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4.15 Stafettlöpning
4.15.1* Följande stafettlöpningar förekommer:
Sträcka
Klass
m
----------------------------------------------------------------5 × 60
P13, F13
4 × 80
P15, F15
4 × 100
M, M22, P19, P17,
K, K22, F19, F17
4 × 200
M, K
1 000 (100 + 200 + 300 + 400)
M, P19, P17, K, F19, F17
3 × 400
M22, K22
4 × 400
M, M22, P19, K, K22, F19
3 × 600
P13, F13
3 × 800
M22, P19, P17, P15, K22, F19, F17, F15
4 × 800
M, K
3 × 1 500 K
4 × 1 500 M
---------------------------------------------------------------Anm

4.15.2
4.15.3

Tävlande får ej springa mer än en sträcka i ett lopp.
Laguppställning med löpordning skall på föreskrivet
sätt och i föreskriven tid före tävlingen (loppet) inlämnas till tävlingsledningen.
Anm

4.15.4

För veteraner förekommer 4 x 100 m, 4 x 400 m och 1000
m (100 + 200 + 300 + 400).

Ang ändring i lagsammansättning eller löpordning se
4.15.5.

Om förening deltar med mer än ett lag i tävling, skall
lag 1 vara det förväntat bästa, lag 2 det näst bästa, osv.
Anm 1 4.15.3 och 4.15.4 är förutsättningar för rättvis heatindelning (se 4.11.5) vid kvalificering.
Anm 2 Tävlande får ej delta i mer än ett lag i varje gren.

4.15.5* Sedan lag tävlat i försökslopp får ej mer än 50% av
lagmedlemmarna bytas ut till efterföljande omgång i
tävlingen.
Anm 1 I stafett med fyra lagmedlemmar får alltså högt två bytas
ut, i stafett med tre lagmedlemmar får endast en bytas ut.
Anm 2 Dock får löpordning ändras inom laget mellan omgångar.

4.15.5.1 När tävlande blivit utbytt får denne sedan ej bytas in i
lag igen i en senare omgång i tävling.
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4.15.5.2 Vid internationella mästerskap får utbyte endast ske
under förutsättning att ersättare är anmäld till tävling i
denna eller annan gren.
4.15.5.3 Om förening el motsv startar med mer än ett lag i en
gren får personutbyte ej ske mellan lag.
4.15.5.4 Varje ändring i lagsammansättning eller löpordning
inom lag mellan omgångar måste förhandsanmälas på
föreskrivet sätt till tävlingsledning (se kap E 5.5.6).
4.15.6 Växlingszoner skall finnas markerade på bana enl
1.3.7.
4.15.7 Stafettpinnar skall vara utformade enl 2.4 och
tillhandahållas av arrangören i tillräckligt antal.
4.15.8 Pinne skall bäras i hand under hela loppet. Om pinne
tappas, måste den tas upp igen av tävlande, som tappat
den.
Anm 1 Detta gäller även i samband med växling.
Anm 2 Observera 4.2.9.3.
Anm 3 Observera 3.1.1.

Växling – dvs överlämnande av stafettpinne – måste
ske helt inom markerad 20 m lång växlingszon (se
1.3.7).
4.15.9.1Hänsyn skall endast tas till pinnes position.
4.15.9

Anm

Det har således ingen betydelse var de tävlandes ben och
fötter befinner sig.

4.15.9.2I växlingsögonblick skall pinne hållas av båda löparna.
Anm

Pinne får alltså ej kastas till mottagare.

4.15.9.3Växling inleds när mottagare först vidrör pinne och är
avslutad när han/hon ensam håller i den.
4.15.9.4Växling måste vara avslutad inom zon.
Anm

Vid tävling för åldersgruppen 14 år och yngre kan dock för
tävling ansvarig instans besluta att "överväxling" – växling
ej slutförd förrän efter zon – ej skall medföra diskvalifikation. I så fall måste detta klart framgå av inbjudan
och/eller PM för tävling.

4.15.9.5Efter avslutad växling skall avlämnare hålla sin bana/
position tills det är möjligt att lämna bana utan att
hindra övriga tävlande. Om tävlande avsiktligt hindrar
annan tävlande, kan detta medföra diskvalifikation för
den felandes lag (jmfr 4.1.4).
KAP F: BANLÖPNING (2014)
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4.15.10* Utomhus och om kommande delsträcka är högst 300
m, får mottagare starta sin acceleration upp till 10 m
före växlingszon (se 1.3.7.5).
Anm

Inomhus liksom för längre sträckor utomhus måste således
mottagare starta sin acceleration inom zon. Mottagare får
därför ej gå avlämnare "till mötes" utanför zon.

