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Side 2 

 

Regler banedommeren skal kende 
 

Løb på inddelte baner 
I løb på inddelte baner skal hver udøver holde sig til sin tildelte bane gennem hele løbet. Løb 
over 300 meter og kortere end 800 meter løbes i inddelte baner indtil udgangen af andet 
sving.  

I alle løb på inddelte baner, er det IKKE tilladt at ”overtræde” den hvide linje til 
venstre (indvendig) i sin bane inkl. sarg-linjen. Dette vil medføre diskvalifikation. 
”Overtræde” defineres som: hele foden/skoen træder på arealet til venstre for den 
venstre linie og foden/skoen har ikke berøring med linien.  
 
Det er tilladt 1 gang i hele konkurrencen med foden/skoen at ”berøre” den hvide linje 
til venstre (indvendig) i løbebanen inkl. sarg-linjen. ”Berøre” defineres rent 
bogstaveligt som: foden/skoen berører linjen (samtidig med egen bane og/eller 
arealet til venstre for linjen). Bemærk, at hvis man ”berører” linjen i et indledende 
heat, så tages forseelsen med til finalen, hvor en evt. ny ”berøring” vil medføre 
diskvalifikation – hændelsen skal derfor noteres i resultatlisten. 

I rundbaneløb fra 200 meter og længere er det tilladt at overskride den hvide streg til højre i 
løbsretningen og løbe uden for egen løbebane. Dog må udøveren ikke genere konkurrenter i 
løbebanerne til højre og/eller opnå en væsentlig fordel ved at løbe uden for egen bane. 
 
400 meter løbes på inddelte baner indtil løberne er forbi den buede streg efter slutningen af 
andet sving, hvor de må forlade deres baner. For at tydeliggøre den buede linje for løberne 
opstilles der små̊ kegler. Keglerne placeres umiddelbart foran, hvor den buede streg krydser 
banestregerne. 
 
I 800 meter og længere løb, hvor der startes samlet som gruppestart bag en buet linje, må 
løberne forlade deres baner lige efter startskuddet. I 800 meter der løbes på inddelte baner, 
skal udøverne holde deres baner indtil de er forbi den buede streg efter slutningen af første 
sving. Stregen markeres på samme måde som ved 400 meter. 
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OBS! Kortbanen i Spar Nord Arena er placeret med start i modsatte ende end vist på skitsen 
 

 
Uregelmæssigheder / ikke tilladte hændelser 
Hvis en udøver under løbet bliver skubbet eller vejen spærret for at hindre udøverens 
fremdrift vurderer løbslederen, om hændelsen anses for at være hændeligt uheld eller 
forårsaget med vilje. Skønner løbslederen, at en udøver eller dennes stafethold blev 
væsentligt generet, kan løbslederen lade løbet gå om eller tillade den berørte udøver eller 
stafetholdet at konkurrere i et senere heat. 
 
Vurderer løbslederen, at en udøver med vilje eller forsæt er ansvarlig for skubberiet eller 
spærringen, kan udøveren eller stafetholdet blive diskvalificeret fra konkurrencen. Løbs-
lederen kan tillige lade løbet gå om eller lade den/de berørte konkurrere i et senere heat. Evt. 
diskvalificerede udgår og løber ikke igen. 
 
I begge tilfælde skal den/det forurettede udøver/hold normalt have afsluttet konkurrencen 
ved en sportslig og reel indsats. 
 
En udøver diskvalificeres ikke, såfremt løberen ikke opnår en væsentlig fordel ved sin uregel-
mæssige handling. 
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Ikke uregelmæssigheder / tilladte hændelser 
Hvis en løber bliver skubbet eller på anden vis tvunget til at løbe uden for sin bane, og ikke 
selv er årsag til at andre løbere bliver hindret, er det uforskyldt og resulterer ikke i 
diskvalifikation. Herunder løber inden for sargen eller anden banemarkering, træder eller 
løber uden for sin bane på langsiderne, nogen del af banen eller uden for den ydre linje af 
sin bane i svingene. 

 
Væsentlig fordel 
Væsentlig fordel omfatter at forbedre sin position på enhver vis, inklusive at hive i 
konkurrentens trøje eller arm samt flytte sig fra en låst position i løbet ved at træde på eller 
løbe inden for sargen eller den indre banemarkering.  
 

At forlade banen 
En udøver, der frivilligt forlader løbebanen, skal ikke tillades at fortsætte konkurrencen og 
skal noteres som DNF (Did Not Finish). Forsøger udøveren at genindtræde i løbet, skal 
banedommeren hæve det gule flag og løbslederen diskvalificere vedkommende. 
 

Stafet 
 
Gennemførelse af konkurrencen  
På 4 x 200 meter stafet skal hele første etape og første sving af 2. etape (3 sving) løbes på 
inddelte baner. Der er ingen indløbszone indendørs.  
 
