
ИЗМЕНЕ ПРАВИЛА ЗА АТЛЕТСКА ТАКМИЧЕЊА 2018-2019 
ТЕХНИЧКА ПРАВИЛА 

 
ОДОБРИЛО ВЕЋЕ ИААФ-а 

11. МАРТ 2019. 
 
 
 
ПРАВИЛО ПОСТОЈЕЋЕ ПРАВИЛО ИЗМЕНА 

113 МЕДИЦИНСКИ ДЕЛЕГАТ 
 Медицински делегат: 

a) има крајњи ауторитет, тј. последњу реч о 
 свим медицинским питањима; 
б) oбезбеђује да одговарајуће просторије за 
 медицински третман и хитну помоћ буду 
 доступне на месту одржавања такмичења, 
 тренинга и загревања и да медицински 
 надзор буде обезбеђен тамо где су 
 такмичари смештени; 
ц) врши прегледе и пружа лекарске потврде у 
 складу са правилом 142.4; 
д) има овлашћење да нареди такмичару да се 
 повуче пре такмичења, или да одмах 
 престане са такмичењем у дисциплини која је 
 у току 

Напомена (I): Овлашћења медицинског делегата под 
ц) и д) (или када медицински делегат није одређен 
или доступан) може да преузме лекар кога је 
организатор одредио, а који треба да буде означен 
траком око руке, прслуком или сличном 
препознатљивом одећом. 
... 

Медицински делегат: 
а) има крајњи ауторитет, тј. последњу реч о 
 свим медицинским питањима; 
б) oбезбеђује да одговарајуће просторије за 
 медицински третман и хитну помоћ буду 
 доступне на месту одржавања такмичења, 
 тренинга и загревања и да медицински 
 надзор буде обезбеђен тамо где су 
 такмичари смештени  као и да обезбеди 
 поштовање правила 144.2; 
ц) врши прегледе и пружа лекарске потврде у 
 складу са правилом 142.4; 
д) има овлашћење да нареди такмичару да се 
 повуче пре такмичења, или да одмах 
 престане са такмичењем у дисциплини која је 
 у току 

Напомена (I): Овлашћења медицинског делегата под 
ц) и д) (или када медицински делегат није одређен 
или доступан) може да преузме један или више 
лекара које је организатор одредио, а који треба да 
буду означени траком око руке, прслуком или 
сличном препознатљивом одећом. 
Када Медицински делегат или лекар нису доступни 
атлетичару, могу да дају инструкције и упутства 
неком од службених лица да донесу одлуке у његово 
име 
... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРАВИЛО ПОСТОЈЕЋЕ ПРАВИЛО ИЗМЕНА 
149 ПРИЗНАВАЊЕ РЕЗУЛТАТА 

149.3 3. Резултати који су постигнути у сагласности са 
овим Правилима у квалификационим тркама, у 
разрешавању једнаких резултата у скоку увис и у 
скоку мотком, у било којој дисциплини или делу 
дисциплине, а који су касније проглашени 
неважећим по члановима 125.7, 146.4(б), 163.2 
или 180.20 или у појединачним дисциплинама у 
такмичењима у вишебоју, без обзира да ли је 
такмичар завршио све дисциплине вишебоја или 
није, сматраће се важећим за потребе као што је 
статистика, евиденција, рекорди, редоследи и 
постизање норми. 

3. Резултати који су постигнути у сагласности са 
овим Правилима у квалификационим тркама, у 
разрешавању једнаких резултата у скоку увис и у 
скоку мотком, у било којој дисциплини или делу 
дисциплине, а који су касније проглашени 
неважећим по члановима 125.7, 146.4(б), 163.2 
или 180.20, у дисциплинама такмичарског 
ходања у којима је примењено правило 230.7(ц) 
а такмичар није дисквалификован или у 
појединачним дисциплинама у такмичењима у 
вишебоју, без обзира да ли је такмичар завршио 
све дисциплине вишебоја или није, сматраће се 
важећим за потребе као што је статистика, 
евиденција, рекорди, редоследи и постизање 
норми. 

 
ПРАВИЛО ПОСТОЈЕЋЕ ПРАВИЛО ИЗМЕНА 

170 ТРКЕ ШТАФЕТА 

170.22 Правило није постајало 22. У случају штафетних трка које нису обухваћене 
овим Правилима, одговарајуће пропозиције 
такмичења треба да дефинишу правила која ће 
се примењивати као и начин трчања ових 
штафетних трка. 

