
 

A World Athletics Versenyszabályok és Technikai Szabályok szerinti leggyakoribb lehetséges figyelmeztetések/kizárások (DQ) atlétikai versenyeken 
 

Távolmaradás, sportszerűtlen vagy helytelen viselkedés miatti kizárás a teljes versenyre 
érvényes: 
CR18.5 sportszerűtlen vagy helytelen viselkedés 
*TR4.4.1 távolmaradás (jelentkezett, de nem állt rajthoz) 
*TR4.4.2 távolmaradás (továbbjutott, de nem állt rajthoz) 
*TR4.4.3 nem becsületes versenyzés 
*TR7.2/TR7.3  további versenyszámban nem indulhat (CR18.5/TR16.5 miatt) 
TR16.5.1 rajt leállítása valós indok nélkül 
TR16.5.2 rajt késleltetése 
TR16.5.3 rajt zavarása 
 

Technikai szabály megsértése miatti kizárás csak a kérdéses versenyszámra vonatkozik: 
TR5.11 nem megfelelő ruházat, cipő vagy rajtszám viselete versenyzéskor 
segítség a versenyzőknek 
TR6.3.1 iramdiktálás 
TR6.3.2 elektronikus eszköz használata 
TR6.3.3 technológia vagy eszköz használata 
TR6.3.4 mechanikai segédeszköz használata 
TR6.3.5 versenybírótól kapott segítség/tanács 
TR6.3.6 fizikai segítségnyújtás 
futás/gyaloglás 
TR16.8 hibás rajt (TR39.8.3 többpróba versenyen) 
TR17.2.2 lökdösődés/akadályozás 
TR17.3.1 pályaelhagyás (kimért pálya, teljesen átlépi a vonalat) 
TR17.3.2 pálya belső határát jelző szegélyt(azt helyettesítő vonalat) átlépi (kiméretlen pálya, 

legalább két lépést tesz azon belül) 
TR17.4 jelentős előny szerzése 
TR17.4.3 1. alkalommal pályaelhagyás (kimért pálya, egyszer érinti a vonalat): „L”, 

2. alkalommal pályaelhagyás: „DQ” (akkor is, ha az a TR17.3.1 szerint történik) 
TR17.4.4 1. alkalommal pályaelhagyás: „L” (kiméretlen pálya, egyszer érinti v. teljesen átlépi 

a vonalat), 2. alkalommal pályaelhagyás: „DQ” (akkor is, ha az a TR17.3.2 szerint 
történik) 

TR17.5 korai bevágás 
TR17.6 versenyzés folytatása a futópálya szándékos elhagyását követően 
TR17.15.4 frissítés nem a kijelölt helyen/ másik versenyző frissítőjével 
gátfutás 
TR22.6 gát kihagyása 
TR22.6.1 szabálytalan gátvétel (láb a gát mellett, tetejének vízszintes síkja alatt) 
TR22.6.2 gát fellökése/elmozdítása kézzel, testtel, lendítő alsó végtag elülső oldalával 
TR22.6.3 gát fellökése v. elmozdítása egy másik versenyző pályáján 
 
 

akadályfutás 
TR23.7 vizesárok vagy akadály kihagyása 
TR23.7.1 vizesárok mellé lépés 
TR23.7.2 szabálytalan akadályvétel (láb az akadály mellett, tetejének vízszintes síkja alatt) 
váltófutás 
TR24.5  futás váltóbot nélkül/célba érkezés váltóbot nélkül 
TR24.5  a váltóbot szabálytalan fogása (kesztyű vagy más anyag használata) 
TR24.6  bot elejtése/akadályozás az elejtett bot felvételekor 
TR24.7  elő-/túlváltás 
TR24.8  TR17.3 Szabály megszegése/akadályozás váltáskor 
TR24.9  egy másik csapat botjának el-/felvétele 
TR24.10  futás több, mint egy szakaszon; >4 tartalékversenyző igénybe vétele 
TR24.11  késői bejelentés/összetétel v. futási sorrend megváltoztatása 
TR24.13  korai bevágás (4x200 m) 
TR24.14  korai bevágás (rövid vegyes-távú váltó) 
TR24.15  korai bevágás (4x400 m) 
TR24.16.1  korai bevágás (4x800 m) 

TR24.19  indulási hiba  váltóterületen kívülről indulás 
TR24.20  felállási sorrend megváltoztatása váltás előtt (rövid vegyes-távú váltó, 4x400 m) 
TR24.21  lökdösődés/akadályozás váltáskor (belső pozíció elfoglalásakor) 
fedett pálya 
TR44.6 korai bevágás 
TR48.4 felállási sorrend megváltoztatása váltás előtt (4x200 m, 4x400 m, 4x800 m) 

gyaloglás 
TR54.7.1 szabálytalan gyaloglás (piros lap három különböző gyaloglóbírótól) 
TR54.7.3 nem lép be/nem marad az előírt ideig a büntető területen 
TR54.7.5 negyedik piros lap (büntető terület használatakor) 
TR54.10.8 frissítés nem a kijelölt helyen/ másik versenyző frissítőjével 
TR54.13 pályaelhagyás (táv csökkentése) 
utcai futások 
TR55.8.8 frissítés nem a kijelölt helyen/másik versenyző frissítőjével 
TR55.10 pályaelhagyás (táv csökkentése) 
mezei, hegyi és terepfutás 

TR56.9 pályaelhagyás (táv csökkentése)  mezei futás 

TR57.8.1 pályaelhagyás (táv csökkentése)  hegyi és terepfutás 

TR57.8.2 segítségnyújtás/ frissítés nem a frissítőponton  hegyi és terepfutás 

TR57.8.3 a vonatkozó versenyszabályzat megszegése  hegyi és terepfutás 
 

Jelmagyarázat: 

„/” használata esetén: a megfelelő kiválasztandó 
“*” jelzi azokat, amelyeket csak lábjegyzetben kell feltüntetni, de nem az eredmények mellett


