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QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành và áp dụng “Luật thi đấu Điển kinh”
tại các cuộc thi đấu quốc gia
TỔNG CỤC TRƢỞNG
TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
- Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 25
tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định về chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Căn cứ Quyết định số 66/2008/QĐ-TTg ngày 23
tháng 5 năm 2008 của Thủ tƣớng Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Tổng cục Thể dục thể thao trực thuộc Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch;
- Căn cứ quy định thay đổi Luật thi đấu môn Điền
kinh của IAAF;
- Xét đề nghị của Vụ trƣởng Vụ Thể thao Thành
tích cao,
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QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Ban hành “Luật thi đấu Điền kinh” gồm 5
Chƣơng, 10 Phần, 117 Điều trên cơ sở “Luật thi đấu
Điền kinh” của Hiêp hội quốc tế các Liên đoàn Điền
kinh (IAAF).
Điều 2: “Luật thi đấu Điền kinh” này đƣợc áp dụng
thống nhất trên toàn quốc trong các cuộc thi đấu Điền
kinh quốc gia.
- Liên đoàn Điền kinh Việt Nam có trách nhiệm bổ
sung, thông báo kịp thời đến các đơn vị liên quan về
những thay đổi của IAAF về “Luật thi đấu Điền kinh”
này.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4: Chánh Văn phòng Tổng cục Thể dục thể
thao, Vụ trƣởng Vụ Thể thao thành tích cao, Liên
đoàn Điền kinh Việt Nam, Lãnh đạo các cơ sở giảng
dạy, đào tạo, huấn luyện về Điền kinh, Thủ trƣởng
các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này.
KT.TỔNG CỤC TRƢỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƢỞNG
Vƣơng Bích Thắng
(Đã ký)
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LỜI NÓI ĐẦU
Những năm gần đây cùng với sự lớn mạnh của đất
nước, Điền kinh Việt Nam đã có bước phát triển mạnh
cả về chất và lượng. Các vận động viên Việt Nam đã
có mặt trên nhiều đấu trường quốc tế, châu lục và khu
vực, và là một quốc gia mạnh về môn Điền kinh của
khu vực Đông Nam Á, đồng thời Việt Nam cũng đã
đăng cai tổ chức nhiều cuộc thi đấu Điền kinh quốc tế.
Để thiết thực giúp các cán bộ, huấn luyện viên, vận
động viên, trọng tài Việt Nam có hiểu biết toàn diện về
các điều luật của Hiệp hội quốc tế các liên đoàn Điền
kinh (viết tắt là IAAF) nhằm tạo thuận lợi khi tiếp cận
với hoạt động điền kinh ngày càng mở rộng trên phạm
vi thế giới, Luật Điền kinh xuất bản lần này được biên
soạn đã kịp thời cập nhật đầy đủ những sửa đổi, bổ
sung trong Luật Điền kinh 2015 của IAAF.
Trong quá trình biên tập, mặc dù rất cố gắng và
thận trọng song vì có nhiều vấn đề mới được đưa vào
nên chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót. Rất mong
bạn đọc góp ý để lần xuât bản sau Luật thi đấu Điền
kinh được hoàn thiện hơn.
NHÀ XUẤT BẢN TDTT
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C¸c kh¸I niÖm
Khu vực châu lục: Khu vực địa lý bao gồm tất cả
các nƣớc và những lãnh thổ đƣợc kết nạp vào một
trong sáu hiệp hội châu lục.
Hiệp hội châu lục: Hiệp hội châu lục thuộc IAAF
chịu trách nhiệm phát triển môn điền kinh ở một trong
sáu khu vực với các Thành viên trực thuộc đƣợc phân
chia theo thể chế, tổ chức.
Vận động viên: Vận động viên, theo ý nghĩa đƣợc
nêu tại Điều 9 là ngƣời tham gia trong cộc thi đấu
quốc tế.
Đại diện của vận động viên: Ngƣời đƣợc uỷ
quyền hợp lệ và đăng ký tƣ cách đại diện của vận
động viên phù hợp với Quy chế của IAAF về đại diện
của vận động viên.
Cán bộ, nhân viên trợ giúp vận động viên: Huấn
luyện viên, giáo viên, ngƣời quản lý, đại diện vận
động viên, ngƣời giúp việc, đội ngũ nhân viên, viên
chức, nhân viên y tế hoặc cận y tế, cha mẹ hay bất kỳ
ngƣời nào khác đƣợc thuê làm việc hoặc làm việc với
vận động viên hoặc Liên đoàn Quốc gia của vận động
viên tham gia vào một cuộc thi đấu quốc tế.
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Điền kinh: Bao gồm các nội dung chạy nhảy, ném
đẩy, chạy trên đƣờng bộ, đi bộ thể thao, chạy việt dã
băng đồng và chạy leo núi.
Lợi ích: Việc tiếp nhận trực tiếp hoặc gián tiếp
hoặc đƣợc cung cấp (có liên quan) tiền hoặc giá trị
tiền của (trừ các khoản tiền thƣởng và/hoặc các khoản
thanh toán hợp đồng sẽ đƣợc thực hiện do có sự
chuyển nhƣợng, tài trợ hoặc hợp đồng khác).
Đánh cược: Đặt tiền cƣợc hoặc bất kỳ hình thức
đầu cơ tài chính nào khác.
Cá độ: Làm độ, chấp nhận, hoặc đặt cƣợc, bao
gồm, nhƣng không giới hạn, các hoạt động thƣờng
đƣợc gọi là cá cƣợc thể thao nhƣ cố định và luân
chuyển cá cƣợc thể thao nhƣ đặt cƣợc cố định và đánh
lẻ, cá cƣợc trực tiếp, cá cƣợc trao đổi, cá cƣợc ăn
chênh lệch và những cách chơi khác do các nhà khai
thác cá cƣợc thể thao đặt ra.
CAS: Toà án trọng tài thể thao ở Lausanne.
Công dân: Ngƣời có quyền công dân hợp pháp của
một nƣớc hoặc, trong trƣờng hợp của một lãnh thổ, là
ngƣời có quyền công dân hợp pháp của nƣớc mẹ của
lãnh thổ đó và có vị thế hợp pháp tƣơng ứng theo các
đạo luật đƣợc áp dụng trên lãnh thổ đó.
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Quyền công dân: Quyền công dân hợp pháp của
một nƣớc hoặc, trong trƣờng hợp của một lãnh thổ là
quyền công dân hợp pháp của nƣớc mẹ của lãnh thổ
đó và có vị thế hợp pháp tƣơng ứng theo các đạo luật
đƣợc áp dụng trên lãnh thổ đó.
Ủy ban: Ủy ban của IAAF đƣợc hội đồng chỉ định
theo phạm vi thể chế.
Cuộc thi đấu: Một nội dung hay một loạt các nội
dung thi đấu đƣợc tổ chức trong một hoặc nhiều ngày.
Thể chế: Thể chế tổ chức của IAAF.
Hội đồng: Hội đồng IAAF.
“Nước hay Quốc gia”: Chỉ khu vực địa lý có chủ
quyền, thể chế cai trị đƣợc công nhận độc lập theo luật
quốc tế và các tổ chức điều hành mang tính quốc tế.
Nội dung thi đấu: Một cuộc đua duy nhất hoặc một
môn thi trong một cuộc thi đấu (ví dụ nhƣ Chạy 100
mét hoặc Ném lao), kể cả bất kỳ vòng đấu loại nào
của chúng.
IAAF- Hiệp hội quốc tế các liên đoàn Điền kinh
(International Association of Athteties Federations).
Thông tin nội bộ: Thông tin liên quan đến bất kỳ
cuộc thi đấu hoặc nội dung thi đấu mà ngƣời tham gia
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có đƣợc do địa vị của mình trong giới thể thao. Những
thông tin này bao gồm, nhƣng không giới hạn, thông
tin thực tế liên quan đến các đối thủ, các điều kiện,
các toan tính về chiến thuật hoặc bất kỳ khía cạnh
khác của cuộc đấu hoặc nội dung thi đấu, nhƣng
không bao gồm các thông tin đã đƣợc công bố hoặc
một vấn đề đƣợc ghi chép công khai, có đƣợc ngay
bởi một thành viên thu hút sự quan tâm của công
chúng hoặc công bố theo các luật lệ và quy định quản
lý các giải đấu và các cuộc thi đấu quốc tế có liên
quan.
Thi đấu quốc tế (International competition): Tất
cả các cuộc thi đấu đƣợc nêu tại Điều 1.1 của cuốn
Luật này.
Giải đấu theo lời mời quốc tế (International
Invitation Meeting): Cuộc thi đấu các môn điền kinh
theo lời mời của nhà tổ chức, trong đó các VĐV tham
gia hoặc đến từ hai nhiều liên đoàn thành viên.
Vận động viên cấp Quốc tế: Vận động viên đang ở
trong Nhóm đăng ký kiểm tra (theo quy định tại
Chƣơng 3).
hoặc những ngƣời đang thi đấu tại một cuộc thi
quốc tế theo Điều 35.7.
9

IOC ( International Olympic Committee): Uỷ ban
Olympic Quốc tế.
Liên đoàn thành viên: Tổ chức điều hành quốc gia
về hoạt động trong lĩnh vực điền kinh đã gia nhập
IAAF.
Tư cách thành viên: Tƣ cách thành viên của IAAF.
Liên đoàn quốc gia: Liên đoàn thành viên của
IAAF có các vận động viên, các cán bộ, nhân viên trợ
giúp vận động viên và những tổ chức, cá nhân khác
trực tiếp gia nhập hoặc thông qua câu lạc bộ hay tổ
chức khác theo quy định của luật này.
Người tham gia: Các vận động viên, cán bộ nhân
viên trợ giúp vận động viên, các quan chức, trọng tài,
cán bộ quản lý hoặc thành viên khác của bất kỳ đoàn
thể thao, trọng tài, các thành viên ban giám khảo và
bất kỳ ngƣời nào khác đƣợc công nhận tham dự hoặc
tham gia vào một cuộc thi đấu quốc tế và phù hợp với
ý nghĩa "tham gia" đƣợc nêu tại Điều 9.
Tổ chức, cá nhân: Ngƣời bình thƣờng, tổ chức
hoặc thực thể khác.
Điều lệ: Điều lệ của IAAF có thể đƣợc Hội đồng
thông qua trong từng thời kỳ.
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Nơi cư trú: Địa điểm hoặc vị trí mà vận động viên
đăng ký với cơ quan chức năng có thẩm quyền về nhà
ở chính và lâu dài của mình.
Luật: Các điều luật thi đấu của IAAF đƣợc trình
bày trong cuốn sách luật này.
Các điều luật kỹ thuật: Các điều luật trong Chƣơng
5 của cuốn sách Luật này.
Lãnh thổ: Vùng hoặc khu vực địa lý không phải là
một nƣớc, song có một số mặt nhất định là tự trị, ít
nhất là tự trị về việc điều hành các hoạt động thể thao
của khu vực đó và đƣợc IAAF công nhận.
Giải điền kinh thế giới (World Athletics Series):
Các cuộc thi đấu quốc tế chính trong chƣơng trình thi
đấu chính, thức bốn năm một lần của IAAF.
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Ch-¬ng 1
CÁC CUỘC THI ĐẤU QUỐC TẾ
®iÒu 1
CÁC CUỘC THI ĐẤU QUỐC TỂ
l. Các cuộc thi đấu quốc tế bao gồm:
(a) (i) Các cuộc thi đấu đã đƣợc đƣa vào hệ thống
Giải điền kinh thế giới.
(ii) Chƣơng trình thi đấu điền kinh tại các đại hội
thể thao Olympic.
(b) Chƣơng trình thi đấu điền kinh tại các Đại hội
thể thao châu lục, khu vực hoặc các nhóm nƣớc mà
IAAF không độc quyền kiểm soát.
(c) Giải vô địch điền kinh khu vực hoặc nhóm
nƣớc, có sự tham dự của các nƣớc của khu vực khác.
(d) Các cuộc thi đấu giữa các đội đến từ các châu
lục khác nhau, đại diện cho các liên đoàn thành viên
hoặc các châu lục hoặc đại diện cho cả liên đoàn
thành viên và châu lục.
(e) Các cuộc thi đấu theo lời mời quốc tế và các
cuộc thi đấu đã đƣợc IAAF phân hạng trong cơ cấu
Giải điền kinh toàn cầu và đƣợc Hội đồng phê chuẩn.
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(f) Giải vô địch châu lục và các cuộc thi đấu liên
châu lục khác do một Hiệp hội châu lục tổ chức.
(g) Chƣơng trình thi đấu Điền kinh châu lục, Đại
hội thể thao khu vực hoặc nhóm nƣớc, Giải vô địch
điền kinh khu vực hoặc nhóm nƣớc chỉ hạn chế cho
vận động viên của một châu lục duy nhất tham gia.
(h) Các cuộc thi đấu giữa các đội đại diện cho hai
hoặc nhiều liên đoàn thành viên hoặc kết hợp của hai
dạng thi đấu trên trong cùng một khu vực châu lục,
đặc biệt là có các hạng đấu dành cho thanh, thiếu
niên.
(i) Các cuộc thi đấu quốc tế theo lời mời mà không
thuộc các cuộc thi đấu quy định Điều 1.1 (e); các cuộc
thi đấu này có lệ phí tham dự, tiền thƣởng và / hoặc
giải thƣởng không phải bằng tiền mặt với tổng giá trị
vƣợt quá 50,000 USD, hoặc 8,000 USD mỗi nội dung
giành giải.
(j) Các chƣơng trình thi đấu của châu lục tƣơng tự
nhƣ những cuộc thi đấu nêu tại Điều 1.1 (e).
2. Phạm vi áp dụng luật:
(a) Các điều luật về tƣ cách tham gia thi đấu của
vận động viên (Chƣơng 2), các điều luật về giải quyết
các tranh chấp (Chƣơng 4) và các điều luật kỹ thuật
(Chƣơng 5) sẽ áp dụng cho tất cả các cuộc thi đấu
quốc tế. Các tổ chức quốc tế khác đƣợc IAAF công
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nhận có thể đƣa ra những yêu cầu hạn chế hơn về tƣ
cách tham gia thi đấu của vận động viên đối với các
cuộc thi đấu đƣợc tổ chức trong phạm vi thẩm quyền
pháp lý của mình.
(b) Các điều luật chống doping ở Chƣơng 3 áp dụng
cho tất cả các cuộc thi đấu quốc tế (đƣợc ấn định cụ
thể trong Chƣơng 3), trừ những cuộc thi đấu mà ở đó
IOC, hoặc tổ chức quốc tế khác đƣợc IAAF chấp
nhận, tiến hành kiểm tra doping tại một cuộc thi đấu
theo những điều luật của họ, nhƣ đối với Đại hội thể
thao Olympic thì những điều luật này sẽ chi phối
phạm vi có thể áp dụng.
(c) Luật quảng cáo (Điều 8) áp dụng đối với tất cả
các cuộc thi đấu quốc tế đƣợc nêu tại Điều 1.1(a)(i),
(c), (d), và (e). Các Hiệp hội châu lục có thể ban hành
quy chế quảng cáo riêng của mình để áp dụng cho các
cuộc thi đấu quốc tế đƣợc nêu tại Điều 1.1(f), (g), (h),
(i) và (j), nếu không thì sẽ phải áp dụng luật của
IAAF.
(d) Các điều luật từ Điều 2 đến Điều 7 áp dụng cho
tất cả các cuộc thi đấu quốc tế, trừ trƣờng hợp có một
điều luật nào đó quy định giới hạn riêng về khả năng
áp dụng những điều này.
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®iÒu 2
THẨM QUYỂN SẮP XẾP
CÁC CUỘC THI ĐẨU
l. IAAF có trách nhiệm phối hợp với các hiệp hội
châu lục kiểm soát hệ thống thi đấu toàn cầu. IAAF sẽ
sắp xếp lịch thi đấu của mình và lịch thi đấu của từng
hiệp hội châu lục để tránh hoặc giảm thiểu sự chồng
chéo các cuộc thi đấu. Tất cả các cuộc thi đấu quốc tế
đều phải đƣợc IAAF hoặc một hiệp hội châu lục cho
phép tổ chức theo Điều 2 này. Trong trƣờng hợp một
hiệp hội châu lục không đủ những điều kiện thích hợp
để điều hành và kiểm soát các cuộc thi đấu quốc tế
theo đúng những điều khoản của luật này thì IAAF sẽ
có quyền can thiệp và tiến hành những biện pháp mà
IAAF cho là cần thiết.
2. Chỉ duy nhất IAAF mới có quyền tổ chức thi đấu các
môn điền kinh tại các Thế vận hội Olympic và các cuộc
thi đấu đƣợc đƣa vào hệ thống Giải điền kinh thế giới.
3. IAAF sẽ tổ chức Giải vô địch thế giới vào các
năm lẻ.
4. Các Hiệp hội châu lục có quyền tổ chức giải vô
địch và có thể tổ chức các giải vô địch liên châu lục
nếu họ cho là cần thiết. Các cuộc thi đấu này phải
đƣợc sự cho phép của IAAF.
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CÁC CUỘC THI ĐẤU PHẢI ĐƢỢC IAAF CẤP
PHÉP TỔ CHỨC
5.(a) Tất cả các cuộc thi đấu quốc tế đƣợc nêu tại Điều
1.1(b), (c), (d) và (e) phải đƣợc sự cho phép của IAAF.
(b) Liên đoàn thành viên của nƣớc hoặc vùng lãnh
thổ, nơi tổ chức thi đấu quốc tế phải có đơn xin phép
gửi tới IAAF trong thời hạn không muộn quá 12
tháng trƣớc ngày tổ chức thi đấu, hoặc có thể một thời
hạn nộp đơn khác do IAAF quy định.
CÁC CUỘC THI ĐẤU PHẢI ĐƢỢC PHÉP CỦA
HIỆP HỘI CHÂU LỤC
6.(a) Tất cả các cuộc thi đấu quốc tế đƣợc nêu tại
Điều 1.1 (g), (h), (i), và (j) đều phải đƣợc sự cho phép
của Hiệp hội châu lục. Hiệp hội châu lục không đƣợc
cho phép tổ chức các cuộc thi đấu theo lời mời quốc
tế hoặc các cuộc thi đấu mà tổng số lệ phí tham gia,
tiền thƣởng và / hoặc giá trị các giải thƣởng không
phải bằng tiền mặt vƣợt quá 250,000 USD, hoặc
25,000 USD cho mỗi một nội dung thi đấu trƣớc khi
có ý kiến của IAAF về thời gian tổ chức thi đấu.
(b) Đơn xin phép tổ chức thi đấu phải đƣợc Liên
đoàn thành viên của nƣớc hoặc lãnh thổ, nơi tổ chức
thi đấu quốc tế gửi tới Hiệp hội châu lục có liên quan
trong thời hạn không muộn quá 12 tháng trƣớc ngày
tổ chức thi đấu, hoặc có thể, một thời hạn khác do
Hiệp hội châu lục quy định.
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CÁC CUỘC THI ĐẤU THUỘC THẨM QUYỀN
CỦA LIÊN ĐOÀN THÀNH VIÊN
7. Các Liên đoàn thành viên có quyền cho phép tổ
chức các cuộc thi đấu quốc gia và các vận dộng viên
nƣớc ngoài đƣợc phép tham gia các cuộc thi đấu này
theo Điều 4.2 và Điều 4.3. Nếu có vận động viên nƣớc
ngoài tham gia thì tổng số lệ phí tham gia, tiền thƣởng
và các giải thƣởng không phải bằng tiền mặt cho tất cả
các vận động viên tại các cuộc thi đấu quốc gia này
không đƣợc vƣợt quá 50,000 USD hoặc 8,000 USD
cho mỗi nội dung thi đấu. Vận động viên không đƣợc
phép tham gia các cuộc thi đấu này nếu không đủ tƣ
cách tham gia thi đấu các môn thể thao điền kinh theo
luật của IAAF, của Liên đoàn thành viên nƣớc chủ
nhà, hoặc liên đoàn quốc gia của vận động viên đó.
®iÒu 3
ĐIỀU LỆ CHI PHỐI VIỆC TIẾN HÀNH
CÁC CUỘC THI ĐẤU QUỐC TẾ
1. Hội đồng đƣợc phép ban hành điều lệ chi phối
việc tiến hành các cuộc thi đấu quốc tế đƣợc tổ chức
theo luật và điều chỉnh các quan hệ của vận động
viên, ngƣời đại điện của vận động viên, các nhà tổ
chức thi đấu và các Liên đoàn thành viên. Điều lệ có
thể đƣợc Hội đồng thay đổi hoặc sửa đổi khi cần thiết.
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2. IAAF và các hiệp hội châu lục đƣợc phép cử một
hoặc nhiều đại diện tham dự tại bất kỳ cuộc thi đấu
quốc tế nào đòi hỏi phải đƣợc sự cho phép của IAAF
hoặc của hiệp hội châu lục nhằm đảm bảo cho các
điều luật và điều lệ đƣợc áp dụng một cách thoả đáng.
Theo yêu cầu của IAAF hoặc của hiệp hội châu lục,
các vị đại diện này phải gửi bản báo cáo hoàn chỉnh
trong vòng 30 ngày sau khi kết thúc cuộc thi đấu quốc
tế đã nói ở trên.
®iÒu 4
NHỮNG YÊU CẦU ĐỐI VỚI VIỆC ĐƢỢC
THI ĐẤU TẠI CÁC CUỘC THI ĐẤU QUỐC TẾ
1. Vận động viên không đƣợc phép tham gia cuộc
thi đấu quốc tế trừ khi:
(a) Là hội viên của một câu lạc bộ đã gia nhập một
Liên đoàn thành viên; hoặc
(b) Tự bản thân VĐV đó đã gia nhập một Liên
đoàn thành viên; hoặc
(c) Cũng đã cam kết tuân thủ theo đúng luật của
một Liên đoàn thành viên; và
(d) Đối với các cuộc thi đấu quốc tế mà tại đó
IAAF chịu trách nhiệm kiểm tra doping (xem Điều
35.7), VĐV đó đã ký vào một tờ phiếu do IAAF lập,
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trong đó vận động viên chấp thuận chịu sự ràng buộc
của luật, điều lệ và quy định về thủ tục kiểm tra
doping (ngay cả những quy định đƣợc sửa đổi trong
từng thời kỳ) và chỉ đƣa những tranh chấp có thể nảy
sinh giữa vận động viên với IAAF hoặc với Liên đoàn
thành viên để giải quyết theo quy định của luật này và
chấp nhận không chuyển bất kỳ tranh chấp nào nhƣ
vậy lên Toà án hoặc cơ quan có thẩm quyền mà
không thuộc các quy định trong luật này.
2. Các Liên đoàn thành viên đƣợc phép yêu cầu vận
động viên hoặc câu lạc bộ đã gia nhập Liên đoàn
thành viên đó không đƣợc tham gia thi đấu điền kinh
ở một nƣớc hoặc lãnh thổ bên ngoài nếu nhƣ không
nhận đƣợc văn bản phê chuẩn của Liên đoàn. Trong
trƣờng hợp nhƣ vậy, Liên đoàn thành viên nƣớc đăng
cai cuộc thi đấu không đƣợc cho phép bất kỳ vận
động viên hoặc câu lạc bộ nƣớc ngoài của liên đoàn
thành viên nói trên tham gia nếu không có bằng
chứng xác nhận vận động viên hoặc câu lạc bộ đó có
đủ tƣ cách tham gia và đã đƣợc phép thi đấu tại nƣớc
hoặc lãnh thổ liên quan. Các Liên đoàn thành viên
phải thông báo cho IAAF tất cả những yêu cầu đối
với việc cấp phép này. Để tiện cho việc thực hiện
đúng điều luật này, IAAF sẽ liên tục đăng tải danh
sách các Liên đoàn thành viên cùng với những yêu
cầu cụ thể trên website của mình.
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3. Vận động viên không đƣợc phép tham gia thi đấu
ở nƣớc ngoài nếu không đƣợc sự cho phép trƣớc đó
của liên đoàn quốc gia bản xứ, nếu luật của liên đoàn
đó đòi hỏi phải có sự cho phép nhƣ vậy. Theo đó, liên
đoàn quốc gia của nƣớc hoặc lãnh thổ, nơi mà vận
động viên đang cƣ trú không đƣợc đăng ký tên của bất
kỳ vận động viên nào để tham gia các cuộc thi đấu ở
một nƣớc hoặc lãnh thổ khác mà không đƣợc sự cho
phép trƣớc đó của liên đoàn quốc gia bản xứ của vận
động viên. Trong tất cả các trƣờng hợp bị chi phối bởi
điều luật này, liên đoàn quốc gia của nƣớc hoặc lãnh
thổ mà vận động viên cƣ trú phải gửi văn bản đề nghị
tới liên đoàn quốc gia bản xứ của vận động viên, và
liên đoàn quốc gia bản xứ đó phải gửi văn bản trả lời
trong vòng 30 ngày. Việc liên lạc hai chiều này phải
đƣợc thực hiện thông qua phƣơng tiện đảm bảo có thể
xác nhận việc văn bản đã đƣợc nhận. E-mail với chức
năng biên nhận có thể đƣợc chấp nhận để sử dụng vào
việc liên lạc này. Nếu sau 30 ngày vẫn không nhận
đƣợc phúc đáp từ phía liên đoàn quốc gia bản xứ của
vận động viên, thì việc xin phép này coi nhƣ đã đƣợc
chấp thuận. Trong trƣờng hợp sự trả lời phủ định yêu
cầu cho phép theo điều luật này dựa vào những lý do
nào đó thì vận động viên hoặc liên đoàn quốc gia của
nƣớc hoặc lãnh thổ mà vận động viên đang cƣ trú có
thể khiếu kiện lên IAAF. IAAF sẽ ban hành những
quy định đối với việc thực hiện khiếu kiện theo đúng
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luật này và những quy định này sẽ thƣờng xuyên đƣợc
đăng tải trên website của IAAF. Để tiện cho việc thực
thi đúng điều luật này, IAAF sẽ liên tục đăng tải danh
sách các liên đoàn thành viên cùng với những yêu cầu
cụ thể trên website của mình.
Ghi chú: Điều 4.3 liên quan đến các vận động viên
từ 18 tuổi trở lên tính đến ngày 31 tháng 12 của năm
xảy ra sự việc. Điều luật này không áp dụng cho những
vận động viên không phải là công dân của một nước
hoặc một lãnh thổ và những người tỵ nạn chính trị.
®iÒu 5
ĐỦ TƢ CÁCH ĐẠI DIỆN
CHO LIÊN ĐOÀN THÀNH VIÊN
1. Tại các cuộc thi đấu quốc tế theo Điều 1.1 (a) và
(b), (c), (f) hoặc (g), chỉ các công dân của nƣớc (hoặc
lãnh thổ) mà Liên đoàn thành viên là đại diện mới
đƣợc đại điện cho Liên đoàn thành viên đó và phải là
những ngƣời đủ tƣ cách theo yêu cầu của Điều 5 này.
2. Vận động viên chƣa từng thi đấu tại các cuộc thi
đấu quốc tế theo Điều 1.1 (a), (b), (c), (f) hoặc (g) sẽ
đủ tƣ cách đại diện cho một Liên đoàn thành viên nếu:
(a) Là công dân của nƣớc (hoặc lãnh thổ) do đã
đƣợc sinh ra hoặc do có cha mẹ hoặc ông bà đã đƣợc
sinh ra ở nƣớc (hoặc lãnh thổ) đó; hoặc
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(b) Là công dân của nƣớc (hoặc lãnh thổ) do nhận
đƣợc quyền công dân mới, nhƣng trong trƣờng hợp
này, phải sau 1 năm, tính từ ngày đƣợc công nhận
quyền công dân mới vận động viên mới có thể đại
diện cho Liên đoàn thành viên mới của mình căn cứ
theo hồ sơ của vận động viên đó. Giai đoạn một năm
này có thể giảm hoặc hủy bỏ theo quy định dƣới đây:
(i) Thời hạn này sẽ đƣợc hủy bỏ nếu vận động viên
đã hoàn thành một năm liên tục sinh sống ở nƣớc
(hoặc lãnh thổ) đó ngay trƣớc cuộc thi quốc tế nói
trên;
(ii) Thời hạn này có thể đƣợc Hội đồng xem xét
miễn giảm trong những trƣờng hợp đặc biệt. Đơn xin
miễn giảm phải đƣợc các Liên đoàn thành viên có liên
quan gửi theo văn bản cho Văn phòng IAAF ít nhất
30 ngày trƣớc khi điễn ra cuộc thi quốc tế đƣợc nói
đến.
3. Theo Điều 5.4, một vận động viên đã đại diện
cho một Liên đoàn thành viên trong một cuộc thi đấu
quốc tế đƣợc tổ chức theo Điều 1.1 (a), (b), (c), (e)
hoặc (g) thì không đủ tƣ cách để đại diện cho một
Liên đoàn thành viên khác trong cuộc thi quốc tế
đƣợc tổ chức theo Điều 1.1 (a), (b), (c), (e) hoặc (g).
4. Vận động viên đã đại diện cho một Liên đoàn
thành viên trong một cuộc thi quốc tế theo Điều 1.1
(a), (b), (c), (e) hoặc (g) sẽ đủ tƣ cách để đại diện cho
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một Liên đoàn thành viên trong một cuộc thi quốc tế
theo Điều1.1 (a), (b), (c), (e) hoặc (g) (có hiệu lực
ngay lập tức, trừ khi có quy định khác) chỉ trong các
trƣờng hợp sau đây:
(a) Nếu quốc gia (hoặc lãnh thổ) của Liên đoàn
thành viên này sau đó đƣợc sáp nhập vào một nƣớc
mà sau đó trở thành một Liên đoàn thành viên;
(b) Nếu quốc gia (hoặc lãnh thổ) của Liên đoàn
thành viên đó không còn tồn tại và vận động viên trở
thành một công dân thuộc quyền của một nƣớc mới
đƣợc thành lập thông qua một Hiệp ƣớc đã phê chuẩn
hoặc đƣợc quốc tế công nhận mà sau đó trở thành một
Liên đoàn thành viên;
(c) Nếu lãnh thổ của Liên đoàn thành viên không có
một Ủy ban Olympic Quốc gia và vận động viên đủ
điều kiện để thi đấu tại Thế vận hội Olympic cho lãnh
thổ của nƣớc mẹ. Trong trƣờng hợp này, đại diện cho
vận động viên của nƣớc mẹ của lãnh thổ đó tại Thế
vận hội Olympic sẽ không ảnh hƣởng đến tƣ cách
tham gia thi đấu của vận động viên trong việc tiếp tục
thi đấu cho Liên đoàn thành viên của lãnh thổ có liên
quan trong các cuộc thi quốc tế khác theo Điều 1.1
(a), (b), (c), (f) hoặc (g);
(d) Có đƣợc quyền công dân mới: nếu vận động
viên đã mang một quốc tịch mới, thì vận động viên đó
có thể đại diện cho Liên đoàn thành viên mới của
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mình trong cuộc thi quốc tế theo Điều 1.1 (a), (b), (c),
(e) hoặc (g), nhƣng không sớm hơn ba năm sau ngày
đƣợc công nhận quyền công dân mới theo hồ sơ của
vận động viên. Giai đoạn ba năm này có thể đƣợc cắt
giảm hoặc bãi bỏ theo quy định dƣới đây:
(i) Có thể giảm đến 12 tháng với sự thoả thuận của
các Liên đoàn thành viên liên quan. Việc giảm thời
hạn này sẽ có hiệu lực ngay khi Văn phòng IAAF
nhận đƣợc thông báo bằng văn bản về thoả sự thuận
của các Liên đoàn thành viên;
(ii) Thời hạn nà sẽ đƣợc bãi bỏ nếu vận động viên
đã có đủ ba năm liên tục sinh sống ở quốc gia (hoặc
lãnh thổ) của Liên đoàn thành viên mới của mình
ngay trƣớc khi diễn ra cuộc thi đấu quốc tế đƣợc đề
cấp tới;
(iii) Thời hạn này có thể giảm hoặc bãi bỏ trong các
trƣờng hợp đặc biệt theo quyết định của Hội đồng
IAAF. Đơn xin giảm hoặc huỷ bỏ phải đƣợc Liên
đoàn thành viên có liên quan trình lên Văn phòng
IAAF bằng văn bản ít nhất 30 ngày trƣớc khi diễn ra
cuộc thi quốc tế đƣợc đề cập tới.
(e) Đa quốc tịch: nếu một vận động viên giữ quyền
công dân của hai nƣớc (hoặc lãnh thổ), (hoặc nhiều
hơn) thì vận động viên đó có thể đại diện cho các
thành viên của một trong hai (bất kỳ) của họ, khi họ
đƣợc phép lựa chọn. Tuy nhiên, một khi đã đã chọn
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đại diện cho một Liên đoàn thành viên trong một cuộc
thi quốc tế theo Điều 1.1 (a), (b), (c), (e) hoặc (g), thì
vận động viên đó sẽ không đƣợc đại diện cho Liên
đoàn thành viên nào khác mà vận động viên đã là
công dân trong một thời gian trong ba năm kể từ ngày
vận động viên đã làm đại diện lần cuối cho Liên đoàn
thành viên đã chọn lần đầu đó. Thời hạn đoạn có thể
đƣợc giảm hoặc hủy bỏ theo quy định dƣới đây:
(i) Có thể giảm đến 12 tháng với sự thoả thuận của
các Liên đoàn thành viên liên quan. Việc cắt giảm sẽ
có hiệu lực ngay khi Văn phòng IAAF nhận đƣợc văn
bản thông báo về thoả thuận này của các Liên đoàn
thành viên;
(ii) Thời hạn có thể đƣợc giảm hoặc huỷ bỏ trong
các trƣờng hợp đặc biệt theo quyết định của Hội đồng.
Đơn xin giảm hoặc huỷ bỏ phải đƣợc các Thành viên
có liên quan đệ trình bằng văn bản cho Văn phòng
IAAF ít nhất 30 ngày trƣớc khi diễn ra cuộc thi đấu
quốc tế đƣợc đề cập.
Việc áp dụng Điều 5.4 (e) là giới hạn đối với những
vận động viên đƣợc sinh ra với hai quốc tịch. Một vận
động viên có quyền công dân của hai hay nhiều quốc
gia (hoặc vùng lãnh thổ) do thực tế là vận động viên
đó đã đƣợc công nhận quyền công dân mới (ví dụ,
thông qua hôn nhân) mà không xóa bỏ quyền công
dân sinh ra của mình sẽ phải tuân thủ các quy định tại
Điều 5.4 (d).
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5. Phù hợp với Điều 21.2, việc có đủ tƣ cách tham
gia thi đấu của vận động viên theo điều luật này sẽ
luôn đƣợc đảm bảo bởi các Liên đoàn thành viên mà
vận động viên đó đang chịu sự quản lý. Nghĩa vụ
chứng minh trong việc xác định xem vận động viên
có đủ tƣ cách theo quy định tại Điều 5 này hay không
là thuộc về Liên đoàn thành viên và vận động viên có
liên quan. Liên đoàn thành viên phải cung cấp cho
IAAF các tài liệu xác thực/có giá trị chứng minh vị
thế đủ tƣ cách của vận động viên và các bằng chứng
khác, nếu là cần thiết, để chứng minh vị thế đủ tƣ
cách của vận động viên dựa trên căn cứ có giá trị
quyết định. Khi có yêu cầu của IAAF, Liên đoàn
thành viên phải cung cấp bản sao có xác nhận tất cả
các tài liệu cần thiết để làm căn cứ chứng minh vị thế
đủ tƣ cách của vận động viên theo quy định của Điều
luật này.
®iÒu 6
TIỀN CHI TRẢ CHO VẬN ĐỘNG VIÊN
Điền kinh là một môn thể thao mở rộng và, theo
Luật và Điều lệ, các vận động viên có thể đƣợc trả
tiền mặt hoặc bằng các hình thức chi trả thích hợp
khác cho sự góp mặt, tham gia hoặc đạt thành tích
trong bất kỳ cuộc thi đấu điền kinh hay đóng góp vào
26

