наредбата за състезанието, че е задължително 

цветът на потниците на атлетите да бъде един и същ, 

отпред и отзад. 

 

143.4 

Добавяне на 

нова 

ЗАБЕЛЕЖКА 2 

 
Размери на шиповете 
4.  Частта от шипа, издадена от подметката или тока, не трябва да 

надвишава 9 mm, с изключение на обувките за Скок на височина 

и Хвърляне на копие, където е допустима дължина до 12 mm. 

Шиповете трябва да бъдат направени така, че поне половината 

от дължината им, откъм върха, да се вмъкне в квадратен отвор 

със страна 4 mm. Ако производителят на пистата или 

операторът на стадиона изискват по-малък максимум, това 

трябва да се прилага. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Повърхността трябва да бъде подходяща да 

поеме шиповете, разрешени от това Правило. 

 

 
Размери на шиповете 
4.  Частта от шипа, издадена от подметката или тока, не трябва да 

надвишава 9 mm, с изключение на обувките за Скок на височина 

и Хвърляне на копие, където е допустима дължина до 12 mm. 

Шиповете трябва да бъдат направени така, че поне половината 

от дължината им, откъм върха, да се вмъкне в квадратен отвор 

със страна 4 mm. Ако производителят на пистата или 

операторът на стадиона изискват по-малък максимум, това 

трябва да се прилага. 

ЗАБЕЛЕЖКА 1: Повърхността трябва да бъде подходяща да 

поеме шиповете, разрешени от това Правило. 

ЗАБЕЛЕЖКА 2: За състезания по Крос-кънтри специфичната 

наредба или Техническите делегати могат да позволят 

увеличена дължина на размерите на шиповете на обувките в 

зависимост от повърхността. 

 



144  Подпомагане на атлетите Подпомагане на атлетите 

144.4 

Добавяне на 

нови букви (g) и 

(h) 

 
4. За целите на това Правило следващото не се счита за помощ и 

следователно е разрешено: 

... 

 
4. За целите на това Правило следващото не се счита за помощ и 

следователно е разрешено: 

... 

(g) Получаване на физическа подкрепа от длъжностно лице или 

друго лице, определено от организаторите, за вдигане до 

изправена позиция или за достъп до медицинска помощ. 

(h) Електронни светлини или подобно приспособление, 

посочващи прогресивни времена по време на състезание, 

включително на съответния рекорд. 
 

145  Действие на дисквалификация Действие на дисквалификация 

145 

Добавяне на 

нова точка и 

преномериране 

  

3.  Ако щафетен отбор е отстранен от състезание съгласно Правило 

125.5, той трябва да бъде дисквалифициран от тази дисциплина. 

Резултати, постигнати в предишен кръг на тази дисциплина, 

трябва да останат валидни. Такава дисквалификация не трябва 

да попречи на нито един атлет или щафета от този отбор да 

вземе участие във всички следващи дисциплини (включително 

отделните дисциплини от многобой, други дисциплини, в които 

той участва едновременно и щафети) в това състезание.  

4.  Ако нарушението се счита за сериозно, Директорът на 

състезанието трябва да докладва за това в съответния 

управителен орган, за разглеждане на по-нататъшни 

дисциплинарни действия. 

 

146  Протести и жалби Протести и жалби 

146.4 
Добавяне на 

нова буква (d) 

 

 
 

(d) Когато протестът е отправен от или от името на атлет или 

отбор, който не е завършил състезание, Реферът първо 

трябва да провери дали атлетът или отборът е бил или е 

трябвало да бъде дисквалифициран за нарушение на 

Правилата, което не е свързано с въпроса, повдигнат в 

протеста. В такъв случай протестът се отхвърля. 

 

146.6 

Преместване от 

зелен текст в 

Правилото 

 
6.  Резултатът на състезател постигнат в опита, за който се отнася 

протестът и всяко друго постижение, реализирано при 

участието му "под протест", ще бъдат валидни, само ако 

последващо решение за тези резултати е взето от Рефера или 

след обжалване пред Жури д'апел, което е било уважено. 

 
6.  Резултатът на състезател постигнат в опита, за който се отнася 

протестът и всяко друго постижение, реализирано при 

участието му "под протест", ще бъдат валидни, само ако 

последващо решение за тези резултати е взето от Рефера или 

след обжалване пред Жури д'апел, което е било уважено. 

При Техническите дисциплини, когато заради атлет, който се 

състезава "под протест", друг състезател е допуснат да 

продължи в състезанието и който в противен случай не би имал 

тази възможност, то постиженията на този друг състезател и 



евентуалните резултати ще останат валидни, независимо от това 

дали незабавният протест на атлета, участващ "под протест" е 

успешен. 

 

147  Смесени и универсални състезания Смесени и универсални състезания 

147.2 

Изменение в 

Правилото и 

съответно в 

зеления текст 

 

2.  За разлика от Правило 147.1 за всички останали състезания, 

провеждани изцяло на стадион, смесени дисциплини между 

участници мъже и жени, обикновено не се разрешават. 

Възможно е смесено участие в Техническите дисциплини и в 

надпревари на 5000 m и по-дълги, във всички състезания, с 

изключение на провежданите по Правила 1.1(а) до (h). В 

случаите на състезания, провеждани по Правила 1.1(i) и (j), 

такива смесени участия могат да бъдат допуснати в отделни 

състезания, ако има специално разрешение от съответната 

Континентална асоциация. 

ЗАБЕЛЕЖКА 1: За смесени състезания, в Технически 

дисциплини, трябва да се използват отделни протоколи и да се 

обявяват резултатите за всеки пол. За бягания и ходене полът 

на всеки атлет трябва да бъде показан в резултатите.  

ЗАБЕЛЕЖКА 2: Смесени състезания, в Бегови дисциплини, 

както са разрешени в настоящото Правило, могат да се 

провеждат само когато има недостатъчно атлети от един 

или от двата пола, за да се оправдае провеждането на отделни 

състезания. 

ЗАБЕЛЕЖКА 3: Смесени състезания, в Бегови дисциплини, не 

трябва, в никакъв случай, да се провеждат така, че да бъде 

позволено на атлети от един пол да бъдат водени като темпо 

или подпомагани от атлети от друг пол. 