4.15.11 När växling skall ske på skilda banor (se 4.2.2.3–
4.2.2.5) får mottagare göra ett – och endast ett –
siktmärke på sin (sitt lags) bana (se 4.1.10). På
allvädersbana skall märke göras av tejp med
maxmåtten 5 cm x 40 cm.
Anm 1 På stybbana skall märke göras genom att skrapa i bana.
Anm 2 Det är ej tillåtet att placera några andra märken eller
föremål på eller intill bana.

4.15.12 Vid växling på gemensam bana skall normalt – se
dock undantag under 4.15.12.2 – mottagarna placeras
av ansvarig domare (se 5.11.11) i samma ordning
(från sarg och utåt) som gällde vid start.
4.15.12.1 Om det kan ske utan att störa eller hindra annat lag,
kan mottagare dock av ansvarig domare tillåtas
placera sig längre in (närmare sarg).
Anm

Förutsättningen för att bryta angiven ordning är, att lagens
inbördes placering och avstånd inför växling medger sådan
omplacering utan nackdel för något lag.

4.15.12.2 Vid 4x400m utomhus samt 4x200m, 4x400m och
4x800m inomhus skall mottagarna placeras av
ansvarig domare (se 5.11.12) i den ordning (från sarg
och utåt) lagen hade vid ingången till sista kurva på
föregående sträcka och denna inbördes ordning skall
upprätthållas.
Anm

Däremot får mottagare flytta inåt sedan lag innanför växlat.

4.15.13 All form av hjälp – som t ex "igång-knuffande" – till
annan lagmedlem kan medföra diskvalifikation för
laget.
4.15.14 Efter avslutat lopp (målgång) skall pinne återlämnas
till funktionär eller läggas på anvisad plats.
Anm

Om tävlande kastar pinne, så att annan tävlande eller
funktionär störs eller riskerar skada, kan detta betraktas
som "olämpligt uppträdande" (se kap D 2.1.4) och medföra
diskvalifikation för tävlande och därmed även hans/hennes
lag.

KAP F: BANLÖPNING (2014)
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4.15.15 För att övervaka, att stafett genomförs på föreskrivet
sätt, skall finnas löpningskontrollanter (se 5.11.11).

5. FUNKTIONÄRER
5.1 Löpningsledare
5.1.1
Leder löpgrenarna i tävlingen och ansvarar för att
bana och redskap är regelenliga, för att
tävlingsreglerna följs samt för att övriga funktionärer i
gren är informerade om och kvalificerade för sina resp
uppgifter.
5.1.2
Fastställer – om detta ej är gjort i förväg – arbetsuppgifter för övriga löpningsfunktionärer.
Anm

5.1.3*

5.1.4

5.1.5

Vid löpning skall finnas starter, startkontrollant(er),
startmedhjälpare, tidtagare, måldomare, eltidtagare (vid
eltidtagning), löpningskontrollanter, löpningssekreterare,
vindmätningsfunktionär (berörda sträckor) och varvräknare (berörda sträckor).

Avgör i de tekniska frågor, som uppstår under tävling
i gren (fr o m avprickning el motsv, via upprop,
genomförande t o m prisutdelning) och som inte är
förutsedda av och klart fastlagda i reglerna.
Har rätt att ogiltigförklara tävling (ett eller flera lopp),
om han/hon anser att kravet på rättvisa så fordrar, och
att – i samråd med tävlingsledning – bestämma när
omtävling skall ske (se kap E 4.15 och kap E 5.1.11).
Har rätt att vid avvikande bedömning upphäva
starters/ starterteams beslut.
Anm

Vid internationella mästerskap o dyl utses en särskild
biträdande löpningsledare för att övervaka startprocedur.
Sådan person skall ha god insikt i startmoments alla
aspekter.

5.1.5.1 Varning/diskvalifikation styrkt av starttid registrerad
av startkontrollutrustning (se 2.6) får dock endast
upphävas om information från utrustning är uppenbart
felaktig (se 4.4.9.6)
5.1.6
Beslutar vid omedelbara protester under pågående
tävling (se kap E 4.14).