bất kỳ hoạt động thƣơng mại nào khác liên quan đến
sự tham gia của vận động viên ở môn điền kinh.
®iÒu 7
ĐẠI DIỆN CỦA VẬN ĐỘNG VIÊN
1. Các vận động viên có thể sử dụng dịch vụ Ngƣời
đại diện vận động viên để giúp họ trong việc thoả
thuận về chƣơng trình thi đấu của họ và về những vấn
đề khác mà họ có thể chấp thuận. Các vận động viên
cũng có thể tự thƣơng thảo về chƣơng trình thi đấu cả
mình.
2. Vận động viên có tên trong Top-30 của IAAF ở
nội dung thi đấu tiêu chuẩn, khi kết thúc một năm
dƣơng lịch thì không đƣợc (trong năm tiếp theo) có
thỏa thuận mới hoặc gia hạn thỏa thuận sử dụng dịch
vụ nêu trên với bất kỳ tổ chức, cá nhân nào không
phải là Đại diện của vận động viên.
3. Liên đoàn thành viên, với vai trò chính đáng, chịu
trách nhiệm về việc ủy quyền và công nhận đại diện
của vận động viên. Mỗi Liên đoàn thành viên đều có
thẩm quyền pháp lý đối với ngƣời đại diện thay mặt
cho các vận động viên của họ và những ngƣời đại điện
cho vận động viên đang hoạt động trong nƣớc hoặc
vùng lãnh thổ của họ hoặc đối với các đại diện của vận
động viên là công dân của nƣớc họ.
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4. Để giúp các liên đoàn thành viên thực hiện tốt
nhiệm vụ này, Hội đồng IAAF sẽ ban hành quy chế
quản lý Ngƣời đại diện của vận động viên. Quy chế
quản lý Ngƣời đại diện của vận động viên sẽ quy định
trách nhiệm, yêu cầu bắt buộc phải đƣa vào quy chế
quản lý Ngƣời đại diện vận động viên của của mỗi
Liên đoàn thành viên.
5. Một trong những điều kiện để trở thành thành
viên của IAAF là nƣớc thành viên phải đƣa vào thiết
chế tổ chức và hoạt động của mình các điều khoản
đảm bảo không cho phép bất cứ vận động viên nào sử
dụng Ngƣời đại diện vận động viên và không cho
Ngƣời đại diện vận động viên nào đƣợc ủy quyền làm
việc này nếu không có hợp đồng bằng văn bản giữa
vận động viên với Ngƣời đại diện của vận động viên
và trong đó không có những điều khoản tối thiểu đã
đƣợc nêu trong những quy định của IAAF về quy chế
liên đoàn hoặc quy chế về Ngƣời đại diện của vận
động viên.
6. Đại diện của vận động viên phải có tính chu đáo
và có danh tiếng tốt. Nếu cần thiết, ngƣời dại điện này
phải chứng minh đƣợc mình có đủ trình độ học vấn và
kiến thức để làm công việc đại diện cho vận động
viên thông qua kết quả sát hạch đƣợc thành lập và tổ
chức phù hợp với Quy chế đại diện vận động viên.
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7. Mỗi Liên đoàn thành viên hàng năm phải cung
cấp cho IAAF danh sách của tất cả các Đại diện vận
động viên đã đƣợc ủy quyền hoặc công nhận. IAAF
hàng năm phải công bố danh sách chính thức tất cả
những Ngƣời đại diện của vận động viên.
8. Bất kỳ vận động viên hoặc Đại diện của vận
động viên nào không tuân thủ đúng những quy định
của Luật và Quy chế này sẽ bị xử phạt theo các điều
luật của IAAF và các quy định hƣóng dẫn thực hiện
các điều luật này.
®iÒu 8
QUẢNG CÁO VÀ TRƢNG BÀY
TẠI CUỘC THI ĐẤU QUỐC TẾ
1. Đƣợc phép quảng cáo, trƣng bày các loại hàng
hoá tại các cuộc thi đấu theo Điều 1.2 (c), miễn là
việc quảng cáo và trƣng bày đó tuân thủ theo đúng
các điều khoản quy định của luật này và tuân thủ theo
đúng các quy định hƣớng dẫn của luật.
2. Hội đồng có thể ban hành những quy định hƣớng
dẫn chi tiết về thể thức quảng cáo đƣợc phép sử dụng
và phƣơng thức trƣng bày hoặc các vật liệu sử dụng
cho việc quảng cáo trong các cuộc thi đấu quốc tế
đƣợc tổ chức theo luật này. Những quy định này phải
quán triệt đƣợc những nguyên tắc tối thiểu sau đây:
29

(a) Chỉ đƣợc phép tiến hành các quảng cáo có tính
chất thƣơng mại hoặc từ thiện tại các cuộc thi đấu
đƣợc tổ chức theo các điều luật của IAAF. Không
đƣợc phép tiến hành bất cứ hình thức quảng cáo nào
có mục đích khuếch trƣơng những động cơ chính trị
hoặc quyền lợi của bất kỳ một nhóm ngƣời gây áp lực
nào đó - cả trong nƣớc cũng nhƣ quốc tế.
(b) Không đƣợc trƣng các quảng cáo mà theo quan
điểm của IAAF chúng có những hình tƣợng và chữ
viết gây ấn tƣợng vô vị, rối trí, xúc phạm, bôi nhọ
hoặc không thích hợp với tính chất cuộc thi đấu.
Không đƣợc trƣng các quảng cáo làm che khuất hoặc
gây ảnh hƣởng đến sự bao quát cuộc thi của ống kính
truyền hình (camera). Tất cả các quảng cáo phải tuân
thủ đúng các quy định về việc đảm bảo an toàn.
(c) Cấm quảng cáo các sản phẩm thuốc lá, các sản
phẩm rƣợu, trừ những trƣờng hợp đặc biệt đƣợc Hội
đồng cho phép.
3. Hội đồng đƣợc phép sửa đổi, bổ sung các quy
định hƣớng dẫn thi hành điều luật này vào bất kỳ thời
gian nào.
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®iÒu 9
CHỐNG THAM NHŨNG
VÀ CÁ CƢỢC BẤT HỢP PHÁP
1. Điều luật này áp dụng cho tất cả những ngƣời
tham gia mà tham gia hoặc hỗ trợ trong một cuộc thi
đấu quốc tế và mỗi ngƣời tham gia sẽ tự động bị ràng
buộc và phải tuân thủ điều luật này.
2. Trách nhiệm cá nhân của mỗi ngƣời tham gia là
phải nhận thức đầy đủ về điều luật này, bao gồm cả
những hành vi cấu thành tội phạm, và việc phải tuân
thủ điều luật này.
3. Mỗi ngƣời tham gia đều phải phục tùng thẩm
quyền xét xử riêng của Ủy ban Đạo đức IAAF đƣợc
triệu tập theo Bộ quy tắc ứng xử và đạo đức của IAAF
để xét xử và xác định sự cáo buộc của IAAF và thẩm
quyền xét xử riêng của CAS để xác định bất kỳ khiếu
nại nào đối với quyết định của Ủy ban Đạo đức IAAF.
CÁ CƢỢC VÀ VI PHẠM VỀ CHỐNG THAM
NHŨNG KHÁC
4. Theo điều luật này, các hành vi sau đây của một
ngƣời tham gia (trong mọi trƣờng hợp, cho dù thực
hiện trực tiếp hoặc gián tiếp) sẽ cấu thành một hành vi
phạm tội:
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5. Cá cƣợc:
(a) Tham gia, hỗ trợ, hoặc quảng cáo, bất kỳ hình
thức đánh cƣợc nào liên quan đến một Giải đấu hay
cuộc thi, bao gồm cả đánh cƣợc với ngƣời khác về kết
quả, tiến độ, hậu quả, cách sắp đặt hoặc bất kỳ khía
cạnh nào khác tƣơng tự của Giải đấu hay cuộc thi.
Điều 9.5 (a) áp dụng đối với bất kỳ hình thức cá cƣợc
liên quan đến một Giải đấu hay cuộc thi, trong đó
ngƣời tham gia trực tiếp tham gia hoặc việc cá cƣợc
đó diễn ra ở môn thể thao của ngƣời tham gia hoặc
đang diễn ra trong môn thể thao khác tại một cuộc thi
đấu do ban tổ chức giải đấu lớn đăng cai mà trong đó
ngƣời tham gia đang tham dự.
(b) Dụ dỗ, hƣớng dẫn, tạo điều kiện hay khuyến
khích ngƣời tham thực hiện hành vi vi phạm Điều 9.5.
6. Dàn xếp kết quả:
a) Ấn định trƣớc hoặc sắp đặt dƣới mọi hình thức,
hoặc tác động một cách không chính đáng, hoặc là
một bên đứng ra ấn định trƣớc hoặc sắp đặt dƣới bất
kỳ cách thức nào, hoặc tác động một cách không
chính đáng đến kết quả, tiến độ, hậu quả, cách bố trí
hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác của một giải đấu hay
cuộc thi;
(b) Bảo đảm hoặc tìm cách đảm bảo để xảy ra một
sự cố đặc biệt trong giải đấu hay cuộc thi, mà việc xảy
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ra này sẽ có lợi cho ngƣời tham gia hoặc tổ chức, cá
nhân khác đang thực hiện vụ cá cƣợc.
(c) Không thể hiện khả năng thực sự của mình (cốt
để thua) trong một giải đấu hoặc cuộc thi vì ham lợi
(hoặc khả năng đƣợc hƣởng lợi ích chính đáng, bất kể
lợi ích nhƣ vậy trong thực tế là đƣợc cho hay đƣợc
nhận);
(d) Dụ dỗ, hƣớng dẫn, tạo điều kiện hay khuyến khích
ngƣời tham gia thực hiện hành vi vi phạm Điều 9.6.
7. Hối lộ:
(a) Chấp nhận, chào mời, thƣơng thảo để nhận hoặc
đƣa, bất kỳ sự hối lộ hoặc lợi ích nào khác (hoặc khả
năng đƣợc hƣởng lợi ích chính đáng, bất kể lợi ích
nhƣ vậy trong thực tế là đƣợc cho hay đƣợc nhận) để
ấn định trƣớc hoặc sắp đặt kết quả thi đấu dƣới mọi
hình thức, hoặc tác động một cách không chính đáng
đến kết quả, tiến độ, hậu quả, cách bố trí hoặc bất kỳ
khía cạnh nào khác của một giải đấu hay cuộc thi;
(b) Dụ dỗ, hƣớng dẫn, tạo điều kiện hay khuyến khích
ngƣời tham gia thực hiện hành vi vi phạm Điều 9.7.
8. Quà biếu:
(a) Phân phát, mời chào, đƣa cho, đòi hỏi hoặc nhận
bất kỳ quà biếu hay lợi ích (hoặc khả năng đƣợc
hƣởng lợi ích chính đáng, bất kể lợi ích nhƣ vậy trong
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thực tế là đƣợc cho hay đƣợc nhận) trong trƣờng hợp
mà ngƣời tham gia có lý do để biết trƣớc rằng có thể
khiến cho anh ta hoặc môn thể thao điền kinh bị mang
tiếng xấu;
(b) Dụ dỗ, dẫn dắt, tạo điều kiện hay khuyến khích
ngƣời tham gia thực hiện hành vi vi phạm Điều 9.8.
9. Lạm dụng thông tin nội bộ:
(a) Sử dụng thông tin nội bộ cho các mục đích cá
cƣợc hoặc liên quan đến mục đích đặt cƣợc;
(b) Tiết lộ thông tin nội bộ cho bất kỳ ngƣời nào (vì
hoặc không vì lợi ích) trong trƣờng hợp ngƣời tham
gia có lý do để biết trƣớc rằng việc tiết lộ thông tin đó
trong hoàn cảnh nhƣ vậy có thể đƣợc sử dụng vào
việc cá cƣợc;
(c) Dụ dỗ, dẫn dắt, tạo điều kiện hay khuyến khích
ngƣời tham gia thực hiện hành vi vi phạm Điều 9.9.
10. Các vi phạm khác:
(4) Bất kỳ hành động cố tình nào của ngƣời tham
gia, hoặc bất kỳ thỏa thuận nào của ngƣời tham gia
với bất kỳ một tổ chức, cá nhân nào khác, có tác động
ở một mức độ nào đó làm tăng thêm mức độ vi phạm
đối với điều luật này sẽ bị xử lý nhƣ một sự vi phạm
đã xảy ra, cho dù hành động cố tình hay sự thỏa thuận
đó trong thực tế có dẫn đến hành vi vi phạm đó hay
34

không. Tuy nhiên, theo điều luật này, sẽ không có vi
phạm, nếu ngƣời tham gia báo cáo hành động cố tình
hoặc thoả thuận của mình trƣớc khi nó đƣợc phát hiện
bởi một bên thứ ba không liên quan đến hành động cố
tình hay thỏa thuận đó;
(b) Cố ý hỗ trợ, bao che hoặc đồng lõa trong bất kỳ
hành động hay bỏ qua dạng hành vi đƣợc mô tả trong
Điều 9 mà ngƣời tham gia đã vi phạm;
(c) Không thông báo cho IAAF hoặc cơ quan có
thẩm quyền khác (không quá chậm trễ) đầy đủ chi tiết
của bất kỳ phƣơng thức hay những lời mời tham gia
vào hành động dẫn tới một hành vi vi phạm điều luật
này mà ngƣời tham gia đã nhận đƣợc;
(d) Không thông báo cho IAAF hoặc cơ quan có
thẩm quyền khác (không quá chậm trễ) đầy đủ chi tiết
về bất kỳ sự cố, sự thật hay sự việc dẫn đến sự lƣu
tâm của những ngƣời tham gia mà có thể làm chứng
cho hành vi vi phạm theo điều luật này bởi một bên
thứ ba, bao gồm (nhƣng không giới hạn) các phƣơng
thức hoặc lời mời tham gia vào các hành động dẫn tới
một hành vi vi phạm điều luật này mà bất kỳ một bên
nào khác đã nhận đƣợc;
(e) Không hợp tác trong việc điều tra về vi phạm điều
luật này mà không có lý do thuyết phục, bao gồm cả
việc không cung cấp bất kỳ thông tin và / hoặc tài liệu
theo yêu cầu mà có thể liên quan đến cuộc điều tra.
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11. Những trƣờng hợp sau đây là không có liên quan
đến việc xác định hành vi vi phạm theo điều luật này:
(a) Có hay không có việc ngƣời tham gia đã tham
dự hay vận động viên đã đƣợc hỗ trợ của ngƣời tham
gia khác đã tham dự Giải đấu hoặc cuộc thi hay
không;
(b) Bản chất hay kết quả của bất kỳ vụ cá cƣợc nào
đƣợc đƣa ra;
(c) Kết quả cuối cùng của giả đấu hay cuộc thi mà
vụ cá cƣợc đã đặt vào;
(d) Có hoặc không có sự nỗ lực hoặc thành tích của
ngƣời tham gia (nếu có) trong giải đấu hoặc cuộc thi
phải đƣa ra (hoặc có thể sẽ phải đƣa ra) đã bị ảnh
hƣởng bởi các hành động hay sự bỏ qua nhƣ đã đƣợc
nêu ở trên;
(e) Có hay không có các kết quả thi đấu trong giải
đấu hoặc cuộc thi phải đƣa ra (hoặc có thể sẽ phải đƣa
ra) đã bị ảnh hƣởng bởi các hành động hay sự bỏ qua
nhƣ đã đƣợc nêu ở trên.
ĐIỀU TRA VÀ XÉT XỬ CÁC VI PHẠM BỊ CÁO
BUỘC
12. Bất kỳ cáo buộc hoặc nghi ngờ về sự vi phạm
Điều 9 phải đƣợc thông báo bằng văn bản cho Tổng
thƣ ký IAAF, là ngƣời sẽ chuyển sự việc này tới Ban
chấp hành IAAF. Ban chấp hành IAAF sẽ chỉ định
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một nhân sự độc lập hoặc những ngƣời có trách
nhiệm điều tra các cáo buộc hay nghi ngờ này và xác
định xem có đƣa ra xét xử hay không.
13. Cuộc điều trần về hành vi vi phạm bị cáo buộc
theo điều luật này phải đƣợc Ủy ban Đạo đức IAAF
tiến hành trên cơ sở xác định thủ tục điều trần riêng
của mình theo Bộ quy tắc Ứng xử và Đạo đức của
IAAF.
TIÊU CHUẨN VỀ BẰNG CHỨNG
14. Tiêu chuẩn về bằng chứng trong tất cả các
trƣờng hợp theo điều luật này là Ủy ban Đạo đức
IAAF có thỏa mãn đầy đủ với quan điểm cho rằng
tính nghiêm trọng của hành vi bị cáo buộc là đã có vi
phạm hay không. Các tiêu chuẩn của bằng chứng
trong mọi trƣờng hợp sẽ phải lớn hơn mức mới chỉ
suy xét là có khả năng xảy ra, song nhỏ hơn mức có
bằng chứng vƣợt qua sự nghi ngờ hợp lý. Trách
nhiệm việc chứng minh rằng vi phạm Điều 9 đã xảy
ra là thuộc về IAAF.
15. Ủy ban Đạo đức IAAF sẽ không bị ràng buộc
bởi các quy tắc pháp lý điều chỉnh việc chấp nhận
bằng chứng. Những sự việc thực tế liên quan đến
hành vi vi phạm Điều 9 có thể đƣợc chứng minh bằng
bất kỳ phƣơng tiện đáng tin cậy nào, bao gồm nhƣng
không giới hạn, sự thú nhận, bằng chứng do ngƣời thứ
ba đƣa ra, lời khai của nhân chứng, báo cáo của
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chuyên gia, hồ sơ tài liệu và dữ liệu hoặc phân tích
thông tin.
16. Ủy ban Đạo đức IAAF sẽ có quyết định chấp
nhận bất kỳ sự việc nào đã đƣợc chứng minh theo
quyết định của tòa án hoặc hội đồng kỷ luật chuyên
ngành có thẩm quyền xét xử mà không lệ thuộc vào
thời gian chờ kháng cáo sẽ là bằng chứng không thể
bác bỏ chống lại ngƣời tham gia là ngƣời liên quan
đến quyết định này, trừ khi ngƣời tham gia chứng
minh đƣợc rằng các quyết định có liên quan đã vi
phạm các nguyên tắc xét xử thông thƣờng.
17. Ủy ban Đạo đức IAAF có thể rút ra một kết
luận bất lợi cho ngƣời tham gia mà đã bị truy cứu về
hành vi vi phạm dựa trên sự từ chối của ngƣời đó, mà
không cần phải có sự biện minh, sau khi đã đƣợc yêu
cầu phải có mặt tại phiên điều trần, vào một thời điểm
hợp lý trƣớc phiên điều trần (hoặc trực tiếp hoặc qua
điện thoại theo quyết dịnh của Ủy ban Đạo đức
IAAF) để trả lời tấ cả nhữg câu hỏi liên quan.
CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT
18. Hành vi vi phạm Điều 9 của một vận động viên
xảy ra trong hoặc liên quan tới gải đấu mà trong đó
vận động viên đang tham gia sẽ dẫn đến việc vận
động viên đó mặc nhiên bị truất quyền thi đấu và bị
hủy bỏ tất cả các thành tích thi đấu mà vận động viên
đã đạt đƣợc trong giải đấu đó, cùng tất cả những hậu
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quả kèm theo, kể cả việc bị tƣớc tất cả các danh hiệu,
giải thƣởng, huy chƣơng, điểm số, phần thƣởng và
tiền trả cho việc góp mặt.
19. Trƣờng hợp vận động viên đã vi phạm Điều 9
tham gia thi đấu với tƣ cách thành viên của một đội tiếp
sức thì đội tiếp sức đó sẽ nghiễm nhiên bị loại khỏ giải
đấu, cùng với với tất cả hậu quả kèm theo đối với đội
tiếp sức đó, bao gồm cả việc bãi bỏ tất cả các kết quả và
tƣớc tất cả các danh hiệu, giải thƣởng, huy chƣơng, các
điểm, phần thƣởng và tiền thù lao tham dự.
20. Trong tất cả các trƣờng hợp khác, Ủy ban Đạo
đức IAAF sẽ quyết định có hay không có sự việc vi
phạm Điều 9 dẫn đến việc truất quyền thi đấu và hủy
bỏ các kết quả thi đấu đạt đƣợc tại giải đấu hay cuộc
thi có tính đến hoàn cảnh cụ thể của hành vi vi phạm
đã đƣợc đề cập đến.
21. Trƣờng hợp đƣợc xác định là hành vi vi phạm
Điều 9 đã xảy ra, Ủy ban Đạo đức IAAF sẽ yêu cầu
phải áp dụng hình thức xử phạt thích hợp đối với
ngƣời tham gia theo các mức hình phạt dƣới đây:
Lỗi vi phạm

Mức xử phạt

Điều 9.5 (Cá cƣợc)

Tƣớc bỏ tƣ cách thi đấu tối thiểu 2
năm và tối đa là 4 năm

Điều 9.6 (Dàn xếp kết
quả thi đấu)

Tƣớc bỏ tƣ cách thi đấu tối thiểu 2
năm và tối đa là 4 năm
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Điều 9.7 (Hối lộ)

Tƣớc bỏ tƣ cách thi đấu tối thiểu 2
năm và tối đa là 4 năm

Điều 9.8
(Dùng quà biếu)

Tƣớc bỏ tƣ cách thi đấu tối thiểu 2
năm và tối đa là 4 năm

Điều 9.9 (Lạm dụng
thông tin nội bộ)

Tƣớc bỏ tƣ cách thi đấu tối thiểu 2
năm và tối đa là 4 năm

Điều 9.10(d) và(e)
(vi phạm khác)

