
KURAL NO SAYFA KURALIN ESKİ HALİ KURALIN YENİ HALİ

CR18

CR18.3 29

18.3 İlgili Koşular Başhakemi, çıkış ekibinin verdiği karar ile aynı fikirde değilse, nihai kararı verme yetkisine sahiptir. Ancak

World Athletics onaylı Çıkış Bilgi Sistemi tarafından belirlenmiş açık bir hatalı çıkış durumunda bu yetkisini kullanamaz.

Bununla birlikte sistemden sağlanan bilginin hatalı olduğuna herhangi bir nedenden dolayı kanaat getirirse karar yetkisi yine

kendisindedir.

18.3 Çıkış Başhakemi (eğer Çıkış Başhakemi atanmamışsa ilgili Koşular Başhakemi) çıkış ekibinin verdiği karar ile

aynı fikirde değilse, nihai kararı verme yetkisine sahiptir. Ancak World Athletics onaylı Çıkış Bilgi Sistemi tarafından

belirlenmiş açık bir hatalı çıkış durumunda bu yetkisini kullanamaz. Bununla birlikte sistemden sağlanan bilginin hatalı

olduğuna herhangi bir nedenden dolayı kanaat getirirse karar yetkisi yine kendisindedir. 

CR19

CR19.1 33

19.1  Pist yarışlarının Lider Hakemleri ve her Alan yarışının Lider Hakemi, görevli oldukları branştaki hakemlerin çalışmalarını 

koordine edecektir. Hakemlerin görev dağılımının daha önce Organizatörler tarafından yapılmadığı durumlarda, o sektördeki 

hakemlerin görev dağılımını da yapacaklardır.

19.1  Pist yarışlarının Lider Hakemleri ve her Alan yarışının Lider Hakemi, görevli oldukları branştaki hakemlerin çalışmalarını 

koordine edecektir. Hakemlerin görev dağılımının önceden yapılmadığı durumlarda, o sektördeki hakemlerin görev 

dağılımını da yapacaklardır.

CR19

CR19.4 33 ….. İlgili Hakem geçerli atış/atlayışlarda beyaz, geçersiz atış/ atlayışlarda kırmızı bayrak kaldıracaktır.
….. İlgili Hakem normalde geçerli atış/atlayışlarda beyaz, geçersiz atış/ atlayışlarda kırmızı bayrak kaldıracaktır. Bayrak 

kullanımına alternatif farklı görsel bir yöntemde belirlenebilir.

CR25

Aşağıdaki durumlarda sporcu DNS olarak kabul edilecektir: (a)

adı herhangi bir yarışma için start listesinde olmasına rağmen Çağrı odasına giriş yapmadığında;                                                                                                                                                                      

(b) Çağrı odasından geçtikten sonra alan yarışmalarında herhangi bir deneme yapmadığında, koşu ve yürüyüş

yarışlarında çıkış almadığında

(c) Teknik Kurallar 39.10 uygulandığında

CR31

49

31.14.4  Performans sporcunun Teknik Kural 17.3'ü ihlal ettiği ve Teknik Kural 39.8.3 kapsamında hatalı çıkış yaptığı 

durumlarda onaylanmayacaktır.

31.14.4 Teknik Kurallar 17.4.3 ve 17.4.4'te belirtildiği şekilde yarışmalar boyunca yapılan ilk ihlal olmadıkça, 

performans, sporcunun Teknik Kural 17.3’ü ihlal ettiği ve Teknik Kural 39.8.3 kapsamında hatalı çıkış yaptığı durumlarda 

onaylanmayacaktır. 

Teknik Kural 17.4'te yapılan değişiklik, bir sporcu ya da bir bayrak takımı tarafından bir dünya rekoru kırıldığında, o 

yarışta Teknik Kural 17.4.3 veya 17.4.4 kapsamında bir tek ihlal yapılmışsa ya da seçme serili yarışlarda yarışma 

boyunca yapılan ilk ihlal ise, rekorun kabul edileceği anlamına gelmektedir. Sporcu ya da bayrak takımı bir rekor 

derecesi gerçekleştirmiş ve o yarışta birden fazla ihlal yapılmışsa ya da o atlet veya bayrak takımı aynı yarışmada 

daha önceki bir seçme serisinde de bir ihlal yapmışsa, rekor onaylanamaz.

CR32

MEN ERKEKLER

TOD veya ED                       1000m,  1500m,  1mil,  2000m,   3000m TOD veya ED                     1000m,  1500m,  1mil,  2000m,   3000m

           5000m, 10.000m, 1 saat, 3000m Engel,         5000m, 10.000m, 1 saat, 3000m Engel,

          4x800m Bayrak, Karışık Mesafe Bayrak, 4x1500m Bayrak                                                     

Yürüyüş (pist) 20.000m, 30.000m, 50.000m

        4x800m Bayrak, Karışık Mesafe Bayrak, 4x1500m,  Bayrak                                                         

Yürüyüş (pist) 20.000m, 30.000mº,  35,000mº, 50.000m

TOD veya ED ya da ÇD   -   Maraton, 100km, Yol Bayrak Yarışı (sadece Maraton mesafesi)  Yürüyüş yarışları (yol ): 

20km, 50km

TOD veya ED Yya da ÇD   -    Maraton, 50km#, 100km, Yol Bayrak Yarışı (sadece Maraton mesafesi) Yürüyüş yarışları 

(yol) : 20km,  35kmº, 50km

WOMEN KADINLAR±±

TOD veya ED                  1000m,  1500m,  1mil,  2000m,   3000m TOD veya ED                           1000m,  1500m,  1mil,  2000m,   3000m

      5000m, 10.000m, 1 saat, 3000m Engel,                                                   5000m, 10.000m, 1 saat, 3000m Engel,

      4x800m Bayrak, Karışık Mesafe Bayrak, 4x1500m Bayrak                                                   

Yürüyüş (pist): 20.000m, 30.000m, 50.000m

             4x800m Bayrak, Karışık Mesafe Bayrak, 4x1500m Bayrak                                                                                       

Yürüyüş (pist): 20.000m, 35,000mº, 50.000m* 

TOD veya ED ya da ÇD     -     Maraton, 100km, Yol Bayrak Yarışı (sadece Maraton mesafesi) Yürüyüş yarışları (yol) : 

20km, 50km

TOD veya ED ya da ÇD     -    Maraton, 50km#,100km, Yol Bayrak Yarışı (sadece Maraton mesafesi)                                                                      