 

 

2.  За разлика от Правило 147.1 за всички останали състезания, 

провеждани изцяло на стадион, смесени дисциплини между 

участници мъже и жени, обикновено не се разрешават. Въпреки 

това смесено участие в Техническите дисциплини и в 

надпревари на 5000 m и по-дълги, следното може да се разреши 

във всички състезания, с изключение на провежданите по 

Правила 1.1(а) до (h).(c) и (f). В случаите на състезания, 

провеждани по Правила 1.1(i) и (j)(d), (e) и (g) до (j), такова 

смесени състезание трябва винаги да е позволено в 

Техническите дисциплини и в буква (а) по-долу, ако има 

специално разрешение от съответната Континентална 

асоциация: 

(а) смесено състезание на стадиона в надпревари от 5000 m или 

по-дълги, е разрешено само когато има недостатъчно атлети 

от един или от двата пола, които да се състезават, за да 

оправдаят провеждането на отделни състезания. Полът на 

всеки атлет трябва да бъде показан в резултатите. Такива 

състезания, не трябва, в никакъв случай, да се провеждат 

така, че да бъде позволено на атлети от един пол да бъдат 

водени като темпо или подпомагани от атлети от друг пол. 

(b) Технически дисциплини за мъже и жени могат да се 

провеждат едновременно на един или повече сектори. 

Трябва да се използват отделни протоколи и да се обявяват 

резултатите за всеки пол. Всеки кръг от опити на такива 

дисциплини може да се проведе или чрез извикване на 

всички атлети от един пол, последвани от другия, или чрез 

редуване. За целите на Правило 180.17 всички атлети трябва 

да се считат, ако са от един пол. Когато Вертикални скокове 

се провеждат на един сектор, Правила 181 до 183 трябва 

стриктно да се прилагат, включително летвата трябва да 

продължи да бъде повдигана в съответствие с единен график 

на височините за цялото състезание.  

ЗАБЕЛЕЖКА 1: За смесени състезания, в Технически 

дисциплини, трябва да се използват отделни протоколи и да се 

обявяват резултатите за всеки пол. За бягания и ходене полът 

на всеки атлет трябва да бъде показан в резултатите.  

ЗАБЕЛЕЖКА 2: Смесени състезания, в Бегови дисциплини, 

както са разрешени в настоящото Правило, могат да се 

провеждат само когато има недостатъчно атлети от един 

или от двата пола, за да се оправдае провеждането на отделни 



състезания. 

ЗАБЕЛЕЖКА 3: Смесени състезания, в Бегови дисциплини, не 

трябва, в никакъв случай, да се провеждат така, че да бъде 

позволено на атлети от един пол да бъдат водени като темпо 

или подпомагани от атлети от друг пол. 

 

  БЕГОВИ ДИСЦИПЛИНИ БЕГОВИ ДИСЦИПЛИНИ 

162  Старт Старт 

162.7 
Изменение и 

допълнение 

 

7.  След заемане на пълна и окончателна стартова позиция, атлетът 

не трябва да започва своя старт преди изстрела от пистолета. 

Ако по мнение на Стартера (включително съгласно Правило 

129.6), той е започнал стартирането по-рано, то това е фалстарт. 

ЗАБЕЛЕЖКА 1: Всяко движение на състезател, което не 

включва или не води до загубата на контакт между крака / 

стъпалото на атлета и подпорката(подпорките) на 

стартовото блокче или до загубата на контакт на ръката / 

ръцете със земята, не трябва да се счита за започване на 

старта. Такива случаи могат, ако е приложимо, да бъдат 

обект на дисциплинарно предупреждение или дисквалификация.  

Въпреки това, ако Стартерът установи, че преди изстрела от 

пистолета, атлетът е започнал движение, което не е спряло и 

е продължило в започването на неговия старт, то това е 

фалстарт. 

ЗАБЕЛЕЖКА 2: Атлетите, които потеглят от изправена 

позиция са по-податливи на балансиране и ако такова 

движение е било счетено за случайно, стартът трябва да бъде 

разгледан като "нестабилен". Ако атлет бъде натиснат или 

блъснат над линията, преди старта, той не трябва да бъде 

наказван. Всеки състезател причинил такава намеса може да 

бъде обект на дисциплинарно предупреждение или 

дисквалификация. 

 

 

7.  След заемане на пълна и окончателна стартова позиция, атлетът 

не трябва да започва своя старт преди изстрела от пистолета. 

Ако по мнение на Стартера (включително съгласно Правило 

129.6), той е започнал стартирането по-рано, то това е фалстарт. 

Започването на старта се определя: 

(а) в случай на нисък старт, като всяко движение на атлет, което 

включва или води до това, че едното или двете стъпала губят 

контакт с подпорката(ите) на стартовите блокчета или че 

едната или двете ръце губят контакт със земята; и 

(b) в случай на изправен старт, като всяко движение, което води 

до загуба на контакт на едното или двете стъпала със земята. 

Ако Стартерът установи, че преди изстрела от пистолета, 

атлетът е започнал движение, което не е спряло и е продължило 

в започването на неговия старт, то това е фалстарт. 

ЗАБЕЛЕЖКА 1: Всяко друго движение на състезател, което не 

включва или не води до загубата на контакт между крака / 

стъпалото на атлета и подпорката(подпорките) на 

стартовото блокче или до загубата на контакт на ръката / 

ръцете със земята, не трябва да се счита за започване на 

старта. Такива случаи могат, ако е приложимо, да бъдат 

обект на дисциплинарно предупреждение или дисквалификация.  

Въпреки това, ако Стартерът установи, че преди изстрела от 

пистолета, атлетът е започнал движение, което не е спряло и 

е продължило в започването на неговия старт, то това е 

фалстарт. 

ЗАБЕЛЕЖКА 2: Атлетите, които потеглят от изправена 

позиция са по-податливи на балансиране и ако такова 

движение е било счетено за случайно, стартът трябва да бъде 

разгледан като "нестабилен". Ако атлет бъде натиснат или 

блъснат над линията, преди старта, той не трябва да бъде 

наказван. Всеки състезател причинил такава намеса може да 

бъде обект на дисциплинарно предупреждение или 

дисквалификация. 

 

 

 

 



163  Състезание по разстоянието Състезание по разстоянието 

163.6 Изменение 

 

Напускане на пистата  
6. Атлет, който доброволно напусне пистата не се допуска да 

продължи в състезанието. Той трябва да бъде записан като 

незавършил дисциплината. Ако атлетът опита да се включи 

отново в състезанието той трябва да бъде дисквалифициран от 

Рефера. 
 

 

Напускане на пистата  
6. Атлет, който доброволно напусне пистата, освен в съответствие 

с Правило 170.6(c), не се допуска да продължи в състезанието. 

Той трябва да бъде записан като незавършил дисциплината. Ако 

атлетът опита да се включи отново в състезанието той трябва да 

бъде дисквалифициран от Рефера. 