Tƣớc bỏ tƣ cách thi đấu tối thiểu 2
năm và tối đa là 4 năm

Ngoài việc áp đặt một thời hạn tƣớc bỏ tƣ cách
tham gia thi đấu nhƣ đã nêu trên, Ủy ban Đạo đức
IAAF có thể, theo quyết định của mình, áp đặt mức
xử phạt thu hồi đến mức tối đa bất kỳ giá trị lợi nhuận
nào mà ngƣời tham gia hoặc liên quan đến, các vi
phạm thuộc Điều 9 đã nhận đƣợc.
22. Để xác định mức xử phạt thích hợp áp dụng
trong từng trƣờng hợp, Ủy ban Đạo đức IAAF sẽ
đánh giá mức độ nghiêm trọng của các hành vi vi
phạm, bao gồm xác định tất cả các yếu tố có liên quan
làm tăng nặng hoặc giảm nhẹ tính chất của hành vi vi
phạm:
(a) Các yếu tố tăng nặng có thể bao gồm nhƣng
không giới hạn: vi phạm từ hai lần trở lên; đã vi phạm
từ hai hành vi trở lên; ngƣời tham gia trƣớc đó đã bị
kết tội vi phạm tƣơng tự; các vi phạm liên quan đến
hơn một ngƣời tham gia; ngƣời tham gia không hợp
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tác trong bất kỳ trƣờng hợp điều tra nào; trƣờng hợp
số lợi nhuận, tiền thắng cƣợc hoặc các lợi lộc khác,
trực tiếp hoặc gián tiếp nhận đƣợc của ngƣời tham gia
do hành động vi phạm mà có đƣợc là đáng kể và /
hoặc số tiền do dính líu vào các hành vi vi phạm mà
có đƣợc là đáng kể; cho dù ngƣời tham gia đã tỏ ra
hối hận đối với những hành vi vi phạm hay không;
cho dù các vi phạm có ảnh hƣởng đến kết quả thi đấu
hoặc hậu quả đối với giải đấu hay cuộc thi đấu có liên
quan hoặc bất kỳ một phần nào đó của giải đấu hay
không; bất kỳ yếu tố tăng nặng khác mà Ủy ban Đạo
đức IAAF coi là thích hợp và cần thiết phải áp dụng.
(b) Các yếu tố giảm nhẹ có thể bao gồm nhƣng
không giới hạn: ngƣời tham gia đã thừa nhận hành vi
vi phạm; có kỷ lục về chấp hành kỷ luật rất tốt trƣớc
đó; còn trẻ tuổi và / hoặc thiếu kinh nghiệm; cho dù
các vi phạm có ảnh hƣởng hoặc có khả năng ảnh
hƣởng đến kết quả thi đấu hoặc hậu quả đối với giải
đấu hoặc cuộc thi đấu có liên quan, hoặc bất kỳ phần
nào của giải đấu đó hay không; trƣờng hợp ngƣời
tham gia đã tích cực hợp tác với tất cả các khâu điều
tra về trƣờng hợp của mình; bất kỳ yếu tố giảm nhẹ
khác mà Ủy ban Đạo đức IAAF coi là thích hợp và
cần thiết phải áp dụng.
23. Thời hạn bị tƣớc bỏ tƣ cách tham gia thi đấu áp
dụng đối với một ngƣời tham gia sẽ bắt đầu vào ngày
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có quyết định áp đặt thời hạn bị tƣớc bỏ tƣ cách này
đƣợc đƣa ra hoặc, nếu phiên xét xử đƣợc bãi bỏ, vào
ngày việc bị tƣớc bỏ tƣ cách đƣợc chấp nhận hoặc áp
dụng khác. Bất kỳ thời hạn bị đình chỉ thi đấu tạm
thời đã chấp hành của ngƣời tham gia (dù áp đặt hoặc
tự nguyện chấp nhận) sẽ đƣợc khấu trừ vào tổng thời
gian bị tƣớc bỏ tƣ cách phải chấp hành.
24. Không có ngƣời tham gia nào đã bị tuyên bố
không đủ tƣ cách, có thể, trong khoảng thời gian bị
tƣớc bỏ tƣ cách, tham gia với bất kỳ vai trò nào tại bất
kỳ cuộc thi đấu Điền kinh nào, dù trực tiếp hay gián
tiếp, hoặc trong bất kỳ hoạt động nào khác ngoài các
chƣơng trình phục hồi nhân phẩm hoặc chƣơng trình
giáo dục phòng chống tham nhũng và cá độ dƣới sự
uỷ quyền, tổ chức, viện trợ hoặc đƣợc ủng hộ của
IAAF hoặc của Hiệp hội châu lục hoặc Liên đoàn
thành viên.
25. Ngƣời tham gia đang trong thời hạn bị tƣớc bỏ
tƣ cách thì vẫn phải lệ thuộc vào Điều 9 trong thời
gian đó. Nếu ngƣời tham gia có hành vi vi phạm Điều
9 trong thời hạn bị tƣớc bỏ tƣ cách thì điều này sẽ bị
coi là một vi phạm riêng biệt theo điều luật này và sẽ
đƣợc xét xử theo trình tự tố tụng riêng.
26. Một khi thời hạn bị tƣớc bỏ tƣ cách của ngƣời
tham gia đã hết hạn, ngƣời đó sẽ mặc nhiên trở thành
đủ tƣ cách tham gia thi đấu với điều kiện là đã (i)
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hoàn thành chƣơng trình phục hồi nhân phẩm hoặc
chƣơng trình giáo dục phòng chống tham nhũng và cá
độ chính thức theo yêu cầu của IAAF; (ii) đã giao nộp
đầy đủ, bất kỳ khoản tiền phạt đƣợc áp dụng theo điều
luật này và / hoặc những chi phí mà tòa án áp đặt và
(iii) đã đồng ý chịu sự giám sát hợp lý và cần thiết đối
với các hoạt động trong tƣơng lai của mình khi IAAF
xét thấy cần thiết, do tính chất và mức độ vi phạm.
KHÁNG CÁO
27. Theo điều luật này đối với các quyết định do Ủy
ban Đạo đức IAAF đƣa ra sau đây, IAAF hoặc ngƣời
tham gia là đối tƣợng của các quyết định đó (nếu có
thể áp dụng) chỉ có thể đƣợc khiếu nại lên CAS:
(a) Quyết định xử phạt vi phạm Điều 9 đã không
đƣợc xét xử trên cơ sở đúng thẩm quyền hoặc trình tự
tố tụng;
(b) Quyết định về việc đã có hành động vi phạm
Điều 9;
(c) Quyết định về việc đã không có hành động vi
phạm Điều 9;
(d) Quyết định xử phạt, bao gồm cả tƣớc bỏ bất kỳ
kết quả và tính thích hợp của bất kỳ xử phạt nào theo
Điều 9;
(e) Quyết định xử phạt mà không phù hợp với Điều
9; và
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(f) Quyết định không áp đặt các biện pháp xử phạt.
28. Các quyết định đó sẽ vẫn có hiệu lực trong khi
có khiếu nại, trừ khi CAS có sự định đoạt khác hoặc
trừ khi có sự xác định khác phù hợp với điều luật này.
29. Các quyết định về việc IAAF có khiếu nại lên
CAS hay không sẽ do Ban chấp hành IAAF đƣa ra.
Ban chấp hành IAAF sẽ, trong trƣờng hợp cần thiết,
đồng thời quyết định việc ngƣời tham gia có phải bị
tái đình chỉ thi đấu tạm thời trong khi chờ quyết định
của CAS hay không.
30. Trừ khi có quyết định của Ban chấp hành IAAF,
trong trƣờng hợp IAAF là bên kháng cáo trong tƣơng
lai, bên kháng cáo có 45 ngày để nộp tuyên bố kháng
cáo với CAS kể từ ngày nhận đƣợc văn bản quyết
định trình bày lý do của bên kháng cáo.
31. Khiếu nại lên CAS sẽ mang hình thức tái thẩm
(de novo), Hội đồng xét xử CAS có thể thay thế quyết
định của của tòa án có liên quan bằng quyết định của
mình, trong trƣờng hợp xét thấy quyết định của tòa án
có liên quan đó là sai lầm. Hội đồng xét xử của CAS
có thể, trong bất kỳ trƣờng hợp nào, thêm hoặc tăng
biện pháp trừng phạt đã đƣợc áp đặt trong các quyết
định mà đã gây ra tranh cãi đó.
32. Các điều luật có thể đƣợc áp dụng trong kháng
cáo với CAS là các Luật của IAAF và Bộ quy tắc ứng
xử và Đạo đức của IAAF.
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33. Luật chi phối kháng cáo với CAS là Đạo luật
Monegasque và việc chống án đƣợc tiến hành bằng
tiếng Anh, trừ khi các bên có thoả thuận khác.
34. Quyết định của CAS sẽ quyết định là cuối cùng
và ràng buộc tất cả các bên, và tất cả các Liên đoàn
thành viên, và không có quyền khiếu nại đối với quyết
định của CAS. Quyết định CAS sẽ có hiệu lực ngay
lập tức và tất cả các Liên doàn thành viên phải áp
dụng mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo hiệu lực của
quyết định đƣợc thực thi.
CÔNG NHẬN QUYẾT ĐỊNH CỦA CÁC CƠ
QUAN TỔ CHỨC GIẢI ĐẤU LỚN
35. Các quyết định cuối cùng của một cơ quan tổ
chức giải đấu lớn có liên quan đến ngƣời tham gia
thuộc thẩm quyền pháp lý của cơ quan tổ chức giải
đấu lớn đó và dựa trên cùng các điều luật hoặc điều
luật tƣơng tự nhƣ Điều 9 này sẽ đƣợc IAAF công
nhận và tôn trọng khi nhận đƣợc thông báo tƣơng tự.
Các thủ tục để xác định mức xử phạt ngƣời tham gia
ngoài mức xử phạt do cơ quan tổ chức giải đấu lớn áp
đặt phải đƣợc Ủy ban Đạo đức IAAF xác định theo
Bộ quy tắc ứng xử và Đạo đức của IAAF và phạm vi
của các biện pháp xử phạt áp dụng phải là các mức xử
phạt theo quy định tại Điều 9 này.
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GIẢI THÍCH THÊM
36. Luật thi đấu này có hiệu lực áp dụng từ ngày 01
tháng Năm năm 2012 tức là, đƣợc thực thi vào đúng
ngày hoặc từ sau ngày đó. Luật sẽ hết hiệu lực áp
dụng sau khi Bộ quy tắc ứng xử và Đạo đức của
IAAF đƣợc sửa đổi có hiệu lực áp dụng vào ngày 01
tháng Giêng năm 2014.
37. Các tiêu đề và phụ đề đƣợc sử dụng trong Luật
này chủ yếu nhằm làm cho việc theo dõi đƣợc thuận
tiện và không đƣợc coi là phần căn bản của Luật hoặc
không làm ảnh hƣởng tới cách diễn đạt những quy
định đƣợc đề cập dƣới những tiêu đề này.
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ch-¬ng 2
ĐỦ TƢ CÁCH THAM GIA THI ĐẤU
®iÒu 20
ĐỊNH NGHĨA VỂ VẬN ĐỘNG VIÊN
ĐỦ TƢ CÁCH
Vận động viên đủ tƣ cách tham gia thi đấu là ngƣời
chấp nhận thực hiện đúng Luật của IAAF và không bị
tuyên phạt tƣớc bỏ tƣ cách.
®iÒu 21
GIỚI HẠN VỀ THI ĐẤU ĐỐI VỚI
NHỮNG VẬN ĐỘNG VIÊN ĐỦ TƢ CÁCH
1. Cuộc thi đấu theo các điều luật của IAAF đƣợc
giới hạn cho những vận động viên thuộc thẩm quyền
pháp lý của một Liên đoàn thành viên và là những vận
động viên có đủ tƣ cách tham gia thi đấu theo Luật
của IAAF.
2. Trong bất kỳ cuộc thi đấu nào theo Luật này, việc
có đủ tƣ cách tham gia thi đấu của vận động viên sẽ
đƣợc Liên đoàn thành viên mà vận động viên đã gia
nhập bảo hộ.
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3. Các điều luật của các Liên đoàn thành viên về vị
thế đủ tƣ cách tham gia thi đấu phải tuân thủ nghiêm
ngặt các quy định của Luật này và không thành viên
nào có thể thông qua, công bố hoặc giữ lại trong bộ
luật cơ bản hoặc điều lệ của mình bất kỳ điều luật
hoặc quy định về sự đủ tƣ cách trái với các quy định
trong Luật hoặc điều lệ của IAAF. Trong trƣờng hợp
có sự bất đồng giữa luật về tƣ cách tham gia của
IAAF và luật về tƣ cách tham gia của liên đoàn thành
viên thì luật đủ tƣ cách của IAAF phải đƣợc áp dụng.
®iÒu 22
KHÔNG ĐỦ TƢ CÁCH THAM GIA
CÁC CUỘC THÍ ĐẤU QUỐC TỂ
VÀ CÁC CUỘC THỊ ĐẤU TRONG NƢỚC
1. Những tổ chức, cá nhân sau đây có thể bị tuyên
không đủ tƣ cách tham gia các cuộc thi đấu đƣợc tổ
chức theo các điều luật của IAAF hoặc theo các điều
luật của Liên đoàn thành viên:
Bất cứ vận động viên, cán bộ, nhân viên trợ giúp
vận động viên hoặc tổ chức, cá nhân khác mà:
(a) Liên đoàn quốc gia của họ đang bị IAAF đình
chỉ tƣ cách thành viên (khai trừ tạm thời).
Điều này không áp dụng cho các cuộc thi đấu trong
nƣớc do liên đoàn quốc gia đang bị đình chỉ tƣ cách
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thành viên tổ chức cho công dân của nƣớc hoặc lãnh
thổ của mình.
(b) Đang bị tạm đình chỉ thi đấu hoặc bị tuyên phạt
tƣớc bỏ tƣ cách, theo luật của liên đoàn quốc gia của
họ, tại những cuộc thi đấu thuộc thẩm quyền của liên
đoàn quốc gia đó, mà việc xử phạt tạm đình chỉ hoặc
tƣớc bỏ tƣ cáh này là phù hợp với các quy định của
Luật này;
(c) Đang trong thời hạn bị đình chỉ thi đấu tạm thời
theo Luật này (Luật thi đấu của IAAF);
(d) Không đáp ứng đƣợc các điều kiện để có đủ tƣ
cách theo Điều 141 hoặc theo các quy định dƣới điều
luật đó;
(e) Bị tuyên bố không đủ tƣ cách do vi phạm Luật
chống doping (xem Chƣơng 3);
(f) Bị tuyên bố không đủ tƣ cách do vi phạm bất
kỳ luật hoặc quy định tại Điều 60.4.
2. Nếu vận động viên thi đấu trong một cuộc thi khi
không đủ tƣ cách tham gia theo các quy định tại Điều
141, mà không ảnh hƣởng đến bất kỳ biện pháp kỷ
luật nào khác có thể đƣợc thực hiện theo điều luật này
thì vận động viên và bất kỳ đội có vận động viên đó
thi đấu sẽ bị truất quyền thi đấu, kèm theo tất cả
những hậu quả đối với vận động viên và đội đó, bao
gồm tƣớc bỏ tất cả các danh hiệu, giải thƣởng, huy
chƣơng, các điểm, phần thƣởng và tiền thù lao.
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3. Nếu vận động viên thi đấu (hoặc cán bộ, nhân
viên hỗ trợ vận động viên hay tổ chức, cá nhân khác
tham gia) trong một cuộc thi, dù đƣợc tổ chức theo
luật này hay theo luật của Liên đoàn châu lục hoặc
Liên đoàn thành viên, trong khi không đủ tƣ cách
tham gia theo Luật Chống Doping tại Chƣơng 3, sẽ bị
xử phạt theo quy định tại Điều 40.11.
4. Nếu vận động viên thi đấu (hoặc cán bộ, nhân
viên hỗ trợ vận động viên hay tổ chức, cá nhân khác
tham gia) trong một cuộc thi, dù đƣợc tổ chức theo
luật này hay theo luật của Liên đoàn khu vực hoặc
Liên đoàn thành viên, trong khi không đủ tƣ cách
tham gia theo quy định tại luật thi đấu này hay tại bất
cứ luật thi đấu nào khác thì thời hạn bị tƣớc bỏ tƣ
cách của ngƣời đó sẽ phải bắt đầu lại kể từ thời điểm
của lần thi đấu gần nhất, không tính phần thời gian bị
tƣớc bỏ tƣ cách mà ngƣời đó đã chấp hành.
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ch-¬ng 3
CHỐNG DOPING VÀ ĐẢM BẢO
VỀ MẶT Y TẾ
CÁC KHÁI NIỆM
Hội đồng chuyên gia về đảm bảo điều kiện sinh
học vận động viên (ABP)
Hội đồng bao gồm ba chuyên gia đƣợc IAAF lựa
chọn, có trách nhiệm đánh giá hồ sơ sinh học của vận
động viên phù hợp với các quy định chống doping.
Các chuyên gia phải hiểu biết sau sắc về lĩnh vực
huyết học lâm sàng, phòng thí nghiệm y học / huyết
học và y học thể thao hoặc sinh lý học thể thao
chuyên khoa huyết học.
Hệ thống quản trị dữ liệu Chống-Doping (ADAMS)
Là hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu thông qua mạng
máy tính để truy cập, lƣu trữ, chia sẻ và công bố
thông tin nhằm hỗ trợ các bên liên quan và WADA
trong các hoạt động chống doping phù hợp với luật
bảo mật các dữ liệu.
Kết quả phân tích bất lợi
Báo cáo của một phòng thí nghiệm hoặc cơ quan
kiểm định khác đã đƣợc WADA công nhận, phù hợp
với Tiêu chuẩn quốc tế đối với phòng thí nghiệm và
các tài liệu kỹ thuật liên quan, xác định trong mẫu thử
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có chứa Chất bị cấm hoặc Chất chuyển hóa của nó
hoặc các Dấu hiệu (kể cả hàm lƣợng tăng cao các chất
nội sinh) hoặc bằng chứng của việc sử dụng một
phƣơng pháp bị cấm.
Tổ chức chống Doping
Bên ký kết chịu trách nhiệm áp dụng, lựa chọn các
điều luật để khởi xƣớng, thực hiện hoặc thi hành bất
kỳ công đoạn nào trong quá trình Kiểm tra Doping.
Các tổ chức này bao gồm, ví dụ, Uỷ ban Olympic
quốc tế, Uỷ ban Paralympic quốc tế, các cơ quan tổ
chức giải đấu lớn có tiến hành kiểm tra doping tại các
giải đấu, WADA, các liên đoàn thể thao quốc tế và
các Tổ chức chống Doping quốc gia.
Luật chống doping
Luật chống doping của IAAF có thể đƣợc thông qua
Hội nghị toàn thể của IAAF hoặc Hội đồng IAAF
theo các kỳ hạn.
Các quy định về chống doping
Các quy định về chống doping của IAAF có thể
đƣợc thông qua Hội nghị toàn thể của IAAF hoặc Hội
đồng IAAF theo các kỳ hạn
Vận động viên
Ngƣời tham gia tổ chức IAAF, các Liên đoàn thành
viên các Hiệp hội khu vực trên cơ sở đồng ý làm
thành viên, đƣợc kết nạp, ủy quyền, công nhận hoặc
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tham gia vào các hoạt động của tổ chức hoặc các cuộc
thi đấu và bất kỳ vận động viên điền kinh nào đƣợc
quản lý dƣới thẩm quyền của bất kỳ bên ký kết hoặc
tổ chức thể thao nào công nhận Bộ luật này.
Cán bộ, nhân viên trợ giúp vận động viên
Huấn luyện viên, trợ lý huấn luyện, ngƣời quản lý
câu lạc bộ, nhân viên, quan chức, cán bộ y tế, bác sỹ
cá nhân, bố mẹ hoặc ngƣời khác đang cùng làm việc,
chăm sóc hoặc trợ giúp vận động viên tham gia hoặc
chuẩn bị cho các cuộc thi đấu điền kinh.
Hành động cố tình
Tham gia một cách có chủ đích vào hành vi tạo nên
bƣớc tiến đáng kể theo một quy trình đã đƣợc lập kế
hoạch nhằm đạt đƣợc thành tích tột đỉnh trong khi vi
phạm luật chống doping. Tuy nhiên, sẽ không có hành
vi phạm luật chống doping với bằng cớ duy nhất là
một hành động cố tình vi phạm, nếu ngƣời đó từ bỏ
hành động cố tình này trƣớc khi nó đƣợc phát hiện bởi
một bên thứ ba không liên quan.
Kết quả phân tích không hợp thức
Báo cáo từ một phòng thí nghiệm hoặc một cơ quan
kiểm định khác đƣợc WADA công nhận yêu cầu điều
tra thêm theo quy định về Tiêu chuẩn quốc tế đối với
các phòng thí nghiệm hoặc các tài liệu kỹ thuật liên
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quan trƣớc khi khẳng định phát hiện Kết quả phân
tích bất lợi.
(Code) – The World Anti-Doping Code:
Bộ Luật phòng chống Doping thế giới
Cuộc thi đấu
Một Giải đấu hoặc một loạt nội dung thi đấu đƣợc
tổ chức trong một hoặc nhiều ngày.
Hậu quả của những hành vi vi phạm Luật chống
Doping
Sự vi phạm Luật chống doping của vận động viên
hoặc của một tổ chức, cá nhân nào khác có thể dẫn
đến một trong những hậu quả sau: (a) Truất quyền thi
đấu, có nghĩa là thành tích của vận động viên trong
một cuộc thi đấu riêng lẻ hoặc ở một giải đấu sẽ
không đƣợc công nhận, cùng với tất cả các hậu quả
kèm theo, kể cả việc bị tƣớc huy chƣơng, điểm số và
phần thƣởng, (b) bị Tước bỏ tư cách. Có nghĩa là vận
động viên hoặc tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ bị cấm
tham gia bất kỳ cuộc thi đấu hay hoạt động hoặc nhận
tài trợ theo quy định tại Điều 40.
Truất quyền thi đấu
Xem phần hậu quả của việc vi phạm Luật chống
Doping ở trên.
Kiểm tra Doping
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Bao gồm tất cả các bƣớc và các quá trình từ khi lên
kế hoạch phân bổ việc xét nghiệm cho tới khi có
quyết định cuối cùng về kháng cáo, bao gồm tất cả
các bƣớc và quá trình giữa chúng nhƣ là cung cấp
thông tin hồ sơ nơi ở, lấy mẫu xét nghiệm và quản lý,
phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm, miễn trừ do
điều trị, quản lý kết quả và tổ chức các phiên giải
trình.
Nội dung thi đấu
Một cuộc đua duy nhất hoặc một môn thi trong một
cuộc thi đấu (ví dụ nhƣ Chạy 100 mét hoặc Ném lao).
Thiếu thông tin khai báo về nơi ở
Vận động viên không cung cấp hồ sơ đầy đủ và
chính xác về nơi ở của mình theo đúng quy định về
chống doping hoặc theo luật hay quy định về chống
doping của Liên đoàn thành viên hoặc của một Tổ
chức chống doping có thẩm quyền đối với các vận
động viên đó theo đúng các tiêu chuẩn quốc tế về
kiểm tra doping.
Trong thi đấu
Trong thi đấu là khoảng thời gian tính từ 12 giờ
đồng hồ trƣớc cuộc thi đấu mà vận động viên đã đƣợc
ghi danh trong lịch thi đấu cho tới khi kết thúc cuộc
thi đấu này, và quá trình lấy mẫu có liên quan tới cuộc
thi đấu đó.
55

