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Atlétikai Szabálykönyv 2018 – Összefoglaló a legfontosabb technikai szabálymódosításokról 

 

A 2016-os kiadás óta a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) több ízben fogadott el szabálymódosításokat, amelyek ettől 

eltérő rendelkezés hiányában 2017. november 1. után alkalmazandók. A 2018-os magyar kiadás 1.0 verziója ezek 

figyelembe vételével készült el. 

Továbbá a legújabb IAAF Szabálykönyv magában foglalja − a korábban külön IAAF („The Referee” c.) kiadványban 

szereplő − a Szabályok értelmezését és gyakorlati alkalmazását segítő megjegyzéseket. A 2018-as magyar kiadás 2.0 

verziójába kerülnek majd bele ezeknek a magyarázó részeknek a fordításai. 

Mivel a nemzetközi gyakorlatban a vitás esetekben az angol nyelvű szöveg a mérvadó, felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 

Szabálykönyv (IAAF Competition Rules 2018-2019) az IAAF internetes oldalán (www.iaaf.org) letölthető formában (.pdf) 

hozzáférhető és tanulmányozható. 

 

Az alábbi összefoglalóban félkövéren szedve olvasható a módosítás, és kapcsos zárójelben a szerkesztőségi megjegyzés. 

 

II. rész – Általános versenyszabályok 

 

141.3 Szabály: Nemek 

A jelen Szabály szerinti versenyeken három kategória van: férfiak és nők versenye, valamint az univerzális. Stadionon 

kívül lebonyolított vegyes versenyen vagy a 147. Szabályban említett néhány korlátozott esetben, a férfi és női 

eredményeket a versenyjegyzőkönyvben külön fel kell tüntetni vagy egyéb módon jelezni. Univerzális verseny(szám) 

esetén egyetlen kategóriában kell az eredményeket megállapítani. 

 

143.7 Szabály: Rajtszám 

Minden versenyzőt két rajtszámmal szükséges ellátni, amelyeket jól láthatóan a háton és a mellen kell viselniük a verseny 

alatt. Ugrószámokban a versenyzők csak egy rajtszámot kapnak, amelyet vagy a mellükre vagy a hátukra kell 

erősíteni. 

 

144. Szabály: Segítség a versenyzőknek 

144.3. A jelen Szabály értelmében segítségnek minősülnek, és nem engedélyezettek az alábbi példák: … 

(f) Másik versenyzőtől kapott (több, mint az álló testhelyzetbe való visszatéréshez szükséges) fizikai segítség, 

amely elősegíti a versenyző előrehaladását. 

 

III. rész – Futószámok 

162. Szabály: Rajt 

162.5 A vezetőbíró figyelmeztetésben részesítheti a versenyzőt helytelen viselkedésért (illetve kizárhatja, ha ugyanazon a 

versenyen másodszor figyelmeztetik hasonló okból), a 125.5 és 145.2 Szabályok értelmében. Zöld lapot nem kell 

felmutatni. [Tehát a sárga vagy piros lap felmutatása után nem kell zöld lapot felmutatni.] 

 

163. Szabály: Futóverseny és gyaloglás 

163.15(c) Azt a versenyzőt, aki nem a kijelölt állomáson kap vagy vesz magához vizet vagy frissítőt, kivéve, ha azt 

orvosi indokból kapja hivatalos személytől vagy általa elrendelve, vagy egy másik versenyző frissítőjét veszi el, a 

vezetőbírónak első alkalommal figyelmeztetnie kell, rendes körülmények között sárga lap felmutatásával. A második 

szabálysértést követően a vezetőbírónak ki kell zárnia a versenyzőt, piros lap felmutatásával. A versenyző köteles 

azonnal elhagyni a futópályát. 

Megjegyzés: A versenyző elfogadhat másik versenyzőtől vagy átadhat másik versenyzőnek vizet, szivacsot vagy frissítőt, 

amennyiben az a rajttól kezdve a versenyzőnél van, vagy a kijelölt állomáson kapta vagy vette magához. Azonban, ha egy 

versenyző egy vagy több másik versenyzőt ilyen módon folyamatosan támogat, az tisztességtelen segítségnyújtásnak 

tekinthető, és a fentiek szerint figyelmeztetést és/vagy kizárást vonhat maga után. 

http://www.iaaf.org/
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166. Szabály: Futambeosztások, sorsolások és továbbjutás a futószámokban 

166.2(a) Minden egyes versenyre vonatkozó szabályzatnak tartalmaznia kell azokat a táblázatokat, amelyek 

használatával, amennyiben nem állnak fenn rendkívüli körülmények, meg kell állapítani a fordulók és a 

fordulónkénti futamok számát, valamint a futószámok fordulóiból történő továbbjutás módját, azaz hogy kik jutnak 

tovább helyezéssel (H), illetve időeredménnyel (I). Az előzetes továbbjutási fordulókra vonatkozóan is meg kell adni 

ezeket az információkat. 