Yürüyüş yarışları (yol) : 20km,  35kmº,50km

Not (i): Yürüyüş yarışları hariç, World Athletics, yol yarışlarında kadınlar için iki Dünya Rekoru tutar: Karma yarışlarda elde

edilen Dünya Rekorları (Karma) ve sadece kadınlar yarışmalarında elde edilen Dünya Rekorları (Sadece Kadınlar Yarışı)

Not (i): Yürüyüş yarışları hariç, World Athletics, yol yarışlarında kadınlar için iki Dünya Rekoru tutar: Karma yarışlarda elde

edilen Dünya Rekorları (Karma) ve sadece kadınlar yarışmalarında elde edilen Dünya Rekorları (Sadece Kadınlar Yarışı)

Not (ii): Sadece kadınların yarışacağı yol yarışları, erkekler ve kadınlar farklı zamanlarda çıkış yapacak şekilde

düzenlenebilir. Özellikle de birden fazla tur atılacaksa çıkıştaki zaman farkı; yapılacak yardımlar, tempo vermeler ve

engellemelerden kaçınılacak şekilde hesaplanmalıdır.

Not (ii): Sadece kadınların yarışacağı yol yarışları, erkekler ve kadınlar farklı zamanlarda çıkış yapacak şekilde

düzenlenebilir. Özellikle de birden fazla tur atılacaksa çıkıştaki zaman farkı; yapılacak yardımlar, tempo vermeler ve

engellemelerden kaçınılacak şekilde hesaplanmalıdır.

CR31.14.4

DÜNYA REKORLARI

BAŞHAKEM

CR25.4 Yeşil bölüme eklemeCR25.4 41

HAKEM

YARIŞMA SEKRETERYASI VE TIC
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DÜNYA REKORLARI

2021 WA YARIŞMA VE TEKNİK KURALLAR GÜNCELLEMELERİ



* Bu mesafe için ilk rekor 1 Ocak 2018 tarihinden sonra tanınacaktır.
* En iyi performans 1 Ocak 2019 tarihinde rekor olarak kaydedilecektir. En iyi performans 4:20:00’dan daha iyi bir derece

olmalıdır.

** En iyi performans 1 Ocak 2019 tarihinde rekor olarak kaydedilecektir.
o

İlk rekor 1 Ocak 2023 tarihinden sonra tanınacaktır. Performans erkekler için 2:22:00 ve kadınlar için 2:38:00'dan

daha iyi olmalıdır. Erkekler 30.000m rekoru, ilk 35.000m rekorunun onaylanması üzerine listeden silinecektir.

En iyi performans 4:20:00’dan daha iyi bir derece olmalıdır.

#En iyi performanslar, World Athletics Yarışma Kuralı CR31 kapsamında 1 Ocak 2022 tarihinde ilk rekorlar olarak

kaydedilecektir. Performans erkekler için 2:43:38 ve kadınlar için 3:07:20'ye, karma yarışlarda kadınlar için 2:59:54'e

eşit veya daha iyi olmalıdır. 

TR5

TR5.4 70

5.4 Topuk ve taban kısmında bulunan çivilerin dışarı çıkan kısmı 9mm’yi, Yüksek Atlama ve Cirit Atma yarışlarında ise 

12mm’yi geçmeyecektir. Bu çiviler en azından ucuna yakın olan yerin uzunluğunun yarısı maksimum 4mm çapa sahip olacak 

şekilde imal edilecektir. Eğer stadyum yöneticisi ya da pist üreticisi daha kısa uzunlukta çivilerin kullanılmasını zorunlu kılarsa 

ya da belirli biçimlerdeki çivilerin kullanımını yasaklarsa, o talimata uyulmalıdır.

5.4 Topuk ve taban kısmında bulunan çivilerin dışarı çıkan kısmı 9mm’yi, Yüksek Atlama ve Cirit Atma yarışlarında ise

12mm’yi geçmeyecektir. Bu çiviler en azından ucuna yakın olan yerin uzunluğunun yarısı maksimum 4mm çapa sahip olacak

şekilde imal edilecektir. Eğer stadyum yöneticisi ya da pist üreticisi daha kısa uzunlukta çivilerin kullanılmasını zorunlu kılarsa

ya da belirli biçimlerdeki çivilerin kullanımını yasaklarsa, o talimata uyulmalı ve sporculara bu konuda bilgi verilmelidir.

TR6

6.2 Yarış esnasında yarışma alanı içersinde, yardım alan veya veren sporcu (Teknik Kurallar 17.14, 17.15, 54.10 ve 55.8’de 

dahil olmak üzere) Başhakem tarafından uyarılacak ve Başhakem sporcuya, bu durumu tekrar etmesi durumunda diskalifiye 

edileceği konusunda bilgi verecektir.

6.2 Yarış esnasında yarışma alanı içersinde, yardım alan veya veren sporcu (Teknik Kurallar 17.14, 17.15, 54.10 ve 55.8’de 

dahil olmak üzere) Başhakem tarafından uyarılacak ve Başhakem sporcuya, bu durumu tekrar etmesi durumunda diskalifiye 

edileceği konusunda bilgi verecektir.

Not: Teknik Kural 6.3.1’de belirtilen durumlarda, sporcuya uyarı yapılmaksızın diskalifiye edilebilecektir. Not: Teknik Kural 6.3.1 ve 6.3.6 'da belirtilen durumlarda, sporcuya uyarı yapılmaksızın diskalifiye edilebilecektir.

TR7

TR7.2 79

7.2 Eğer bir sporcu Yarışma Kuralı 18.5 çerçevesinde yarıştan çıkarılırsa, sporcu o yarıştan diskalifiye edilecektir. Eğer 

sporcunun ikinci uyarısı başka bir yarışta gerçekleşirse, sporcu o zaman sadece ikinci yarıştan diskalifiye edilecektir. O 

yarışın aynı turunda diskalifiye oluncaya kadar elde edilen hiçbir performans geçerli olmayacaktır. Ancak, o yarışmanın 

önceki turlarında ya da bir “Çoklu Yarışmanın” önceki bireysel branşlarında elde edilen dereceler geçerli kalacaktır. Bu tür bir 

diskalifiye, sporcunun o yarışmada (aynı anda yarıştığı diğer yarışlar ile Bayrak yarışları ve Çoklu Yarışmanın bireysel 

yarışları dahil olmak üzere) daha sonraki yarışlara katılmasına engel olacaktır

2 Eğer bir sporcu Yarışma Kuralı 18.5 çerçevesinde yarıştan çıkarılırsa, sporcu o yarıştan diskalifiye edilecektir. Eğer

sporcunun ikinci uyarısı başka bir yarışta gerçekleşirse, sporcu o zaman sadece ikinci yarıştan diskalifiye edilecektir. O

yarışın aynı turunda diskalifiye oluncaya kadar elde edilen hiçbir performans geçerli olmayacaktır. Ancak, o yarışmanın

önceki turlarında ya da bir “Çoklu Yarışmanın” önceki bireysel branşlarında elde edilen dereceler geçerli kalacaktır. Bu tür bir

diskalifiye, sporcunun o yarışmada (aynı anda yarıştığı diğer yarışlar ile Bayrak yarışları ve Çoklu Yarışmanın bireysel

yarışları dahil olmak üzere) daha sonraki yarışlara veya turlarına katılmasına engel olacaktır.