 
ПРАВИЛО ПОСТОЈЕЋЕ ПРАВИЛО ИЗМЕНА 

180 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

180.6 БРОЈ И РЕДОСЛЕД ПОКУШАЈА 
... 
6. Осим код скока увис и скока мотком такмичар не 

може имати више од једног покушаја у свакој 
серији. 

... 
Напомена (III): Одговарајући  руководећи орган може 
да одреди број покушаја (под условом да их нема 
више од шест) и број такмичара који могу да 
наставе у наредним покушајима после трећег. 

БРОЈ И РЕДОСЛЕД ПОКУШАЈА 
... 
6. Осим код скока увис и скока мотком такмичар не 

може имати више од једног покушаја у свакој 
серији. 

... 
Напомена (III): Одговарајући  руководећи орган може 
да одреди број покушаја (под условом да их нема 
више од шест) и број такмичара који могу да 
наставе у наредним покушајима после трећег. 
 
Напомена (IV): Одговарајући руководећи орган 
може да одреди да се редослед извођења покушаја 
поново мења у било којој серији након треће. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАВИЛО ПОСТОЈЕЋЕ ПРАВИЛО ИЗМЕНА 
180 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

180.17 
ВРЕМЕ ЗА 
ИЗВОЂЕЊЕ 
ПОКУШАЈА 
 
 
СВ - скок 
увис 
 
СМ - скок 
мотком 
 
ОСТ - остале 
техничке 
дисциплине 

 

ПОЈЕДИНАЧНЕ ДИСЦИПЛИНЕ 
 
        СВ      СМ      ОСТ 
више од 3 атлетичара  
(или за први покушај 
такмичара у такмичењу)      0.5min    1min      0.5min 
 
2 или 3 атлетичара      1.5min    2min      1min 
 
1 атлетичар       3min      5min      - 
 
узастопни покушаји      2min      3min      2min 
 
 
ДИСЦИПЛИНЕ ВИШЕБОЈА 
 
             СВ      СМ      ОСТ 
више од 3 атлетичара  
(или за први покушај 
такмичара у такмичењу)      0.5min    1min      0.5min 
 
2 или 3 атлетичара      1.5min    2min      1min 
 
1 атлетичар       2min      3min      - 
 
узастопни покушаји      2min      3min      2min 

ПОЈЕДИНАЧНЕ ДИСЦИПЛИНЕ 
 
        СВ      СМ      ОСТ 
више од 3 атлетичара  
(или за први покушај 
такмичара у такмичењу)      1min       1min      1min 
 
2 или 3 атлетичара      1.5min    2min      1min 
 
1 атлетичар       3min      5min      - 
 
узастопни покушаји      2min      3min      2min 
 
 
ДИСЦИПЛИНЕ ВИШЕБОЈА 
 
             СВ      СМ      ОСТ 
више од 3 атлетичара  
(или за први покушај 
такмичара у такмичењу)      1min    1min      1min 
 
2 или 3 атлетичара      1.5min    2min      1min 
 
1 атлетичар       2min      3min      - 
 
узастопни покушаји      2min      3min      2min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРАВИЛО ПОСТОЈЕЋЕ ПРАВИЛО ИЗМЕНА 
200 ТАКМИЧЕЊЕ У ВИШЕБОЈИМА 

200.1-5 ДИСЦИПЛИНЕ МЛАЂИХ ЈУНИОРА, ЈУНИОРА И 
СЕНИОРА (ПЕТОБОЈ И ДЕСЕТОБОЈ) 
 

1. Петобој се састоји од пет дисциплина које се 
одржавају у једном дану по следећем распореду: 
скок удаљ, бацање копља, 200m, бацање диска, 
1500m 

2. Десетобој мушкараца млађих јуниора, јуниора и 
сениора се састоји од десет дисциплина које се 
одржавају у два узастопна дана по следећем 
редоследу: 
Први дан: 100m, скок удаљ, бацање кугле, скок 
увис, 400m 
Други дан: 110m препоне, бацање диска, скок 
мотком, бацање копља, 1500m 
 

ДИСЦИПЛИНЕ ЈУНИОРКИ И СЕНИОРКИ (СЕДМОБОЈ И 
ДЕСЕТОБОЈ) 
 