Az IAAF honlapján közzé kell tenni azokat a táblázatokat, amelyek használhatók, ha a vonatkozó 

versenyszabályzatban vagy a szervezők más módon nem rendelkeznek a továbbjutásról. 

 

170. Szabály: Váltófutások [szabadtéri versenyen] 

A régi 170. 18 Szabály szerint: a 4x100 m-es és a 4x200 m-es váltófutásoknál a csapatok tagjai (az elsők kivételével), 

valamint a rövid vegyes-távú váltóban a második és harmadik szakasz futói legfeljebb 10 m-rel a váltóterület előtt 

kezdhetnek futni. Ennek a helyét elütő színű vonallal kell megjelölni valamennyi pályán. 

 
A módosított 170.3 Szabály szerint a 4x100 m-es és a 4x200 m-es váltófutásoknál mindhárom, valamint a rövid 

vegyes-távú váltó első és második váltásánál: minden váltóterület (váltózóna) 30 m hosszú, és a zóna kezdetétől 20 

méterre található a résztávolságok határvonala. A rövid vegyes-távú váltó harmadik váltásánál, a 4x400 m-es és annál 

hosszabb váltófutásoknál: minden váltóterület (váltózóna) 20 m hosszú, és a középvonaluk a résztávolságok 

határvonala. 
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Emiatt minden váltásnál a váltózónán belül kötelesek elkezdeni a futást a versenyzők, nem indulhatnak azon kívülről 

(módosított 170.19 Szabály). 

 

[Amennyiben a pályán nincsen felfestve a 30 m-es váltózóna kezdetét jelölő vonal, akkor a gyorsítási szakasz kezdetét 

jelölő vonalat kell alkalmazni a váltóterület kezdővonalának a 4x100 m-es és a 4x200 m-es váltófutásoknál, valamint a 

rövid vegyes-távú váltó első és második váltásánál.] 

 

[Fedett pályás versenyen változatlanul: minden váltóterület (váltózóna) 20 m hosszú; a második, harmadik és negyedik 

szakasz futói a váltózónán belül kötelesek elkezdeni a futást (218.1 Szabály).] 

 

IV. rész – Ügyességi számok 

 

180. Szabály: Általános feltételek – Ügyességi számok 

180.17: Kísérleti idők 

Az alábbi időket nem szabad túllépni. Az idő túllépésekor, kivéve a 180.18 Szabályban foglalt eseteket, "érvénytelen" 

bejegyzés kerül a jegyzőkönyvbe. 

Egyéni számok 

 magasugrás rúdugrás egyéb 

több, mint három versenyző (ill. minden 

versenyző versenyben tett első kísérlete) 
0,5 perc 1 perc 0,5 perc 

kettő vagy három versenyző 1,5 perc 2 perc 1 perc 

egy versenyző 3 perc 5 perc - 

egymást követő kísérletek 2 perc 3 perc 2 perc 

Többpróba 

 magasugrás rúdugrás egyéb 

több, mint három versenyző (ill. minden 

versenyző versenyben tett első kísérlete) 
0,5 perc 1 perc 0,5 perc 

kettő vagy három versenyző 1,5 perc 2 perc 1 perc 

egy versenyző  2 perc 3 perc - 

egymást követő kísérletek 2 perc 3 perc 2 perc 

Megjegyzés (iv): Amennyiben magas- és rúdugrásban egy versenyző marad, aki már megnyerte a versenyt és 

világcsúcs vagy egyéb a verseny szempontjából releváns csúcskísérletet tesz, kísérleti ideje a fent meghatározottakhoz 

képest 1 perccel hosszabb. 

 

187. Szabály: Általános feltételek – Dobószámok 

187.14(b) 14. Érvénytelen a kísérlet, ha a versenyző a dobás során a körben, a dobás megkezdése után testének bármely 

részével érinti a kör peremének tetejét (vagy felső belső élét) vagy a körön kívül a talajt. 

Megjegyzés: Azonban ez az érintés nem számít hibának, ha az első forgás közben és teljes mértékben a kör középpontján 

elméletileg átvezetett és a körön kívül meghúzott fehér vonal mögött anélkül történik, hogy a versenyzőnek bármilyen 

előnyt (emelőhatást vagy hajtóerőt) biztosítana. 

 

V. rész – Többpróba versenyek 

 

200.12 Ha két vagy több versenyző azonos pontszámot ér el, bármely helyezést illetően, holtverseny áll fenn. 

[Tehát a holtversenyt nem kell eldönteni többpróba versenyen, semelyik helyezést illetően.] 

 