Tước bỏ tư cách
Xem phần hậu quả của việc vi phạm Luật ChốngDoping ở trên.
Cuộc thi đấu quốc tế
Theo luật chống Doping, các cuộc thi quốc tế theo
Điều 35.7, là những cuộc thi đấu đƣợc công bố hàng
năm trên website của IAAF.
Tiêu chuẩn quốc tế
Bộ tiêu chuẩn đƣợc WADA thông qua để hỗ trợ cho
Bộ Luật quốc tế chống doping. Phù hợp với tiêu
chuẩn quốc tế (trái với tiêu chuẩn khác, lý thuyết và
thực tiễn) là đủ để kết luận rằng các thủ tục giải quyết
bằng các tiêu chuẩn quốc tế đƣợc thực hiện. Các tiêu
chuẩn quốc tế bao gồm bất kỳ tài liệu kỹ thuật nào
ban hành theo Tiêu chuẩn quốc tế.
Cơ quan tổ chức giải đấu lớn
Hiệp hội châu lục của các Uỷ ban Olympic Quốc
gia và các tổ chức quốc tế đa môn thể thao khác thực
hiện chức năng là chủ thể có thẩm quyền tổ chức đối
với bất kỳ giải đấu châu lục, khu vực hoặc giải đấu
quốc tế khác.
Dấu vết
Một hợp chất, nhóm các hợp chất hoặc các thông số
sinh học xác định việc sử dụng một chất đã bị cấm
hoặc phƣơng pháp đã bị cấm.
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Luật y tế
Luật y tế của IAAF có thể đƣợc thông qua Hội nghị
toàn thể của IAAF hoặc Hội đồng IAAF theo từng
thời kỳ.
Chất chuyển hóa
Chất bất kỳ nào đó đƣợc sản sinh trong quá trình
chuyển hoá sinh học.
Vị thành niên
Ngƣời chƣa đến tuổi trƣởng thành theo quy định
pháp luật đƣợc áp dụng của quốc gia mà họ cƣ trú.
Lần kiểm tra bị bỏ qua
Vận động viên không có mặt để sẵn sàng cho việc
kiểm tra doping tại địa điểm và thời gian quy định
trong vòng 60 phút căn cứ thời gian đi đƣờng trong
ngày đã đƣợc xác định trong hồ sơ khai báo về nơi ở
của vận động viên, phù hợp với những quy định về
chống doping hoặc với các điều luật hay quy định về
chống doping của Liên đoàn thành viên hay của tổ
chức chống doping có thẩm quyền đối với các vận
động viên đó theo đúng tiêu chuẩn quốc tế về kiểm tra
doping.
Tổ chức chống Doping quốc gia
Tổ chức pháp nhân đƣợc mỗi quốc gia hoặc vùng
lãnh thổ chỉ định, có thẩm quyền và trách nhiệm chính
đối với việc áp dụng và thực thi luật chống doping,
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chỉ đạo việc lấy mẫu, quản lý các kết quả xét nghiệm,
tiến hành các phiên xét xử ở cấp quốc gia. Khái niệm
này bao gồm cả tổ chức pháp nhân đƣợc nhiều quốc
gia lựa chọn là Tổ chức chống Doping thuộc khu vực
của các quốc gia đó. Nếu cơ quan chính quyền không
thực hiện việc chỉ định này thì thì tổ chức pháp nhân
này sẽ là Ủy ban Olympic quốc gia của nƣớc đó hoặc
là tổ chức do Ủy ban Olympic quốc gia chỉ định.
Ủy ban Olympic quốc gia
Là tổ chức đƣợc Ủy ban Olympic quốc tế công
nhận. Tên gọi Ủy ban Olympic quốc gia cũng bao
gồm cả Liên đoàn các hiệp hội thể thao quốc gia ở
nƣớc hoặc vùng lãnh thổ mà Liên đoàn các hiệp hội
thể thao quốc gia đảm đƣơng trách nhiệm đặc thù của
Ủy ban Olympic quốc gia trong lĩnh vực chống
doping.
Không báo trước
Là việc tiến hành kiểm tra Doping mà không báo
trƣớc cho vận động viên và luôn luôn có ngƣời đi kèm
để giám sát vận động viên từ thời điểm thông báo cho
đến khi lấy xong mẫu.
Không có sự nhầm lẫn hoặc bất cẩn
Vận động viên chứng minh đƣợc trƣờng hợp của
mình theo Điều 38 rằng vận động viên đã không biết
hoặc nghi ngờ, và xét về lý thì vận động viên đó đã
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không thể biết hoặc nghi ngờ gì, thậm chí còn rất thận
trọng, rằng họ đã sử dụng hoặc bị sử dụng phải chất bị
cấm hoặc phƣơng pháp bị cấm.
Không có sự nhầm lẫn hoặc bất cẩn đáng kể
Vận động viên chứng minh đƣợc trƣờng hợp của
mình theo Điều 38 rằng sự nhầm lẫn hoặc bất cẩn của
vận động viên, khi đã thẩm tra lại toàn bộ các tình tiết
và đánh giá theo tiêu chí Không có sự nhầm lẫn hoặc
bất cẩn, thì không mấy liên quan đến hành vi vi phạm
luật chống doping.
Ngoài thi đấu
Bất kỳ trƣờng hợp kiểm tra Doping nào đƣợc tiến
hành không phải trong khi thi đấu.
Người tham gia
Vận động viên hoặc cán bộ, nhân viên trợ giúp vận
động viên.
Tổ chức, cá nhân
Tổ chức, cá nhân hay một chủ thể khác.
Hành vi sở hữu
Hành vi sở hữu vật chất thực tế hoặc sở hữu theo
suy luận (đƣợc phát hiện trong trƣờng hợp chất bị
cấm, phƣơng pháp bị cấm hoặc tài sản trong đó có
chất bị cấm hoặc phƣơng pháp bị cấm chỉ do độc nhất
ngƣời đó kiểm soát); trong trƣờng hợp ngƣời đó
không phải là ngƣời độc nhất kiểm soát chất bị cấm,
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phƣơng pháp bị cấm hoặc tài sản trong đó có chất bị
cấm hoặc phƣơng pháp bị cấm, thì việc sở hữu theo
suy luận sẽ phải là đƣợc phát hiện khi ngƣời đó đã
biết là có chất bị cấm hoặc phƣơng pháp bị cấm và đã
cố ý thực hiện việc sở hữu nó. Tuy nhiên, sẽ không vi
phạm luật chống doping nếu chỉ căn cứ vào việc sở
hữu, với điều kiện, nếu trƣớc khi đƣợc thông báo dƣới
bất kỳ hình thức nào về việc ngƣời này đã vi phạm
luật chống doping, thì ngƣời đó đã có hành động cụ
thể chứng tỏ mình chƣa bao giờ có ý định sở hữu và
đã khƣớc từ sự sở hữu bằng việc thẳng thắn khai báo
sự việc với một Tổ chức chống Doping. Tuy mọi khía
cạnh đều trái ngƣợc với định nghĩa này, song việc
mua (kể cả thông qua phƣơng tiện điện tử hay các
phƣơng tiện khác) chất bị cấm hay phƣơng pháp bị
cấm sẽ dẫn đến cấu thành hành vi sở hữu của ngƣời
thực hiện việc mua đó.
Danh mục các Chất và các Phương pháp bị cấm
Danh mục do WADA công bố, xác định các Chất bị
cấm và Phƣơng pháp bị cấm.
Phương pháp bị cấm
Bất kỳ phƣơng pháp nào đƣợc mô tả trong Danh
mục các Chất và Phƣơng pháp bị cấm.
Chất bị cấm
Bất kỳ chất nào đƣợc mô tả trong Danh mục các
Chất và Phƣơng pháp bị cấm.
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Đình chỉ thi đấu tạm thời
Vận động viên hoặc tổ chức, cá nhân khác tạm thời
bị cấm tham gia bất kỳ cuộc thi đấu nào trƣớc khi có
quyết định cuối cùng tại một phiên xét xử đƣợc tiến
hành theo quy định của luật này.
Nhóm đăng ký kiểm tra
Nhóm vận động viên do IAAF lập ra bao gồm
những vận động viên phải chấp hành việc kiểm tra
doping cả trong và ngoài thi đấu nhƣ một phần của
chƣơng trình kiểm tra doping của IAAF. IAAF sẽ
công bố danh sách các vận động viên có tên trong
nhóm đăng ký kiểm tra của mình.
Mẫu hoặc mẫu xét nghiệm
Chất liệu sinh học bất kỳ đƣợc lấy để phục vụ cho
mục đích kiểm tra Doping.
Các bên ký kết
Các chủ thể ký kết và thỏa thuận tuân thủ Bộ Luật
quốc tế chống Doping, bao gồm Ủy ban Olympic quốc
tế, các Liên đoàn thể thao quốc tế, Uỷ ban Paralympic
quốc tế, các Ủy ban Olympic quốc gia, các Uỷ ban
Paralympic quốc gia, các Cơ qua tổ chức giải đấu lớn,
các Tổ chức chống Doping quốc gia và WADA.
Sự hỗ trợ thực tế
Theo quy định tại Điều 40.5(c), tổ chức, cá nhân
cung cấp sự hỗ trợ thực tế phải: (i) công bố đầy đủ
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bằng văn bản chính thức tất cả các thông tin mà mình
nắm đƣợc về hành vi vi phạm Luật chống Doping,
đồng thời (ii) phối hợp toàn diện với việc điều tra và
xét xử bất kỳ vụ việc nào liên quan đến thông tin đó,
kể cả, ví dụ, đƣa ra bằng chứng tại phiên xét xử nếu
đƣợc Tổ chức chống Doping hay hội đồng xét xử yêu
cầu. Hơn nữa, thông tin đƣợc cung cấp phải là thông
tin đáng tin cậy và phải bao gồm phần trọng yếu của
sự việc đƣợc thụ lý hoặc, nếu không phải là vụ việc
đƣợc thụ lý thì phải thu thập và cung cấp những căn
cứ đủ để vụ việc sẽ đƣợc đƣa ra thụ lý.
Hành vi ngụy tạo
Tạo ra sự thay đổi với mục đích không chính đáng
hoặc bằng cách không thích hợp; tạo ra tác động
không chính đáng; can thiệp một cách không đƣợc
phép; cản trở, đánh lạc hƣớng hoặc tham gia vào bất
cứ hành vi gian lận nào để làm thay đổi kết quả hoặc
ngăn chặn việc tiến hành các thủ tục thông thƣờng;
hoặc cung cấp thông tin gian dối cho Tổ chức chống
Doping.
Kiểm tra doping có chủ đích
Việc lựa chọn các vận động viên để kiểm tra, mà
mỗi cá nhân vận động viên cụ thể hoặc các nhóm vận
động viên đƣợc lựa chọn trên cơ sở không ngẫu nhiên
để kiểm tra tại một thời điểm cụ thể.
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Kiểm tra Doping
Các công đoạn của quá trình kiểm tra doping từ
việc lập kế hoạch phân bố kiểm tra, lấy mẫu, quản lý
mẫu và vận chuyển mẫu đến phòng thí nghiệm.
Miễn trừ do điều trị (TUE)
Đƣợc miễn trừ do sử dụng để điều trị.
Buôn bán, lưu thông phân phối
Bán, cho, vận chuyển, gửi, cung cấp hay phân phát
chất bị cấm hoặc phƣơng pháp bị cấm (mang theo
ngƣời, hoặc bằng bất kỳ công cụ điện tử hay các
phƣơng tiện khác) của vận động viên, ngƣời hỗ trợ vận
động viên hoặc bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khác thuộc
thẩm quyền pháp lý của Tổ chức chống Doping với bên
thứ ba bất kỳ; tuy nhiên khái niệm này không bao gồm
những hoạt động của bác sỹ riêng có liên quan đến chất
bị cấm đƣợc sử dụng với mục đich chữa bệnh hợp pháp
và chính đáng hoặc trƣờng hợp có chứng cứ biện hộ có
thể chấp nhận đƣợc và không bao gồm những hoạt động
liên quan đến các chất bị cấm mà không bị cấm khi
kiểm tra ngoài thi đấu, trừ khi toàn bộ các tình tiết đặc
biệt chứng tỏ các chất bị cấm đó không vì mục đích
chữa bệnh hợp pháp và chính đáng.
Sử dụng
Áp dụng, ăn, uống, tiêm hoặc tiêu thụ bằng bất cứ
cách nào chất đã bị cấm hoặc phƣơng pháp đã bị cấm.
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Tổ chức phòng chống Doping thế giới (World Anti
- Doping Agency - WADA)
Thông tin về chỗ ở/lần kiểm tra bị bỏ qua
Thiếu hồ sơ về nơi ở hoặc làm lỡ hay không thực
hiện việc kiểm tra doping.
Thiếu các thông tin khai báo về nơi ở
Thông tin do vận động viên hoặc thay mặt cho vận
động viên trong nhóm đăng ký kiểm tra cung cấp,
trong đó nêu rõ địa chỉ chỗ ở của vận động viên trong
thời gian 3 tháng tới (khai báo hàng quý).
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phÇn I
LUẬT CHỐNG DOPING
®iÒu 30
PHẠM VI ÁP DỤNG
LUẬT CHỐNG DOPING
1. Luật chống Doping áp dụng đối với IAAF, các
Liên đoàn thành viên, các Hiệp hội khu vực và các
vận động viên, cán bộ, nhân viên hỗ trợ vận động viên
và các tổ chức, cá nhân khác, tham gia vào các hoạt
động của tổ chức IAAF, Liên đoàn thành viên và các
Hiệp hội khu vực trên cơ sở thỏa thuận cam kết làm
thành viên, đƣợc kết nạp, sự ủy quyền, công nhận và
tham gia vào các hoạt động của tổ chức hoặc các cuộc
thi đấu.
2. Tất cả các Liên đoàn thành viên và các hiệp hội
châu lục phải tuân thủ đúng các quy định của luật
Chống Doping này. Luật chống doping và các quy
định về thủ tục kiểm tra doping phải đƣợc đƣa trực
tiếp, hoặc thông qua tham khảo, vào các luật lệ của
mỗi Liên đoàn thành viên; đồng thời mỗi Hiệp hội
châu lục và mỗi Liên đoàn thành phải đƣa vào luật
của mình các quy định về thủ tục cần thiết để thực
hiện các điều luật chống Doping một cách hiệu quả
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(và bất kỳ thay đổi nào có thể có). Luật của mỗi Liên
đoàn thành viên và Hiệp hội châu lục phải có quy
định cụ thể để tất cả các vận động viên, cán bộ, nhân
viên hỗ trợ vận động viên và các tổ chức, cá nhân
khác thuộc thẩm quyền của mình phải chịu sự ràng
buộc của Luật chống doping và các quy định về thủ
tục kiểm tra doping.
3. Để đƣợc công nhận đủ tƣ cách, hoặc nói cách
khác là đƣợc công nhận tại một cuộc thi quốc tế, vận
động viên (và trong trƣờng hợp có thể áp dụng) cán
bộ, nhân viên hỗ trợ vận động viên và các tổ chức, cá
nhân khác phải ký vào một văn bản cam kết chấp
nhận Luật chống doping này và các quy định về thủ
tục kiểm tra doping theo mẫu do Hội đồng IAAF
quyết định. Để bảo vệ vị thế đủ tƣ cách cho vận động
viên của mình tại các cuộc thi đấu quốc tế (xem Điều
21.2), Liên đoàn thành viên phải đảm bảo rằng các
vận động viên đã ký kết thỏa thuận theo đúng mẫu
yêu cầu và đã gửi một bản sao của văn bản thỏa thuận
có đầy đủ chữ ký đến Văn phòng IAAF.
4. Luật chống doping và các quy định về thủ tục
kiểm tra doping áp dụng đối với tất cả các trƣờng hợp
kiểm tra doping mà trong đó IAAF, các Liên đoàn
thành viên và Hiệp hội châu lục của mình có thẩm
quyền kiểm soát.
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5. Trách nhiệm của mỗi Liên đoàn thành viên là
phải đảm bảo rằng tất cả các trƣờng hợp kiểm tra
doping trong và ngoài thi đấu ở cấp độ quốc tế đối với
các vận động viên và việc quản lý của các kết quả xét
nghiệm đó đều phù hợp với Luật chống doping và các
quy định về thủ tục kiểm tra doping. Phải thừa nhận
rằng, ở một số nƣớc hoặc vùng lãnh thổ, Liên đoàn
thành viên sẽ tự tiến hành quá trình kiểm tra và quản
lý kết quả trong khi, ở những nƣớc khác, một số hoặc
toàn bộ trách nhiệm của Liên đoàn thành viên có thể
đƣợc ủy quyền hoặc chỉ định (do chính Liên đoàn
thành viên hoặc theo pháp luật quốc gia thích hợp)
cho một tổ chức chống doping quốc gia hoặc của bên
thứ ba khác. Đối với các nƣớc hoặc vùng lãnh thổ,
việc giới thiệu các điều luật chống doping này với
Liên đoàn thành viên hoặc liên đoàn quốc gia (hoặc
cán bộ có liên quan), trong trƣờng hợp cần thiết chính
là giới thiệu đến các Tổ chức Quốc gia chống doping
hoặc bên thứ ba khác (hoặc các cán bộ có liên quan).
6. IAAF có trách nhiệm theo dõi các hoạt động
chống doping của các Liên đoàn thành viên của mình
theo luật chống doping này, bao gồm nhƣng không
giới hạn việc kiểm tra doping trong và ngoài thi đấu
đƣợc tiến hành ở cấp quốc gia của mỗi thành viên (và
/ hoặc bởi các các Tổ chức Quốc gia chống doping có
liên quan hoặc bên thứ ba theo Điều 30.5). Nếu IAAF
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cho rằng việc kiểm tra doping trong và ngoài thi đấu
hoặc các hoạt động chống doping khác thực hiện ở
cấp quốc gia của một Liên doàn thành viên là không
đủ hoặc không đầy đủ, hoặc có liên quan đến sự thành
công của các vận động viên thuộc Liên đoàn thành
viên đó trong các cuộc thi quốc tế hoặc vì bất kỳ lý do
nào khác, thì Hội đồng IAAF có thể yêu cầu các Liên
đoàn thành viên phải có hành động cần thiết để đảm
bảo cho các hoạt động chống doping trong nƣớc hoặc
vùng lãnh thổ có liên quan đạt đến mức có thể chấp
nhận đƣợc. Liên đoàn thành viên không thực hiện
đúng theo quyết định của Hội đồng IAAF có thể bị xử
phạt theo Điều 44.
7. Việc thông báo các điều luật chống doping đến
vận động viên hoặc các tổ chức, cá nhân khác thuộc
thẩm quyền của Liên đoàn thành viên có thể thực hiện
bằng cách gửi thông báo tới các thành viên liên quan.
Liên đoàn thành viên phải có trách nhiệm liên lạc
ngay với các vận động viên hoặc các tổ chức, cá nhân
khác cần phải thông báo cho họ.
®iÒu 31
TỔ CHỨC CHỐNG DOPING CỦA IAAF
1. IAAF thực thi luật chống doping thông qua các
nhân sự hoặc các tổ chức pháp nhân sau đây:
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(a) Hội đồng;
(b) Ủy ban Y tế và Chống doping;
(c) Hội đồng thẩm định về doping; và
(d) Ngƣời quản lý về chống doping của IAAF.
HỘI ĐỒNG
2. Hội đồng chịu trách nhiệm trƣớc Đại hội đồng
IAAF về việc bao quát và giám sát các hoạt động của
IAAF theo dúng những mục tiêu của thiết chế tổ chức
(xem Điều 6.12 (a) của thể chế tổ chức). Một trong
những mục tiêu đó là thúc đẩy sự công bằng trong thể
thao, đặc biệt là giữ vai trò đi đầu trong cuộc chiến
chống doping, cả trong môn Điền kinh và trong cộng
đồng thể thao rộng lớn, phát triển và duy trì các
chƣơng trình phát hiện, ngăn chặn và giáo dục nhằm
loại bỏ tác hại của doping trong thể thao (xem Điều
3.8 của thể chế tổ chức)
3. Theo thể chế tổ chức, để theo dõi, giám sát các hoạt
động của IAAF, Hội đồng có các quyền hạn sau đây:
(a) Lập ra một Ủy ban hoặc tiểu ban đặc biệt hoặc
tiểu ban thƣờng trực khi cần thiết để thực hiện các
nhiệm vụ cụ thể của IAAF (xem Điều 6.11 (j) của thể
chế tổ chức).
(b) Tiến hành sửa đổi luật nếu cần cần thiết vào
giữa các kỳ họp Đại hội đồng và ấn định thời gian có
hiệu lực của những điều đƣợc sửa đổi đó. Những sửa
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đổi giữa kỳ này phải đƣợc báo cáo lên kỳ họp Đại hội
đồng kế tiếp đó để quyết định xem chúng có đƣợc
thực hiện áp dụng thƣờng xuyên hay không (xem
Điều 6.11 (c) của thể chế tổ chức).
(c) Phê chuẩn, lƣợc bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung những
quy định về thủ tục tiến hành kiểm tra doping (xem
Điều 6.11 (i) của thể chế tổ chức); và
(d) Đình chỉ tƣ cách thành viên hoặc các biện pháp
xử phạt khác đối với một Liên đoàn thành viên do vi
phạm các điều luật theo quy định tại Điều 14.7 (xem
Điều 6.11 (b) của thể chế tổ chức).
ỦY BAN Y TẾ VÀ CHỐNG DOPING
4. Ủy ban Y tế và Chống doping đƣợc bổ nhiệm là
một Ủy ban của Hội đồng theo Điều 6.11 (j) của của
thể chế tổ chức nhằm cung cấp cho IAAF những ý
kiến tƣ vấn chung về tất cả các vấn đề chống doping
và các vấn đề liên quan, kể cả những vấn đề liên quan
đến luật chống doping và các quy định về thủ tục tiến
hành kiểm tra doping.
5. Ủy ban Y tế và Chống doping gồm coa tới 15
thành viên sẽ họp ít nhất mỗi năm một lần, thƣờng
vào cuối mỗi năm dƣơng lịch, nhằm xem xét các hoạt
động chống doping của IAAF trong 12 tháng trƣớc đó
và soạn thảo để trình Hội đồng phê chuẩn chƣơng
trình hành động chống doping của IAAF cho năm tới.
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Ủy ban Y tế và Chống doping cũng có nhiệm vụ tƣ
vấn thƣờng xuyên trong suốt quá trình cả năm khi có
yêu cầu nảy sinh.
6. Ủy ban Y tế và Chống doping, theo luật chống
doping, có những nhiệm vụ đặc biệt cụ thể sau đây:
(a) Ban hành những quy định về thủ tục tiến hành
kiểm tra doping, và những sửa đổi, bổ sung các quy
định của luật chống doping theo thông lệ, cũng nhƣ
theo yêu cầu. Những quy định của luật chống doping
phải đƣợc đƣa trực tiếp hoặc bằng cách tham khảo
vào các tài liệu đƣợc WADA ban hành sau:
(i) Danh mục các chất bị cấm và các phƣơng pháp
bị cấm;
(ii) Tiêu chuẩn quốc tế về kiểm tra doping;
(iii) Tiêu chuẩn quốc tế đối với phòng thí nghiệm;
(iv) Tiêu chuẩn quốc tế đối với trƣờng hợp miễn trừ
do điều trị.
(v) Tiêu chuẩn quốc tế về bảo vệ sự riêng tƣ và
thông tin cá nhân cùng với bất kỳ bổ sung hoặc sửa
đổi nào đối với những văn bản hoặc những tiêu chuẩn
quốc tế đó, hoặc các thủ tục, hƣớng dẫn cụ thể hơn,
đƣợc coi là cần thiết để thực thi đúng các điều luật
chống doping hoặc chƣơng trình hành động chống
doping của IAAF. Những quy định của luật chống
doping, và những đề nghị sửa đổi, trừ khi có quy định
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khác trong Luật chống doping này, phải đƣợc sự chấp
thuận của Hội đồng. Khi phê chuẩn, Hội đồng phải ấn
định thời hạn có hiệu lực áp dụng luật chống doping
và những bổ sung sửa đổi đã đƣợc đƣa vào luật đó.
Văn phòng IAAF sẽ thông báo cho các Liên đoàn
thành viên thời hạn này và sẽ công bố các quy định
của luật chống doping, những sửa đổi đƣợc đề xuất,
trên trang web của IAAF.
(b) Tham mƣu cho Hội đồng về việc sửa đổi các
điều luật chống doping này khi cần thiết theo từng
thời kỳ. Bất kỳ đề nghị sửa đổi nào đối với các điều
luật chống doping này phải đƣợc thực hiện vào giữa
kỳ họp Đại hội đồng, phải đƣợc sự chấp thuận của
Hội đồng và thông báo tới các Liên đoàn thành viên
theo đúng Điều 6.11 (c) của thể chế tổ chức.
(c) Lập kế hoạch, thực hiện và xử lý thông tin
chống doping và các chƣơng trình giáo dục phòng
chống doping. Các chƣơng trình này sẽ cung cấp
thông tin cập nhật và chính xác ít nhất trên các vấn đề
sau:
(i) Các chất bị cấm và phƣơng pháp bị cấm trong
Danh mục các chất bị cấm và các phƣơng pháp bị
cấm;
(ii) Những hậu quả về sức khỏe của doping;
(iii) Những thủ tục tiến hành kiểm tra doping; và
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(iv) Các quyền và trách nhiệm vận động viên.
(d) Cho hƣởng điều khoản miễn trừ theo đúng quy
định tại Điều 34.9 (a).
(e) Soạn thảo các quy định chung cho việc lựa chọn
các vận động viên để đƣa vào nhóm đăng ký kiểm tra.
Ủy ban Y tế và Chống doping có thể, trong quá
trình thực hiện bất cứ nhiệm vụ nêu trên có thể triệu
tập các chuyên gia lấy ý kiến tƣ vấn về y tế, khoa học
chuyên ngành sâu hơn theo yêu cầu.
7. Ủy ban Y tế và Chống doping phải báo cáo cho
Hội đồng về các hoạt động của mình trƣớc mỗi cuộc
họp Hội đồng. Phải thông báo với Văn phòng IAAF
trên tất cả các vấn đề chống doping và các vấn đề liên
quan thông qua cục Y tế và Chống doping của IAAF.
HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH VỀ DOPING
8. Hội đồng thẩm định về doping đƣợc bổ nhiệm là
một tiểu ban của Hội đồng theo Điều 6.11 (j) của thiết
chế tổ chức với các nhiệm vụ cụ sau đây:
(a) Quyết định về những vụ việc có phải đƣa ra xét
xử trƣớc CAS theo Điều 38.9 hay không, trong trƣờng
hợp khi Liên đoàn thành viên có liên quan đã không
thể tổ chức đƣợc phiên giải trình cho vận động viên
hoặc cho tổ chức, cá nhân khác trong khoảng thời
gian 3 tháng theo quy định;
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(b) Thay mặt cho Hội đồng xác định xem có tình
tiết đặc biệt (theo Điều 40.4 và 40.5) trong các vụ việc
đƣợc đƣa ra xem xét theo Điều 38.16 hay không;
(c) Quyết định về những vụ việc có phải đƣa ra xét
xử trƣớc CAS theo Điều 42.15 hay không, và trong
những trƣờng hợp nhƣ vậy, có tái áp đặt hình phạt
đình chỉ vận động viên thi đấu trong khi chờ quyết
định của CAS hay không;
(d) Quyết định xem IAAF nên tham gia vào các vụ
kiện tụng trƣớc CAS mà theo Điều 42.19 IAAF mà
không phải là bên khởi nguồn đối với vụ việc đó, hay
không, và trong những trƣờng hợp nhƣ vậy, có tái áp
đặt hình phạt đình chỉ vận động viên thi đấu trong khi
chờ quyết định của CAS hay không;
(e) Xác định trong trƣờng hợp nào đó việc gia hạn
thời gian để IAAF giao nộp tuyên bố kháng cáo với
CAS theo Điều 42.13; và
(f) Quyết định trong những vụ việc liên quan đến
mình theo Điều 45.4 xem, liệu xét nghiệm đã đƣợc
một tổ chức không phải là một bên ký kết Bộ luật tiến
hành, theo các điều luật và các thủ tục tiến hành khác
với những quy định trong luật chống doping này, sẽ
đƣợc IAAF công nhận hay không.
Hội đồng thẩm định về Doping có thể, trong quá
trình thực hiện những nhiệm vụ nêu trên, tham khảo ý
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kiến của Ủy ban Y tế và Chống doping hoặc Hội đồng
IAAF về quan điểm hoặc sự chỉ đạo của các cơ quan
này đối với một vấn đề nào đó thuộc chính sách nói
chung mà có thể đã phát sinh.
9. Hội đồng thẩm định về Doping gồm ba ngƣời,
trong đó phải có một ngƣời đƣợc đào tạo chuyên
ngành pháp lý. Chủ tịch IAAF có quyền bổ nhiệm
thêm một hoặc nhiều nhân sự cho Hội đồng thẩm định
về Doping khi thấy cần thiết, theo chế độ tạm thời.
10. Hội đồng thẩm định về Doping có trách nhiệm
báo cáo cho Hội đồng về các hoạt động của mình
trƣớc mỗi cuộc họp của Hội đồng.
NGƢỜI QUẢN LÝ CHỐNG DOPING CỦA IAAF
11. Ngƣời quản lý chống doping của IAAF là Cục
trƣởng Cục Y tế và Chống Doping của IAAF. Ngƣời
này chịu trách nhiệm thực hiện các chƣơng trình hành
động chống doping đã đƣợc Ủy ban Y tế và Chống
Doping soạn thảo theo Điều 31.5. Ngƣời này phải báo
cáo với Ủy ban Y tế và Chống Doping về vấn đề thực
hiện chƣơng trình nói trên này ít nhất một lần mỗi
năm, và phải báo cáo thƣờng xuyên hơn, nếu đƣợc
yêu cầu phải làm nhƣ vậy.
12. Ngƣời quản lý chống doping của IAAF có trách
nhiệm quản lý và cập nhật những vụ việc về doping
phát sinh theo luật chống doping này. Đặc biệt, Ngƣời
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quản lý chống doping của IAAF sẽ là ngƣời chịu trách
nhiệm, nếu cần thiết, chỉ đạo quá trình quản lý các kết
quả xét nghiệm trong vụ việc của vận động viên đẳng
cấp quốc tế theo Điều 37, quyết định đình chỉ thi đấu
tạm thời đối với các vận động viên đẳng cấp quốc tế
theo Điều 38 và tiến hành giám sát vệc quản lý các
trƣờng hợp thiếu hồ sơ nơi ở/lần kiểm tra bị bỏ qua
của các vận động viên đẳng cấp quốc tế theo đúng các
thủ tục tiến hành đƣợc nêu trong những quy định về
chống Doping.
13. Trong quá trình làm việc của mình, Ngƣời quản
lý chống doping của IAAF có thể trƣng cầu tƣ vấn bất
cứ lúc nào của Chủ tịch Ủy ban Y tế và Chống
Doping, Hội đồng thẩm định về Doping hay của nhân
sự khác mà ông cho là thích hợp.
®iÒu 32
NHỮNG HÀNH VI VI PHẠM
LUẬT CHỐNG DOPING
1. Doping đƣợc định nghĩa là xảy ra một hoặc nhiều
hành vi vi phạm luật chống doping đƣợc quy định tại
Điều 32.2 của Luật chống doping này.
2. Vận động viên hoặc các tổ chức, cá nhân khác
phải có trách nhiệm tìm hiểu để biết đƣợc những yếu
tố cấu thành hành vi vi phạm luật chống doping cũng
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nhƣ các chất và các phƣơng pháp đã đƣợc đƣa vào
danh sách cấm. Các hành vi vi phạm Luật chống
doping bao gồm:
(a) Có chất bị cấm hoặc các chất chuyển hóa hoặc
các dấu vết của chất bị cấm trong mẫu xét nghiệm của
vận động viên.
(i) Trách nhiệm của mỗi vận động viên là phải đảm
bảo không đƣa bất kỳ chất bị cấm nào vào cơ thể
mình. Vận động viên phải chịu trách nhiệm đối với
việc có bất kỳ chất bị cấm hoặc các chất chuyển hoá
hoặc các dấu vết của chất bị cấm đƣợc tìm thấy trong
mẫu xét xét nghiệm của mình. Vì vậy, không nhất
thiết phải chứng minh việc sử dụng về phía vận động
viên là có chủ ý, nhầm lẫn, bất cẩn hoặc sử dụng khi
đã biết để kết luận một hành vi vi phạm luật chống
doping theo Điều 32.2 (a).
(ii) Bằng chứng đầy đủ về một hành vi vi phạm luật
chống doping theo Điều 32.2(a) đƣợc cấu thành bởi
một trong hai điều sau đây: có chất bị cấm hoặc các
chất chuyển hóa hoặc các dấu vết trong mẫu thử A
của vận động viên, trong trƣờng hợp vận động viên
khƣớc từ việc phân tích của mẫu B và mẫu B không
đƣợc phân tích; hoặc trƣờng hợp mẫu B của vận động
viên đƣợc phân tích và việc phân tích các mẫu B này
khẳng định có chất bị cấm hoặc các chất chuyển hóa
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hoặc các dấu vết đã tìm thấy trong mẫu thử A của vận
động viên đó.
(iii) Trừ những chất mà ngƣỡng định lƣợng đƣợc
xác định một cách cụ thể trong Danh mục các chất và
các phƣơng pháp bị cấm, sự có mặt với bất kỳ số
lƣợng nào của một chất bị cấm hoặc các chất chuyển
hóa hoặc các dấu vết trong mẫu thử của vận động viên
sẽ cấu thành hành vi vi phạm luật chống doping.
(iv) Là ngoại lệ đối với quy định chung của Điều
32.2(a), Danh mục các chất bị cấm hoặc các Tiêu
chuẩn quốc tế có thể xác lập các tiêu chí riêng cho
việc đánh giá các chất bị cấm mà cũng có thể đƣợc
sản sinh từ bên trong cơ thể (cơ chế nội sinh).
(b) Sử dụng hoặc Cố tình sử dụng chất bị cấm hay
phƣơng pháp bị cấm.
(i) Trách nhiệm của mỗi vận động viên là đảm bảo
rằng không có chất bị cấm trong cơ thể. Vì vậy,
không nhất thiết phải chứng minh việc sử dụng về
phía vận động viên là có chủ ý, nhầm lẫn, bất cẩn
hoặc sử dụng khi đã biết để kết luận một hành vi vi
phạm luật chống doping đối với việc Sử dụng chất bị
cấm hoặc phƣơng pháp bị cấm.
(ii) Thành công hay thất bại của việc Sử dụng hoặc
Cố tình sử dụng chất bị cấm hoặc phƣơng pháp bị
cấm là không quan trọng. Ở đây, sự việc chất bị cấm
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hoặc phƣơng pháp bị cấm đã đƣợc sử dụng hoặc đã cố
tình để đƣợc sử dụng là đủ để cấu thành hành vi vi
phạm luật chống doping.
(c) Bỏ qua (làm lỡ) hoặc lẩn tránh thực hiện việc
lấy mẫu thử mà không phải vì lý do bất khả kháng sau
khi có thông báo theo thẩm quyền áp dụng luật chống
doping, hoặc lẩn trốn việc lấy mẫu thử.
(d) Vi phạm các yêu cầu liên quan đến sự có mặt
của vận động viên để Kiểm tra doping ngoài thi đấu,
bao gồm cả việc thiếu các thông tin khai báo về nơi ở
theo yêu cầu và những lần kiểm tra bị bỏ qua đã đƣợc