163.14 Изменение 

 
Посочване на междинни времена 
14.  Междинните времена и неофициалното време на победителя 

могат да бъдат официално обявени и/или показани. Тези 

времена не трябва да се съобщават на състезателите от лица, 

намиращи се в зоната на състезанието, без предварително 

разрешение за това, от съответния Рефер. Такова разрешение 

може да бъде дадено, само когато в съответната зона на 

състезанието няма видими за атлетите електронни табла и при 

положение, че подобни времена ще бъдат съобщавани на 

всички участници в състезанието. 

Атлети, които получават междинни времена, съобщени им в 

нарушение на това Правило, трябва да се считат за получили 

помощ и трябва да бъдат обект на разпоредбите на Правило 

144.2. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Във връзка с това зоната на състезанието, 

която обикновено има физическа ограда, се определя като 

зона, в която протича състезанието и достъпът в нея е 

разрешен само за атлети, участващи в състезанието и за 

лица, които имат право да се намират в зоната на 

състезанието, според съответните Правила и наредба. 

 

 
Посочване на междинни времена 
14.  Междинните времена и неофициалното време на победителя 

могат да бъдат официално обявени и/или показани. Тези 

времена не трябва да се съобщават на състезателите от лица, 

намиращи се в зоната на състезанието, без предварително 

разрешение за това, от съответния Рефер, който може да 

упълномощи или назначи не повече от едно лице, съобщаващо 

времена на всяка от не повече от две съгласувани времеви 

точки. Такова разрешение може да бъде дадено, само когато в 

съответната зона на състезанието няма видими за атлетите 

електронни табла и при положение, че подобни времена ще 

бъдат съобщавани на всички участници в състезанието. 

Атлети, които получават междинни времена, съобщени им в 

нарушение на това Правило, трябва да се считат за получили 

помощ и трябва да бъдат обект на разпоредбите на Правило 

144.2. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Във връзка с това зоната на състезанието, 

която обикновено има физическа ограда, се определя като 

зона, в която протича състезанието и достъпът в нея е 

разрешен само за атлети, участващи в състезанието и за 

лица, които имат право да се намират в зоната на 

състезанието, според съответните Правила и наредба. 

 

163.15 

Добавяне на 

нова буква (c) и 

промяна на 

букви 

  

(c) Състезател може по всяко време да носи вода или 

подкрепителни в ръка или прикрепени към тялото му, при 

условие, че те са били носени от старта или са взети от 

официален пункт. 

(d) Състезател... 

 

 

 

 

 

 

 



165  Времеизмерване и фотофиниш Времеизмерване и фотофиниш 

165.13 
Премахване и 

преномериране 

 
Напълно автоматична система за времеизмерване и 
фотофиниш 
 13. Напълно автоматична система за времеизмерване и 

фотофиниш, отговаряща на Правилата на IAAF трябва да се 

използва на всички състезания. 

Системата  
 14.  Системата трябва да бъде тествана и да притежава сертификат 

за точност в рамките на 4 години от състезанието, 

включително: 
... 

 

 
Напълно автоматична система за времеизмерване и 
фотофиниш 
 13. Напълно автоматична система за времеизмерване и 

фотофиниш, отговаряща на Правилата на IAAF трябва да се 

използва на всички състезания. 

Системата  
 13.  Системата Напълно автоматична система за времеизмерване и 

фотофиниш трябва да бъде тествана и да притежава 

сертификат за точност в рамките на 4 години от състезанието, 

включително: 
... 

 

165.18 Изменение 

 
18.  Система, която се включва автоматично само на старта или 

само на финала, но не и на двете места, се счита, че не 

предоставя нито ръчни, нито напълно автоматични времена и 

следователно тя не трябва да бъде използвана за получаване 

на официални времена. В този случай времената, разчетени по 

изображението от фотофиниша, не се считат за официални 

при никакви обстоятелства, но изображението може да се 

използва за определяне на класирането и за определяне на 

времевата разлика между атлетите. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако механизмът за времеизмерване не се 

включи от сигнала на Стартера, времевата скала върху 

изображението, трябва автоматично да посочи този факт. 

 

 
17.  Система, която работи автоматично само на старта или само 

на финала, но не и на двете места на старта, се счита, че не 

предоставя нито ръчни, нито напълно автоматични времена и 

следователно тя не трябва да бъде използвана за получаване 

на официални времена, при условие че системата е стартирана 

в съответствие с Правило 165.7 или с еквивалентна точност. В 

този случай времената, разчетени по изображението от 

фотофиниша, не се считат за официални при никакви 

обстоятелства, но Изображението може да се използва за 

определяне на класирането и за определяне на времевата 

разлика между атлетите. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако механизмът за времеизмерване не се 

включи от сигнала на Стартера, времевата скала върху 

изображението, трябва автоматично да посочи този факт. 

18.  Система, която работи автоматично на старта, но не и на 

финала, се счита, че не предоставя нито ръчни, нито напълно 

автоматични времена и следователно тя не трябва да бъде 

използвана за получаване на официални времена.  

 

166  
Съставяне на серии, жребий и квалификации в беговите 

дисциплини 

Съставяне на серии, жребий и квалификации в беговите 
дисциплини 

166.8 
Добавяне на 

нова ЗАБЕЛЕЖКА 

 

Класиране напред 
8.  Във всички квалификационни кръгове, таблиците трябва да 

позволяват, където е практически възможно, поне първият и 

вторият състезател от всяка серия да се класират за следващия 

кръг. Препоръчва се, където е възможно, най-малко трима 

състезатели от всяка серия да се класират за следващия кръг. 

С изключение на случаите, когато се прилага Правило 167, 

преминаването на участниците в следващия кръг се определя 

или по място, или по време, в съответствие с Правило 166.2, 

 

Класиране напред 
8.  Във всички квалификационни кръгове, таблиците трябва да 

позволяват, където е практически възможно, поне първият и 

вторият състезател от всяка серия да се класират за следващия 

кръг. Препоръчва се, където е възможно, най-малко трима 

състезатели от всяка серия да се класират за следващия кръг. 

С изключение на случаите, когато се прилага Правило 167, 

преминаването на участниците в следващия кръг се определя 

или по място, или по време, в съответствие с Правило 166.2, 



приложимата Наредба за състезанието или по решение на 

Техническия(те) делегат(и). Когато атлетите се класират за 

следващия кръг по време, трябва да бъде прилагана само една 

система на времеизмерване. 

 

приложимата Наредба за състезанието или по решение на 

Техническия(те) делегат(и). Когато атлетите се класират за 

следващия кръг по време, трябва да бъде прилагана само една 

система на времеизмерване. 