TR7.3 79

 7.3 Eğer bir bayrak takımı Yarışma Kuralı 18.5 çerçevesinde yarışmadan çıkarılırsa, o yarışmadan diskalifiye edilmiş 

olacaktır. O yarışmanın önceki turunda gerçekleştirilen dereceler geçerli kalacaktır. Bu tür bir diskalifiye, sporcunun veya 

bayrak takımının o yarışmada (aynı anda yarıştığı diğer branşlar ile Bayrak yarışları ve Çoklu Yarışmanın bireysel branşları 

dahil olmak üzere) daha sonraki branşlara katılmasına engel olmayacaktır.

7.3 Eğer bir bayrak takımı Yarışma Kuralı 18.5 çerçevesinde yarışmadan çıkarılırsa, o yarışmadan diskalifiye edilmiş

olacaktır. O yarışmanın önceki turunda gerçekleştirilen dereceler geçerli kalacaktır. Bu tür bir diskalifiye, sporcunun veya

bayrak takımının o yarışmada (aynı anda yarıştığı diğer branşlar ile Bayrak yarışları ve Çoklu Yarışmanın bireysel branşları

dahil olmak üzere) daha sonraki branşlara katılmasına engel olmayacaktır. Ancak, bir veya daha fazla bireysel

sporcunun bu tür davranışları daha ciddi durumlara neden olduğunda bu sporcu(lara) Yarışma Kuralı 18.5

uygulanabilir. 

TR8

TR8.4.1 80

8.4.1  Eğer sporcu, verilen hatalı çıkışa anında sözlü protestoda bulunursa, Koşular Başhakemi, herhangi bir şüphesi olması 

durumunda, tüm ilgililerin haklarını korumak üzere, sporcunun “protestolu” olarak yarışmasına izin verebilir. Eğer hatalı çıkış, 

World Athletics onaylı Çıkış Bilgi Sistemi tarafından tespit edilmişse ve Başhakem, cihaz tarafından sağlanan bilginin doğru 

olmadığını açıkça belirlemedikçe, sporcunun protestolu yarışmasına izin verilmeyecektir.

8.4.1 Eğer sporcu, verilen hatalı çıkışa anında sözlü protestoda bulunursa, Çıkış Başhakemi( eğer Çıkış Başhakemi

atanmamışsa ilgili Koşular Başhakemi), herhangi bir şüphesi olması durumunda, tüm ilgililerin haklarını korumak üzere,

sporcunun “protestolu” olarak yarışmasına izin verebilir.

TR11

 11.1 Sporcu tarafından elde edilen derece, kurallara uygun olarak düzenlenen resmi bir yarışmada kazanılmadıkça, geçerli 

olmayacaktır.

 11.1 Sporcu tarafından elde edilen derece, kurallara uygun olarak düzenlenen resmi bir yarışmada kazanılmadıkça, geçerli 

olmayacaktır.

11.2 Normal şartlarda stadyumda yapılan yarışlarda, geleneksel atletizm tesisleri dışında (şehir meydanlarında, başka spor 

tesislerinde, plajlarda vb.) yapılan yarışlarda ya da stadyum içersine inşa edilmiş geçici tesislerde elde edilen dereceler, 

aşağıda belirtilen koşullara uygun bir şekilde gerçekleştirilirse, tüm amaçlar için geçerli sayılacaktır.

11.2 Normal şartlarda stadyumda yapılan yarışlarda, geleneksel atletizm tesisleri dışında (şehir meydanlarında inşa edilmiş

geçici tesiste, plajlarda vb.) yapılan yarışlarda ya da stadyum içerisine inşa edilmiş geçici tesiste elde edilen dereceler,

aşağıda belirtilen koşullara uygun bir şekilde gerçekleştirilirse, tüm amaçlar için geçerli sayılacaktır.

11.2.1 Yarışma Kuralları 2’den 3’e kadar belirtildiği gibi ilgili idari kurumun yarış için onay vermesi, 11.2.1 Yarışma Kuralları 2’den 3’e kadar belirtildiği gibi ilgili idari kurumun yarış için onay vermesi,

11.2..2   Resmi hakemlerin görevlendirilmiş ve yarışmayı yönetmiş olması, 11.2..2   Resmi hakemlerin görevlendirilmiş ve yarışmayı yönetmiş olması,

11.2.3  Atma aletleri ve diğer yarış malzemeleri kullanıldığında, bunların Kurallara uygun olmaları, 11.2.3  Atma aletleri ve diğer yarış malzemeleri kullanıldığında, bunların Kurallara uygun olmaları,

11.2.4  Yarışın, yarışma günü Teknik Kural 10 uyarınca yapılan bir kontrol sonucu onaylanan, Kurallara uygun bir yarışma 

alanında ya da tesisinde yapılması.

11.2.4  Yarışın, yarışma günü Teknik Kural 10 uyarınca yapılan bir kontrol sonucu onaylanan, Kurallara uygun bir yarışma 

alanında ya da tesisinde yapılması.

Teknik Kural 11.2’de tanımlanan yarışmalar bir günden fazla sürüyorsa, kontrol   ilk yarışın olduğu gün yapılmalıdır. 

Her durumda, eğer denetleyici kontrol edilen yarışma alanı ile ilgili herhangi bir değişiklik olmayacağı konusunda 

eminse, kontrol işlemini ilk yarıştan iki gün öncesine kadar tamamlayabilir.

Teknik Kural 11.2’de tanımlanan yarışmalar bir günden fazla sürüyorsa, kontrol ilk yarışın olduğu gün yapılmalıdır. 

Her durumda, eğer denetleyici kontrol edilen yarışma alanı ile ilgili herhangi bir değişiklik olmayacağı konusunda 

eminse, kontrol işlemini ilk yarıştan iki gün öncesine kadar tamamlayabilir.