3. Седмобој се састоји од седам дисциплина које се 
одржавају у два узастопна дана по следећем 
редоследу: 
Први дан: 100m препоне, скок увис, бацање 
кугле, 200m 
Други дан: скок удаљ,  бацање копља, 800m 

4. Десетобој жена се састоји од десет дисциплина 
које се одржавају у два узастопна дана по члану 
200.2 Правила по следећем редоследу: 
Први дан: 100m, бацање диска, скок мотком, 
бацање копља, 400m 
Други дан: 100m препоне,  скок удаљ, бацање 
кугле, скок увис, 1500m 

 

ДИСЦИПЛИНЕ МЛАЂИХ ЈУНИОРКИ (САМО СЕДМОБОЈ) 
 

5. Седмобој млађих јуниорки састоји се од седам 
дисциплина које се одржавају у два узастопна 
дана по следећем распореду: 
Први дан: 100m препоне, скок увис, бацање 
кугле, 200m 
Други дан: скок удаљ,  бацање копља, 800m 

ДИСЦИПЛИНЕ МЛАЂИХ ЈУНИОРА, СТАРИЈИХ ЈУНИОРА 
И СЕНИОРА (ПЕТОБОЈ И ДЕСЕТОБОЈ) 
 

1. Петобој се састоји од пет дисциплина које се 
одржавају у једном дану по следећем распореду: 
скок удаљ, бацање копља, 200m, бацање диска, 
1500m 

2. Десетобој мушкараца млађих јуниора, јуниора и 
сениора се састоји од десет дисциплина које се 
одржавају у два узастопна дана периода од 24h 
по следећем редоследу: 
Први дан: 100m, скок удаљ, бацање кугле, скок 
увис, 400m 
Други дан: 110m препоне, бацање диска, скок 
мотком, бацање копља, 1500m 
 

ДИСЦИПЛИНЕ ЈУНИОРКИ И СЕНИОРКИ (СЕДМОБОЈ И 
ДЕСЕТОБОЈ) 
 

3. Седмобој се састоји од седам дисциплина које се 
одржавају у два узастопна дана периода од 24h  
по следећем редоследу: 
Први дан: 100m препоне, скок увис, бацање 
кугле, 200m 
Други дан: скок удаљ,  бацање копља, 800m 

4. Десетобој жена се састоји од десет дисциплина 
које се одржавају у два узастопна дана периода 
од 24h  по члану 200.2 Правила по следећем 
редоследу: 
Први дан: 100m, бацање диска, скок мотком, 
бацање копља, 400m 
Други дан: 100m препоне,  скок удаљ, бацање 
кугле, скок увис, 1500m 

 

ДИСЦИПЛИНЕ МЛАЂИХ ЈУНИОРКИ (САМО СЕДМОБОЈ) 
 

5. Седмобој млађих јуниорки састоји се од седам 
дисциплина које се одржавају у два узастопна 
дана периода од 24h  по следећем распореду: 
Први дан: 100m препоне, скок увис, бацање 
кугле, 200m 
Други дан: скок удаљ,  бацање копља, 800m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРАВИЛО ПОСТОЈЕЋЕ ПРАВИЛО ИЗМЕНА 

230 ТАКМИЧАРСКО ХОДАЊЕ 

230.7(ц) • (ц) Казнена зона чекања (Pit Lane) треба да се 
користи за све трке где пропозиције за 
такмичење тако одређују и могу се користити за 
остале трке, што треба да одреди одговарајуће 
управно тело или организатор. У таквим 
случајевима, од такмичара ће се захтевати да 
уђе у зону чекања и ту остане захтевано време 
онда када добије три црвена картона и када му 
то саветује шеф судија или неко ко га 
представља. 
Одговарајући период у казненој зони чекања 

(Pit Lane) ће бити следећи: 

Трке до и укључујући дату трку Време (минути) 

5km 0.5 

10km 1 

20km 2 

30km 3 

40km 4 

50km 5 

У случају да, након повратка на трку након 
истека важећег периода, такмичар прими 
додатни црвени картон од судије који није један 
од она три која су му већ доделила црвени 
картон, он ће бити дисквалификован. Шеф 
судија ће дисквалификовати такмичара који не 
уђе у зону чекања када се то од њега захтева, 
или остане тамо дуже него што треба. 
 