ЗАБЕЛЕЖКА: В състезания, по-дълги от 800 m, където се 

провеждат кръгове, се препоръчва само малък брой атлети да 

се класират по време. 

 

168  Препятствени бягания Препятствени бягания 

168.6-7 

Заместване на 

Правила 168.6 и 

168.7 с 

предложения 

вариант на 

168.6, 

преномериране 

и съответна 

променя в 

зеления текст 

 

6.  Всички състезания се бягат по пътеки и всеки атлет трябва да 

пробяга цялото разстояние, и да премине над препятствията, в 

своята пътека, с изключение на случаите, описани в Правило 

163.4. Освен ако няма ефект върху или попречване на друг 

атлет(и) в състезанието и Правило 168.7(а) не е нарушено, атлет 

трябва също да бъде дисквалифициран, ако той пряко или 

непряко, събори или значително измества препятствие в друга 

пътека. 

7.  Всеки състезател трябва да премине над всяко препятствие. 

Неизпълнението на това изискване се наказва с 

дисквалификация. 

Освен горното, атлетът трябва да бъде дисквалифициран и ако: 

(a) неговото стъпало или крак, по време на преодоляването, са 

встрани от препятствието (от която и да е от двете страни) 

под хоризонталната равнина на най-горния край, на което и 

да е препятствие; или 

(b) по мнение на Рефера, той нарочно е съборил препятствие. 

ЗАБЕЛЕЖКА: При условие, че иначе това Правило е спазено и 

препятствието не е изместено или височината му понижена 

по какъвто и да е начин, включително при накланяне, в която и 

да е посока, атлетът може да премине над препятствието по 

всякакъв начин. 

8.  С изключение на случаите, предвидени в Правила 168.6 и 168.7, 

събарянето на препятствия не води до дисквалификация и не е 

пречка за признаване на рекорд. 

 

 

6.  Всички състезания се бягат по пътеки и всеки атлет трябва да 

пробяга цялото разстояние, и да премине над всяко 

препятствие, и да пробяга цялото разстояние в своята пътека, с 

изключение на случаите, описани в Правило 163.4. Освен ако 

няма ефект върху или попречване на друг атлет(и) в 

състезанието и Правило 168.7(а) не е нарушено, атлет трябва 

също да бъде дисквалифициран, ако той пряко или непряко, 

събори или значително измества препятствие в друга пътека. 

Неизпълнението на това изискване се наказва с 

дисквалификация, освен ако не се прилага Правило 163.4. 

7.  Всеки състезател трябва да премине над всяко препятствие. 

Неизпълнението на това изискване се наказва с 

дисквалификация. 

Освен горното, атлетът трябва да бъде дисквалифициран и ако: 

(a) неговото стъпало или крак, по време на преодоляването, са 

встрани от препятствието (от която и да е от двете страни) 

под хоризонталната равнина на най-горния край, на което и 

да е препятствие; или 

(b) по мнение на Рефера, той нарочно е съборил препятствие. 

той събаря или измества, което и да е препятствие с ръка, 

тяло или горната страна на водещия крак; или 

(c) той пряко или непряко, събаря или измества препятствие в 

своята или в друга пътека по такъв начин, че да има ефект 

или попречване, спрямо който и да е друг атлет(и) в 

състезанието и /или друго правило също е нарушено. 

ЗАБЕЛЕЖКА: При условие, че иначе това Правило е спазено и 

препятствието не е изместено или височината му понижена 

по какъвто и да е начин, включително при накланяне, в която и 

да е посока, атлетът може да премине над препятствието по 

всякакъв начин. 

8.7. С изключение на случаите, предвидени в Правила 168.6 и 

168.7, събарянето на препятствия не води до дисквалификация и 

не е пречка за признаване на рекорд. 

 

 

 



169  Стипълчейз Стипълчейз 

169.5 

Изменение 

 
(В СИЛА  

от 1 април  

2020 г.) 
 

 

5.  Препятствията трябва да бъдат високи 0.914 m (0.003 m) при 

дисциплини за мъже / юноши и 0.762 m (0.003 m) при 

дисциплини за жени / девойки и широки най-малко 3.94 m. 

Напречното сечение на горната греда на обикновените 

препятствия и препятствието пред водната яма трябва да бъде 

квадрат със страна 0.127 m. 

Теглото на всяко препятствие е между 80 kg и 100 kg. Всяко 

препятсвие трябва да има основа с обща дължина 1.2 m - 1.4 m 

(виж Фигура 169a). 

 

 

 

5.  Препятствията трябва да бъдат високи 0.914 m (0.003 m) при 

дисциплини за мъже / юноши и юноши под 20 г., 0.838 m 

(0.003 m) при дисциплини за юноши под 18 г. и 0.762 m 

(0.003 m) при дисциплини за жени / девойки и трябва да бъдат 

широки най-малко 3.94 m. Напречното сечение на горната греда 

на обикновените препятствия и препятствието пред водната яма 

трябва да бъде квадрат със страна 0.127 m. 

Теглото на всяко препятствие е между 80 kg и 100 kg. Всяко 

препятсвие трябва да има основа с обща дължина 1.2 m - 1.4 m 

(виж Фигура 169a). 

 

169.6 Изменение 

 

6.  Водната яма, заедно с препятствието, трябва да има дължина 

3.66 m (0.02 m), а ширината на водната площ трябва да е 3.66 m 

(0.02 m). 

Дъното на водната яма трябва да бъде покрито със синтетична 

материя или постелка, плътно закрепена и с достатъчна 

дебелина, позволяваща безопасно приземяване и устойчиво 

сцепление на шиповете на шпайковете с нея. Дълбочината на 

водата близо до препятствието трябва да бъде 0.70 m в 

продължение на 0.30 m, след което дъното с равномерен наклон 

се издига нагоре до равнището на пистата в далечния край на 

водната яма. Преди старта на дисциплината, нивото на водата не 

трябва да бъде повече от 20 mm под равнището на пистата. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Дълбочината на водата в ямата спрямо нивото 

на пистата може да бъде намалена за приблизително 1.2 m от 

максимум 0.70 m до минимум 0.50 m. Равномерният наклон на 

дъното на ямата (12.4° 1°), трябва да бъде запазен, така, 

както е показано на Фигура 169b. Препоръчва се всички нови 

водни препятствия да се изграждат с по-малката дълбочина. 

 

 

6.  Водната яма, заедно с препятствието, трябва да има дължина 

3.66 m (0.02 m), а ширината на водната площ трябва да е 3.66 m 

(0.02 m). 