tuyên căn cứ vào những quy định phù hợp với Tiêu
chuẩn quốc tế về kiểm tra Doping. Cứ có ba lần kiểm
tra bị bỏ qua và/hoặc thiếu hồ sơ về nơi ở liền trong
khoảng thời gian 18 tháng theo xác nhận của Tổ chức
chống Doping có thẩm quyền pháp lý đối với vận
động viên thì sẽ cấu thành hành vi vi phạm luật chống
Doping.
(e) Ngụy tạo hoặc cố tình ngụy tạo đối với bất kỳ
công đoạn nào của việc kiểm tra Doping.
(f) Sở hữu chất bị cấm và phƣơng pháp bị cấm.
(i) Sự sở hữu thuộc về vận động viên khi một vận
động viên đang thi đấu sở hữu bất kỳ chất bị cấm
hoặc phƣơng pháp bị cấm nào, hoặc vận động viên
ngoài giải đấu sở hữu bất kỳ chất bị cấm hoặc phƣơng
pháp bị cấm nào trừ khi vận động viên đó chứng minh
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đƣợc là đang đƣợc hƣởng điều khoản Miễn trừ do
điều trị” theo Điều 34.9 hoặc có những căn cứ biện
minh khác có thể chấp nhận đƣợc.
(ii) Sở hữu thuộc về cán bộ, nhân viên trợ giúp vận
động viên khi cán bộ, nhân viên trợ giúp của vận động
viên đang thi đấu sở hữu bất kỳ chất bị cấm hoặc
phƣơng pháp bị cấm nào, hoặc cán bộ, nhân viên trợ
giúp của vận động viên ngoài giải đấu sở hữu bất kỳ
chất bị cấm hoặc phƣơng pháp bị cấm nào liên quan
đến vận động viên, đến cuộc thi đấu hoặc đến việc
huấn luyện, trừ khi cán bộ, nhân viên trợ giúp vận
động viên đó chứng minh đƣợc là đang đƣợc hƣởng
điều khoản Miễn trừ do điều trị” theo Điều 34.9, hoặc
có những căn cứ biện minh khác có thể chấp nhận
đƣợc.
(g) Buôn bán hoặc đã cố tình buôn bán chất bị cấm
hay phƣơng pháp bị cấm nào đó.
(h) Cho vận động viên uống/sử dụng hoặc đã cố
tình cho vận động viên uống/sử dụng chất bị bị cấm
hoặc phƣơng pháp cấm trong khi thi đấu , hoặc cho
vận động viên uống/sử dụng hoặc đã cố tình cho vận
động viên uống/sử dụng chất bị bị cấm hoặc phƣơng
pháp cấm ngoài thi đấu, hoặc hỗ trợ, khuyến khích,
giúp sức, sai khiến, bao che hoặc dính líu với bất cứ
hành vi đồng lõa nào khác vi phạm luật chống
Doping, đã cố tình vi phạm luật chống Doping.
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®iÒu 33
BẰNG CHỨNG VỀ DOPING
1. IAAF, Liên đoàn thành viên hoặc cơ quan có
thẩm quyền truy tố khác có trách nhiệm chứng minh
có sự vi phạm luật chống Doping đã xảy ra. Tiêu
chuẩn về bằng chứng là IAAF, Liên đoàn thành viên
hoặc cơ quan có thẩm quyền truy tố khác đã xác minh
đƣợc sự việc có vi phạm luật chống doping đó đã thỏa
mãn đầy đủ các điều kiện để đƣa ra xét xử công khai
hay không, có xét đến mức độ nghiêm trọng của
những cáo buộc đƣợc nêu ra. Trong mọi trƣờng hợp,
tiêu chuẩn bằng chứng này phải lớn hơn mức chỉ mới
suy xét là có khả năng xảy ra, song nhỏ hơn mức mà
không chỉ còn là một sự nghi ngờ có vẻ hợp lý.
2. Đối với trƣờng hợp mà Luật chống doping quy
trách nhiệm cho vận động viên, cán bộ, nhân viên trợ
giúp vận động viên bị cho là đã vi phạm về doping
phải đƣa ra bằng chứng nhằm bác bỏ việc bị cho là vi
phạm hoặc chứng minh những sự việc, hoàn cảnh cụ
thể thì tiêu chuẩn về bằng chứng phải bằng với mức
có thể xảy ra, ngoại trừ những trƣờng hợp đƣợc quy
định tại Điều 40.4 và 40.6, khi Vận động viên phải
đáp ứng trách nhiệm bằng chứng cao hơn.
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CÁC PHƢƠNG PHÁP CHỨNG MINH BẰNG SỰ
VIỆC THỰC TẾ VÀ BẰNG LẬP LUẬN
3. Những sự việc liên quan đến hành vi vi phạm
luật chống Doping có thể đƣợc chứng minh bằng bất
kỳ biện pháp tin cậy nào, kể cả nhƣng không giới hạn
những lời thú nhận, sự chứng thực đáng tin cậy của
bên thứ ba, lời khai của nhân chứng, báo cáo của các
chuyên gia, cứ văn bản xác thực, các kết luận rút ra từ
từ tiểu sử nhƣ hồ sơ sinh học của vận động viên đó và
những thông tin phân tích khác.
Những quy định về bằng chứng dƣới đây sẽ đƣợc
áp dụng trong những vụ kiện về Doping:
(a) Các phòng thí nghiệm đƣợc WADA chính thức
công nhận cho rằng đã tiến hành phân tích mẫu và các
thủ tục kết tội theo đúng Tiêu chuẩn quốc tế về Phòng
thí nghiệm. vận động viên hoặc tổ chức, cá nhân khác
có thể bác bỏ việc bị cho là vi phạm bằng cách chứng
minh là đã có việc thực hiện không đúng Tiêu chuẩn
quốc tế về phòng thí nghiệm và điều đó là lý do đã
gây nên việc có Kết qủa phân tích bất lợi đó.
Nếu vận động viên hoặc tổ chức, cá nhân khác bác bỏ
việc bị cho là vi phạm bằng cách chứng minh là đã có
việc thực hiện không đúng Tiêu chuẩn quốc tế về phòng
thí nghiệm và điều đó là lý do gây nên Kết qủa phân
tích bất lợi đó thì IAAF, Liên đoàn thành viên hoặc cơ
quan có thẩm quyền truy tố khác sẽ phải có trách nhiệm
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chứng minh độ sai lệch so với Tiêu chuẩn quốc tế này
đã không thể gây ra Kết quả phân tích bất lợi đó.
(b) Thực hiện không đúng bất cứ Tiêu chuẩn quốc
tế, luật hoặc chƣơng trình hành động chống doping
nào khác mà không gây ra Kết quả phân tích bất lợi
hoặc hành vi vi phạm luật chống Doping khác sẽ
không đƣợc công nhận các kết quả đó. Nếu vận động
viên hoặc tổ chức, cá nhân khác chứng minh đƣợc
rằng sự sai lệch so với Tiêu chuẩn quốc tế, luật hoặc
chƣơng trình hành động chống doping khác đó là lý
do có thể gây ra Kết quả phân tích bất lợi hoặc sự việc
vi phạm luật chống Doping thì IAAF, Liên đoàn
thành viên hoặc cơ quan có thẩm quyền truy tố khác
sẽ phải có trách nhiệm chứng minh sự sai lệch so với
Tiêu chuẩn quốc tế nhƣ vậy không gây ra Kết quả
phân tích bất lợi hoặc không phải là cơ sở thực sự của
hành vi vi phạm đó.
(c) Những sự việc đã đƣợc kết luận bằng quyết định
của một phiên tòa hoặc hội đồng kỷ luật chuyên
nghành có đủ thẩm quyền pháp lý mà không bị lệ
thuộc vào thời gian chờ kháng cáo sẽ là bằng chứng
không thể bác bỏ chống lại vận động viên hoặc tổ
chức, cá nhân khác, là ngƣời chịu sự phán quyết liên
quan đến những sự việc này, trừ khi vận động viên
hoặc tổ chức, cá nhân khác đó chứng minh đƣợc rằng
quyết định đó đã vi phạm những nguyên tắc xét xử.
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(d) Hội đồng xét xử có thể đƣa ra quyết định bất lợi
đối với vận động viên hoặc tổ chức, cá nhân khác đã
bị xác định là vi phạm luật chống Doping, căn cứ vào
sự từ chối của vận động viên hoặc tổ chức, cá nhân
khác đó, sau khi đã đƣợc yêu cầu có mặt tại phiên giải
trình (có thể là trực tiếp hoặc qua điện thoại theo
quyết định của Ban điều trần) để trả lời các câu hỏi
của Ban điều trần hoặc Tổ chức Chống Doping đang
truy cứu hành vi vi phạm về Doping đó.
®iÒu 34
DANH MỤC CÁC CHẤT BỊ CẤM
VÀ PHƢƠNG PHÁP BỊ CẤM
1. Luật chống Doping cùng với Danh mục các chất
bị cấm và các phƣơng phấp bị cấm sẽ đƣợc WADA
ban hành theo từng thời kỳ.
VIỆC CÔNG BỐ VÀ SỬA ĐỔI DANH MỤC CÁ
CHẤT VÀ PHƢƠNG PHÁP BỊ CẤM
2. Danh mục cấm các chất và các phƣơng pháp bị
cấm sẽ đƣợc IAAF hoàn tất và công bố trên trang web
của IAAF. Mỗi Liên đoàn thành viên phải đảm bảo có
đủ tài liệu Danh mục cấm các chất và các phƣơng
pháp bị cấm hiện hành (hoặc trên trang web của mình
hay dƣới hình thức khác) để tất cả các vận động viên
và những ngƣời khác thuộc thẩm quyền của mình
đƣợc biết.
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3. Trừ trƣờng hợp có quy định khác trong Danh mục
cấm hoặc bản sửa đổi của nó, Danh mục cấm và các
bản sửa đổi sẽ có hiệu lực theo luật chống doping này,
sau 3 tháng kể từ khi đƣợc WADA công bố mà không
cần có bất kỳ một tác động nào khác của IAAF.
CÁC CHẤT BỊ CẤM VÀ CÁC PHƢƠNG PHÁP
BỊ CẤM ĐƢỢC XÁC ĐỊNH TRONG DANH MỤC
CẤM
4. Các chất bị cấm và các phƣơng pháp bị cấm:
Danh mục cấm sẽ quy định rõ các chất bị cấm và
phƣơng pháp bị cấm tại mọi thời điểm (cả trong và
ngoài thi đấu) do khả năng nâng cao thành tích thi đấu
trong tƣơng lai hoặc khả năng che dấu của chúng và
những chất/và phƣơng pháp chỉ bị cấm trong thi đấu.
Các chất bị cấm và các phƣơng bị pháp cấm có thể
nằm trong mục lớn của Danh mục cấm (ví dụ các tác
nhân đồng hóa) hoặc nằm trong phần chú giải của
từng chất bị cấm và phƣơng pháp bị cấm cụ thể.
5. Các chất đặc hiệu: Để áp dụng Điều 40 (Các biện
pháp xử phạt cá nhân), tất cả các chất bị cấm đƣợc coi
là chất đặc hiệu trừ các chất thuộc các nhóm tác nhân
đồng hóa, các hormone và các kích thích tố, và các
hormone đối kháng và các tác nhân điều biến đƣợc
xác định trong Danh mục các chất và các phƣơng
pháp bị cấm. Các phƣơng pháp bị cấm không đƣợc
coi là chất đặc hiệu.
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6. Những phân loại mới của chất bị cấm: Trong
trƣờng hợp WADA mở rộng Danh mục cấm bằng
cách thêm một loại mới của các chất bị cấm, ban chấp
hành WADA sẽ quyết định việc một số hoặc tất cả
những chất bị cấm thuộc loại mới của chất bị cấm
này có đƣợc coi là chất đặc hiệu theo Điều 34.5 hay
không.
7. Quyết định của WADA về các chất bị cấm,
phƣơng pháp bị cấm sẽ đƣợc đƣa vào Danh mục cấm
và việc phân loại các chất này vào các nhóm của
Danh mục cấm là quyết định cuối cùng và sẽ không
chấp nhận sự phản đối của vận động viên hay các tổ
chức, cá nhân khác dựa trên lập luận rằng chất hoặc
phƣơng pháp đó không phải là tác nhân che dấu hoặc
không có khả năng tăng thành tích thi đấu, có hại cho
hại sức khỏe hoặc vi phạm tinh thần thể thao.
ĐIỀU KHOẢN MIỄN TRỪ
8. WADA đã thông qua Tiêu chuẩn quốc tế về quy
trình cho hƣởng Điều khoản Miễn trừ do điều trị
(TUE).
9. Vận động viên có hồ sơ bệnh án đang cần phải sử
dụng một chất bị cấm/hoặc một Phƣơng pháp bị cấm
có thể xin đƣợc hƣởng Miễn trừ do điều trị. Chỉ trong
trƣờng hợp do nhu cầu điều trị rõ ràng và bắt buộc mà
không mang lại lợi thế nào cho vận động viên trong
thi đấu thì mới đƣợc cho hƣởng miễn trừ.
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(a) Các vận động viên cấp quốc tế phải nộp đơn xin
IAAF cho hƣởng miễn trừ trƣớc khi tham gia một
cuộc thi quốc tế (bất kể vận động viên đó đã đạt đƣợc
hƣởng miễn trừ trƣớc đó ở cấp quốc gia hay không).
IAAF sẽ công bố một danh sách các cuộc thi đấu quốc
tế mà bắt buộc phải đƣợc IAAF cho hƣởng miễn trừ.
Vận động viên cấp quốc tế muốn đƣợc hƣởng miễn
trừ phải làm đơn lên Ủy ban Y tế và Chống doping.
Chi tiết về các thủ tục cho hƣởng miễn trừ có thể
đƣợc tìm thấy trong các quy định về chống doping.
Những trƣờng hợp đƣợc IAAF cho hƣởng miễn trừ
theo điều luật này phải đƣợc báo cáo cho Liên đoàn
quốc gia của vận động viên và WADA (thông qua
ADAMS hay các phƣơng thức khác).
(c) WADA sẽ chủ động xem xét lại việc cho hƣởng
Miễn trừ bất cứ lúc nào đối với bất kỳ vận động viên
đẳng cấp quốc tế hoặc quốc gia nào có tên trong
Nhóm đăng ký kiểm tra quốc gia của của họ. Ngoài
ra, nếu có yêu cầu từ bất kỳ vận động viên nào mà đã
bị từ chối cho hƣởng Miễn trừ thì WADA có thể xem
xét lại việc từ chối này. Nếu WADA quyết định rằng,
việc cho hƣởng hoặc từ chối cho hƣởng Miễn trừ đó
đã không tuân thủ theo đúng Tiêu chuẩn quốc tế về
Mễn trừ do điều trị thì WADA có thể lật ngƣợc lại
quyết định này.
(d) Việc có chất bị cấm hoặc các chất chuyển hóa
hoặc dấu vết của nó (Điều 32.2(a)), Sử dụng hoặc cố
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tình sử dụng một chất cấm hoặc phƣơng pháp cấm
(Điều 32.2(b)), Sở hữu Chất cấm và Phƣơng pháp
cấm (Điều 32.2(f)) hoặc Cho vận động viên uống/sử
dụng hoặc đã cố tình cho vận động viên uống/sử dụng
chất cấm hoặc phƣơng pháp cấm (Điều 32.2(h)) phù
hợp với các quy định của điều khoản Miễn trừ đã
đƣợc thông qua theo đúng Tiêu chuẩn quốc tế về
Miễn trừ do điều trị sẽ không bị xem là một hành vi vi
phạm luật chống doping.
®iÒu 35
KIỂM TRA DOPING
1. Theo luật chống doping này, tất cả các vận động
viên đều phải đƣợc kiểm tra doping trong thi đấu tại
các cuộc thi đấu mà vận động viên đó tham gia thi
đấu và kiểm tra doping ngoài thi đấu tại bất kỳ thời
gian hay địa điểm nào. Các vận động viên phải có mặt
để kiểm tra doping bất cứ khi nào đƣợc ngƣời có thẩm
quyền tiến hành kiểm tra yêu cầu.
2. Điều kiện để đƣợc công nhận tƣ cách thành viên
của IAAF là mỗi thành viên (và tƣơng ứng là Hiệp hội
châu lục) phải đƣa vào thiết chế tổ chức của mình:
(a) Điều khoản trao cho các thành viên (và tƣơng
ứng là Hiệp hội châu lục) thẩm quyền tiến hành kiểm
tra doping trong và ngoài thi đấu, các trƣờng hợp
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kiểm tra của Liên đoàn thành viên phải đƣợc đƣợc
báo cáo hàng năm và nộp cho IAAF (xem Điều 43.5);
(b) Điều khoản trao cho IAAF thẩm quyền tiến
hành kiểm tra doping tại giải vô địch quốc gia của
Liên đoàn thành viên (và tƣơng ứng là tại Giải vô địch
của các Hiệp hội châu lục);
(c) Điều khoản trao cho IAAF thẩm quyền tiến
hành kiểm tra doping không báo trƣớc đối với các vận
động viên của Liên đoàn thành viên; và
(d) Điều khoản quy định điều kiện để trở thành hội
viên hoặc gia nhập Liên đoàn quốc gia, và điều kiện
để đƣợc tham gia các cuộc thi đấu do Liên đoàn thành
viên tài trợ hoặc đƣợc tổ chức, là các vận động viên
của phải chấp thuận thực hiện bất kỳ cuộc kiểm tra
doping nào trong hay ngoài thi đấu do Liên đoàn
thành viên, IAAF và bất kỳ cơ quan có thẩm quyền
kiểm tra doping nào khác tiến hành theo quy định của
luật chống doping này.
3. IAAF và các Liên đoàn thành viên có thể ủy
quyền kiểm tra doping, theo điều luật này, cho bất kỳ
Liên đoàn thành viên nào khác, WADA, cơ quan
chính phủ, Tổ chức chống doping quốc gia hoặc bên
thứ ba nào khác mà họ cho là có trình độ phù hợp để
tiến hành việc này.
4. Ngoài việc kiểm tra của IAAF và các thành viên
của mình (và của các tổ chức mà IAAF và các Liên
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đoàn thành viên có thể đã giao phó trách nhiệm kiểm
tra của mình theo Điều 35.3 ở trên), các vận động
viên còn có thể bị kiểm tra:
(a) Trong thi đấu, do mọi tổ chức, cơ quan có thẩm
quyền tiến hành kiểm tra tại các cuộc thi đấu mà vận
động viên tham gia; và
(b) Ngoài thi đấu do (i): WADA; (ii) các Tổ chức
chống doping quốc gia của nƣớc hoặc lãnh thổ mà họ
có mặt; hoặc (iii) do, hoặc thay mặt IOC trong hệ
thống thi đấu Olympic.
Tuy nhiên, chỉ có một tổ chức duy nhất chịu trách
nhiệm khởi xƣớng và chỉ đạo việc kiểm tra doping khi
thi đấu. Tại các cuộc thi đấu quốc tế, việc lấy mẫu xét
nghiệm đƣợc khởi xƣớng và chỉ đạo của IAAF (xem
Điều 35.7), hoặc của một cơ quan đang quản lý một tổ
chức thể thao quốc tế khác trong trƣờng hợp đó là một
cuộc thi quốc tế mà ở đó IAAF không độc quyền
kiểm soát (ví dụ, IOC tại các Đại hội thể thao
Olympic hoặc Liên đoàn thể thao khối thịnh vƣợng
chung tại Đại hội thể thao khối thịnh vƣợng chung).
Nếu IAAF hoặc cơ quan đang quản lý một tổ chức thể
thao quốc tế khác tƣơng tự quyết định không tiến
hành kiểm tra doping tại một cuộc thi quốc tế, thì tổ
chức chống doping quốc gia ở nƣớc hoặc vùng lãnh
thổ diễn ra cuộc thi đấu quốc tế đó, với sự chấp thuận
của IAAF và WADA, sẽ khởi xƣớng và tiến hành việc
kiểm tra doping này.
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5. IAAF và các Liên đoàn thành viên phải báo cáo
kịp thời về tất cả các trƣờng hợp kiểm tra doping đã
thực hiện thông qua WADA (trƣờng hợp Liên đoàn
thành viên báo cáo, thì đồng thời phải chuyển một bản
sao của báo cáo đó tới IAAF) để tránh việc kiểm tra
trùng lặp không cần thiết.
6. Việc kiểm tra doping do IAAF và các Liên đoàn
thành viên tiến hành theo điều luật này phải thực sự
tuân thủ đúng quy định về các thủ tục tiến hành kiểm
tra doping có hiệu lực tại thời điểm kiểm tra.
KIỂM TRA DOPING TRONG THI ĐẤU
7. IAAF sẽ có trách nhiệm khởi xƣớng và chỉ đạo
việc tiến hành kiểm tra doping trong thi đấu tại các
cuộc thi quốc tế sau đây:
(a) Vô địch thế giới;
(b) Hệ thống giải Điền kinh thế giới;
(c) Các cuộc thi đấu quốc tế theo lời mời phù hợp
với Điều 1.1;
(d) Các cuộc thi đấu do IAAF cấp phép tổ chức;
(e) Các cuộc đua trên đƣờng bộ của IAAF (bao gồm
cả giải Marathon của IAAF); và
(f) Các cuộc thi đấu quốc tế khác mà Hội đồng có
thể quyết định theo đề nghị của Ủy ban Y tế và Chống
doping. Danh sách đầy đủ của các cuộc thi đấu quốc
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tế theo điều luật này sẽ đƣợc công bố hàng năm trên
trang web của IAAF.
8. Hội đồng sẽ quyết định số lƣợng vận động viên
dự kiến sẽ phải kiểm tra doping tại các cuộc thi quốc
tế nói trên, căn cứ theo khuyến nghị của Ủy ban Y tế
và Chống doping.
Những vận động viên phải kiểm tra đƣợc lựa chọn
nhƣ sau:
(a) Vận động viên thi đấu ở vòng chung kết và /
hoặc lựa chọn ngẫu nhiên;
(b) Theo quyết định của IAAF (do một quan chức
hay tổ chức có thẩm quyền thuộc IAAF), thông qua
phƣơng pháp lựa chọn bất kỳ, bao gồm cả kiểm tra có
chủ đích;
(c) Vận động viên bất kỳ đã phá hoặc đạt ngang
bằng một kỷ lục thế giới. (Xem Điều 260.6. và
260.8.).
9. Nếu IAAF đã ủy quyền kiểm tra doping theo
Điều 35.3 ở trên, thì IAAF có thể cử đại diện tại cuộc
thi quốc tế đó để đảm bảo việc áp dụng luật chống
doping và các quy định về thủ tục tiến hành kiểm tra
doping đƣợc thực thi một cách chính xác.
10. Qua tham vấn các Liên đoàn thành viên có liên
quan (và tƣơng ứng là Hiệp hội châu lục có liên
quan), IAAF có thể tiến hành, hoặc hỗ trợ việc thực
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hiện kiểm tra doping tại giải vô địch quốc gia của một
Liên đoàn thành viên hoặc giải vô địch châu lục của
Hiệp hội của châu lục.
11. Trong mọi trƣờng hợp khác (trừ trƣờng hợp mà
việc kiểm tra doping đƣợc tiến hành theo luật lệ của
một cơ quan đang quản lý một tổ chức thể thao quốc
tế, ví dụ, IOC tại Đai hội Olympic), Liên đoàn thành
viên tiến hành kiểm tra doping tại cuộc thi đấu đƣợc
tổ chức trên đất nƣớc hoặc vùng lãnh thổ của họ sẽ có
trách nhiệm khởi xƣớng và chỉ đạo việc kiểm tra
doping trong thi đấu. Nếu Liên đoàn thành viên đã ủy
quyền kiểm tra doping của mình theo Điều 35.3 ở
trên, thì Liên đoàn thành viên đó phải có trách nhiệm
đảm bảo việc kiểm tra nhƣ vậy trên đất nƣớc hoặc
vùng lãnh thổ của họ đƣợc tiến hành theo đúng luật
chống doping và những quy định về thủ tục tiến hành
kiểm tra doping.
KIỂM TRA DOPING NGOÀI THI ĐẤU
12. IAAF sẽ tập trung kiểm tra doping ngoài thi đấu
chủ yếu về vận động viên cấp quốc tế. Tuy nhiên, trên
cơ sở xem xét của mình, theo quyết định của mình,
IAAF có thể tiến hành kiểm tra doping ngoài thi đấu
đối với một vận động viên bất kỳ tại một thời điểm
bất kỳ. Ngoại trừ trong trƣờng hợp ngoại lệ, tất cả các
trƣờng hợp kiểm tra doping ngoài thi đấu phải đƣợc
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tiến hành mà không báo trƣớc cho vận động viên hoặc
cán bộ, nhân viên hỗ trợ vận động viên hay liên đoàn
quốc gia của vận động viên đó. Những vận động viên
trong nhóm đăng ký kiểm tra phải thực hiện việc khai
báo về địa chỉ, chỗ ở theo yêu cầu quy định tại Điều
35.17.
13. Mỗi Liên đoàn thành viên, cán bộ của Liên
đoàn và những ngƣời khác thuộc thẩm quyền của Liên
đoàn thành viên đó phải có trách nhiệm giúp đỡ IAAF
(và, nếu cần, một Liên đoàn thành viên, WADA hoặc
tổ chức có thẩm quyền kiểm tra doping khác) trong
việc tiến hành kiểm tra doping ngoài thi đấu theo điều
luật này. Bất kỳ Liên đoàn thành viên, cán bộ của
Liên đoàn và những tổ chức, cá nhân khác thuộc thẩm
quyền của Liên đoàn mà lảng tránh, ngăn chặn, gây
cản trở hoặc giả mạo đối với việc tiến hành kiểm tra
doping nói trên có thể bị xử phạt theo luật chống
doping này.
14. Việc kiểm tra doping ngoài thi đấu đƣợc tiến
hành theo đúng luật chống doping để phát hiện các
chất cấm và phƣơng pháp bị nghiêm cấm đã đƣợc liệt
kê là các chất và phƣơng pháp bị cấm tại mọi thời
điểm (cả trong và ngoài thi đấu) trong Danh mục cấm
hoặc để phục vụ việc thu thập dữ liệu đƣa vào hồ sơ
trong khuôn khổ tài liệu đảm bảo về mặt sinh học của
vận động viên hoặc đồng thời cho cả hai mục đích.
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15. Số liệu thống kê về kiểm tra doping ngoài thi
đấu phải đƣợc công bố mỗi năm một lần cho mỗi vận
động viên trong nhóm đăng ký kiểm tra và cho mỗi
Liên đoàn thành viên.
THÔNG TIN VỀ CHỖ Ở/LẦN KIỂM TRA BỊ BỎ
QUA
16. IAAF sẽ lập danh sách những vận động viên
thuộc nhóm đăng ký kiểm tra, những vận động viên
này phải cung cấp thông tin về địa chỉ chỗ ở đầy đủ
của mình theo đúng điều luật này và những quy định
về thủ tục tiến hành kiểm tra doping. IAAF sẽ công
bố danh sách nhóm đăng ký kiểm tra trên trang web
của mình và sẽ xem xét, cập nhật khi cần thiết theo
từng thời kỳ.
17. Mỗi vận động viên trong nhóm đăng ký kiểm
tra sẽ đƣợc yêu cầu nộp hồ sơ khai báo về địa chỉ chỗ
ở theo quy định của luật chống doping. Ngƣời chịu
trách nhiệm cuối cùng trong việc gửi hồ sơ khai báo
về địa chỉ chỗ ở chính là mỗi vận động viên. Tuy
nhên, các Liên đoàn thành viên phải nỗ lực hết sức để
giúp IAAF hoặc Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra
doping có liên quan khác thu thập thông tin nơi ở hiện
tại và chính xác của vận động viên của mình và phải
quy định cụ thể trong luật hay điều lệ để thực hiện
đƣợc mục đích đó của mình. Thông tin về chỗ ở do
vận động viên cung cấp theo điều luật này phải đƣợc
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chia sẻ với WADA và bất cứ cơ tổ chức nào có thẩm
quyền kiểm tra doping đối với vận động viên đó theo
đúng quy định của luật chống doping với điều kiện
nghiêm ngặt là thông tin này chỉ đƣợc sử dụng cho
mục đích kiểm tra doping.
18. Vận động viên trong nhóm đăng ký kiểm tra
không thực hiện yêu cầu cung cấp cho IAAF thông tin
về chỗ ở của mình sẽ bị cho là thiếu thông tin về chỗ
ở và lần kiểm tra bị bỏ qua theo Điều 32.2(d) mà đó là
những điều kiện quy định về thủ tục tiến hành kiểm
tra doping phải đƣợc đáp ứng. Nếu vận động viên
trong nhóm đăng ký kiểm tra không sẵn sàng có mặt
để kiểm tra doping tại địa chỉ mà vận động viên đó đã
khai báo thì sẽ bị cho là một lần kiểm tra bị bỏ qua
theo quy định tại điều 32.2(d). Vận động viên sẽ bị
coi là vi phạm Điều 32.2(d) Luật chống doping nếu vi
phạm tổng số là 3 lần thiếu hồ sơ vể chỗ ở và/ hoặc
lần kiểm tra bị bỏ qua trong vòng 18 tháng. IAAF có
thể áp dụng Điều 32.2(d) căn cứ vào số lần thiếu hồ
sơ chỗ ở và/ hoặc lần kiểm tra bị bỏ qua do các tổ
chức chống doping có thẩm quyền đối với vận động
viên đã tuyên bố, với điều kiện những lần vi phạm đó
đã đƣợc tuyên trên cơ sở các điều luật phù hợp với
tiêu chuẩn quốc tế về kiểm tra doping.
19. Nếu vận động viên trong nhóm đăng ký kiểm
tra hoặc một thành viên trong số cán bộ, nhân viên trợ
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giúp vận động viên hoặc của một tổ chức, cá nhân
khác cố ý cung cấp thông tin không chính xác hoặc
không đầy đủ về địa chỉ chỗ ở của vận động viên thì
vận động viên đó sẽ bị coi là đã lẩn tránh việc lấy mẫu
xét nghiệm thuộc vi phạm Điều 32.2(c) và/ hoặc ngụy
tạo hoặc cố tình ngụy tạo đối với bất kỳ công đoạn
nào của việc kiểm tra Doping, vi phạm Điều 32.2(e).
Nếu một Liên đoàn thành viên đã đƣợc yêu cầu hỗ trợ
IAAF thu thập thông tin về địa chỉ chỗ ở theo Điều
35.17, hoặc đã thỏa thuận gửi thông tin về địa chỉ chỗ
ở thay cho vận động viên của mình mà không kiểm
tra độ chính xác và cập nhật của những thông tin đã
đƣợc gửi đi thì sẽ bị coi là vi phạm Điều 44.2(e).
TRỞ LẠI THI ĐẤU SAU KHI NGHỈ THI ĐẤU
HOẶC SAU THỜI KỲ KHÔNG THI ĐẤU KHÁC
20. Nếu vận động viên trong nhóm đăng ký kiểm
tra không muốn bị kiểm tra doping ngoài thi đấu nữa
vì lý do thực tế là đã nghỉ thi đấu hoặc đã lựa chọn
không thi đấu vì lý do nào đó, thì vận động viên đó
phải báo cáo với IAAF bằng đơn xin theo mẫu quy
định. Vận động viên này sau đó sẽ không đƣợc phép
trở lại thi đấu trừ khi anh ta đã gửi báo cáo cho IAAF
về thời hạn 12 tháng bằng văn bản với nguyện vọng
muốn quay trở lại thi đấu của mình và bản thân luôn
sẵn sàng cho việc kiểm tra doping ngoài thi đấu của
IAAF trong thời hạn đó, bằng việc cung cấp cho
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IAAF thông tin về địa chỉ theo Điều 35.17. Vận động
viên từ chối hoặc không trình diện để kiểm tra doping
vì lý do đã nghỉ thi đấu hoặc đã lựa chọn không thi
đấu vì lý do nào khác nhƣng lại không cung cấp cho
IAAF thông tin theo điều luật này sẽ bị coi là đã vi
phạm Luật chống doping theo điều 32.2(c).
®iÒu 36
PHÂN TÍCH MẪU XÉT NGHIỆM
1. Tất cả các mẫu xét nghiệm đƣợc thu thập theo
Luật chống doping này phải đƣợc phân tích theo đúng
những nguyên tắc cơ bản dƣới đây:
SỬ DỤNG CÁC PHÕNG THÍ NGHIỆM ĐÃ
ĐƢỢC CÔNG NHẬN
a) Theo Điều 32.2(a), các mẫu phải đƣợc đƣa đến
phòng xét nghiệm đã đƣợc WADA uỷ quyền hoặc các
phòng xét nghiệm khác đã đƣợc WADA công nhận để
phân tích. Trong trƣờng hợp các mẫu do IAAF thu
thập theo Điều 35.7, thì chỉ đƣợc gửi các mẫu đó đến
những phòng xét nghiệm đã đƣợc WADA uỷ quyền
(hoặc, nếu có thể, đến các cơ sở xét nghiệm huyết học
hoặc các phòng xét nghiệm lƣu động) mà đã đƣợc
IAAF phê chuẩn.
MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC LẤY VÀ PHÂN TÍCH
MẪU
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b) Mẫu phải đƣợc phân tích để tìm ra các chất bị
cấm và các phƣơng pháp đã bị cấm trong Danh mục
các chất và các phƣơng pháp đã bị cấm (và các chất
tƣơng tự nhƣ vậy nếu có thể sẽ do WADA chỉ đạo
theo chƣơng trình giám sát của mình) và/hoặc để hỗ
trợ cho việc lập hồ sơ các tham số về nƣớc tiểu, máu
hoặc thành phần cấu trúc khác của vận động viên, bao
gồm cả DNA hoặc tiểu sử về di truyền phục vụ cho
mục đích chống doping. Thông tin về tiểu sử có liên
quan có thể đƣợc sử dụng để chỉ đạo việc kiểm tra
doping có chủ đích hoặc để hỗ trợ việc xác định hành
vi vi phạm luật chống doping theo Điều 32.2, hoặc cả
hai mục đích trên.
NGHIÊN CỨU CÁC MẪU
c) Không đƣợc phép sử dụng bất kể một mẫu nào
cho một mục đích khác ngoài những mục đích đƣợc
nêu tại Điều 36.1(b) mà không đƣợc sự đồng ý bằng
văn bản của vận động viên. Các mẫu đƣợc sử dụng
(đƣợc sự đồng ý của vận động viên) cho một mục
đích khác không thuộc Điều 36.1(b) phải có cách xóa
bỏ nhận dạng sao cho chúng không thể tuy nguyên về
nguồn gốc một vận động viên cụ thể.
TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ VỀ PHÒNG THÍ
NGHIỆM
d) Các phòng thí nghiệm phải phân tích các mẫu và
báo các kết quả theo đúng tiêu chuẩn quốc tế về
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phòng thí nghiệm. Tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về
phòng thí nghiệm (trái với những tiêu chuẩn, thực
hiện hoặc quy trình có thể thay thế) là đủ để kết luận
rằng các quy trình đƣợc xử lý theo các tiêu chuẩn
quốc tế về phòng thí nghiệm đã đƣợc thực hiện đúng
cách. Các tiêu chuẩn quốc tế cho về phòng thí nghiệm
phải bao gồm mọi tài liệu kỹ thuật đƣợc ban hành
theo các tiêu chuẩn quốc tế về phòng thí nghiệm.
2. Tất cả các mẫu do vận động viên cung cấp trong
các trƣờng hợp kiểm tra doping đƣợc tiến hành tại các
cuộc thi đấu quốc tế lập tức sẽ trở thành tài sản của
IAAF.
3. Nếu ở một khâu nào đó, có những dấu hỏi hoặc
vấn đề nảy sinh liên quan đến quá trình phân tích hoặc
đến việc giải thích kết quả của mẫu thì ngƣời chịu
trách nhiệm đối với việc phân tích tại phòng thí
nghiệm (hoặc phòng xét nghiệm huyết học hoặc
phòng xét nghiệm lƣu động) có thể hỏi ý kiến ngƣời
quản lý chống doping của IAAF để đƣợc hƣớng dẫn
thêm.
4. Nếu ở một khâu nào đó, có những dấu hỏi hoặc
vấn đề nảy sinh liên quan đến một mẫu thì IAAF có
thể yêu cầu tiến hành phân tích tiếp một mẫu khác
hoặc, nếu cần thiết, có thể phải tiến hành những lần
kiểm tra khác nhằm làm rõ câu hỏi hoặc vấn đề đã
nảy sinh đó; những lần kiểm tra nhƣ vậy có thể đƣợc
100