GİYSİLER, AYAKKABILAR VE GÖĞÜS NUMARALARI

SPORCULARA YARDIM

TR6.2 Note 76

DİSKALİFİYE ETKİLERİ

CR32

54

PROTESTOLAR VE JÜRİYE İTİRAZLAR

DERECELERİN GEÇERLİLİĞİ

TR11.3 85 - 86



TR11.3 Bu kurallar çerçevesinde eleme turlarında, Yüksek Atlama ve Sırıkla Atlamada beraberliğin bozulmasında, Yarışma 

Kuralları 18.7, 8.4.2, 17.2 ya da Teknik Kural 25.20 gereğince bir yarışın kısmen veya tamamen geçersiz kabul edilmesinde, 

Teknik Kural 54.7.3’nin uygulandığı ve sporcunun diskalifiye edilmediği Yürüyüş Yarışlarında ya da Çoklu Yarışmayı 

tamamlamış olsun olmasın Çoklu Yarışmaların bireysel branşlarında elde edilen dereceler istatistik, rekorlar, sıralamalar ve 

katılım barajları açısından geçerli kabul edilecektir.

11.3 Kurallara uymayan uzunlukta ve özelliklerdeki tam ya da yarı kapalı salonlarda kaydedilen performanslar açık

saha dereceleri olarak tanınacak ve geçerli olacaktır. Açık sahada elde edilen dereceler, aşağıda belirtilen koşullara

uygun bir şekilde, tüm amaçlar için geçerli sayılacaktır. 

11.3.1 Yarışma Kuralları 2’den 3’e kadar belirtildiği gibi idari kurumun onay vermesi,

11.3.2 Resmi hakemlerin görevlendirilmiş ve yarışmayı yönetmiş olması;

11.3.3 Atma aletleri ve diğer yarış malzemeleri kullanıldığında, bunların kurallara uygun olmaları;

11.3.4 Oval bir pist kullanıldığında, uzunluğunun 201,2 m'den(220 yardadan) fazla ancak en fazla 400m uzunluğunda

olması;

11.3.5 Yarışın Teknik Kural 10 uyarınca yapılan bir kontrol sonucu onaylanan bir yarışma alanı ya da geçici bir

tesiste yapılması.

Not: Yarışma alanının ya da tesisinin uygunluğunu rapor etmek amacıyla kullanılması istenen güncel standart form World

Athletics internet sitesinden indirilebilir ya da World Athletics ofisinden temin edilebilir.

Performansların, standartlara uygun bir salonda ilgili tüm kurallar dahilinde hiçbir haksız avantaj olmaksızın

kaydedilmiş olması açık sahada kaydedilmiş derecelerle aynı listede yer almasına ve istatiksel bir amaç için

kullanılmasına engel değildir (örn. salondaki 400m pistlerde ve düzlüklerde koşulan dereceler). 200 metreden daha

kısa salon pistlerinde yapılan derecelerin 200 metrelik salon pistinde yapılmış gibi kabul edilmesini ilişkin

uygulamada bir değişiklik olmamıştır.

TR11.4 86

11.3 Bu kurallar çerçevesinde eleme turlarında, Yüksek Atlama ve Sırıkla Atlamada beraberliğin bozulmasında, Yarışma 

Kuralları 18.7, 8.4.2, 17.2 ya da Teknik Kural 25.20 gereğince bir yarışın kısmen veya tamamen geçersiz kabul edilmesinde, 

Teknik Kural 54.7.3’nin uygulandığı ve sporcunun diskalifiye edilmediği Yürüyüş Yarışlarında ya da Çoklu Yarışmayı 

tamamlamış olsun olmasın Çoklu Yarışmaların bireysel branşlarında elde edilen dereceler istatistik, rekorlar, sıralamalar ve 

katılım barajları açısından geçerli kabul edilecektir.

11.4 Bu kurallar çerçevesinde eleme turlarında, Yüksek Atlama ve Sırıkla Atlamada beraberliğin bozulmasında, 

Yarışma Kuralları 18.7, 8.4.2, 17.2 ya da Teknik Kural 25.20 gereğince bir yarışın kısmen veya tamamen geçersiz 

kabul edilmesinde, Teknik Kural 54.7.3’nin uygulandığı ve sporcunun diskalifiye edilmediği Yürüyüş Yarışlarında ya 

da Çoklu Yarışmayı tamamlamış olsun olmasın Çoklu Yarışmaların bireysel branşlarında elde edilen dereceler 

istatistik, rekorlar, sıralamalar ve katılım barajları açısından geçerli kabul edilecektir.

TR14

TR14.6 89
14.6  Pistin iç kulvarlara doğru olan yanal eğimi, World Athletics’in istisna yapılmasını onaylayacağı özel bir durum olmadıkça 

1:100’ü (%1) aşmayacaktır. Koşu yönündeki toplam eğim ise aşağı yönde 1:1000’i (%01) aşmayacaktır.

14.6 Pistin iç kulvarlara doğru olan yanal eğimi, World Athletics’in istisna yapılmasını onaylayacağı özel bir durum olmadıkça 

1:100’ü (%1) aşmayacaktır. Koşu yönündeki toplam eğim ise herhangi bir başlangıç ve bitiş çizgisi arasında, aşağı yönde 

1:1000’i (%01) aşmayacaktır.

TR16

TR16.10 97
16.10 Çıkışın adil olmadığı görüşünde olan Çıkış Hakemi veya herhangi bir Geri Çağırma Hakemi, tabancayı ateşleyerek 

sporcuları geri çağıracaktır

16.10 Çıkışın adil olmadığı görüşünde olan Çıkış Hakemi veya herhangi bir Geri Çağırma Hakemi, tabancayı ateşleyerek 

veya uygun olan sesli bir sinyal ile sporcuları geri çağıracaktır.

TR17

17.2  Eğer bir sporcu, yarışma sırasında ilerlemesini engelleyecek şekilde itilir veya engellenirse; 17.2  Eğer bir sporcu, yarışma sırasında ilerlemesini engelleyecek şekilde itilir veya engellenirse;

17.2.1  İtme veya engellemenin kasıtsız olduğu veya başka bir sporcu tarafından sebep olunmadığı değerlendirilirse, 

Başhakem sporcunun veya takımının ciddi olarak etkilendiğini düşünüyorsa, Yarışma Kuralı 18.7 veya Teknik Kural 8.4’e 

göre (bir, birkaç ya da tüm sporcuların katılımı ile) yarışın tekrar edilmesini ya da etkilenen sporcunun (takımın) bir sonraki 

turda yarıştırılması talimatını verebilir.