Дъното на водната яма трябва да бъде покрито със синтетична 

материя или постелка, плътно закрепена и с достатъчна 

дебелина, позволяваща безопасно приземяване и устойчиво 

сцепление на шиповете на шпайковете с нея. Дълбочината на 

водата близо до препятствието трябва да бъде 0.70 m 0.50 m 

(0.05 m) в продължение на 0.30 m приблизително 1.20 m. 

Оттам дъното с равномерен наклон от 12.4° (1°) се издига 

нагоре до равнището на пистата в далечния край на водната яма. 

Преди старта на дисциплина, нивото на водата не трябва да бъде 

повече от 20 mm под равнището на пистата. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Дълбочината на водата в ямата спрямо нивото 

на пистата може да бъде намалена за приблизително 1.2 m от 

максимум 0.70 m до минимум 0.50 m. Равномерният наклон на 

дъното на ямата (12.4° 1°), трябва да бъде запазен, така, 

както е показано на Фигура 169b. Препоръчва се всички нови 

водни препятствия да се изграждат с по-малката дълбочина. 

Ями със спецификация 2018/2019 остават допустими. 

 

  ТЕХНИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ 

  А. ВЕРТИКАЛНИ СКОКОВЕ А. ВЕРТИКАЛНИ СКОКОВЕ 

181  Общи положения - Вертикални скокове Общи положения - Вертикални скокове 

181.7 Допълнение 

 

6.   Всяка нова височина трябва да се измерва преди състезателите 

да са започнали опитите си на тази височина. При всички 

случаи на опити за поставяне на рекорд, съдиите трябва също 

така, да проверяват точността на измерването, преди всеки 

следващ опит на тази височина, ако летвата е била докосвана 

след последното измерване. 

 

6.   Всяка нова височина трябва да се измерва преди състезателите 

да са започнали опитите си на тази височина. Повторно 

измерване трябва да се направи, ако летвата е заменена. При 

всички случаи на опити за поставяне на рекорд, съдиите трябва 

също така, да проверяват точността на измерването, преди 

всеки следващ опит на тази височина, ако летвата е била 



 докосвана след последното измерване. 

 

182  Скок на височина Скок на височина 

182.4 

Изменение и 

добавяне на 

нова ЗАБЕЛЕЖКА 

 

4.  Максималният наклон на сектора за засилване в последните 15 

m и площта за отскачане не трябва да надвишава 1:250 (0.4%) 

по посока, на който и да е радиус от полуокръжността с център 

средата на летвата и минимален радиус определен в Правило 

182.3. Мястото за приземяване трябва да бъде поставено така, 

че атлетите да се засилват нагоре по наклона. 

 

4.  Максималният наклон на сектора за засилване в последните 15 

m и площта за отскачане не трябва да надвишава 1:250 (0.4%) 

1:167 (0.6%) по посока, на който и да е радиус от 

полуокръжността с център средата на летвата и минимален 

радиус определен в Правило 182.3. Мястото за приземяване 

трябва да бъде поставено така, че атлетите да се засилват нагоре 

по наклона. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Сектори за засилване и площи за отскачане със 

спецификация 2018/2019 остават допустими. 

 

184  B. ХОРИЗОНТАЛНИ СКОКОВЕ B. ХОРИЗОНТАЛНИ СКОКОВЕ 

  Общи положения - Хоризонтални скокове Общи положения - Хоризонтални скокове 

184.3 

Изменение и 

преномериране 

на следващите 

Правила 

 

Изменение на 

Фигура 184a  

  
(В СИЛА  

от 1 ноември 

2020 г.) 
 

 
Дъска за отскачане 
3.  Мястото за отскачане се маркира с дъска, поставена на 

равнището на пътеката за засилване и повърхността на площта 

за приземяване. Ръбът на дъската, откъм близката на площта за 

приземяване страна, се нарича линия за отскачане. 

Непосредствено зад линията за отскачане се поставя 

индикаторна дъска, покрита с пластилин, за да се подпомогне 

работата на съдиите. 

4.  Дъската за отскачане трябва да бъде с правоъгълна форма, 

направена от дърво или друг подходящ материал, с който 

шпайковете на състезателя, ще имат добро сцепление и няма да 

се плъзгат, с размери: дължина - 1.22 m (0.01 m), широчина - 

0.20 m (0.002 m) и дебелина не повече от 0.10 m. Тя трябва да 

бъде бяла. 

5.  Индикаторната дъска с пластилин трябва да е твърда, широка 

0.10 m (0.002 m) и дълга 1.22 m (0.01 m), изработена от дърво 

или друг подходящ материал и оцветена в контрастен на дъската 

за отскачане цвят. Когато е възможно, пластилинът трябва да е в 

трети контрастиращ цвят. Дъската с пластилин се поставя в 

гнездо до дъската за отскачане откъм страната, която е по-близо 

до площта за приземяване. Горната повърхност на 

индикаторната дъска трябва да се издига над равнището на 

дъската за отскачане със 7 mm (1 mm). Дългите страни на 

дъската трябва да бъдат скосени под ъгъл от 45°.  

По-близката страна на дъската, до пътеката за засилване, се 

покрива с пластилин с дебелина 1 mm или се изрязва така, че 

запълнената с пластилин вдлъбнатина да е под ъгъл от 45° (виж 

Фигура 184a). 

 

 
Дъска за отскачане 
3.  Мястото за отскачане се маркира с дъска, поставена на 

равнището на пътеката за засилване и повърхността на площта 

за приземяване. Ръбът на дъската, откъм близката на площта за 

приземяване страна, се нарича линия за отскачане. 

Непосредствено зад линията за отскачане се може да се поставя 

индикаторна дъска, покрита с пластилин, за да се подпомогне 

работата на съдиите. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Където в конструкцията на пътеката за 

засилване и/или дъската за отскачане по-рано е имало място за 

поставяне на индикаторна дъска с пластилин и такава дъска 

не се използва, тази вдлъбнатина трябва да бъде запълнена от 

затваряща дъска, която е наравно с дъската за отскачане. 

4.  Дъската за отскачане трябва да бъде с правоъгълна форма, 

направена от дърво или друг подходящ материал, с който 

шпайковете на състезателя, ще имат добро сцепление и няма да 

се плъзгат, с размери: дължина - 1.22 m (0.01 m), широчина - 

0.20 m (0.002 m) и дебелина не повече от 0.10 m. Тя трябва да 

бъде бяла. За да се гарантира, че линията за отскачане е ясно 

различима и в контраст с дъската за отскачане, земята 

непосредствено след линията за отскачане трябва да бъде в цвят, 

различен от бял. 