IAAF tin cậy khi đƣa ra quyết định rằng mẫu đã đƣa
ra có cho thấy một kết quả phân tích bất lợi hoặc một
hành vi vi phạm luật chống doping khác hay không.
5. Một mẫu đƣợc lấy theo Điều 36.2 có thể đƣợc
phân tích lại theo yêu cầu của Điều 36.1 (b) bất cứ lúc
nào theo sự chỉ đạo độc quyền của IAAF hoặc
WADA (với sự đồng ý của IAAF). Tất cả các mẫu
khác đƣợc thu thập trong các môn điền kinh có thể
đƣợc tái phân tích theo sự chỉ đạo độc quyền của Cơ
quan có thẩm quyền kiểm tra doping hoặc IAAF (với
sự đồng ý của Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra đó)
hoặc WADA. Những trƣờng hợp và điều kiện để xét
nghiệm lại mẫu phải phù hợp với các yêu cầu của tiêu
chuẩn quốc tế về các phòng thí nghiệm.
6. Khi một phân tích xác định có chất bị cấm hoặc
có việc sử dụng một chất bị cấm hoặc một phƣơng
pháp bị cấm thì phòng thí nghiệm đƣợc WADA uỷ
quyền phải xác nhận ngay việc tìm thấy kết quả phân
tích bất lợi này bằng văn bản gửi cho hoặc IAAF nếu
là trƣờng hợp kiểm tra doping của IAAF hoặc cho
Liên đoàn thành viên liên quan nếu là trƣờng hợp
kiểm tra doping cấp quốc gia (với một bản sao gửi
cho IAAF). Trong trƣờng hợp kiểm tra doping cấp
quốc gia, Liên đoàn thành viên phải thông báo ngay
với IAAF về việc tìm thấy kết quả phân tích bất lợi
này cùng với tên của vận động viên trên tờ biên lai lấy
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từ phòng thí nghiệm đã đƣợc WADA uỷ quyền và
trong mọi trƣờng hợp, tờ biên lai nhƣ vậy có giá trị
trong vòng hai tuần lễ.
®iÒu 37
QUẢN LÝ CÁC KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
1. Tiếp theo thông báo về việc tìm thấy kết quả
phân tích bất lợi hoặc không hợp thức hoặc có bằng
chứng về hành vi phạm khác của luật chống doping
thì vấn đề quan trọng là phải tuân thủ quá trình quản
lý kết quả nhƣ sau.
2. Trong trƣờng hợp một vận động viên cấp quốc tế,
quá trình quản lý kết quả phải do ngƣời quản lý chống
doping của IAAF thực hiện và, trong tất cả những
trƣờng hợp khác thì phải do ngƣời hoặc tổ chức có
liên quan của Liên đoàn quốc gia của vận động viên
hoặc của tổ chức, cá nhân khác đó thực hiện. Ngƣời
hoặc tổ chức có liên quan của Liên đoàn quốc gia của
vận động viên hoặc của tổ chức, cá nhân khác đó phải
thƣờng xuyên bám sát ngƣời quản lý về chống doping
của IAAF trong suốt cả quá trình. Ngƣời quản lý
chống doping của IAAF có thể yêu cầu sự giúp đỡ
hoặc yêu cầu đƣợc biết thông tin bất kỳ lúc nào trong
quá trình quản lý kết quả xét nghiệm.
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Để đạt đƣợc mục đích của điều này và của Điều 38,
việc tham khảo ý kiến của ngƣời quản lý chống
doping của IAAF, khi cần thiết, là phải tham khảo ý
kiến của ngƣời hoặc tổ chức có liên quan của Liên
đoàn thành viên (hoặc của tổ chức mà Liên đoàn
thành viên đã giao trách nhiệm quản lý kết quả) và
việc tham khảo ý kiến của vận động viên, khi cần
thiết, phải tham khảo ý kiến của bất kỳ cán bộ, nhân
viên hoặc tổ chức, cá nhân khác trợ giúp vận động
viên.
3. Khi có thông báo về việc tìm thấy kết quả phân
tích bất lợi, ngƣời quản lý chống doping của IAAF
phải tiến hành thẩm định lại để xác định:
a) Đây có phải là trƣờng hợp vận động viên đƣợc
hƣởng điều khoản miễn trừ đối với việc sử dụng một
chất bị cấm hay không; hoặc
b) Có phải là rõ ràng có việc thực hiện sai những
quy định về thủ tục tiến hành kiểm tra doping, hoặc
không đúng tiêu chuẩn quốc tế về phòng thí nghiệm
mà dẫn đến kết quả phân tích bất lợi này hay không.
4. Nếu quá trình thẩm định lúc đầu về kết quả phân
tchs bất lợi theo Điều 37.3 không khám phá ra đƣợc
đó là trƣờng hợp đƣợc miễn trừ hoặc thực hiện không
đúng những quy định về thủ tục tiến hành kiểm tra
doping, hoặc không đúng tiêu chuẩn quốc tế về phòng
thí nghiệm mà dẫn đến kết quả phân tích bất lợi, thì
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ngƣời quản lý chống doping của IAAF phải thông báo
ngay cho vận động viên về:
a) Việc tìm thấy kết quả phân tích bất lợi đó;
b) Điều luật chống doping đã vi phạm.
c) Giới hạn về thời gian mà vận động viên phải
cung cấp cho IAAF bằng cách trực tiếp hoặc thông
qua Liên đoàn quốc gia của mình, lời giải thích về
việc tìm thấy kết quả phân tích bất lợi này.
d) Quyền của vận động viên đƣợc yêu cầu phân tích
ngay mẫu B, và không thực hiện quyền đƣợc yêu cầu
này thì mẫu B đƣợc xem nhƣ đă bị huỷ bỏ. Cùng lúc
đó vận động viên sẽ đƣợc giải thích rõ rằng nếu lại
yêu cầu phân tích mẫu B thì vận động viên phải chịu
mọi chi phí xét nghiệm liên quan, trừ khi mẫu B
không khẳng định điều gì cho mẫu A thì tổ chức có
trách nhiệm đề xuất việc xét nghiệm phải trả những
chi phí đó;
e) Thời gian và địa điểm đƣợc ấn định để tiến hành
xét nghiệm mẫu B, nếu có yêu cầu của IAAF hoặc
vận động viên thông thƣờng là 7 ngày sau khi thông
báo cho vận động viên biết việc tìm thấy kết quả phân
tích bất lợi. Nếu phòng thí nghiệm có liên quan sau đó
không bố trí đƣợc việc phân tích mẫu B trong thời hạn
đã ấn định thì việc phân tích này sẽ đƣợc tiến hành
vào thời điểm sớm nhất sau đó trong quỹ thời gian
của phòng thí nghiệm. Không chấp nhận bất cứ một lý
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do nào khác nhằm thay đổi thời hạn tiến hành phân
tích mẫu B;
f) Vận động viên và / hoặc ngƣời đại diện của vận
động viên có quyền tham dự tiến trình và việc phân
tích công khai mẫu B, nếu có yêu cầu nhƣ vậy; và
g) Vận động viên có quyền yêu cầu đƣợc sao chép
trọn gói tài liệu về xét nghiệm mẫu A và mẫu B, trong
đó có cả thông tin cần thiết về tiêu chuẩn quốc tế đối
vối phòng thí nghiệm.
Ngƣời quản lý chống doping của IAAF AntiDoping phải gửi Liên đoàn thành viên có liên quan và
WADA một bản sao của thông báo cho vận động viên
nêu trên. Nếu ngƣời quản lý chống doping của IAAF
quyết định không đƣa việc tìm thấy kế quả phân tích
bất lợi này thành một vụ vi phạm luật chống doping,
thì phải thông báo cho vận động viên, Liên đoàn
thành viên và WADA.
5. Theo quy định tại các tiêu chuẩn quốc tế, trong
những tình huống nhất định, các phòng thí nghiệm
đƣợc chỉ thị phải báo cáo sự hiện diện của các chất bị
cấm mà cũng có thể đƣợc sản xuất nội sinh, là kết quả
không hợp thức phải tiếp tục điều tra thêm. Khi nhận
một kết quả phân tích không hợp thức, ngƣời quản lý
chống doping của IAAF sẽ tiến hành đánh giá ban đầu
để xác định xem liệu (a) kết quả phân tích không hợp
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thức này trùng hợp với điều khoản miễn trừ có thể áp
dụng đã đƣợc cấp theo quy định tại tiêu chuẩn quốc tế
về miễn trừ do điều trị (b) có bất cứ sự sai lệch rõ
ràng nào với những quy định về thủ tục tiến hành
kiểm tra doping, hoặc tiêu chuẩn quốc tế về phòng thí
nghiệm mà đã gây ra kết quả phân tích không hợp
thức này hay không. Nếu xem xét ban đầu cho thấy
đó không không phải là một trƣờng hợp đƣợc hƣởng
miễn trừ hoặc sai lệch rõ ràng nào với những quy định
về thủ tục tiến hành kiểm tra doping, hoặc tiêu chuẩn
quốc tế về phòng thí nghiệm mà đã gây ra kết quả
phân tích không hợp thức này, thì ngƣời quản lý
chống doping của IAAF sẽ tiến hành điều tra theo yêu
cầu của các tiêu chuẩn quốc tế. Sau khi điều tra đƣợc
hoàn thành, WADA sẽ đƣợc thông báo có hay không
có một kết quả phân tích không hợp thức sẽ đƣợc đƣa
ra là một kết quả phân tích bất lợi. Nếu kết quả phân
tích không hợp thức này sẽ đƣợc đƣa đƣa lên thành
một kết quả phân tích bất lợi, thì vận động viên sẽ
phải đƣợc thông báo theo Điều 37.4. ngƣời quản lý
chống doping của IAAF sẽ không cung cấp thông báo
về một một kết quả phân tích không hợp thức chừng
nào chƣa hoàn thành xong điều tra của mình và chƣa
quyết định đƣợc việc IAAF có đƣa kết quả phân tích
không hợp thức này ra hay không, trừ một trong
những trƣờng hợp sau đây:
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(a) Nếu ngƣời quản lý chống doping của IAAF xác
định các mẫu B phải đƣợc phân tích trƣớc khi kết luận
việc điều tra của mình theo Điều 37.5, IAAF có thể
tiến hành phân tích mẫu B sau khi thông báo cho vận
động viên, thông báo đó bao gồm sự dẫn giải về kết
quả phân tích không hợp thức và điều khoản đƣợc áp
dụng đã dẫn giải tại Điều 37.4 (b) - (g);
(b) Nếu ngƣời quản lý chống doping của IAAF
nhận đƣợc yêu cầu, hoặc của một đơn vị tổ chức giải
đấu lớn ngay trƣớc một trong những cuộc thi đấu
quốc tế, hoặc yêu cầu của một tổ chức thể thao có
trách nhiệm đáp ứng hạn chót để chọn các thành viên
của đội tham gia tại một cuộc thi quốc tế, tiết lộ việc
có vận động viên nào đƣợc xác định trong danh sách
do đơn vị tổ chức giải đấu lớn hoặc tổ chức thể thao
cung cấp bị treo do kết quả phân tích không hợp thức
hay không, thì ngƣời quản lý chống doping của IAAF
sẽ phải xác định vận động viên bất kỳ đó sau khi phát
đi thông báo đầu tiên về kết quả phân tích không hợp
thức cho vận động viên.
6. Vận động viên có thể chấp nhận kết quả phân
tích bất lợi ở mẫu A với việc huỷ bỏ quyền đƣợc yêu
cầu phân tích mẫu B. Tuy nhiên, IAAF có thể yêu cầu
tiến hành phân tích mẫu B bất cứ lúc nào, nếu họ tin
rằng phân tích này sẽ có liên quan đến việc suy xét về
trƣờng hợp của vận động viên.
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7. Vận động viên và / hoặc ngƣời đại diện của mình
sẽ đƣợc phép có mặt tại cuộc phân tích mẫu B và
đƣợc tham dự trong suốt quá trình tiến hành phân tích
này. Đại diện của Liên đoàn quốc gia của vận động
viên đó cũng đƣợc phép có mặt và tham dự trong suốt
quá trình phân tích, có thể cả đại diện của IAAF. Vận
động viên sẽ vẫn bị đình chỉ thi đấu tạm thời (xem
Điều 38.2) mặc dù sự thực là đã đƣa ra yêu cầu phân
tích mẫu B.
8. Ngay sau khi hoàn thành việc phân tích mẫu B,
phải gửi báo cáo hoàn chỉnh về xét nghiệm tới ngƣời
quản lý chống doping của IAAF và cùng trong thời
hạn đó, một bản sao những dữ liệu đã quy định về tiêu
chuẩn quốc tế đối với phòng thí nghiệm. Bản sao của
báo cáo này và các số liệu liên quan sẽ đƣợc chuyển
cho vận động viên, nếu có yêu cầu.
9. Căn cứ vào biên lai báo cáo xét nghiệm mẫu B
ngƣời quản lý chống doping của IAAF sẽ tiến hành
bất cứ cuộc điều tra bổ sung nào theo yêu cầu trong
Danh mục các chất và các phƣơng pháp bị cấm.
Trong quá trình hoàn tất việc điều tra bổ sung, ngƣời
quản lý chống doping của IAAF phải thông báo ngay
cho vận động viên về các kết quả điều tra bổ sung đó
và về việc IAAF đã khẳng định hay không khẳng
định, hoặc vẫn tiếp tục điều tra để khẳng định là đã có
vi phạm về doping hay không.
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10. Trong trƣờng hợp vi phạm luật chống doping
mà không có kết quả phân tích bất lợi hoặc kết quả
phân tích không hợp thức, thì ngƣời quản lý chống
doping của IAAF sẽ phải tiến hành điều tra thêm nếu
có yêu cầu cần thiết của chƣơng trình hành động
chống doping và các điều luật đƣợc áp dụng theo Bộ
luật chống doping thế giới hoặc bản thân ngƣời quản
lý này xét thấy là cần thiết, và khi đã hoàn thành xong
việc điều tra nhƣ vậy, phải kịp thời thông báo cho vận
động viên có liên quan cho dù là đã khẳng định đƣợc
là có vi phạm luật chống doping hay không. Nếu đó là
vụ tố tụng, vận động viên sẽ đƣợc dành cơ hội, hoặc
trực tiếp hoặc thông qua Liên đoàn quốc gia của
mình, đƣa ra lời giải thích để đáp trả sự khẳng định đã
vi phạm luật chống doping này, trong một thời hạn do
ngƣời quản lý về chống doping của IAAF ấn định.
11. Những ngƣời có liên quan đến việc kiểm tra
doping phải hết sức thận trọng để giữ đƣợc bí mật của
vụ việc cho tới khi việc phân tích mẫu B đã đƣợc
hoàn tất (hoặc cho tới khi bất cứ cuộc điều tra bổ sung
nào đối với việc phân tích mẫu B do yêu cầu trong
Danh mục các chất và các phƣơng pháp đã bị cấm
theo Điều 37.9 đã đƣợc hoàn tất), hoặc cho đến khi
việc phân tích mẫu B đã đƣợc vận động viên huỷ bỏ.
Việc xác định danh tính những vận động viên hoặc tổ
chức, cá nhân khác bị cho là đã vi phạm luật chống
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doping chỉ có thể đƣợc công bố rộng rãi sau khi đã
phát thông báo đến vận động viên hoặc tổ chức, cá
nhân khác đó theo đúng quy định tại Điều 37.4 hoặc
Điều 37.10, và thông thƣờng là không sớm hơn thời
điểm áp đặt xử phạt đình chỉ thi đấu tạm thời theo
Điều 38.2 hoặc Điều 38.3.
12. Ngƣời quản lý về chống doping của IAAF có
thể bất cứ lúc nào yêu cầu một Liên đoàn thành viên
để điều tra hành vi vi phạm về doping có thể có của
một hoặc nhiều vận động viên hay của tổ chức, cá
nhân khác trong phạm vi thẩm quyền của Liên đoàn
thành viên đó (nếu cần, kết hợp với Tổ chức chống
doping quốc gia tại nƣớc hoặc vùng lãnh thổ của Liên
đoàn thành viên liên quan và / hoặc với tổ chức, cơ
quan quốc gia khác có liên quan khác). Liên đoàn
thành viên không thực hiện hoặc từ chối thực hiện
việc điều tra theo yêu cầu của IAAF hoặc không làm
văn bản báo cáo về việc điều tra nhƣ vậy trong một
thời hạn hợp lý theo quy định của Ngƣời quản lý
chống doping của IAAF có thể sẽ bị xử phạt theo
Điều 44.
13. Việc quản lý kết quả đối với vi phạm lần kiểm
tra bị bỏ qua hoặc thiếu hồ sơ về chỗ ở rõ ràng của
vận động viên trong nhóm đăng ký kiểm tra đƣợc
IAAF tiến hành phải theo đúng các thủ tục đƣợc nêu
trong những quy định về thủ tục tiến hành kiểm tra
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doping. Việc quản lý kết quả đối với lần kiểm tra bị
bỏ qua hoặc thiếu hồ sơ về chỗ ở rõ ràng của vận
động viên trong nhóm đăng ký kiểm tra quốc gia nếu
là kết quả kiểm tra vận động viên của IAAF hoặc đại
diện của IAAF sẽ phải do IAAF tiến hành theo đúng
những quy định về thủ tục tiến hành kiểm tra doping.
Quản lý kết quả đối với lần kiểm tra bị bỏ qua hoặc
thiếu hồ sơ về chỗ của vận động viên trong nhóm
đăng ký kiểm tra quốc gia nếu là kết quả kiểm tra vận
động viên của tổ chức hoặc đại diện của Tổ chức
chống doping khác phải đƣợc tiến hành theo đúng tiêu
chuẩn quốc tế về kiểm tra doping.
14. Quản lý kết quả đối với các chƣơng trình hồ sơ
sinh học của vận động viên phải do IAAF tiến hành
theo các thủ tục đƣợc nêu trong những quy định về
thủ tục tiến hành kiểm tra doping. Nếu, theo quy định
này, IAAF khởi kiện một trƣờng hợp vi phạm về
doping đã đƣợc khẳng định, thì ngƣời quản lý chống
doping của IAAF có thể đồng thời tạm đình chỉ vận
động viên đang chờ Liên đoàn quốc gia của mình giải
quyết vụ án đó. Ngoài ra, vận động viên đó có thể
chấp nhận tự nguyện bị đình chỉ thi đấu, với điều kiện
có văn bản xác nhận gửi tới IAAF. Quyết định đình
chỉ thi đấu tạm thời đối với vận động viên sẽ không
đƣợc chống án. Tuy nhiên, vận động viên đã bị tạm
đình chỉ thi đấu, hoặc đã chấp nhận tự nguyện bị đình
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chỉ thi đấu, sẽ có quyền đƣợc giải trình một cách đầy
đủ trƣớc Liên đoàn thành viên của mình theo Điều
38.9.
15. Quy trình quản lý những kết quả phân tích từ
khi xét nghiệm đƣợc tiến hành, do IOC hoặc do bất kỳ
tổ chức thể thao quốc tế nào thực hiện kiểm tra
doping tại cuộc thi đấu quốc tế mà IAAF không độc
quyền kiểm soát (ví dụ, Đại hội thể thao Khối thịnh
vƣơng chung hoặc Đại hội thể thao liên Mỹ) cho đến
khi đi đến quyết định hình thức xử phạt vận động viên
vƣợt quá phạm vi truất quyền thi đấu tại cuộc thi đấu
nói trên, phải do IAAF quản lý theo đúng Luật chống
doping này.
®iÒu 38
CÁC THỦ TỤC THI HÀNH KỶ LUẬT
1. Trong trƣờng hợp đã khẳng định đƣợc là có vi
phạm Luật chống doping, các thủ tục thi hành kỷ luật
phải đƣợc tiến hành theo ba bƣớc sau:
(a) Tạm đình chỉ thi đấu;
(b) Mở phiên xét xử cho vận động viên đƣợc giải
trình;
e) Xử phạt hoặc miễn kỷ luật.
TẠM ĐÌNH CHỈ
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2. Nếu không có sự giải thích hoặc sự giải thích
không đầy đủ về kết quả phân tích bất lợi của vận
động viên hoặc Liên đoàn quốc gia của vận động viên
trong thời hạn mà ngƣời quản lý chống doping của
IAAF đã ấn định theo Điều 37.4(c), thì vận động viên,
ngoài trƣờng hợp có kết quả phân tích bất lợi đối với
một chất bị cấm, sẽ bị Liên đoàn quốc gia của mình
đình chỉ thi đấu, việc đình chỉ tại thời điểm này là tạm
thời trong khi chờ giải quyết vụ việc của vận động
viên. Nếu là vụ việc của một vận động viên cấp quốc
tế thì vận động viên đó sẽ bị ngƣời quản lý chống
doping của IAAF đình chỉ tƣ cách tham gia thi đấu.
Trong mọi trƣờng hợp khác, Liên đoàn quốc gia của
vận động viên sẽ áp đặt hình thức đình chỉ thi đấu
bằng văn bản thông báo cho vận động viên. Tuỳ theo
cách lựa chọn, vận động viên có thể chấp nhận mức
kỷ luật đình chỉ thi đấu tự nguyện, với điều kiện là
việc đó đƣợc xác nhận bằng văn bản gửi cho Liên
đoàn quốc gia của mình.
Trƣờng hợp có kết quả phân tích bất lợi đối với một
chất đã đƣợc xác định, hoặc trong các trƣờng hợp vi
phạm về doping khác chứ không phải là một kết quả
phân tích bất lợi, thì ngƣời quản lý chống doping của
IAAF có thể tạm đình chỉ vận động viên đang chờ
Liên đoàn Quốc gia giải quyết vụ việc đó. Việc đình
chỉ thi đấu tạm thời có hiệu lực từ ngày thông báo đến
vận động viên phù hợp với luật chống doping này.
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3. Trƣờng hợp Liên đoàn thành viên áp đặt kỷ luật
đình chỉ thi đấu tạm thời hoặc vận động viên chấp
nhận mức đình chỉ thi đấu tự nguyên thì Liên đoàn
thành viên phải xác nhận ngay sự việc này với IAAF
và với vận động viên, sau đó phải chấp hành đúng
những thủ tục thi hành kỷ luật dƣới đây:
Mức tạm đình chỉ thi đấu tự nguyện sẽ chỉ có hiệu
lực từ ngày IAAF nhận đƣợc văn bản xác nhận của
vận động viên về việc đó. Nếu trái với những điều
đƣợc nêu ra ở trên, Liên đoàn thành viên không theo
quan điểm của ngƣời quản lý chống doping của
IAAF, áp đặt mức kỷ luật đình chỉ thi đấu tạm thời
theo đúng yêu cầu thì chính ngƣời quản lý chống
doping của IAAF sẽ áp đặt mức đình chỉ thi đấu tạm
thời này. Một khi mức kỷ luật đình chỉ thi đấu tạm
thời đã do ngƣời quản lý chống doping của IAAF áp
đặt, thì sự việc sẽ đƣợc thông báo cho Liên đoàn
thành viên mà sau đó phải bắt đầu những thủ tục thi
hành kỷ luật dƣới đây.
4. Quyết định áp đặt mức kỷ luật đình chỉ thi đấu
tạm thời đối với một vận động viên là không đƣợc
khiếu nại. Tuy nhiên, vận động viên đã bị đình chỉ thi
đấu tạm thời hoặc vận động viên đã chấp nhận mức
kỷ luật đình chỉ thi đấu tự nguyện có quyền đƣợc giải
trình đầy đủ trƣớc Liên đoàn thành viên của mình
theo Điều 38.9.
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5. Nếu mức xử phạt đình chỉ thi đấu tạm thời đƣợc
áp dụng (hoặc tự nguyện chấp nhận) dựa trên một kết
quả phân tích bất lợi của mẫu A, và phân tích mẫu B
sau đó (nếu có yêu cầu của IAAF hoặc của vận động
viên) không khẳng định việc phân tích mẫu A, thì vận
động viên sẽ không phải chịu bất cứ mức xử phạt đình
chỉ thi đấu tạm thời do hành vi vi phạm Điều 32.2 (a)
(Có chất bị cấm hoặc chất chuyển hóa hoặc các dấu
vết của nó) nào nữa. Trong những trƣờng hợp vận
động viên (hoặc đội của vận động viên) đã bị rút ra
khỏi cuộc thi đấu do vi phạm Điều 32.2 (a) và Mẫu B
sau đó không xác nhận kết quả của Mẫu A, nếu,
không có ảnh hƣởng nào khác đến cuộc thi, thì vẫn có
thể cho các vận động viên hoặc đội đƣợc nhập lại, vận
động viên hoặc đội đó có thể tiếp tục tham gia cuộc
thi.
6. Nếu vận động viên hoặc tổ chức, cá nhân khác
nghỉ thi đấu khi quy trình quản lý kết quả đang đƣợc
tiến hành, thì tổ chức có trách nhiệm quản lý kết quả
theo luật chống doping vẫn có thẩm quyền để hoàn tất
quy trình quản lý kết quả của mình. Nếu vận động
viên hoặc tổ chức cá nhân khác nghỉ thi đấu trƣớc khi
quy trình quản lý kết quả bất kỳ nào đó đã bắt đầu, thì
tổ chức mà sẽ có thẩm quyền quản lý kết quả theo luật
chống doping đối với vận động viên hoặc tổ chức, cá
nhân khác vào thời điểm vận động viên hoặc tổ chức,
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cá nhân khác vi phạm luật chống doping đó có thẩm
quyền tiến hành quản lý kết quả.
PHIÊN GIẢI TRÌNH
7. Vận động viên có quyền yêu cầu đƣợc giải trình
trƣớc phiên xét xử có liên quan của Liên đoàn quốc
gia của mình, trƣớc khi có bất kỳ một quyết định xử
phạt nào đƣợc đƣa ra theo Luật chống doping này.
Khi vận động viên đã đƣợc công nhận vị thế thành
viên ở nƣớc ngoài theo Điểu 4.3, thì vận động viên đó
có quyền yêu cầu đƣợc giải trình trƣớc phiên xét xử
có liên quan của Liên đoàn quốc gia bản xứ của mình
hoặc trƣớc phiên xét xử có liên quan của Liên đoàn
thành viên mà mình đã đƣợc kết nạp. Trình tự tiến
hành phiên xét xử cần phải tôn trọng những nguyên
tắc sau đây: xét xử phải kịp thời; hội đồng xét xử phải
công bằng và khách quan; quyền có luật sƣ đại diện
và cá nhân, tổ chức bị cáo buộc phải tự trả chi phí;
quyền đƣợc thông báo một cách kịp thời và minh
bạch về hành vi vi phạm doping bị cáo buộc; quyền
phản ứng lại đối với lỗi vi phạm bị cáo buộc và các
hậu quả của nó; quyền của các bên đƣợc đƣa ra bằng
chứng, bao gồm cả việc triệu tập và hỏi nhân chứng
(Hội đồng xét xử sẽ xem xét và quyết định chấp nhận
lời khai qua điện thoại hoặc đệ trình bằng văn bản);
vận động viên hoặc tổ chức, cá nhân đó có quyền có
ngƣời phiên dịch tại phiên giải trình, Hội đồng xét xử
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sẽ xác định ngƣời phiên dịch này và chi trả tiền phí;
và quyết định phải hợp lý, kịp thời bằng văn bản, có
giải thích cụ thể về lý do áp dụng mức thời hạn tƣớc
bỏ tƣ cách.
8. Khi vận động viên đƣợc thông báo rằng những
điều giải thích của anh ta đã bị bác bỏ và rằng anh ta
sẽ bị tạm thời đình chỉ thi đấu theo Điều 38.2, thì vận
động viên đó sẽ đồng thời nhận đƣợc thông báo về
quyền đƣợc yêu cầu tổ chức phiên giải trình. Nếu vận
động viên không có văn bản xác nhận gửi tới liên
đoàn quốc gia của mình hoặc tới tổ chức pháp nhân
có liên quan khác trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận
đƣợc thông báo rằng anh ta muốn đƣợc giải trình
trƣớc phiên xét xử có liên quan thì sẽ bị coi là đã
khƣớc từ quyền đƣợc giải trình của mình và công
nhận việc đã vi phạm Luật chống doping đang xem
xét. Sự việc này phải đƣợc Liên đoàn thành viên xác
nhận bằng văn bản gửi tới IAAF trong thời hạn 5
ngày làm việc.
9. Nếu vận động viên đã có yêu cầu đƣợc giải trình
thì phiên xét xử phải đƣợc triệu tập không chậm trễ và
sẽ đƣợc tiến hành trong vòng 3 tháng tính từ ngày
thông báo yêu cầu của vận động viên tới Liên đoàn
thành viên. Các Liên đoàn thành viên phải thƣờng
xuyên thông báo đầy đủ cho IAAF về vị thế của tất cả
các trƣờng hợp trong khi chờ đợi phiên giải trình và
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ngày giờ tiến hành những phiên xét xử đó ngay khi đã
đƣợc ấn định. IAAF có quyền tham dự tất cả các
phiên giải trình với tƣ cách quan sát viên. Tuy nhiên,
việc tham dự của IAAF tại phiên giải trình bày hoặc
bất kỳ phiên xét xử nào khác có liên quan tới vụ việc
sẽ không ảnh hƣởng đến quyền khiếu nại về quyết
định của Liên đoàn thành viên đó lên Toà án trọng tài
thể thao (CAS) theo Điều 42. Nếu Liên đoàn thành
viên không hoàn thành phiên giải trình trong vòng 3
tháng hoặc nếu, sau khi hoàn tất một buổi điều trần
mà không đƣa ra quyết định trong một khoảng thời
gian hợp lý sau đó thì IAAF có thể áp đặt một thời
hạn chót cho vụ việc này. Nếu trong cả hai trƣờng
hợp thời hạn không đƣợc đáp ứng, thì IAAF có thể
chọn, nếu là một vận động viên cấp quốc tế, thì vụ
việc phải đƣợc chuyển trực tiếp cho một thẩm phán
duy nhất do CAS bổ nhiệm. Trƣờng hợp này sẽ đƣợc
xử lý theo luật của CAS (áp dụng các thủ tục xét xử
phúc thẩm mà không tham xem xét bất kỳ thời hạn
chống án nào). Phiên điều trần đƣợc tiến hành với
trách nhiệm và chi phí của các Liên đoàn thành viên
và quyết định của vị thẩm phán duy nhất này sẽ đƣợc
khiếu nại lên CAS theo Điều 42. Liên đoàn thành viên
không tổ chức phiên xét xử để nghe vận động viên
giải trình trong vòng 3 tháng theo điều luật này thì có
thể bị xử phạt theo Điều 44.
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10. Vận động viên có thể chọn bỏ qua một phiên
giải trình bằng việc thừa nhận bằng văn bản là đã vi
phạm luật chống chống doping và chấp nhận hậu quả
phù hợp với Điều 40. Trƣờng hợp vận động viên chấp
nhận hậu quả phù hợp với Điều 40 và không có phiên
giải trình, thì Liên đoàn hành viên sẽ vẫn phê chuẩn
chấp nhận của vận động viên về các hậu quả bằng
quyết định có tính thuyết phục của tổ chức có thẩm
quyền của mình và gửi một bản sao của quyết định đó
cho IAAF trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày ra
quyết định. Quyết định của Liên đoàn thành viên phát
sinh từ sự chấp nhận của vận động viên đối với những
hậu quả theo luật chống doping này có thể đƣợc khiếu
nại theo Điều 42.
11. Phiên giải trình của vận động viên phải tiến
hành trƣớc hội đồng xét xử thích hợp đã đƣợc thiết
lập hoặc một tổ chức khác đã đƣợc Liên đoàn thành
viên uỷ quyền. Trƣờng hợp đại diện của Liên đoàn
thành viên tiến hành phiên giải trình trƣớc bất kỳ tổ
chức, ủy ban hoặc tòa án nào (dù trong hay ngoài
Liên đoàn thành viên đó), hoặc trong trƣờng hợp vì lý
do nào khác, bất kỳ tổ chức, ủy ban hoặc tòa án quốc
gia bên ngoài của Liên đoàn thành viên chịu trách
nhiệm tiến hành phiên giải trình cho vận động viên