17.2.1  İtme veya engellemenin kasıtsız olduğu veya başka bir sporcu tarafından sebep olunmadığı değerlendirilirse, 

Başhakem sporcunun veya takımının ciddi olarak etkilendiğini düşünüyorsa, Yarışma Kuralı 18.7 veya Teknik Kural 8.4’e 

göre (bir, birkaç ya da tüm sporcuların katılımı ile) yarışın tekrar edilmesini ya da etkilenen sporcunun (takımın) bir sonraki 

turda yarıştırılması talimatını verebilir.

17.2.2  Eğer bir sporcu Başhakem tarafından itme veya engellemeden dolayı sorumlu bulunursa, o sporcu (veya takımı) o 

yarışmadan diskalifiye edilecektir. Başhakem, eğer bir sporcunun ciddi şekilde etkilendiği görüşündeyse kural ihlali yapan 

sporcuyu (ya da takımı) hariç tutarak Yarışma Kuralı 18.7 veya Teknik Kural 8.4’e göre (bir, birkaç ya da tüm sporcuların 

katılımı ile) yarışın tekrar edilmesini ya da etkilenen sporcunun (takımın) bir sonraki turda (diskalifiye edilen takım ya da 

sporcu hariç) yarıştırılması talimatını verebilir.

17.2.2  Eğer bir sporcu Başhakem tarafından itme veya engellemeden dolayı sorumlu bulunursa, o sporcu (veya takımı) o 

yarışmadan diskalifiye edilecektir. Başhakem, eğer bir sporcunun ciddi şekilde etkilendiği görüşündeyse kural ihlali yapan 

sporcuyu (ya da takımı) hariç tutarak Yarışma Kuralı 18.7 veya Teknik Kural 8.4’e göre (bir, birkaç ya da tüm sporcuların 

katılımı ile) yarışın tekrar edilmesini ya da etkilenen sporcunun (takımın) bir sonraki turda (diskalifiye edilen takım ya da 

sporcu hariç) yarıştırılması talimatını verebilir.

Not: Yeterince ciddi sayılan durumlarda, Yarışma Kuralı 18.5 ve Teknik Kural 7.2 de uygulanabilir. Not: Yeterince ciddi sayılan durumlarda, Yarışma Kuralı 18.5 ve Teknik Kural 7.2 de uygulanabilir.

Teknik Kurallar 17.2.1 ve 17.2.2 kapsamındaki her iki durumda da ilgili sporcu (veya takım) normal olarak yarışmayı gerçek

gücü ile tamamlamış olmalıdır.

Teknik Kurallar 17.2.1 ve 17.2.2 kapsamındaki her iki durumda da ilgili sporcu (veya takım) normal olarak yarışmayı gerçek

gücü ile tamamlamış olmalıdır.

İtme, başka bir sporcu veya sporcularla fiziksel temas sonucu onlara ya da dolayısıyla başka bir sporcu veya

sporculara haksız bir avantaj sağlayan ya da yaralanmalarına neden olan fiziksel temas olarak anlaşılmalıdır.

TR17.4 99
17.4 Sporcu ya da bayrak takımı, maddi bir avantaj sağlamadıkça ya da başka bir sporcunun ilerlemesini engellemedikçe, 

aşağıdaki durumlarda diskalifiye edilmez;

TR17.4.1 99
17.4.1 Başka biri  tarafından itilmek veya zorlanmak suretiyle kulvarının dışında koşar veya kulvarını sınırlayan çizginin ya da

bordürün üzerine veya iç tarafına basar ya da orada koşarsa,

17.4.1 Başka biri ya da bir cisim  tarafından itilmek veya zorlanmak suretiyle kulvarının dışında koşar veya kulvarını

sınırlayan çizginin ya da bordürün üzerine veya iç tarafına basar ya da orada koşarsa,

Kurala Yeni Ekleme

PİST ÖLÇÜMLERİ

ÇIKIŞ
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TR17.4.2 99
17.4.2 Düzlükte kendi kulvarının dışına basar veya orada koşarsa, pistin su engeli bağlantısının düz kısmına veya virajda

kendi kulvarının dış çizgisinin üzerine ya da dışına basar veya orada koşarsa,

T417.4.3 Kurala Yeni Ekleme
17.4.3 Kulvarlı koşulan tüm yarışlarda, virajda (Teknik Kuralların Kural 17.3.2'sinde tanımlandığı gibi) solundaki

kulvar çizgisine veya bordüre ya da kulvarı sınırlandıran çizgiye bir kere temas ederse;

Kurala Yeni Ekleme

17.4.4  Kulvarsız koşulan tüm yarışlarda (veya yarışın kulvarsız koşulan herhangi bir bölümünde), virajda (Teknik

Kural 17.3.2'de tanımlandığı gibi) kulvarı sınırlandıran bordürün üstüne veya kulvarı sınırlandıran çizginin üzerine

bir kez basarsa ve bundan maddi bir avantaj elde etmez ve başka bir sporcuyu ilerlemesini engelleyecek şekilde

itmez ya da engellemezse (Bkz. Teknik Kural 17.2). Maddi bir avantaj elde edilmiş ise, sporcu (ya da takım) diskalifiye

edilecektir.

Kurala Yeni Ekleme

Seçme serili yarışlarda, Teknik Kurallar 17.4.3 ve 17.4.4' de tanımlanan kural ihlali, o yarışmanın tüm seçme

turlarında ve finalinde  aynı sporcu tarafından sadece bir defa yapılabilir. İkinci kural ihlali, ister aynı seçme turunda

isterse aynı yarışın sonraki başka bir turunda yapılmış olsun, o sporcunun diskalifiye edilmesiyle sonuçlanacaktır.

Kurala Yeni Ekleme

Bayrak Yarışlarında, aynı veya farklı sporcular tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine bakılmaksızın, ikinci

kez çizgiye temas edilmesi (Teknik Kuralların 17.4.3 ve 17.4.4'ünde tanımlandığı gibi), ister aynı seçme turunda veya

finalde isterse aynı yarışmanın sonraki başka bir turunda yapılmış olsun, takımın diskalifiye edilmesiyle

sonuçlanacaktır.

Rekorların onaylanmasına ilişkin Yarışma Kuralları Kural 31.14.4’e bakınız.

99 TR17.4.2 Altındaki Not 17.4.4 altına getirildi.
Not: Maddi avantaj, yarış anında önü kapanmış bir sporcunun, bundan kurtulmak için pistin iç kenarına basması veya pistin

iç tarafında koşması dahil, herhangi bir şekilde yarıştaki sıralamasını geliştirmesini de kapsar.