• (ц) Казнена зона чекања (Pit Lane) треба да се 
користи за све трке где пропозиције за 
такмичење тако одређују и могу се користити за 
остале трке, што треба да одреди одговарајуће 
управно тело или организатор. У таквим 
случајевима, од такмичара ће се захтевати да 
уђе у казнену зону чекања и ту остане захтевано 
време онда када добије три црвена картона и 
када му то саветује шеф судија или неко ко га 
представља. 
Одговарајући период у казненој зони чекања 

(Pit Lane) ће бити следећи: 

Трке до и укључујући дату трку Време (минути) 

5km 0.5 

10km 1 

20km 2 

30km 3 

40km 4 

50km 5 

Шеф судија ће дисквалификовати такмичара 
који не уђе у казнену зону чекања када се то од 
њега захтева, или остане тамо дуже него што 
треба. У случају да атлетичар добије трећи 
црвени картон и није могуће упутити га у 
казнену зону пре краја трке, Главни судија ће 
време које би такмичар провео у казненој зони 
да дода на његово измерено време и промени 
редослед такмичара уколико је потребно У 
случају да, након повратка на трку након истека 
важећег периода, такмичар прими додатни 
црвени картон од судије који није један од она 
три која су му већ доделила црвени картон, он 
ће бити дисквалификован.  

 

ПРАВИЛО ПОСТОЈЕЋЕ ПРАВИЛО ИЗМЕНА 
230 ТАКМИЧАРСКО ХОДАЊЕ 

230.7 (д)  

• (д) У такмичењу на стадиону, 
дисквалификовани такмичар мора одмах 
напустити атлетску стазу, а у такмичењима на 
путу такмичар мора одмах скинути такмичарске 
бројеве и напустити трасу трке. Против 
такмичара који не поступи у складу са овом 
одредбом, у складу са упутствима датим у члану 
230.7(ц) да такмичар уђе и остане захтевани 
период времена у зони чекања, могу се 
покренути дисциплинске мере у складу са 
чланом 145.2 Правила. 

 

• (д) У такмичењу на стадиону, 
дисквалификовани такмичар мора одмах 
напустити атлетску стазу, а у такмичењима на 
путу такмичар мора одмах скинути такмичарске 
бројеве и напустити трасу трке. Против 
такмичара који не поступи у складу са овом 
одредбом, у складу са упутствима датим у члану 
230.7(ц) да такмичар уђе и остане захтевани 
период времена у казненој зони чекања, могу 
се покренути дисциплинске мере у складу са 
чланом 125.5 или 145.2 Правила. 

 
 
 



ПРАВИЛО ПОСТОЈЕЋЕ ПРАВИЛО ИЗМЕНА 
250 КРОС ТРКЕ У ПРИРОДИ 

250.6 6. Знак за старт даје се пуцњем стартног пиштоља. 
Команде на старту су исте као за трке дуже од 
400m на стадиону (члан 162.2(б) Правила). На 
тркама које укључују велики број такмичара 
даје се упозорење такмичарима 5 минута, 3 
минута и један минут пре старта трке. На старту 
трке се обезбеђују стартни боксови или се 
обележава простор за сваку екипу унутар кога 
се чланови исте екипе постављају једни иза 
других. У другим тркама, такмичари се 
распоређују на начин како је то одредио 
организатор. После команде „на места” стартер 
мора да утврди да нико од такмичара не 
додирује стопалом (или било којим другим 
делом тела) стартну линију или тло испред ње и 
тек тада даје знак за почетак трке. 

6. Знак за старт даје се пуцњем стартног пиштоља, 
топа, сирене или сличног уређаја. Команде на 
старту су исте као за трке дуже од 400m на 
стадиону (члан 162.2(б) Правила). На тркама 
које укључују велики број такмичара даје се 
упозорење такмичарима 5 минута, 3 минута и 
један минут пре старта трке. На старту трке се 
обезбеђују могу обезбедити стартни боксови 
или се обележава може обележити простор за 
сваку екипу унутар кога се чланови исте екипе 
постављају једни иза других. У другим тркама, 
такмичари се распоређују на начин како је то 
одредио организатор. После команде „на 
места” стартер мора да утврди да нико од 
такмичара не додирује стопалом (или било 
којим другим делом тела) стартну линију или 
тло испред ње и тек тада даје знак за почетак 
трке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