của mình theo điều luật này, thì quyết định của tổ
chức, ủy ban hoặc tòa án đó sẽ đƣợc coi là, theo quy
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định tại Điều 42, quyết định của Liên đoàn thành viên
đó và từ " Liên đoàn thành viên" theo điều luật này sẽ
đƣợc hiểu theo nghĩa nhƣ vậy.
12. Tại phiên giải trình về vụ việc của vận động
viên, hội đồng xét xử phải xem xét trƣớc hết là sự
việc đó có vi phạm Luật chống doping hay không.
Liên đoàn thành viên hoặc cơ quan có thẩm quyền tố
tụng khác phải có trách nhiệm chứng minh sự vi phạm
Luật chống doping này thoả mãn đầy đủ các điều kiện
để đƣa ra hội đồng xét xử (xem Điều 33.1).
13. Nếu hội đồng xét xử của liên đoàn thành viên
xét thấy rằng không có sự vi phạm Luật chống doping
thì quyết định này phải đƣợc thông báo bằng văn bản
cho ngƣời quản lý chống doping của IAAF trong
vòng 5 ngày làm việc kể từ khi ra quyết định (cùng
với một bản sao của biên bản ghi chép những lý do đã
dẫn đến quyết định này). Vụ việc này, sau đó sẽ đƣợc
Hội đồng thẩm định về doping thẩm định lại và quyết
định có cần phải đƣa ra xét xử trƣớc CAS theo Điều
42.15 hay không.
14. Nếu hội đồng xét xử của Liên đoàn thành viên
xét thấy rằng đã có sự vi phạm Luật chống doping thì
trƣớc khi áp đặt mức xử phạt truất bỏ tƣ cách thi đấu
trong một thời kỳ nào đó, vận động viên phải đƣợc có
cơ hội chứng minh rằng, trong trƣờng hợp của mình
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có những tình tiết đặc biệt biện hộ cho việc giảm mức
xử phạt xuống một mức có thể áp dụng theo Điều 40.
NHỮNG TÌNH TIẾT ĐẶC BIỆT
15. Mọi quyết định đƣa ra liên quan đến những tình
tiết đặc biệt theo Luật chống doping này phải hài hoà
sao cho cũng những tình huống pháp luật nhƣ vậy đều
có thể đƣợc đƣa ra để bảo vệ cho tất cả các vận động
viên, bất kể quốc tịch, nơi ở, trình độ hay kinh nghiệm
của họ. Do đó, khi xem xét đến vấn đề những tình tiết
đặc biệt, phải áp dụng những nguyên tắc sau:
(a) Mỗi cá nhân vận động viên phải có trách nhiệm
đảm bảo việc không đƣa bất cứ một chất nào đã bị
cấm vào các mô hoặc các chất dịch của cơ thể mình.
Vận động viên phải đƣợc cảnh báo trƣớc rằng họ sẽ
phải gánh trách nhiệm đối với việc phát hiện thấy có
bất cứ một chất đã bị cấm nào đó trong cơ thể họ
(xem Điều 32,2(a)(i)).
b) Những tình tiết đặc biệt sẽ chỉ tồn tại trong
trƣờng hợp mà nó là thực sự đặc biệt và không có ở
đa số phần lớn các trƣờng hợp.
c) Khi xem xét đến trách nhiệm của cá nhân vận
động viên theo Điều 38.15(a), những trƣờng hợp sau
đây sẽ không đƣợc coi là thực sự đặc biệt: viện có
rằng mình đã bị ngƣời khác cho dùng chất bị cấm
hoặc phƣơng pháp bị cấm đó mà anh ta không biết,
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viện cớ rằng đã bị uống nhầm phải chất bị cấm đó,
viện cớ rằng chất bị cấm đó là do đã dùng thực phẩm
chức năng bị nhiễm chất đó vào hoặc viện cớ rằng khi
chữa bệnh đã đƣợc cán bộ y tế kê đơn thuốc mà thực
sự không hề biết là trong đó có chất bị cấm .
d) Tuy nhiên, tình tiết đặc biệt có thể tồn tại trong
trƣờng hợp vận động viên hoặc tổ chức, cá nhân khác
đã cung cấp những bằng chứng xác đáng hoặc đã giúp
IAAF, Liên đoàn quốc gia của mình, hoặc cơ quan có
thẩm quyền khác mà chính điều đó đã mang lại kết
quả là IAAF, liên đoàn quốc gia của mình, tổ chức
chống dopng, cơ quan hình sự hoặc hội đồng kỷ luật
chuyên ngành khác đã tìm ra hoặc chứng minh đƣợc
sự vi phạm về doping do tổ chức, cá nhân, hoặc nhờ
đó mà cơ quan điều tra hoặc cơ quan chuyên trách
chứng minh đƣợc một hành động tội phạm hoặc vi
phạm những quy tắc hành nghề của một tổ chức, cá
nhân khác.
(e) Các tình tiết đặc biệt có thể tồn tại trong trƣờng
hợp của một kết quả phân tích bất lợi đối với một chất
đặc hiệu mà vận động viên có thể chứng minh chất
đặc hiệu đó đã vào cơ thể hoặc đã trở thành sở hữu
của mình nhƣ thế nào và chất đặc hiệu đó không
nhằm mục đích nâng cao thành tích thể thao của vận
động viên hoặc che dấu việc sử dụng một chất làm
tăng thành tích.
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16. Việc đƣa ra quyết định về tình tiết đặc biệt trong
những trƣờng hợp liên quan đến vận động viên cấp
quốc tế phải do Hội đồng thẩm định về doping của
IAAF thực hiện (xem Điều 38.20).
17. Nếu vận động viên muốn chứng minh là có tình
tiết dặc biệt trong trƣờng hợp của mình thì hội đồng
xét xử sẽ xem xét, trên cơ sở bằng chứng đƣợc đƣa ra,
và đối chiếu với những nguyên tắc đƣợc nêu trong
Điều 38.15, xem, theo quan điểm của họ thì tình tiết
trong trƣờng hợp của vận động viên đó có thể đƣợc
coi là đặc biệt hay không. Trƣờng hợp theo Điều 32.2
(a), vận động viên phải, trong mọi trƣờng hợp, chứng
minh chất bị cấm đã vào cơ thể của mình nhƣ thế nào
để đƣợc giảm bớt thời hạn bị tƣớc bỏ tƣ cách tham gia
thi đấu.
18. Nếu sau khi đã kiểm tra bằng chứng đƣợc đƣa
ra đó, hội đồng xét xử cho rằng không có tình tiết đặc
biệt trong trƣờng hợp của vận động viên đó thì hội
đồng sẽ áp dụng xử phạt theo Điều 40. Liên đoàn
thành viên phải thông báo cho IAAF và cho vận động
viên bằng văn bản về quyết định của hội đồng xét xử,
trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày quyết định
đƣợc đƣa ra.
19. Nếu sau khi đã kiểm tra bằng chứng đƣợc đƣa
ra đó, hội đồng xét xử cho rằng có tình tiết trong
trƣờng hợp của vận động viên đó có thể đƣợc coi là
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đặc biệt, nếu đó là trƣờng hợp liên quan đến vận động
viên cấp quốc tế thì hội đồng sẽ:
(a) Chuyển sự việc đó lên Hội đồng thẩm định về
doping (qua Tổng thƣ ký), cùng với toàn bộ tài liệu
và/hoặc bằng chứng mà theo quan điểm của hội đồng,
chứng minh cho tính chất đặc biệt của những tình tiết
này; và
(b) Mời vận động viên và/hoặc Liên đoàn quốc gia
của vận động viên tới để xác minh sự việc đƣợc hội
đồng xét xử chuyển lên hoặc tổ chức hai phiên biện hộ
độc lập để xác minh sự việc đƣợc chuyển lên này; và
(c) Hoãn phiên xét xử trƣờng hợp của vận động
viên trong thời gian chờ đợi quyết định về tình tiết
đặc biệt của Hội đồng thẩm định về doping.
Mức kỷ luật đình chỉ thi đấu tạm thời đối với vận
động viên vẫn phải giữ nguyên trong thời gian chờ
văn bản xác nhận quyết định về tình tiết đặc biệt của
Hội đồng thẩm định về doping.
20. Theo văn bản trƣng cầu ý kiến của hội đồng xét
xử, Hội đồng thẩm định về doping sẽ chỉ kiểm tra vấn
đề đƣợc nêu ra về tình tiết đặc biệt trên cơ sở những
tài liệu đã lập thành văn bản trình lên Hội đồng. Hội
đồng thẩm định về doping có quyền:
(a) Trao đổi quan điểm đối với sự việc đó thông qua
e-mail, điện thoại, fax hoặc đích thân.
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(b) Yêu cầu cung cấp thêm bằng chứng hoặc tài liệu.
(c) Yêu cầu cung cấp thêm sự giải thích từ vận
động viên.
(d) Yêu cầu vận động viên đến trình diện trƣớc Hội
đồng, nếu cần.
Trên cơ sở thẩm tra các văn bản tài liệu đã trình lên,
kể cả những bằng chứng, tài liệu đã cung cấp thêm
hoặc những phần giải thích thêm của vận động viên,
Hội đồng thẩm định về doping, sau khi đã đối chiếu
cặn kẽ với những nguyên tắc nêu tại Điều 38.15, sẽ
đƣa ra quyết định về việc có tình tiết đặc biệt trong
trƣờng hợp đó hay không và, nếu có thì rơi vào khoản
nào, ví dụ, tình tiết đặc biệt đó có chứng tỏ là không
có sự nhầm lẫn hoặc bất cẩn về phía vận động viên
(xem Điều 40.5(a)) hoặc rõ ràng là không có sự nhầm
lẫn hoặc bất cẩn về phía vận động viên (xem Điều
40.5(b)) hoặc bằng chứng xác đáng hoặc sự giúp đỡ
của vận động viên đã dẫn đến kết quả khám phá ra
hoặc chứng minh đƣợc sự vi phạm về doping là do
một tổ chức, cá nhân khác (xem Điều 40.5(c)) hay
liệu tình tiết đặc biệt đó đã đáp ứng đủ điều kiện để để
đƣợc giảm mức xử phạt đối với các chất đặc hiệu hay
không (xem Quy tắc 40.4). Quyết định này phải do
Tổng thƣ ký chuyển tới Liên đoàn thành viên bằng
văn bản.
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21. Nếu quyết định của Hội đồng thẩm định về
doping là không có tình tiết đặc biệt nào trong trƣờng
hợp đó thì quyết định này sẽ ràng buộc trách nhiệm
cho hội đồng xét xử có liên quan phải áp đặt mức xử
phạt đƣợc nêu tại Điều 40. Liên đoàn thành viên phải
thông báo cho IAAF và cho vận động viên bằng văn
bản về quyết định của hội đồng xét xử liên quan mà
đã hội đủ với quyết định của Hội đồng thẩm định về
doping, trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày
quyết định đƣợc đƣa ra.
22. Nếu quyết định của hội đồng thẩm định về doping
là có tình tiết đặc biệt trong trƣờng hợp đó thì hội đồng
xét xử liên quan phải quyết định xử phạt vận động viên
theo Điều 40.4 , hoặc 40.5, nhất quán với phạm trù xác
định về tình tiết đặc biệt của Hội đồng thẩm định về
doping tại Điều 38.20. Liên đoàn thành viên phải thông
báo cho IAAF và cho vận động viên bằng văn bản về
quyết định của hội đồng xét xử liên quan trong thời hạn
5 ngày làm việc, gồm đầy đủ lý do để quyết định xử
phạt, kể từ ngày quyết định đƣợc đƣa ra.
23. Vận động viên sẽ có quyền đề nghị xem xét lại
quyết định của Hội đồng thẩm định về doping đối với
tình tiết đặc biệt lên CAS. Trong mọi trƣờng hợp, các
tiêu chuẩn đánh giá việc xem xét lại quyết định của
Hội đồng thẩm định về doping đối với những tình tiết
đặc biệt đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 42.21.
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24. Trong trƣờng hợp không liên quan đến vận
động viên cấp quốc tế, thì hội đồng xét xử sẽ cân nhắc
xem, sau khi đã đối chiếu với những nguyên tắc đƣợc
nêu tại Điều 38.15, có tình tiết đặc biệt trong trƣờng
hợp của vận động viên đó hay không để đƣa ra quyết
định xử phạt thích hợp. Liên đoàn thành viên phải
thông báo cho IAAF và cho vận động viên bằng văn
bản về quyết định của hội đồng xét xử liên quan trong
thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày quyết định đƣợc
đƣa ra. Nếu hội đồng xét xử kết luận là có tình tiết đặc
biệt trong trƣờng hợp của vận động viên đó thì phải
trình bày những cơ sở thực tế dẫn đến kết luận và
quyết định mức xử phạt đó thành một đoạn trong
quyết định bằng văn bản.
®iÒu 39
MẶC NHIÊN BỊ TƢỚC BỎ THÀNH TÍCH
THI ĐẤU CÁ NHÂN
Vi phạm luật chống Doping liên quan với việc
Kiểm tra doping trong thi đấu sẽ mặc nhiên bị hủy bỏ
thành tích đã đạt đƣợc trong cuộc thi đấu đó, kể cả
việc bị tƣớc bỏ huy chƣơng, điểm và phần thƣởng.
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®iÒu 40
CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT
ĐỐI VỚI CÁ NHÂN
HỦY BỎ CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC TẠI
CUỘC THI ĐẤU MÀ Ở ĐÓ CÓ VI PHẠM VỀ
DOPING
Vi phạm luật chống doping trong khi đang diễn ra
cuộc thi đấu hoặc có liên quan tới cuộc thi đấu sẽ bị
huỷ bỏ mọi thành tích thi đấu cá nhân đã đạt đƣợc
trong Giải đấu đó cùng với tất cả những hậu quả kèm
theo, kể cả việc bị tƣớc bỏ huy chƣơng, điểm, giải
thƣởng và tiền thù lao tham gia, ngoại trừ những
trƣờng hợp đƣợc quy định dƣới đây:
Nếu vận động viên chứng minh đƣợc rằng họ không
nhầm lẫn hoặc bất cẩn mà dẫn đến vi phạm, thì thành
tích thi đấu cá nhân của vận động viên tại các cuộc thi
đấu khác sẽ không bị huỷ bỏ nếu nhƣ kết quả thi đấu
của vận động viên đó ở các cuộc thi đấu khác ngoài
cuộc đấu có vi phạm về doping hầu nhƣ không đƣợc
tác động bởi hành vi vi phạm về doping của vận động
viên đó.
TƢỚC BỎ TƢ CÁCH THAM GIA THI ĐẤU ĐỐI
VỚI HÀNH VI SỬ DỤNG, CỐ TÌNH SỬ DỤNG
HOẶC SỞ HỮU CÁC CHẤT VÀ PHƢƠNG PHÁP
BỊ CẤM
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Thời hạn bị Tƣớc bỏ tƣ cách tham gia thi đấu do vi
phạm Điều 32.2(a) (Có chất bị cấm hoặc các chất
chuyển hóa hoặc các dấu vết của chất bị cấm trong
mẫu xét nghiệm của vận động viên), Điều 32.2(b) (Sử
dụng hoặc cố tình sử dụng chất bị cấm hay phƣơng
pháp bị cấm) hoặc Điều 32.2(f) (Sở hữu chất bị cấm
và phƣơng pháp bị cấm), nếu nhƣ không thỏa mãn các
điều kiện để đƣợc miễn hoặc giảm thời hạn bị Tƣớc
bỏ tƣ cách theo quy định tại Điều 40.4 và 40.5 hoặc
các điều kiện để tăng thêm thời hạn bị Tƣớc bỏ tƣ
cách tham gia thi đấu theo quy định tại Điều 40.6, sẽ
đƣợc áp dụng nhƣ sau:
Vi phạm lần thứ nhất: Bị Tƣớc bỏ tƣ cách tham gia
thi đấu hai năm.
TƢỚC BỎ TƢ CÁCH THAM GIA THI ĐẤU ĐỐI
VỚI CÁC HÀNH VI VI PHẠM DOPING KHÁC
Thời hạn bị Tƣớc bỏ tƣ cách tham gia thi đấu đối với
các hành vi vi phạm điều luật chống doping khác không
thuộc quy định tại Điều 40.2 đƣợc áp dụng nhƣ sau:
(a) Vi phạm Điều 32.2(c) (Bỏ qua /làm lỡ hoặc từ
chối thực hiện việc lấy mẫu thử) hoặc Điều 22.2(e)
(Ngụy tạo hoặc cố tình ngụy tạo đối với bất kỳ công
đoạn nào của việc kiểm tra Doping), thời hạn bị Tƣớc
bỏ tƣ cách tham gia thi đấu sẽ là hai (2) năm nếu nhƣ
không thỏa mãn những điều kiện đƣợc quy định tại
Điều 40.5, hoặc các điều kiện quy định tại Điều 40.6.
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(b) Đối với những hành vi vi phạm Điều 32.2(g)
(Buôn bán hoặc đã cố tình buôn bán chất bị cấm hay
phƣơng pháp bị cấm) hoặc Điều 32.2(h) (Sở hữu hoặc
cố tình sở hữu chất bị cấm hoặc phƣơng pháp bị cấm),
thời hạn bị Tƣớc bỏ tƣ cách tham gia thi đấu tối thiểu
là bốn (4) năm hoặc suốt đời nếu nhƣ không thỏa mãn
những điều kiện đƣợc quy định tại Điều 40.5, Vi
phạm luật chống doping có liên quan đến vị thành
niên đƣợc xem là hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm
trọng, và nếu là do các cán bộ nhân viên trợ giúp vận
động viên vi phạm các lỗi mà không thuộc trƣờng hợp
các chất đặc hiệu đƣợc đề cập tại Điều 34.5 thì cán
bộ, nhân viên hỗ trợ vận động viên đó sẽ vĩnh viễn
suốt đời bị Tƣớc bỏ tƣ cách tham gia tham gia các
hoạt động thi đấu. Ngoài ra, nếu vi phạm nghiêm
trọng Điều 32(g) hoặc 32(h) mà có thể còn vi phạm cả
những luật lệ khác không phải là luật thể thao, sẽ bị
thông báo cho cơ quan quản lý có thẩm quyền, các cơ
quan chuyên trách hoặc cơ quan pháp luật.
(c) Đối với những vi phạm tại Điều 32.2(d) (Vi
phạm các yêu cầu liên quan đến sự có mặt của vận
động viên để kiểm tra doping ngoài thi đấu,…), thời
hạn bị Tƣớc bỏ tƣ cách tham gia thi đấu tối thiểu là
một (01) năm và tối đa là hai (02) năm căn cứ vào
mức độ vi phạm của vận động viên.
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HỦY BỎ HOẶC GIẢM THỜI HẠN BỊ TƢỚC BỎ
TƢ CÁCH THAM GIA THI ĐẤU TRONG TRƢỜN
HỢP TÌM THẤY CÁC CHẤT ĐẶC HIỆU VỚI
NHỮNG TÌNH TIẾT ĐẶC BIỆT
4. Trƣờng hợp vận động viên hoặc tổ chức, cá nhân
khác chứng minh đƣợc chất đặc hiệu đƣợc đƣa vào cơ
thể hoặc đã sở hữu nó nhƣ thế nào và chất đặc hiệu đó
không nhằm mục đích nâng cao thành tích thể thao
của vận động viên hoặc che dấu việc sử dụng một
chất có tác dụng nâng cao thành tích, thì thời hạn bị
Tƣớc bỏ tƣ cách tham gia thi đấu quy định tại Điều
40.2 sẽ đƣợc áp dụng nhƣ sau:
Vi phạm lần đầu: mức tối thiểu là cảnh cáo và
không bị Tƣớc bỏ tƣ cách tham gia thi đấu tại các giải
đấu trong tƣơng lai, và tối đa là Tƣớc bỏ tƣ cách tham
gia thi đấu hai (02) năm.
Để biện hộ cho việc đƣợc xóa bỏ hay giảm thời hạn
bị Tƣớc bỏ tƣ cách tham gia thi đấu, vận động viên
hoặc tổ chức, cá nhân khác phải xuất trình bằng
chứng biện hộ, ngoài phần giải trình chứng minh để
hội đồng xét xử hoàn toàn hài lòng về việc không
nhằm mục đích nâng cao thành tích thể thao của vận
động viên hoặc che dấu việc sử dụng một chất có tác
dụng nâng cao thành tích. Mức độ lỗi của vận động
viên hoặc tổ chức, cá nhân khác là tiêu chí đƣợc xem
xét trong việc lƣợng giá mức giảm bớt thời hạn bị
Tƣớc bỏ tƣ cách tham gia thi đấu.
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Điều này chỉ áp dụng trong trƣờng hợp hội đồng xét
xử hoàn toàn chấp nhận những tình huống khách quan
trong vụ việc mà vận động viên sử dụng hoặc sở hữu
chất bị cấm không nhằm mục đích nâng cao thành
tích thể thao của mình.
HỦY BỎ HOẶC GIẢM THỜI HẠN BỊ TƢỚC BỎ
TƢ CÁCH THAM GIA THI ĐẤU CĂN CỨ VÀO
NHỮNG TÌNH TIẾT ĐẶC BIỆT
5. (a) Không có sự Nhầm lẫn hoặc Bất cẩn: Nếu
một vận động viên chứng minh đƣợc trong trƣờng
hợp của mình là Không có sự Nhầm lẫn hoặc Bất cẩn
thì thời hạn bị Tƣớc bỏ tƣ cách tham gia thi đấu sẽ
đƣợc huỷ bỏ. Khi một chất bị cấm, các dấu hiệu hoặc
các chất chuyển hóa của nó đƣợc phát hiện trong Mẫu
xét nghiệm của vận động viên thuộc hành vi vi phạm
Điều 32.2 (Có Chất bị cấm…), để đƣợc huỷ bỏ hình
phạt Tƣớc bỏ tƣ cách, vận động viên phải chứng minh
đƣợc chất bị cấm đó đã vào cơ thể mình bằng cách
nào. Trong trƣờng hợp điều luật này đƣợc áp dụng và
thời hạn bị Tƣớc bỏ tƣ cách tham gia thi đấu lẽ ra phải
áp dụng sẽ đƣợc huỷ bỏ, thì lỗi vi phạm về Doping
này sẽ không đƣợc xem là vi phạm để giới hạn việc
xác định thời hạn bị Tƣớc bỏ tƣ cách tham gia thi đấu
đối với những hành vi vi phạm nhiều lần theo quy
định tại Điều 40.7.
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(b) Không có sự Nhầm lẫn hoặc Bất cẩn đáng kể:
Nếu một vận động viên hoặc tổ chức, cá nhân khác
chứng minh đƣợc trong trƣờng hợp của mình là
Không có sự Nhầm lẫn hoặc Bất cẩn đáng kể, thì thời
hạn bị Tƣớc bỏ tƣ cách tham gia thi đấu lẽ ra phải có
thể áp dụng có thể đƣợc giảm, nhƣng thời hạn bị
Tƣớc bỏ tƣ cách tham gia thi đấu sau khi đã đƣợc
giảm không đƣợc vƣợt quá một nửa thời hạn lẽ ra
phải áp dụng. Nếu thời hạn bị Tƣớc bỏ tƣ cách tham
gia thi đấu lẽ ra phải áp dụng là suốt đời, thì thời hạn
sau khi đã đƣợc giảm theo quy định tại Điều này phải
tối thiểu là tám (8) năm. Khi một chất bị cấm, các dấu
hiệu hoặc các chất chuyển hóa của nó đƣợc phát hiện
trong Mẫu xét nghiệm của vận động viên thuộc hành
vi vi phạm Điều 32.2 (Có Chất bị cấm…), để đƣợc
huỷ bỏ hình phạt Tƣớc bỏ tƣ cách tham gia thi đấu,
vận động viên phải chứng minh đƣợc chất bị cấm đó
đã vào cơ thể mình bằng cách nào.
(c) Sự Hỗ trợ có hiệu quả trong việc phát hiện và
chứng minh hành vi vi phạm luật chống Doping: Tổ
chức chống Doping chịu trách nhiệm quản lý kết quả
đối với một hành vi vi phạm luật chống doping, trƣớc
khi có quyết định khiếu nại cuối cùng theo quy định
tại Điều 42 hoặc trƣớc khi hết thời gian khiếu nại,
(trong trƣờng hợp vận động viên cấp quốc tế đã
chuyển vấn đề tới Hội đồng thẩm định về doping đối
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với quyết định của Hội đồng theo Điều 38.16) có thể
đình chỉ một phần thời hạn chịu hình phạt bị Tƣớc bỏ
tƣ cách đã tuyên trong trƣờng hợp cá nhân vận động
viên hoặc tổ chức, cá nhân khác đã có sự hỗ trợ đáng
kể cho Tổ chức chống Doping, cơ quan điều tra hoặc
cơ quan chuyên trách mà nhờ đó Tổ chức chống
Doping phát hiện hoặc chứng minh đƣợc hành vi vi
phạm luật chống doping do một tổ chức, cá nhân khác
gây ra, hoặc nhờ đó mà cơ quan điều tra hoặc cơ quan
chuyên trách chứng minh đƣợc một hành động tội
phạm hoặc vi phạm những quy tắc hành nghề của một
tổ chức, cá nhân khác. Sau quyết định khiếu nại cuối
cùng theo quy định tại Điều 42 hoặc khi đã kết thúc
thời hạn khiếu nại, Liên đoàn thành viên chỉ đƣợc
phép đình chỉ một phần thời hạn thi hành hình phạt
Tƣớc bỏ tƣ cách tham gia thi đấu đáng lẽ phải thi
hành khi có sự phê chuẩn của Hội đồng thẩm định về
doping hoặc WADA.
Nếu Hội đồng thẩm định về doping xác định rằng
đã không có sự hỗ trợ đáng kể, thì quyết định sẽ ràng
buộc trách nhiệm đối với Liên đoàn thành viên và sẽ
không có việc đình chỉ thời hạn thi hành hình phạt
Tƣớc bỏ tƣ cách. Nếu Hội đồng thẩm định về doping
quyết định rằng đã có hỗ trợ đáng kể, Liên đoàn thành
viên sẽ quyết định thời hạn thi hành hình phạt Tƣớc
bỏ tƣ sẽ đƣợc đình chỉ thi hành. Khoảng thời gian
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đƣợc đình chỉ thi hành hình phạt sẽ căn cứ vào mức
độ nghiêm trọng của hành vi mà vận động viên hoặc
tổ chức, cá nhân đã vi phạm và hiệu quả rõ rệt thu
đƣợc từ sự hỗ trợ đáng kể của vận động viên hoặc tổ
chức, cá nhân đó với sự nỗ lực để loại bỏ doping
trong môn điền kinh. Không quá ba phần tƣ thời gian
thi hành hình phạt Tƣớc bỏ tƣ cách đáng lẽ phải thi
hành có thể đƣợc đình chỉ. Nếu thời hạn bị Tƣớc bỏ tƣ
cách đáng lẽ phải thi hành là suốt đời, thì khoảng thời
gian không đƣợc đình chỉ (thời gian phải chấp hành
hình phạt) theo quy định tại Điều khoản này tối thiểu
phải là tám (08) năm.
Nếu Liên đoàn thành viên đình chỉ một phần thời
hạn thi hành hình phạt Tƣớc bỏ tƣ cách tham gia thi
đấu theo quy định tại Điều này thì sẽ phải gửi ngay
văn bản lý giải về quyết định của mình cho IAAF, các
bên khác có quyền khiếu nại quyết định này. Nếu sau
đó Liên đoàn thành viên phục hồi lại phần thời gian
thi hành hình phạt đã đƣợc đình chỉ do vận động viên
hoặc tổ chức, cá nhân đã không có sự Hỗ trợ đáng kể
nào mà họ đã đề cập đến trƣớc đó thì, vận động viên
hoặc tổ chức, cá nhân đó có thể khiếu nại quyết định
phục hồi này
(d) Thú nhận đã vi phạm luật chống Doping trong
khi không có bằng chứng nào khác: Trong trƣờng hợp
vận động viên hoặc tổ chức, cá nhân khác tự thú nhận
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đã vi phạm luật chống doping trƣớc khi nhận đƣợc
thông báo lấy mẫu kiểm tra mà việc đó có thể chứng
minh hành vi vi phạm về Doping (hoặc, trong trƣờng
hợp một hành vi vi phạm luật chống Doping khác mà
không thuộc phạm vi quy định tại Điều 32.2, trƣớc
khi nhận đƣợc thông báo đầu tiên về hành vi vi phạm
đã thú nhận theo quy định tại Điều 37) và lời thú nhận
đó là bằng chứng đáng tin cậy duy nhất tại thời điểm
thú nhận, thì thời hạn bị Tƣớc bỏ tƣ cách tham gia thi
đấu có thể đƣợc giảm, nhƣng không đƣợc giảm quá
một nửa thời hạn bị Tƣớc bỏ tƣ cách thích đáng phải
xử phạt.
(e) Trƣờng hợp vận động viên hoặc tổ chức, cá
nhân khác chứng minh đƣợc là họ có quyền đƣợc
hƣởng mức giảm hình phạt căn cứ trên nhiều hơn một
quy định tại Đều luật này: Trƣớc khi áp dụng bất kỳ
mức giảm hoặc đình chỉ thi hành hình phạt theo quy
định tại các Điều 40.5(b), (c) hoặc (d), thời hạn bị
Tƣớc bỏ tƣ cách tham gia thi đấu thích đáng phải xử
phạt sẽ đƣợc xác định theo các Điều 40.2, 40.3, 40.4
và 40.6. Nếu vận động viên hoặc tổ chức, cá nhân
khác chứng minh đƣợc là họ có quyền đƣợc giảm
mức hình phạt hay đƣợc đình chỉ thi hành hình phạt
theo quy định tại các Điều 40.5(b), (c) hoặc (d), thì
thời hạn bị Tƣớc bỏ tƣ cách tham gia thi đấu có thể
đƣợc giảm hoặc đƣợc đình chỉ thi hành, nhƣng không
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đƣợc ít hơn một phần tƣ thời hạn bị Tƣớc bỏ tƣ cách
đáng lẽ phải bị xử phạt.
NHỮNG TÌNH TIẾT TĂNG NẶNG CÓ THỂ
DẪN TỚI TĂNG MỨC THỜI HẠN BỊ TƢỚC BỎ
TƢ CÁCH
5. Nếu chứng minh đƣợc trƣờng hợp cá nhân liên
quan với hành vi vi phạm về doping khác chứ không
phải là các vi phạm tại Điều 32.2(g) (Buôn bán hoặc
Cố tình Buôn bán) và 32.2(h) (Cho uống/dùng hoặc
ép buộc dùng…) mà những tình tiết tăng nặng là tƣ
liệu chứng minh cho việc áp đặt hình phạt Tƣớc bỏ tƣ
cách nặng hơn mức hình phạt chuẩn, thì thời hạn bị
Tƣớc bỏ tƣ cách xứng đáng có thể áp dụng sẽ tăng lên
tối đa là bốn (04) năm trừ khi vận động viên hoặc tổ
chức, cá nhân có thể chứng minh một cách thoả đáng
với hội đồng xét xử rằng bản thân họ không cố ý vi
phạm điều luật này.
(a) Ví dụ về các tình tiết tăng nặng có thể chứng
minh việc áp đặt một thời hạn bị Tƣớc bỏ tƣ cách dài
hơn so với mức hình phạt chuẩn là: hành vi vi phạm
luật chống doping của vận động viên hoặc tổ chức, cá
nhân khác xét về phía nào đó là có kế hoạch hoặc
mƣu đồ sử dụng doping, hoặc mang tính chất cá nhân
hay dính líu tới một âm mƣu chung để vi phạm luật
chống doping; Vận động viên hoặc tổ chức, cá nhân
khác đó đã Sử dụng hoặc Sở hữu nhiều chất bị cấm
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hoặc phƣơng pháp bị cấm, hoặc đã Sử dụng hoặc Sở
hữu một chất bị cấm hoặc một phƣơng pháp bị cấm
vào nhiều dịp khác nhau; một cá nhân bình thƣờng có
thể sẽ đƣợc hƣởng tác động nâng cao thành tích từ
hành vi vi phạm doping này cho tới khi đã qua thời
hạn bị Tƣớc bỏ tƣ cách tham gia thi đấu thích hợp bị
áp đặt; vận động viên hoặc tổ chức, cá nhân có liên
quan đến hành vi đánh lạc hƣớng hoặc cản trở nhằm
tránh sự phát hiện hoặc việc xét xử một hành vi vi
phạm về doping. Để tránh do dự, những ví dụ về các
tình tiết tăng nặng đƣợc mô tả ở trên không phải là
duy nhất và còn nhiều tình tiết tăng nặng khác cũng
có thể biện luận đƣợc cho việc áp đặt một thời hạn
Tƣớc bỏ tƣ cách lâu hơn.
(b) Vận động viên hoặc tổ chức, cá nhân khác có
thể tránh bị áp dụng điều luật này bằng cách thừa
nhận vi phạm luật chống doping nhƣ đã bị truy cứu
ngay sau khi trực diện với hành vi vi phạm (có nghĩa
là không muộn hơn ngày quy định là thời hạn cuối
cùng đƣợc ấn định để đƣa ra lời giải thích bằng văn
bản theo Điều 37.4 (c), và trong tất cả các nội dung
thi đấu là trƣớc khi đến lƣợt vận động viên vào thi đấu
tiếp).
VI PHẠM NHIỀU LẦN
6. Vi phạm về doping lần thứ hai: Đối với hành vi
vi phạm lần đầu của vận động viên hoặc tổ chức, cá
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nhân khác, thời hạn bị Tƣớc bỏ tƣ cách quy định tại
các Điều 40.2 và Điều 40.3 (liên quan đến việc đƣợc
xóa bỏ, giảm nhẹ hoặc đình chỉ thi hành hình phạt
theo quy định tại các Điều 40.4, 40.5 hay tăng nặng
theo Điều 40.6). Đối với hành vi vi phạm lần thứ hai,
thời hạn bị Tƣớc bỏ tƣ cách sẽ đƣợc đƣợc quy định
trong bảng dƣới đây.
Vi phạm
lần hai
RS