99 TR17.4.2 altında yer alan yeşil açıklamalar kısmı TR17.4.4 altına eklendi.

Bu Not özellikle, önünün kapalı olduğu bir pozisyondan çıkmak için (kasıtlı olarak veya başka bir sporcu tarafından itildikten

ya da zorlandıktan sonra) pistin iç tarafında koşarak yarışmadaki konumunu iyileştirmeyi amaçlayan sporcuların bu

uygulamasını yasaklıyor. Normalde düzlükte birinci kulvarın iç tarafında koşmak (aynı şeyi virajda yapmanın aksine) zorunlu

olarak diskalifiyeye yol açmazken, sporcunun iç tarafa geçmesinin ana sebebi itilmiş veya zorlanmış olsa dahi, sporcu bu

durumdan bir avantaj sağladıysa, Başhakem kendi takdirine bağlı olarak o sporcuyu diskalifiye etme yetkisine sahiptir. Böyle

durumlarda sporcu herhangi bir avantaj sağlamadan veya sağlamaya çalışmadan hızlı bir şekilde piste dönmelidir.

Yeşil açıklamalar bölümünün altına yeni ekleme

Teknik Kurallar 17.3 ve 17.4, kulvarlı başlayan ve kulvarsız koşulmaya devam eden yarışların ilgili bölümleri için ayrı

ayrı uygulanır. Sporcunun ayakkabısının / ayağının bir kısmının soldaki çizginin de ötesine geçtiği hallerde Kural

17.4.3'teki istisnanın geçerli olup olmadığı belirlenirken, sporcunun ayakkabısının / ayağının ana hattının en azından

bir kısmının soldaki kulvar çizgisine değmesi, yani bu istisnanın uygulanabilmesi için çizgiyle bir miktar temasının

(ayakkabının veya ayağın ana hattının ilgili kısmı) olması şartı vardır. Durum böyle değilse, istisna geçerli değildir.

Yeşil açıklamalar bölümünün altına yeni ekleme Tüm kulvar ihlalleri yarışma veri sistemlerinde izlenmeli ve çıkış listelerinde ve yarışma sonuçlarında gösterilmelidir.

TR22

22.6.2 El, vücut veya savurma bacağının üst tarafıyla herhangi bir engeli devirir veya yerinden oynatırsa; ya da, 22.6.2 El, vücut veya savurma bacağının ön tarafıyla herhangi bir engeli devirir veya yerinden oynatırsa; ya da, 

“Savurma bacağının üst tarafı” ifadesi sadece dizden yukarısı değil, savurma bacağının ön tarafının herhangi bir

parçası olarak anlaşılmalıdır.

“Savurma bacağının ön tarafı ifadesi”, bacağın üst kısmından ayağın sonuna kadar olan uzvun tamamını 

kapsamaktadır.

TR23

TR23.2 121
23.2 3000m yarışında 28 kuru engel ve 7 su engeli bulunacaktır. Çıkıştan ilk turun başlangıcına kadar olan mesafede engel 

bulunmayacaktır. Dolayısıyla engeller, sporcular ilk tura girinceye kadar kaldırılmış olacaktır.

23.2 3000m yarışında 28 kuru engel ve 7 su engeli bulunacaktır. Çıkıştan     ilk turun başlangıcına kadar olan mesafede 

engel bulunmayacaktır. Dolayısıyla engeller, sporcular ilk tura girinceye kadar yerlerine yerleştirilmemiş olacaktır

TR25

TR25.6 130 TR25.6 numaralı kuralın altına eklenen yeşil bölüm.

Sekizden fazla sporcunun yarıştığı Yatay Atlamalar ve Atmalar yarışlarında sadece ilk üç haklarda en iyi dereceyi

kaydeden sekiz sporcuya üç hak daha verilir. Bu, bir sporcunun ilk üç denemesinden en az birinde kurallara uygun

bir atlayış veya atıştan sonra ölçülmüş bir derecesinin olmasını gerektirir. İlk üç haklardan sonra geçerli derece

kaydeden sekizden daha az sporcu olduğu durumlarda son üç haklara sadece bu sporcuların devam etmesine izin

verilir.

TR17.4.4

TR22.6.2 119 - 120

ENGELLİ YARIŞLAR

SU ENGELLİ YARIŞLAR

ALAN YARIŞMALARI - GENEL KOŞULLAR



Yüksek ve Sırıkla Atlama elemelerinde gruplar belirlenirken Teknik Kural 25.10 ve 25.16’nın gözetilmesi önem arz

etmektedir. Teknik Delege ve ITO/Başhakem, Yüksek ve Sırıkla Atlama eleme yarışlarında, sporcuların Teknik Kural

26.2 kapsamında elenmedikleri sürece, finale kalma derecesine ulaşana kadar yarışmaya devam ettiklerinden (eğer

Teknik Kural 25.12’de açıklanan şekilde finaldeki sporcu sayısına ulaşılmadıysa) emin olmalıdır.

Yüksek ve Sırıkla Atlama elemelerinde gruplar belirlenirken Teknik Kural 25.10 ve 25.16’nın gözetilmesi önem arz

etmektedir. Teknik Delege ve ITO/Başhakem, Yüksek ve Sırıkla Atlama eleme yarışlarında, sporcuların Teknik Kural

26.2 kapsamında elenmedikleri sürece, finale kalma derecesine ulaşana kadar atlayış yapmaya devam ettiklerinden

veya pas geçtiklerini belirttiklerinden (eğer Teknik Kural 25.12’de açıklanan şekilde finaldeki sporcu sayısına

ulaşılmadıysa) emin olmalıdır.

Diğer yandan, iki grupta yarışan sporcular arasında genel sıralamada beraberlik olması halinde, Teknik Kural 26.8

uygulanmalıdır. Eleme yarışına devam eden diğer sporcuların durumlarına bakılmaksızın, finale kaldığı kesinleşen

sporcuların gereksiz yere yarışa devam etmemeleri için Teknik Kural 25.14’ün uygulanması da yakından takip

edilmelidir.

Diğer yandan, iki grupta yarışan sporcular arasında genel sıralamada beraberlik olması halinde, Teknik Kural 26.8

uygulanmalıdır. Eleme yarışına devam eden diğer sporcuların durumlarına bakılmaksızın, finale kaldığı kesinleşen

sporcuların gereksiz yere yarışa devam etmemeleri için Teknik Kural 25.14’ün uygulanması da yakından takip

edilmelidir.