5.  Използването на видео или друга технология за подпомагане на 

съдиите при вземане на решение за прилагането на Правило 

185.1 е силно препоръчително на всички нива състезания. Ако 

обаче няма налична технология, все още може да се използва 

индикаторна дъска с пластилин. 

Индикаторната дъска с пластилин трябва да е твърда, широка 

0.10 m (0.002 m) и дълга 1.22 m (0.01 m), изработена от дърво 



[Фигура 184a - ДЪСКА ЗА ОТСКАЧАНЕ И ИНДИКАТОРНА 

ДЪСКА С ПЛАСТИЛИН] 

 

Първите 10 mm от горната част на индикаторната дъска, по 

цялата ѝ дължина, трябва да бъдат покрити със слой пластилин. 

Целият комплект поставен в гнездото трябва да бъде достатъчно 

здрав, за да поеме цялата сила от крака на атлета.  

Повърхността на дъската с пластилин трябва да позволява 

шиповете на състезателната обувка да се забиват, а не да се 

плъзгат. 

Слоят от пластилин може да се заглажда с помощта на валяк 

или подходящо оформена шпакла за премахване на оставената 

следа от състезателя. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Би било много полезно да има резервни 

индикаторни дъски, така че докато се отстранява оставена 

следа, да не се бави състезанието. 

 

или друг подходящ материал и оцветена в контрастен на дъската 

за отскачане цвят. Когато е възможно, пластилинът трябва да е в 

трети контрастиращ цвят. Дъската с пластилин се поставя в 

гнездо до дъската за отскачане откъм страната, която е по-близо 

до площта за приземяване. Повърхността на индикаторната 

дъска трябва да се издига над равнището на дъската за 

отскачане със 7 mm (1 mm). Краищата трябва да бъдат скосени 

под ъгъл от 45°.  

По-близката страна на дъската, до пътеката за засилване, се 

покрива с пластилин с дебелина 1 mm или се да са изрязани 

така, че запълнената с пластилин вдлъбнатина повърхността на 

пластилина, по-близо до линията на отскачане, да бъде под ъгъл 

от 45° 90° (виж Фигура 184a). 

 

[Фигура 184a - ДЪСКА ЗА ОТСКАЧАНЕ И ИНДИКАТОРНА 

ДЪСКА С ПЛАСТИЛИН] 

 

Първите 10 mm от горната част на индикаторната дъска, по 

цялата ѝ дължина, трябва да бъдат покрити със слой пластилин. 

Целият комплект поставен в гнездото трябва да бъде достатъчно 

здрав, за да поеме цялата сила от крака на атлета.  

Повърхността на дъската с пластилин трябва да позволява 

шиповете на състезателната обувка да се забиват, а не да се 

плъзгат. 

Слоят от Пластилинът може да се заглажда с помощта на валяк 

или подходящо оформена шпакла за премахване на оставената 

следа от състезателя. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Би било много полезно да има резервни 

индикаторни дъски, така че докато се отстранява оставена 

следа, да не се бави състезанието. 

 

185  Скок на дължина Скок на дължина 

185.1 

Изменение 

 
(В СИЛА  

от 1 ноември 

2020 г.) 

 

1.  Състезателят е направил неуспешен опит, ако: 

(a) докато отскача, докосне 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 

 

 

1.  Състезателят е направил неуспешен опит, ако: 

(a) докато отскача, докосне земята (включително, която и да е 

част от дъската с пластилина) зад наруши вертикалната 

равнина на линията за отскачане, с която и да е част от 

тялото си, своя(та) крак/обувка независимо от това дали 

пробягва разстоянието без скачане, или по време на 

изпълнение на скока; или 

 

 

 

 

 



  C. ХВЪРЛЯНИЯ C. ХВЪРЛЯНИЯ 

187  Общи положения - Хвърляния Общи положения - Хвърляния 

187.2 Допълнение 

 

2.  С изключение на случаите, посочени по-долу, всички тези 

уреди трябва да бъдат предоставени от Организаторите. 

Техническият(те) делегат(и) може, на база на приложимата 

наредба за всяко състезание, да разреши на състезателите да 

използват свои собствени лични уреди, или такива, 

предоставени им от производител, при условие че тези уреди са 

сертифицирани от IAAF, одобрени от Организаторите и преди 

началото на състезанието са проверени и маркирани, и са 

достъпни за всички атлети. Такива уреди не се приемат, ако 

вече има от същия модел в списъка на уредите, предоставени от 

Организаторите. 

 

 

2.  С изключение на случаите, посочени по-долу, всички тези 

уреди трябва да бъдат предоставени от Организаторите. 

Техническият(те) делегат(и) може, на база на приложимата 

наредба за всяко състезание, да разреши на състезателите да 

използват свои собствени лични уреди, или такива, 

предоставени им от производител, при условие че тези уреди са 

сертифицирани от IAAF, одобрени от Организаторите и преди 

началото на състезанието са проверени и маркирани, и са 

достъпни за всички атлети. Такива уреди не се приемат, ако 

вече има от същия модел в списъка на уредите, предоставени от 

Организаторите. 

Освен ако Техническият мениджър не реши друго, всеки атлет 

може да представи не повече от два уреда за всяка дисциплина 

от хвърлянията, в която се състезава. 

 

190  Клетка за Хвърляне на диск Клетка за Хвърляне на диск 

190.1-3 

Допълнение, 

изменение и 

преномериране 

 

1.  Всички хвърляния на диск трябва да се извършват от заграден 

сектор или клетка, за да се гарантира безопасността на зрители, 

длъжностни лица и състезатели. Клетката, описана в това 

Правило, е предназначена да се използва когато дисциплината 

се провежда на състезателния терен, едновременно с други 

дисциплини, или когато се провежда извън състезателния терен 

и присъстват зрители. С изключение на горните случаи, когато 

хвърлянето на диск се провежда на тренировъчни терени, може 

да се използва и по-проста конструкция. Указание за това може 

да се получи от федерациите членки или от Офиса на IAAF.  

ЗАБЕЛЕЖКА: Клетката за Хвърляне на чук, посочена в 

Правило 192, може да се използва за Хвърляне на диск чрез 

поставяне на подвижни концентрични кръгове 2.135/2.50 m или 

като се използва дължината на вратите на клетката и се 

постави отделен кръг за Хвърляне на диск, пред кръга за 

Хвърляне на чук. 

... 

3.  Клетката трябва да има U-образна форма, както е показано на 

Фигура 190. Отворът на клетката трябва да бъде 6 m, 

разположен на разстояние 7 m от центъра на кръга. 

