
  

MÄÄRUS 115 

Rahvusvahelised tehnilised esindajad (ITO-d) ja rahvusvahelised 

murdmaajooksu, maanteejooksu, mäkkejooksu ning 

maastikujooksu esindajad (ICRO-d) 

  
1. Tehnilised delegaadid määravad ühe rahvusvahelise tehnilise esindaja 

vanemaks rahvusvaheliseks tehniliseks esindajaks, juhul kui seda pole tehtud 

juba varem. Vanem rahvusvaheline tehniline esindaja määrab koostöös 

tehniliste delegaatidega võimaluse korral iga võistluskavas oleva ala 

läbiviimiseks vähemalt ühe rahvusvahelise tehnilise esindaja. Rahvusvahelise 

tehniline esindaja on selle ala peakohtunikuks, millele ta on määratud.  



MÄÄRUS 125 

 Alade peakohtunikud (Referees) 

Märkus: Käesoleva määruse ja vastavate juhendite, kaasa arvatud 

reklaamimäärus, puhul loetakse autasustamistseremoonia lõppenuks, kui kõik 

otseselt seotud tegevused (pildistamised, auringid, publikuga suhtlemine jne) on 

lõppenud. 
 

 

MÄÄRUS 127 

Jooksu- ja käimisalade distantsikohtunikud (Umpires) 

Märkus (i): Kui distantsikohtunik märkab, et jooksja on sattunud valele rajale 

või teatevahetus toimub väljaspool vahetusala, peab ta määruste rikkumise koha 

rajal sobiva vahendiga viivitamatult tähistama või tegema vastava märke paberil 

või elektrooniliselt. 

 

 



MÄÄRUS 132 

Peasekretär (Competition Secretary) 

 

2. Aladel, kus võistlejad võistlevad erinevate võistlusvahenditega (nt heitevahendi 

raskused või tõkete kõrgused), peavad vahendite erinevused olema võistlusprotokollis 

selgelt esile toodud või iga kategooria eraldi protokollitud. 

3. Kui võistlusjuhend (v.a. Määruses 1.1(a) toodud võistlused) lubab samaaegselt osaleda 

võistlejatel 

(a) kes kasutavad teise inimese abi, nt juhtjooksjat, või 

(b) kasutavad mehhaanilist abivahendit mis ei ole lubatud määruses 144.4(d); 

esitatakse nende tulemused eraldi üldisest paremusjärjestusest ja võimaluse korral 

märgitakse nende puude aste. 

 

 



4. Järgnevaid standardseid lühendeid ja sümboleid peaks kasutama stardinimekirjade 

ettevalmistamisel ja koondprotokolli koostamisel. 

Ei startinud – DNS 

Katkestas – DNF 

Ei saavutanud määrustepärast tulemust – NM 

Diskvalifitseeritud – DQ 

Õnnestunud katse kõrgus- ja teivashüppes – „O“ 

Ebaõnnestunud katse väljakualadel –„X“ 

Vahelejäetud katse väljakualadel – „-„ 

Jättis võistluse pooleli – r 

Kvalifitseerus kohaga jooksualadel - Q 

Kvalifitseerus ajaga jooksualadel – q 

Kvalifitseerus normiga väljakualadel – Q 

Kvalifitseerus ilma normi täitmata väljakualadel – q 

Ala peakohtuniku otsusega järgmisesse vooru lubatud – qR 

Apellatsioonižürii otsusega järgmisesse vooru lubatud – qJ 

Kõver põlv (käimine) - „>“ 

Pideva kontakti puudumine maapinnaga(käimine) – „~“ 

Kollane kaart – YC 

Teine kollane kaart – YRC 

Punane kaart – RC 



MÄÄRUS 142 

Võistlusteks registreerimine (ülesandmine) 

 