TR28

28.12 Uluslararası Yarışma Tanımının 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ve 1.6 paragraflarına göre yapılan yarışmalarda minder ölçüleri, 6m 

uzunluk (sıfır çizgisinin arkasında ve ön parçalar dışında) x 6m genişlik x 0.8m yükseklikten daha az olmamalıdır. Ön 

parçalar en az 2m uzunluğunda olmalıdır.

28.12 Uluslararası Yarışma Tanımının 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ve 1.6 paragraflarına göre yapılan yarışmalarda minder ölçüleri, 6m

uzunluk (sıfır çizgisinin arkasında ve ön parçalar dışında) x 6m genişlik x 0.8m yükseklikten daha az olmamalıdır. Ön

parçalar en az 2m uzunluğunda olmalıdır.

Minderin kazana yakın kenarları, kazandan 10cm-15cm mesafede olacak ve kazandan itibaren yaklaşık 45°lik açıdaki eğime

sahip olacaktır (Şekil(c) TR28’e bakınız).

Minderin kazana yakın kenarları, kazandan 10cm-15cm mesafede olacak ve kazandan itibaren 48°’yi aşmayacak şekilde

en az 45°’lik açıdaki eğime sahip olacaktır (Şekil(c) TR28’e bakınız).

TR32

TR32.6 161

32.6 Çemberin kenarı demir, çelik ya da uygun başka bir malzemeden imal edilecek ve üst tarafı dıştaki zemin ile aynı 

hizada  olacaktır.  En  az 6mm kalınlığında ve beyaz olmalıdır. Çemberi çevreleyen zemin beton, sentetik, asfalt, tahta ya da 

uygun başka bir malzemeden inşa edilecektir.

Çemberin kenarı demir, çelik ya da uygun başka bir malzemeden imal edilecek ve üst tarafı dıştaki zemin ile aynı hizada

olacaktır. Çemberinin kenarın içi ve üstü en az 6mm kalınlığında beyaz olmalıdır.

TR32.13 165

Bir sporcunun çembere hangi yönden ve nasıl girdiği hususunda herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Ancak

sporcunun çember içine girdikten sonra atışına başlamadan önce sabit bir pozisyonda bulunması zorunludur. Bir sporcunun çembere hangi yönden ve nasıl girdiği hususunda herhangi bir sınırlama olmadığı gibi gülle atmada 

çembere girerken sporcunun çarpma tahtasına temas etmesi konusunda da herhangi bir kısıtlama yoktur. Ancak 

sporcunun çember içine girdikten sonra atışına başlamadan önce sabit bir pozisyonda bulunması zorunludur.                                                                                                            

Sabit bir pozisyon, bir sporcunun atışını yapmak için çembere girdiği ve atışına başlamadan önce, her iki ayağının 

da çember içinde olduğu ve çemberin üst kısmı veya çember dışındaki zemine temas etmediği sabit duruştur. Bu 

duruş, hakemlerin görebileceği şekilde yeterince uzun süreli olmalıdır. Sporcunun kolları veya ellerinin ya da 

vücudunun herhangi başka bir kısmının sabit kalmasına ilişkin bir zorunluluk bulunmamaktadır.

Not: Başka bir kuralın ihlal edilmemesi kaydıyla atma aleti elden çıktıktan sonra, disk ya da çekicin herhangi bir kısmı

kafesin yakın tarafına (sağ elle atış yapan sporcu için kafesin sağ tarafına) çarpar ve düşme alanına düşerse, bu durum hata

olarak değerlendirilmeyecektir.

Not(i) Atma aleti elden çıktıktan sonra, diskin veya çekicin baş kısmının kafesin uzak tarafına (sporcu atış alanına

bakarken sağ elle atış yapan sporcu için kafesin sol tarafına, sol elle atış yapan sporcu için kafesin sağ tarafına)

çarpması hata olarak kabul edilecektir.

Not(ii) Teknik Kural 32.10 da dahil olmak üzere başka bir kuralın ihlal edilmemesi kaydıyla atma aleti elden çıktıktan

sonra, disk ya da çekicin herhangi bir kısmı kafesin yakın tarafına ( sporcu atış alanına bakarken sağ elle atış yapan

sporcu için kafesin sağ tarafına, sol elle atış yapan sporcu için kafesin sol tarafına) çarpar ve düşme alanına kafes sınırları

içinde  düşerse, bu durum hata olarak değerlendirilmeyecektir.

Kafesin sınırları, kapılar gerekli pozisyondayken, kafesin/kapıların düşme sektörüne en yakın uçları arasında çizilen

hayali bir düz çizgi ile tamamlanan, kafes ve kapılar tarafından oluşturulan sınır olarak tanımlanacaktır.

TR34

TR34.1 171

.....   Diskin her iki yüzü aynı ve yüzeyi çentiksiz, çıkıntısız ve keskin kenarsız olacaktır. Yan taraflar kenar eğiminin 

başlangıcından merkezindeki 25mm-28.5mm yarıçaplı daireye kadar düz bir hat olarak kalınlaşacaktır. Diskin şekli, 

aşağıdaki gibi tasarlanacaktır.

.....  Diskin her iki yüzü aynı ve yüzeyi çentiksiz, çıkıntısız ve keskin kenarsız olacaktır. Yan taraflar, diskin merkezinden 

diskin eğiminin başlangıcına kadar 25mm ila 28mm’lik yarıçaplı daire üzerindeki herhangi bir noktadan düz bir 

çizgide incelecektir. Diskin şekli, aşağıdaki gibi tasarlanacaktır.

TR41

TR41.3 195

41.3  Tüm pistler, koşu yolları ya da sıçrama zemini alanları sentetik malzeme ile kaplanacak, zemin ayakkabılardaki 6mm 

uzunluğundaki çivileri kabul edecek özellikte olacaktır. Salon yönetimi tarafından alternatif kalınlıklar verilebilir, bu durumda 

izin verilen çivi uzunluğu yönetim tarafından sporculara önceden bildirilmelidir. (Bkz. Teknik Kural 5.4).

Tüm pistler, koşu yolları ya da sıçrama zemini alanları sentetik malzeme ile kaplanacak, zemin ayakkabılardaki 6mm 

uzunluğundaki çivileri kabul edecek özellikte olacaktır. Eğer stadyum yöneticisi ya da pist üreticisi daha kısa çivilerin 

kullanılmasını zorunlu kılarsa ya da belirli biçimlerdeki çivilerin kullanımını yasaklarsa, o talimata uyulmalı ve 

sporculara bu konuda bilgi verilmelidir. (Bkz. Teknik Kural 5.4).