Разстоянието от 6 m на отвора трябва да бъде между 

вътрешните страни на мрежата. Височината на предпазните 

секции или мрежите, в тяхната най-ниска точка, трябва да бъде 

най-малко 4 m и тя трябва да бъде поне 6 m в последните 3 m, 

най-близо до предната част на клетката от всяка страна. [от 1 

януари 2020 г.] 

 

1.  Всички хвърляния на диск трябва да се извършват от заграден 

сектор или клетка, за да се гарантира безопасността на зрители, 

длъжностни лица и състезатели. Клетката, описана в това 

Правило, е предназначена да се използва когато дисциплината 

се провежда на състезателния терен, едновременно с други 

дисциплини, или когато се провежда извън състезателния терен 

и присъстват зрители. С изключение на горните случаи, когато 

хвърлянето на диск се провежда на тренировъчни терени, може 

да се използва и по-проста конструкция. Указание за това може 

да се получи от федерациите членки или от Офиса на IAAF.  

ЗАБЕЛЕЖКА 1: Клетката за Хвърляне на чук, посочена в 

Правило 192, може да се използва за Хвърляне на диск чрез 

поставяне на подвижни концентрични кръгове 2.135/2.50 m или 

като се използва дължината на вратите на клетката и се 

постави отделен кръг за Хвърляне на диск, пред кръга за 

Хвърляне на чук. 

ЗАБЕЛЕЖКА 2: Подвижните секции на клетката за хвърляне 

на чука могат да се използват, когато клетката се използва за 

хвърляне на диск за ограничаване на опасните зони. 

... 

3.  Клетката трябва да има U-образна форма, както е показано на 

Фигура 190. Отворът на клетката трябва да бъде 6 m, 

разположен на разстояние 7 m от центъра на кръга. 

Разстоянието от 6 m на отвора трябва да бъде между 

вътрешните страни на мрежата. Височината на предпазните 

секции или мрежите, в тяхната най-ниска точка, трябва да бъде 



Конструкцията на клетката не трябва да позволява на диска да 

премине през съединенията между отделните секции, през 

отворите на самата мрежа или под предпазните секции или 

мрежите. 

ЗАБЕЛЕЖКА 1: Разполагането на задните секции/мрежи не е 

от значение, при условие че те се намират на разстояние не по-

малко от 3.00 m от центъра на кръга. 

ЗАБЕЛЕЖКА 2: Новаторски дизайни, които осигуряват 

същата степен на защита и не увеличават опасната зона, в 

сравнение с обичайните дизайни, могат да бъдат 

сертифицирани от IAAF. 

ЗАБЕЛЕЖКА 3: Страната на клетката, разположена откъм 

пистата, може да се удължи и/или увеличи на височина, за да 

се осигури по-голяма защита на атлетите, състезаващи се на 

пистата, по време на хвърлянето на диск. 

 

най-малко 4 m и тя трябва да бъде поне 6 m в последните 3 m, 

най-близо до предната част на клетката от всяка страна. [от 1 

януари 2020 г.] 

Конструкцията на клетката не трябва да позволява на диска да 

премине през съединенията между отделните секции, през 

отворите на самата мрежа или под предпазните секции или 

мрежите. 

ЗАБЕЛЕЖКА 1: Разполагането на задните секции/мрежи не е 

от значение, при условие че те се намират на разстояние не по-

малко от 3.00 m от центъра на кръга. 

ЗАБЕЛЕЖКА 2: Новаторски дизайни, които осигуряват 

същата или по-добра степен на защита и не увеличават 

опасната зона, в сравнение с обичайните дизайни, могат да 

бъдат сертифицирани от IAAF. 

ЗАБЕЛЕЖКА 3: Страната на клетката, разположена откъм 

пистата, може да се удължи и/или снабди с подвижна(и)  

секция(и) (и)и/или увеличи на височина, за да се осигури по-

голяма защита на атлетите, състезаващи се на пистата, по 

време на хвърлянето на диск. 

 

  СПОРТНО ХОДЕНЕ СПОРТНО ХОДЕНЕ 

230  Спортно ходене Спортно ходене 

230.7(с) 
Изменение 

 

 
(с) ... 

Атлет, който не влезе в наказателната зона, когато това се 

изисква или не остане в нея за приложимия период, трябва да 

бъде дисквалифициран от Старшия съдия. Ако атлет получи 

трета червена карта и вече не е възможно да му бъде 

наредено да влезе в наказателната зона преди края на 

състезанието, Реферът трябва да добави времето, което той 

би трябвало да прекара в наказателната зона към финалното 

му време и да коригира реда на пристигане, доколкото е 

необходимо. Ако, по всяко време, атлет получи 

допълнителна червена карта от съдия, различен от един от 

тримата, които преди това са изпратили червена карта, 

състезателят трябва да бъде дисквалифициран. 

 
(с) ... 

Атлет, който не влезе в наказателната зона, когато това се 

изисква или не остане в нея за приложимия период, трябва да 

бъде дисквалифициран от Старшия съдия Рефера. Ако атлет 

получи трета червена карта и вече не е възможно да му бъде 

наредено да влезе в наказателната зона преди края на 

състезанието, Реферът трябва да добави времето, което той 

би трябвало да прекара в наказателната зона към финалното 

му време и да коригира реда на пристигане, доколкото е 

необходимо. Ако, по всяко време, атлет получи 

допълнителна червена карта от съдия, различен от един от 

тримата, които преди това са изпратили червена карта, 

състезателят трябва да бъде дисквалифициран. 

 

230. 8 Изменение 

 
Старт 
8. Състезанията започват след изстрел от пистолет. Използват се 

командите за дисциплините по-дълги от 400 m (Правило 

162.2(b)). В състезания, които включват голям брой атлети 

трябва да се обявява петминутна, триминутна и едноминутна 

готовност преди старта. При команда "По местата" атлетите се 

събират на стартовата линия по начина, определен от 

организаторите. Стартерът трябва да е убеден, че никой от 

 
Старт 
8. Състезанията започват след изстрел от пистолет, топ, сигнал от 

тръба или друго подобно устройство. Използват се командите 

за дисциплините по-дълги от 400 m (Правило 162.2(b)). В 

състезания, които включват голям брой атлети трябва да се 

обявява петминутна, триминутна и едноминутна готовност 

преди старта. При команда "По местата" атлетите се събират на 

стартовата линия по начина, определен от организаторите. 



състезателите не докосва с крак (или друга част от своето тяло) 

стартовата линия или земята пред нея и чак след това той 

трябва да даде старт на състезанието. 

Стартерът трябва да е убеден, че никой от състезателите не 

докосва с крак (или друга част от своето тяло) стартовата линия 

или земята пред нея и чак след това той трябва да даде старт на 

състезанието. 