 Osalemine üheaegselt mitmel alal 

Märkus: võistlustel, kus peetakse rohkem kui kolm katsevooru, ei luba 

ala peakohtunik muuta katsejärjekorda viimases katsevoorus, kuid võib 

seda lubada eelnevates voorudes 
 

MÄÄRUS 143 

Võistlusriietus ja -jalatsid, võistlejanumbrid 

11. Kui sportlane ei järgi käesolevat määrust ja: 

 (a) keeldub ala peakohtuniku asjakohaste korralduste täitmisest või 

 (b) osaleb võistlusel 

ta diskvalifitseeritakse 



MÄÄRUS 144 

Võistlejate abistamine 

(d) Igasuguste mehaaniliste abivahendite kasutamine, välja arvatud juhul kui 

sportlane suudab tõestada, et tõenäoliselt ei saavuta ta sportlikku eelist sellist 

abivahendit mittekasutava sportlase üle. 

(e) Võistluste ametiisikute ja kohtunikepoolne nõuandmine ja juhendamine kui seda 

ei nõua tema ülesanded antud hetkel .(nt. suunavad nõuanded, äratõukekoha näitamine 

hüppealadel (välja arvatud üleastumised kaugus- ja kolmikhüppes), ajaliste vahede või 

vahemaa näitamine jooksualadel jne.) 

 

MÄÄRUS 147 

Segavõistlused 

Märkus: (i) Väljakualadel tuleb segavõistluste puhul pidada naistele ja meestele 

eraldi protokolle ja  paremusjärjestust. Jookusaladel tuleb tulemustes välja tuua iga 

võistleja sugu. 

(ii) Segavõistlused jooksualadel on lubatud ainult juhul, kui ühest või mõlemast soost 

võistlejaid on nii vähe, et eraldi jooksude pidamine ei ole õigustatud. 

(iii) Segavõistluste läbiviimine nii, et ühest soost võistlejad saaks abistada või 

vedada teisest soost võistlejaid, ei ole lubatud. 

 



MÄÄRUS 168 

Tõkkejooksud 

 

6 Kõik tõkkedistantsid joostakse algusest lõpuni eraldi radadel. Välja arvatud Mää-

ruses 163.4 toodud juhtumid peab võistleja kuni distantsi lõpuni püsima omal rajal ja 

ületama oma rajal olevaid tõkkeid. Võistleja diskvalifitseeritakse, kui ta otseselt või 

kaudselt ajab ümber või märgatavalt liigutab teisel rajal olevat tõket. 

 

MÄÄRUS 170 

Teatejooksud 

9.  Võistkonnakaaslase abistamine hoo andmisega või mingil muul moel põhjus tab 

võistkonna diskvalifitseerimise. Kui võistleja jooksu ajal võtab ära või korjab üles 

teise võistkonna teatepulga, siis tema võistkond diskvalifitseeritakse. Teist 

võistkonda ei karistata juhul, kui nad sellest eelist ei saanud 



MÄÄRUS 180 

Üldpõhimõtted 

Sammumärgid 

Märkus: Sammumärk peab olema ühes tükis. 

(c) Teivashüppes peaksid korraldajad hoovõturaja äärde paigutama sobivad ja 

ohutud sammumärgid 0,5m vahedega 2,5m-5m kaugusele nulljoonest ja 1m 

vahedega 5m-18m kaugusele. 
 

Häirimine 

17. Kui võistlejat segatakse või häiritakse katse sooritamise ajal või ei ole tema 

tulemust võimalik korrektselt mõõta, on ala peakohtunikul õigus anda talle uus 

katse. Katsejärjekorra muutmine ei ole lubatud. Uueks katseks antakse olenevalt 

asjaoludest mõistlik aeg. Juhul kui võistlusega on jätkatud enne uue katse andmist, 

tuleks uus katse sooritada enne järgmisi võistluskatseid.  
 

 



MÄÄRUS 182 

Kõrgushüpe 

Hoovõtuala ja äratõukepaik 

3. Hoojooksuraja väikseim lubatud laius on 16 m ja pikkus 15m, Määruses 1.1 (a), 

(b), (c), (e) ja (f) toodud võistlustel on hoojooksuraja minimaalne pikkus 25 m. 
 

 

Teivashüppe nulljoon matil kuni 50mm lai 

 

Odaviske äraviskejoon vähemalt 70mm lai 

 