TR43

43.1 Tam uzunluk tercihen 200m olmalıdır. Paralel iki düzlükten ve eğimli olabilecek eşit yarıçaplı iki virajdan oluşacaktır.
Tam uzunluk tercihen 200m olmalıdır. Paralel iki düzlükten ve eğimli olabilecek eşit yarıçaplı iki virajdan oluşacaktır.

Pistin iç kenarının yaklaşık 5cm yüksekliğinde ve genişliğinde bordür ya da uygun bir malzeme ile ya da 5cm genişliğindeki

beyaz çizgi ile sınırlandırılması önerilir.

Pistin iç kenarının yaklaşık 5cm yüksekliğinde ve genişliğinde bordür ya da uygun bir malzeme ile ya da 5cm genişliğindeki

beyaz çizgi ile sınırlandırılması önerilir.

TR28.12 150

DİSK ATMA

SALON
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Bu bordürün ya da çizginin dış kenarı birinci kulvarın içerisini oluşturacaktır. Çizgi ya da bordürün iç kenarı pistin uzunluğu

boyunca maksimum 1:1000 eğimle paralel olarak devam edecektir. İki düzlük üzerindeki bordür çıkarılabilir ve 5cm

genişliğindeki bir beyaz çizgi ile değiştirilebilir.

Bu bordürün ya da çizginin dış kenarı birinci kulvarın içerisini oluşturacaktır. Çizgi ya da bordürün iç kenarı pistin uzunluğu 

boyunca paralel olarak devam edecektir. Bununla birlikte, bu bordür veya çizgi virajın eğimi boyunca yatay 

ilerlemelidir. İki düzlük üzerindeki bordür çıkarılabilir ve 5cm genişliğindeki bir beyaz çizgi ile değiştirilebilir

Not: Tüm ölçümler Teknik Kural 14.2’de belirtildiği şekilde yapılacaktır. Not: Tüm ölçümler Teknik Kural 14.2’de belirtildiği şekilde yapılacaktır.
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54.1  Standart mesafeler; Salonda 3000m, 5000m, Dışarda 5000m, 10km, 10.000m, 20 Km, 20.000m, 50km, 50.000m. 54.1 Standart mesafeler; Salonda 3000m, 5000m, Dışarda 5000m, 10km, 10.000m, 20 Km, 20.000m,35km, 35,000m, 50km, 

50.000m.

54.7.3 Yarışmaya ilişkin teknik talimatlarda öngörülmüşse, yarış için bir Ceza Alanı oluşturulacaktır. İlgili idari kurum veya 

Organizatörler tarafından kararlaştırılması halinde tüm yarışlarda bu sistem uygulanabilir. Bu sistemin kullanıldığı yarışlarda 

sporcunun, üç kırmızı kart aldıktan sonra Lider Hakem veya onun görevlendirdiği bir başkası tarafından Ceza Alanına 

yönlendirilmesi ve belirlenmiş süre boyunca orada kalması gerekecektir.

54.7.3 Yarışmaya ilişkin teknik talimatlarda öngörülmüşse, yarış için bir Ceza Alanı oluşturulacaktır. İlgili idari kurum veya 

Organizatörler tarafından kararlaştırılması halinde tüm yarışlarda bu sistem uygulanabilir. Bu sistemin kullanıldığı yarışlarda 

sporcunun, üç kırmızı kart aldıktan sonra Lider Hakem veya onun görevlendirdiği bir başkası tarafından Ceza Alanına 

yönlendirilmesi ve belirlenmiş süre boyunca orada kalması gerekecektir.

Ceza Alanı için belirlenmiş süreler aşağıdaki gibidir: Ceza Alanı için belirlenmiş süreler aşağıdaki gibidir: 

5000m/5 km’ye kadar ve 5 km dahil: 0,5 dakika                                                                                                                          

10.000m/10 km’ye kadar ve 10km dahil: 1 dakika                                                                                                                   

20.000m/20 km’ye kadar ve 20km dahil: 2 dakika                                                                                                                    

30.000m/30 km’ye kadar ve 30km dahil: 3 dakika                                                                                                                        

40.000m/40 km’ye kadar ve 40km dahil: 4 dakika                                                                                                                   

50.000m/50 km’ye kadar ve 50km dahil: 5 dakika

5000m/5 km’ye kadar ve 5 km dahil: 0,5 dakika,                                                                                                                 

10.000m/10 km’ye kadar ve 10km dahil: 1 dakika,                                                                                                                  

20.000m/20 km’ye kadar ve 20km dahil: 2 dakika,                                                                                                               

30.000m/30 km’ye kadar ve 30km dahil: 3 dakika,                                                                                                     

35.000m/35km'ye kadar ve 35km dahil: 3,5 dakika                                                                                                            

40.000m/40 km’ye kadar ve 40km dahil: 4 dakika                                                                                                                   

50.000m/50 km’ye kadar ve 50km dahil: 5 dakika

Bir sporcu, kendisine bildirilmesine karşın Ceza Alanına girmez ya da orada beklemesi gereken süre kadar beklemezse,

Başhakem tarafından diskalifiye edilecektir.

Bir sporcu, kendisine bildirilmesine karşın Ceza Alanına girmez ya da orada beklemesi gereken süre kadar beklemezse,

Başhakem tarafından diskalifiye edilecektir.
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.......   Bu tür sistemin kullanılmadığı diğer tüm yarışmalarda Lider Hakem, Teknik Kurallar 54.4.1, 54.7.1 ya da 54.7.3’e 

dayalı olarak diskalifiye olan tüm sporcuların göğüs numaralarını, diskalifiyenin kendilerine bildirildiği saati ve hatalarını yarış 

bitiminin hemen sonrasında Başhakeme rapor etmelidir. Aynı işlem kırmızı kart alan tüm sporcular için de yapılacaktır.

......  Bu tür sistemin kullanılmadığı diğer tüm yarışmalarda Lider Hakem, Teknik Kurallar 54.4.1, 54.7.1 ya da 54.7.5’e dayalı 

olarak diskalifiye olan tüm sporcuların göğüs numaralarını, diskalifiyenin kendilerine bildirildiği saati ve hatalarını yarış 

bitiminin hemen sonrasında Başhakeme rapor etmelidir.

NOT : Yukarıdaki açıklamalarda siyah renkli yazılı olanlar kuralın eski halini, kırmızı renkli yazılanlar kurala eklemeleri ve değişiklikleri bolt yeşil olanlar ise yeni eklenen açıklamaları içermektedir.
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