 

  
СЪСТЕЗАНИЯ ПО КРОС-КЪНТРИ, ПЛАНИНСКО БЯГАНЕ И 

СВРЪХДЪЛГО БЯГАНЕ 
СЪСТЕЗАНИЯ ПО КРОС-КЪНТРИ, ПЛАНИНСКО БЯГАНЕ И 

СВРЪХДЪЛГО БЯГАНЕ 

250  Състезания по крос-кънтри Състезания по крос-кънтри 

250.3(b) 
Изменение 

 

 
(b) ... 

В състезания с голям брой участници, в първите 1500 m, 

трябва да се избягват тесни места или други препятствия, 

които биха попречили на състезателите да бягат свободно. 

 

 
(b) ... 

В състезания с голям брой участници, в първите 1500 m 300 

m, трябва да се избягват тесни места или други препятствия, 

които биха попречили на състезателите да бягат свободно. 

 

  СВЕТОВНИ РЕКОРДИ СВЕТОВНИ РЕКОРДИ 

261  Дисциплини, за които се признават световни рекорди Дисциплини, за които се признават световни рекорди 

261 Премахване 

Мъже 

Бягания, многобои и Спортно ходене: 

Само напълно автоматично времеизмерване  

100 m; 200 m; 400 m; 800 m;  

110 m препятствено бягане; 400 m препятствено бягане; 

Щафети: 4х100 m; 4х200 m; 4х400 m; 

Десетобой. 

Напълно автоматично или ръчно времеизмерване  

1000 m; 1500 m; 1 миля; 2000 m; 3000 m;  

5000 m; 10 000 m; 20 000 m; 1 час; 25 000 m;  

30 000 m; 3000 m стипълчейз; 

Щафети: 4х800 m; Дълга комбинирана щафета; 4х1500 m; 

Спортно ходене (на писта): 20 000 m; 30 000 m; 50 000 m. 

Напълно автоматично или ръчно или транспондер 

времеизмерване 

Шосейни пробези: 5 km*; 10 km; Полумаратон; Маратон; 100 

km;  

Щафетен пробег (само на Маратонска дистанция); 

Спортно ходене (на шосе): 20 km; 50 km. 

Скокове: Скок височина; Овчарски скок; Скок дължина; Троен 

скок. 

Хвърляния: Гюле; Диск; Чук; Копие. 

 

Жени 

Бягания, многобои и Спортно ходене: 

Само напълно автоматично времеизмерване  

100 m; 200 m; 400 m; 800 m;  

Мъже 

Бягания, многобои и Спортно ходене: 

Само напълно автоматично времеизмерване  

100 m; 200 m; 400 m; 800 m;  

110 m препятствено бягане; 400 m препятствено бягане; 

Щафети: 4х100 m; 4х200 m; 4х400 m; 

Десетобой. 

Напълно автоматично или ръчно времеизмерване  

1000 m; 1500 m; 1 миля; 2000 m; 3000 m;  

5000 m; 10 000 m; 20 000 m; 1 час; 25 000 m;  

30 000 m; 3000 m стипълчейз; 

Щафети: 4х800 m; Дълга комбинирана щафета; 4х1500 m; 

Спортно ходене (на писта): 20 000 m; 30 000 m; 50 000 m. 

Напълно автоматично или ръчно или транспондер 

времеизмерване 

Шосейни пробези: 5 km*; 10 km; Полумаратон; Маратон; 100 

km;  

Щафетен пробег (само на Маратонска дистанция); 

Спортно ходене (на шосе): 20 km; 50 km. 

Скокове: Скок височина; Овчарски скок; Скок дължина; Троен 

скок. 

Хвърляния: Гюле; Диск; Чук; Копие. 

 

Жени 

Бягания, многобои и Спортно ходене: 

Само напълно автоматично времеизмерване  

100 m; 200 m; 400 m; 800 m;  



100 m препятствено бягане; 400 m препятствено бягане; 

Щафети: 4х100 m; 4х200 m; 4х400 m; 

Седмобой; Десетобой. 

 

Напълно автоматично или ръчно времеизмерване  

1000 m; 1500 m; 1 миля; 2000 m; 3000 m;  

5000 m; 10 000 m; 20 000 m; 1 час; 25 000 m;  

30 000 m; 3000 m стипълчейз; 

Щафета: 4х800 m; Дълга комбинирана щафета; 4х1500 m; 

Спортно ходене (на писта): 10 000 m; 20 000 m; 50 000 m*. 

Напълно автоматично или ръчно или транспондер 

времеизмерване 

Шосейни пробези: 5 km*; 10 km; Полумаратон; Маратон; 100 

km;  

Щафетен пробег (само на Маратонска дистанция); 

Спортно ходене (на шосе): 20 km; 50 km. 

 

100 m препятствено бягане; 400 m препятствено бягане; 

Щафети: 4х100 m; 4х200 m; 4х400 m; 

Седмобой; Десетобой. 

 

Напълно автоматично или ръчно времеизмерване  

1000 m; 1500 m; 1 миля; 2000 m; 3000 m;  

5000 m; 10 000 m; 20 000 m; 1 час; 25 000 m;  

30 000 m; 3000 m стипълчейз; 

Щафета: 4х800 m; Дълга комбинирана щафета; 4х1500 m; 

Спортно ходене (на писта): 10 000 m; 20 000 m; 50 000 m*. 

Напълно автоматично или ръчно или транспондер 

времеизмерване 

Шосейни пробези: 5 km*; 10 km; Полумаратон; Маратон; 100 

km;  

Щафетен пробег (само на Маратонска дистанция); 

Спортно ходене (на шосе): 20 km; 50 km. 

 

265  Други рекорди Други рекорди 

265.2 Изменение 

 
2.  Рекордът трябва да признава най-доброто постижение, 

реализирано при което и да е издание на приложимото 

състезание, в съответствие с Правилата, с изключение на това, 

че отчитането на скоростта на вятъра може да бъде игнорирано, 

освен ако изрично не е предвидено друго в приложимата 

наредба за състезанието. 

 
2.  Рекордът трябва да признава най-доброто постижение, 

реализирано при което и да е издание на приложимото 

състезание, в съответствие с Правилата, с изключение на това, 

че отчитането на скоростта на вятъра може да бъде игнорирано, 

освен ако изрично това е посочено не е предвидено друго в 

приложимата наредба за състезанието. 

 

   

 

Забележка 1: Всички допълнения в Състезателните Правила са подчертани. 
 

Забележка 2: Всички отпадащи текстове са зачертани. 
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