De ventende deltagere på tredje og fjerde etape på 4 x 200 meter skal under ledelse af en 
dommer placere sig i deres venteposition i samme rækkefølge, indefra og ud, som deres 
stafethold går ind i sidste kurve med. Når løberen fra et stafethold bevæger sig ind i sidste 
kurve, skal de ventende deltagere opretholde deres rækkefølge og må ikke skifte position i 
begyndelsen af skiftezonen. Såfremt en deltager ikke følger denne regel, skal holdet 
diskvalificeres. 
 
Hvis depechen tabes, må den samles op af den løber, som har tabt den. Løberen må forlade 
sin bane for at hente depechen, forudsat at distancen ikke bliver forkortet og løberen ikke 
generer konkurrenterne. Hvis depechen tabes så det medfører, at den bevæger sig sidelæns 
eller fremad i løberetningen, inkl. mållinjen, skal den løber som tabte den, returnere til det 
punkt, hvor den sidst var i løberens hånd, før løbet fortsættes. Forudsat at denne procedure 
er fulgt, og ingen konkurrenter blev generet, vil tabet af en depeche ikke resultere i 
diskvalifikation. Hvis en løber ikke følger denne regel, bliver hele holdet diskvalificeret.  
 
I alle stafetter skal depechen afleveres inde i skiftefeltet. Skiftet begynder, når modtageren 
første gang berører depechen. Skiftet er fuldført, når depechen er afleveret til modtageren. I 
skiftefeltet gælder, at det alene er depechens position, der er afgørende, og ikke hvor 
løbernes kroppe befinder sig. Hvis depechen afleveres uden for skiftefeltet diskvalificeres 
holdet.  
 
Løberne skal før de modtager og/eller efter, at de har afleveret depechen, holde sig i deres 
bane eller kurs, indtil banen er klar for ikke at hindre andre løbere. 
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Hvis en udøver under løbet tager eller samler en depeche op fra et andet hold, skal 
vedkommendes hold diskvalificeres. Det andet hold skal ikke straffes, medmindre holdet 
opnår en fordel.  

 
Speakerens rettigheder 
Speakeren har ingen dommerbemyndigelse, og må kun kommentere sine egne observa-
tioner. Det er således ikke speakerens ansvar, at spørge om alle banedommere er klar eller 
om skiftene ifm. stafet er godkendt. Det er alene løbslederens ansvar at modtage signaler for 
klarmelding og uregelmæssigheder. Men speakeren må gerne kommentere det der sker.  

 
Banedommerens pligter 
 
Banedommeren skal observere, at løberne eller stafetholdene: 

• Overholder reglerne for løb på inddelte baner. 
• Optræder sportsligt korrekte.  
• Ikke med forsæt generer en konkurrent på usportsligt vis. Dvs. ikke med vilje eller forsæt 

skubber til, spærrer eller træder på konkurrentens sko eller prøver at strejfe konkurren-
tens hælparti. 

• Ikke frivilligt forlader banen og derefter forsøger at genindtræde i løbet. 
• Overholder reglerne for stafet, herunder reglerne for skift og tab af depeche. 
 
Banedommeren har ikke myndighed til at diskvalificere en løber eller et stafethold eller lade 
løbet gå om. Banedommeren melder alene sine observationer til løbslederen. Det er herefter 
løbslederen der afgør, om der er begået en handling, der skal medføre diskvalifikation, evt. 
advarsel og/eller omløb. 

 
Anvendelse af gult flag 
Såfremt banedommeren observerer en hændelse, der efter dennes vurdering er en 
uregelmæssighed, ukorrekt eller usportslig optræden, skal banedommeren hæve det gule 
flag og notere sig punktet eller området på banen, hvor uregelmæssigheden blev set begået. 
 
Observerer banedommeren en uforsætlig hændelse, der skønnes at genere én eller flere 
løbere væsentligt, skal banedommeren hæve det gule flag og notere sig punktet eller 
området på banen, hvor hændelsen indtraf. 
 
I tvivlstilfælde bør det gule flag altid hæves, og løbslederen kontaktes efter løbet. 
 
Normalt vil løbslederen lade løbet fortsætte, med mindre denne selv har set hændelsen og 
vurderer, at løbet straks skal fløjtes af. Lader løbslederen løbet fortsætte, sænkes det gule 
flag indtil løbet er afsluttet. Herefter hæves det gule flag igen og løbslederen kontaktes.  

 
Forkert brug af gult flag 
Det gule flag bør ikke anvendes til klarmeldinger fra banedommerne ifm. løb og stafetløb. 
Det anvendes alene til at markere uregelmæssige hændelser og observationer. Løbslederen 
og banedommerne kan i stedet aftale en anden form for signal/klarmelding, der er kendt og 
forstået af alle banedommere. 