FFMT

NSF

St

AS

TRA

RS

1- 4

2-4

2-4

4-6

8 - 10

10suốt đời

FFMT

1- 4

4-8

4-8

6-8

10suốt đời
suốt đời

NSF

1-4

4-8

4-8

6-8

10suốt đời
suốt đời

St

2-4

6-8

6-8

8suốt đời

suốt đời suốt đời

AS

4-5

10suốt đời

10suốt đời

suốt đời

suốt đời suốt đời

Vi phạm
lần đầu

TRA

8Suốt đời Suốt đời Suốt đời Suốt đời Suốt đời
suốt đời

Giải thích các từ viết tắt đƣợc quy định trong bảng
hành vi vi phạm lần thứ hai:
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RS (Mức xử phạt đƣợc giảm đối với chất đặc hiệu
quy định tại Điều 40.4): hành vi vi phạm luật chống
Doping phải bị xử phạt hoặc sẽ đƣợc xử phạt ở mức
giảm nhẹ theo quy định tại Điều 40.4 do có liên quan
đến chất đặc hiệu và thỏa mãn các điều kiện khác theo
quy định tại Điều 40.4.
FFMT (Không có hoặc thiếu hồ sơ về nơi ở và /
Lần kiểm tra bị bỏ qua): hành vi vi phạm luật chống
Doping phải bị xử phạt hoặc sẽ đƣợc xử phạt theo quy
định tại Điều 40.3(c) (Không có hoặc thiếu hồ sơ về
nơi ở và / Lần kiểm tra bị bỏ qua).
NSF (Mức xử phạt đƣợc giảm đối với tình tiết
Không có sự Nhầm lẫn hoặc Bất cẩn đáng kể): hành
vi vi phạm luật chống Doping phải bị xử phạt hoặc sẽ
đƣợc xử phạt ở mức giảm nhẹ theo quy định tại Điều
40.5(b) do vận động viên đã chứng minh đƣợc là
Không có sự Nhầm lẫn hoặc Bất cẩn đáng kể về phía
mình theo quy định tại Điều 40.5(b) .
St (Mức hình phạt chuẩn theo Điều40.2 hoặc Điều
40.3(a): hành vi vi phạm luật chống Doping phải bị
xử phạt hoặc sẽ đƣợc xử phạt ở mức hình phạt chuẩn
là hai (02) năm theo quy định tại các Điều 40.2 hoặc
40.3(a).
AS (Mức hình phạt tăng nặng): hành vi vi phạm
luật chống Doping phải bị xử phạt hoặc sẽ đƣợc xử
phạt ở mức hình phạt tăng nặng theo quy định tại
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Điều 40.6 khi Tổ chức chống Doping đã chứng minh
đƣợc các điều kiện đƣợc nêu tại Điều 40.6.
TRA (Buôn bán hoặc Cố tình buôn bán và Cho
uống/dùng hoặc ép buộc dùng…): hành vi vi phạm
luật chống Doping phải bị xử phạt hoặc sẽ đƣợc xử
phạt ở mức hình phạt quy định tại Điều 40.3(b).
(b) Áp dụng Điều 40.5(c) và Điều 40.5(d) đối với
hành vi vi phạm lần thứ hai: Trƣờng hợp vận động
viên hoặc tổ chức, cá nhân khác vi phạm luật chống
Doping lần thứ hai chứng minh đƣợc yêu cầu của họ
về việc đƣợc đình chỉ thi hành hoặc giảm nhẹ một
phần thời hạn bị Tƣớc bỏ tƣ cách theo quy định tại
Điều 40.5(c) hoặc 40.5(d), thì trƣớc hết, hội đồng xét
xử phải xác định thời hạn bị Tƣớc bỏ tƣ cách khác có
thể áp dụng trong khung hình phạt đƣợc thiết lập tại
bảng ở cuối Điều 40.7(a), rồi sau đó áp sẽ áp dụng
hình thức đình chỉ thi hành hoặc giảm nhẹ thời hạn bị
Tƣớc bỏ tƣ cách ở mức thích hợp. Thời hạn bị Tƣớc
bỏ tƣ cách còn lại, sau khi áp dụng bất kỳ mức giảm
nhẹ hoặc đình chỉ thi hành nào theo Điều 40.5(c) và
Điều 40.5(d), phải tối thiểu bằng một phần tƣ thời hạn
bị Tƣớc bỏ tƣ cách khác có thể áp dụng.
(c) Vi phạm lần thứ ba: Vi phạm lần thứ ba sẽ dẫn
đến hậu quả bị Tƣớc bỏ tƣ cách suốt đời, trừ trƣờng
hợp vi phạm lần thứ ba này hội đủ các điều kiện để
đƣợc xóa bỏ hoặc giảm nhẹ thời hạn bị Tƣớc bỏ tƣ
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cách quy định tại Điều 40.4 hoặc liên quan đến một
hành vi vi phạm Điều 32.2 (Không có hoặc thiếu hồ
sơ về nơi ở và / Lần kiểm tra bị bỏ qua). Trong những
trƣờng hợp cụ thể này, thời hạn bị Tƣớc bỏ tƣ cách
phải là từ tám (08) năm đến bị cấm suốt đời.
(d) Quy định thêm đối với những hành vi vi phạm
nhiều lần có cơ sở khẳng định chắc chắn:
(i) Đối với các mức xử phạt quy định tại Điều 40.7,
một hành vi vi phạm về Doping sẽ chỉ đƣợc xem là vi
phạm thứ hai nếu Tổ chức chống Doping chứng minh
đƣợc rằng vận động viên hoặc tổ chức, cá nhân khác
đó có hành vi vi phạm lần thứ hai sau khi vận động
viên hoặc tổ chức, cá nhân khác đó đã nhận đƣợc
thông báo theo đúng quy định tại Điều 37 (Quản lý
kết quả), hoặc sau khi Tổ chức chống Doping đã dùng
mọi biện pháp hợp lý để chuyển thông báo đến tay họ
về hành vi vi phạm lần đầu; nếu Tổ chức chống
Doping không thể chứng minh đƣợc điều này, thì các
vi phạm sẽ đƣợc tính nhƣ là vi phạm lần đầu và mức
hình phạt đƣợc đƣợc áp đặt sẽ phải căn cứ vào hành vi
vi phạm có mức hình phạt nặng hơn, tuy nhiên, sự cố
vi phạm nhiều lần có thể đƣợc coi là một yếu tố xác
định các tình tiết tăng nặng (Điều 40.6).
(ii) Nếu, sau khi xử lý hành vi vi phạm lần đầu, Tổ
chức chống Doping phát hiện ra các yếu tố liên quan
đến hành vi vi phạm về Doping của vận động viên
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hoặc tổ chức, cá nhân khác đó xảy ra trƣớc khi thông
báo về hành vi vi phạm lần đầu thì Tổ chức chống
Doping sẽ phải áp đặt hình phạt bổ sung căn cứ mức
hình phạt mà lẽ ra đã bị áp đặt nếu nhƣ hai hành vi vi
phạm này đƣợc đƣa ra xét xử cùng lúc. Tất cả các
thành tích thi đấu từ trong và sau ngày xảy ra vi phạm
trƣớc đó sẽ bị tƣớc bỏ theo quy định tại Điều 40.8. Để
tránh khả năng cấu thành tình tiết tăng nặng (Điều
40.6), do hành vi vi phạm từ lâu trƣớc đó nhƣng sau
này mới đƣợc phát hiện, vận động viên hoặc tổ chức,
cá nhân khác phải tự nguyện thú nhận hành vi vi
phạm từ trƣớc đó theo nguyên tắc tức thời sau khi
đƣợc thông báo về hành vi vi phạm bị cáo buộc là vi
phạm lần đầu (có nghĩa là không muộn hơn thời hạn
phải đƣa ra lời giải thích bằng văn bản theo Điều 37.4
(c), và trong tất cả các nội dung thi đấu, là trƣớc khi
vận động viên đến lƣợt vào thi tiếp theo). Quy định
tƣơng tự cũng sẽ đƣợc áp dụng khi Tổ chức chống
Doping phát hiện ra các yếu tố liên quan đến một
hành vi vi phạm trƣớc đó nữa sau khi xử lý hành vi vi
phạm thứ hai.
(e) Vi phạm nhiều lần về doping trong một thời hạn
tám năm: Đối với những quy định tại Điều 40.7, mỗi
hành vi vi phạm luật chống Doping phải diễn ra trong
cùng một giai đoạn tám (08) năm thì đƣợc tính là vi
phạm nhiều lần.
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TƢỚC BỎ KẾT QUẢ TRONG CÁC CUỘC THI
ĐẤU SAU KHI MẪU CÓ KẾT QUẢ DƢƠNG
TÍNH HOẶC VI PHẠN LUẬT CHỐNG DOPING
8. Ngoài việc mặc nhiên bị Tƣớc bỏ các kết quả
trong cuộc thi đấu mà ở đó có kết quả kiểm tra dƣơng
tính theo quy định tại Điều 39 và 40 (Mặc nhiên bị
Tƣớc bỏ kết quả thi đấu cá nhân), tất cả các kết quả
thi đấu khác đạt đƣợc kể từ thời điểm mẫu xét nghiệm
dƣơng tính đƣợc lấy (cho dù là trong thi đấu hay
ngoài thi đấu), hoặc hành vi vi phạm về doping khác
đã xảy ra, trong suốt thời hạn từ lúc bắt đầu bị Đình
chỉ thi đấu tạm thời hoặc Tƣớc bỏ tƣ cách tham gia thi
đấu, nếu nhƣ không có yêu cầu hợp lý khác, sẽ bị
Tƣớc bỏ kèm theo tất cả những hậu quả sẽ mang lại
kể cả việc bị tƣớc huy chƣơng, điểm, phần thƣởng và
tiền thù lao tham gia.
9. Những điều sau đây áp dụng đối với các khoản
tiền thƣởng bị thu hồi theo Điều 40.8:
(a) Phân bổ khoản tiền thƣởng bị tƣớc bỏ:
Trƣờng hợp khoản tiền thƣởng đã không đƣợc trả
cho vận động viên bị tƣớc bỏ tƣ cách, khoản tiền đó
sẽ đƣợc phân phối lại cho các vận động viên, có vị trí
xếp hạng ở sau vận động viên bị tƣớc bỏ tƣ cách đó
trong nội dung thi đấu hoặc cuộc thi đấu liên quan.
Trƣờng hợp tiền thƣởng đã đƣợc trả cho các vận động
viên bị tƣớc bỏ tƣ cách thì khoản tiền đó sẽ chỉ đƣợc
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phân phối lại cho các vận động viên có vị trí xếp hạng
ở sau vận động viên bị tƣớc bỏ tƣ cách đó trong nội
dung thi đấu hoặc cuộc thi đấu liên quan nếu và khi
tất cả các giải thƣởng tiền bị hủy bỏ đã đƣợc vận động
viên bị tƣớc bỏ tƣ cách trả lại những cá nhân hoặc tổ
chức có liên quan ; và
(b) Điều kiện để đƣợc khôi phục lại vị thế đủ tƣ
cách sau khi bị phát hiện đã vi phạm luật chống
doping là vận động viên bị tƣớc bỏ tƣ cách trƣớc tiên
phải trả tất cả các khoản tiền thƣởng bị tƣớc bỏ theo
Điều 40.8 (xem Điều 40,12 (a)).
MỐC KHỞI ĐẦU CỦA THỜI HẠN CHỊU HÌNH
PHẠT KHÔNG ĐỦ TƢ CÁCH
Ngoại trừ trƣờng hợp đƣợc đƣa ra dƣới đây, thời
hạn bị Tƣớc bỏ tƣ cách sẽ đƣợc tính bắt đầu từ ngày
hội đồng xét xử quyết định thi hành hình phạt Tƣớc
bỏ tƣ cách hoặc, nếu phiên xét xử này bị khƣớc từ thì
thời hạn bị Tƣớc bỏ tƣ cách đƣợc bắt đầu vào ngày
vận động viên chấp nhận hình phạt này hoặc sẽ đƣợc
quy định khác. Thời gian Đình chỉ thi đấu tạm thời
(cho dù bị áp đặt hoặc là do tự nguyện chấp nhận) sẽ
đƣợc tính vào tổng thời gian bị Tƣớc bỏ tƣ cách.
(a) Thú nhận đúng lúc: Trong trƣờng hợp vận động
viên kịp thời thừa nhận vi phạm luật chống doping
bằng văn bản ngay sau khi bị đối chất về hành vi vi
phạm đó (có nghĩa là không muộn hơn ngày cuối
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cùng của thời hạn ấn định phải đƣa ra lời giải thích
bằng văn bản theo Điều 37.4 (c), Điều 37,10 hoặc
phần 6.16 của các Quy định về thủ tục tiến hành kiểm
tra doping và, trong tất cả các nội dung thi đấu là
trƣớc khi vận động viên đến lƣợt vào thi đấu tiếp
theo), thì thời hạn bị Tƣớc bỏ tƣ cách có thể bắt đầu
sớm ngay từ ngày lấy mẫu hoặc hoặc vào ngày đã xảy
ra vi phạm về doping gần nhất. Tuy nhiên, trong mỗi
trƣờng hợp, nếu Điều luật này đƣợc áp dụng thì vận
động viên hoặc tổ chức, cá nhân khác đó vẫn phải
chấp hành tối thiểu là một nửa thời hạn bị Tƣớc bỏ tƣ
cách tính từ thời điểm vận động viên hoặc tổ chức, cá
nhân đó chấp nhận việc áp đặt mức hình phạt, ngày
hội đồng xét xử quyết định thi hành hình phạt, hoặc
ngày xử phạt đƣợc áp dụng khác.
(b) Nếu có áp đặt một thời hạn Đình chỉ thi đấu tạm
thời và vận động viên đã tôn trọng chấp hành thì vận
động viên sẽ đƣợc công nhận khoảng thời gian đình
chỉ tạm thời này để khấu trừ vào thời hạn bị Tƣớc bỏ
tƣ cách có thể bị áp đặt vào phút chót.
(c) Nếu vận động viên tự nguyện chấp nhận một
một thời hạn bị Đình chỉ thi đấu tạm thời bằng văn
bản (theo Điều 38.2) và sau đó tự rút khỏi việc thi
đấu, thì vận động viên sẽ đƣợc công nhận thời gian tự
nguyện đình chỉ thi đấu đó để khấu trừ vào thời hạn bị
Tƣớc bỏ tƣ cách bất kỳ có thể bị áp đặt vào phút chót.
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Theo Điều 38.3, thời hạn đình chỉ tạm thời tự nguyện
sẽ có hiệu lự kể từ ngày IAAF nhận đƣợc văn bản xác
nhận điều đó.
(d) Không đƣợc khấu trừ vào thời hạn bị Tƣớc bỏ
tƣ cách bất cứ khoảng thời gian nào trƣớc ngày có
hiệu lực thi hành việc Đình chỉ thi đấu tạm thời hoặc
tự nguyện, bất kể là Vận động viên đã đƣợc chọn
không đƣợc vào thi đấu hoặc không đƣợc chọn vào thi
đấu.
THÂN PHẬN TRONG THỜI GIAN BỊ TƢỚC BỎ
TƢ CÁCH
11. (a) Cấm tham gia trong thời gian bị đình chỉ:
Vận động viên hoặc tổ chức, cá nhân đã bị tuyên phạt
Tƣớc bỏ tƣ cách, thì trong thời hạn bị Tƣớc bỏ tƣ cách
đó không đƣợc tham gia thi đấu hoặc các hoạt động
với bất kỳ vị trí, tƣ cách nào ngoài việc tham gia
chƣơng trình giáo dục phòng chống doping hoặc
chƣơng trình phục hồi nhân phẩm do IAAF, Hiệp hội
châu lục, các Bên ký kết hoặc các tổ chức thành viên
của các bên ký kết, kể cả Liên đoàn quốc gia (câu lạc
bộ hay các tổ chức thành viên khác của Liên đoàn)
đƣợc ủy quyền tổ chức hoặc có thẩm quyền tổ chức,
hoặc các cuộc thi đấu đƣợc ủy quyền hoặc đƣợc tổ
chức bởi bất kỳ liên đoàn thể thao nhà nghề hoặc Cơ
quan tổ chức Giải đấu cấp quốc gia và quốc tế nào.
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Thuật ngữ "hoạt động" theo điều luật này bao gồm
nhƣng không giới hạn việc tham gia với bất kỳ tƣ
cách nào, bao gồm: vận động viên, huấn luyện viên
hoặc các bộ, nhân viên trợ giúp vận động viên, trong
một trại huấn luyện, trình diễn hoặc tập luyện hoặc
hoạt động khác do Liên đoàn thành viên của vận động
viên đó tổ chức (hoặc bất kỳ Câu lạc bộ hay tổ chức
hội viên khác của Liên đoàn thành viên) hoặc của một
bên ký kết (ví dụ, tại trung tâm đào tạo quốc gia) cũng
nhƣ tham gia vào các hoạt động hành chính nhƣ quan
chức, giám đốc, cán bộ, nhân viên hoặc tình nguyện
viên của bất kỳ tổ chức nào nêu trong điều luật này.
Vận động viên đang chấp hành kỷ luật trong thời hạn
bị tƣớc bỏ tƣ cách thì vẫn phải chấp hành việc kiểm
tra doping.
Vận động viên hoặc tổ chức, cá nhân có thời hạn bị
Tƣớc bỏ tƣ cách trên bốn năm thì sau khi chấp hành
đủ bốn năm của thời hạn bị Tƣớc bỏ tƣ cách này, có
thể tham gia các giải đấu thể thao địa phƣơng ở môn
thể thao khác chứ không phải môn điền kinh, song chỉ
là các giải đấu thể thao cấp địa phƣơng không nằm
trong hệ thống giải đấu đƣợc phép tuyển chọn trực
tiếp hoặc gián tiếp vận động viên hoặc tổ chức, cá
nhân tham gia thi đấu (hoặc tích lũy điểm) tại một giải
vô địch quốc gia hoặc một Giải đấu quốc tế.
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(b) Vi phạm lệnh cấm tham gia trong thời gian bị
Tƣớc bỏ tƣ cách: Trƣờng hợp một vận động viên hoặc
tổ chức, cá nhân khác đã bị tuyên phạt Tƣớc bỏ tƣ
cách có hành vi vi phạm lệnh cấm tham gia thi đấu
trong thời gian bị Tƣớc bỏ tƣ cách đƣợc nêu tại Điều
40.11(a), thì kết quả của việc tham gia nhƣ vậy sẽ bị
tƣớc bỏ, đồng thời thời hạn bị Tƣớc bỏ tƣ cách sẽ
đƣợc tính lại từ đầu kể từ ngày vi phạm. Thời hạn bị
Tƣớc bỏ tƣ cách mới sẽ có thể đƣợc giảm theo quy
định tại Điều 40.5(b) nếu vận động viên hoặc tổ chức,
cá nhân khác đó chứng minh đƣợc rằng ở họ Không
có sự Nhầm lẫn hoặc Bất cẩn đáng kể đối với hành vi
vi phạm đó. Việc xác định vận động viên hoặc tổ
chức, cá nhân có vi phạm lệnh cấm tham gia hay
không và việc giảm mức phạt theo quy định tại Điều
40.5(b) có thích hợp hay không sẽ do Tổ chức chống
Doping quản lý kết quả đã áp đặt mức thời hạn Tƣớc
bỏ tƣ cách ban đầu quyết định.
(c) Giữ lại khoản tài trợ trong thời gian bị tƣớc bỏ
tƣ cách: Ngoài ra, đối với những hành vi vi phạm luật
chống Doping không liên quan đến mức phạt đƣợc
giảm vì các chất đặc hiệu đƣợc nêu tại Điều 40.4, một
phần hoặc toàn bộ số tiền tài trợ liên quan đến thể
thao hay các lợi ích liên quan khác mà tổ chức, cá
nhân khác nói trên đã đƣợc nhận sẽ phải giao lại cho
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các Bên ký kết, các tổ chức thành viên và chính phủ
của các bên ký kết giữ lại.
PHỤC HỒI TƢ CÁCH CHO VẬN ĐỘNG VIÊN
Để đƣợc phục hồi tƣ cách khi kết thúc một thời hạn
bị Tƣớc bỏ tƣ cách đã đƣợc xác định, vận động viên
hoặc tổ chức, cá nhân khác phải đáp ứng đƣợc các
điều kiện sau đây:
(a) Hoàn trả các giải thƣởng tiền: Vận động viên
phải trả bất kỳ và tất cả các khoản tiền thƣởng đã
nhận đƣợc liên quan đến thành tích trong các cuộc thi
đấu từ ngày lấy mẫu xét nghiệm mà cho thấy kết quả
phân tích bất lợi hoặc vi phạm điều luật chống doping
khác, hoặc từ ngày thú nhận hành vi vi phạm khác về
doping, theo đó;
(b) Trả lại huy chƣơng: Vận động viên phải trả lại
bất kỳ và tất cả các huy chƣơng (cả cá nhân và đồng
đội) mà đã nhận đƣợc liên quan đến thành tích trong
các cuộc thi từ ngày lấy mẫu xét nghiệm cho thấy kết
quả phân tích bất lợi hoặc vi phạm điều luật chống
doping khác, hoặc từ ngày thú nhận hành vi vi phạm
khác về doping; và
(c) Kiểm tra phục hồi : Vận động viên phải, trong
bất kỳ khoảng thời gian tạm đình chỉ hoặc bị tƣớc bỏ
tƣ cách, luôn sẵn sàng tham gia thử nghiệm doping
ngoài thi đấu do IAAF, Liên đoàn quốc gia của mình
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và bất kỳ tổ chức có thẩm quyền khác tiến hành kiểm
tra doping theo luật chống doping, và phải cung cấp
thông tin đầy đủ và chính xác về địa chỉ nơi ở hiện tại
khi đƣợc yêu cầu. Trƣờng hợp một vận động viên cấp
quốc tế đã chấp hành hình phạt tƣớc bỏ tƣ cách đƣợc
một (1) năm trở lên, tối thiểu phải có bốn (4) lần kiểm
tra khôi phục đƣợc tiến hành, ba (3) lần kiểm tra
ngoài thi đấu và một (1) lần kiểm tra đầy đủ về các
chất cấm và phƣơng pháp bị cấm ngay trƣớc khi kết
thúc thời hạn không bị tƣớc bỏ tƣ cách. Các xét
nghiệm phục hồi do vận động viên chi trả chi phí và
phải đƣợc tiến hành ít nhất ba (3) tháng giữa mỗi lần
kiểm tra. IAAF chịu trách nhiệm tiến hành các xét
nghiệm phục hồi, theo đúng luật và quy định về các
thủ tục tiến hành kiểm tra doping, nhƣng các xét
nghiệm của bất kỳ tổ chức có thẩm quyền kiểm tra
doping nào đáp ứng yêu cầu này đều có thể đƣợc
IAAF tin cậy, miễn là các mẫu xét nghiệm đã đƣợc
phân tích tại phòng thí nghiệm đƣợc WADA công
nhận. Trƣờng hợp vận động viên thi đấu tại các giải
chạy, đi bộ hoặc các nội dung nhiều môn phối hợp đã
bị kết tội vi phạm về doping theo luật này, ít nhất phải
có hai lần kiểm tra phục hồi cuối cùng đƣợc phân tích
để tìm các tác nhân kích thích tạo hồng cầu và các yếu
tố giải phóng của chúng. Kết quả của tất cả các xét
nghiệm phục hồi, cùng với bản sao của các tờ phiếu
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kiểm tra doping có liên quan, phải đƣợc gửi đến IAAF
trƣớc khi vận động viên trở lại thi đấu. Nếu bất kỳ xét
nghiệm phục hồi nào đƣợc thực hiện theo điều luật
này cho thấy kết quả phân tích bất lợi hoặc có vi
phạm khác về doping, thì điều này sẽ cấu thành một
hành vi vi phạm riêng về doping và vận động viên sẽ
phải chịu các bƣớc xử lý kỷ luật nặng hơn, ở mực
thích hợp.
(d) Khi thời gian không hạn bị tƣớc bỏ tƣ cách của
vận động viên đã chấm dứt, nếu đã tuân thủ đúng các
yêu cầu tại Điều 40.12, vận động viên sẽ mặc nhiên
đủ tƣ cách tham gia thi đấu và vận động viên hoặc
Liên đoàn quốc gia của vận động viên không cần phải
có đơn gửi đến cho IAAF.
®iÒu 41
XỬ PHẠT ĐỐI VỚI CÁC ĐỘI
1. Trƣờng hợp vận động viên đã vi phạm luật chống
doping là một thành viên của một đội tiếp sức thì đội
tiếp sức đó sẽ mặc nhiên bị loại khỏi nội dung thi đấu,
cùng với với tất cả hậu quả cho đội tiếp sức, kể cả
tƣớc tất cả danh hiệu, giải thƣởng, huy chƣơng, các
điểm và tiền thƣởng. Nếu vận động viên đã vi phạm
luật chống doping sẽ thi đấu cho một đội tiếp sức ở
nội dung thi đấu tiếp theo trong cuộc thi đấu, thì đội
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tiếp sức đó sẽ bị loại khỏi nội dung thi đấu tiếp theo,
cùng với tất cả những hậu quả tƣơng tự đối với đội
tiếp sức đó, bao gồm cả việc bị tƣớc bỏ tất cả các
danh hiệu, giải thƣởng, huy chƣơng, các điểm và tiền
giải thƣởng, trừ khi vận động viên đó chứng minh
đƣợc rằng mình đã không có sự nhầm lẫn hoặc bất
cẩn đối với vi phạm này và rằng sự tham gia của mình
trong nội dung tiếp sức hoàn toàn không có đƣợc tác
động nào từ hành vi vi phạm luật chống doping đó.
2. Trƣờng hợp vận động viên đã vi phạm luật chống
doping đã thi đấu với tƣ cách là một thành viên của
một đội không phải là đội tiếp sức, trong một nội
dung thi đấu mà thứ hạng của đội dựa trên việc cộng
dồn các kết quả thi đấu cá nhân, thì đội đó sẽ không
mặc nhiên bị loại khỏi nội dung thi đấu đó nhƣng kết
quả của vận động viên có hành vi phạm sẽ đƣợc trừ
vào kết quả của đội và sẽ phải sắp xếp lại thứ hạng
theo kết quả của các thành viên tiếp theo của đội.
Nếu, bằng cách trừ kết quả của vận động viên vào kết
quả của đội, số lƣợng vận động viên, tính cho đội là ít
hơn so với số lƣợng cần thiết, thì đội đó sẽ bị loại.
Nguyên tắc này cũng đƣợc áp dụng để tính kết quả
của đội nếu các vận động viên đã vi phạm luật chống
doping thi đấu cho một đội ở nội dung thi đấu tiếp
theo trong cuộc thi đấu, trừ khi vận động viên đó
chứng minh đƣợc rằng mình đã không có sự nhầm lẫn
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hoặc bất cẩn đối với vi phạm này và rằng sự tham gia
của mình trong đội hoàn toàn không có đƣợc tác động
nào từ hành vi vi phạm luật chống doping đó.
3. Ngoài việc bị loại bỏ kết quả tại Quy tắc 40.8:
(a) Kết quả của bất kỳ đội tiếp sức nào mà trong đó
vận động viên đã thi đấu từ ngày mẫu xét nghiệm
dƣơng tính đƣợc lấy hoặc hành vi vi phạm khác xảy
ra vƣợt qua mức khởi đầu hình phạt bị đình chỉ thi
đấu tạm thời hoặc tƣớc bỏ tƣ cách thì sẽ bị truất quyền
thi đấu, cùng với tất cả những hậu quả đối với đội tiếp
sức, bao gồm bị tƣớc bỏ tất cả các danh hiệu, giải
thƣởng, huy chƣơng, các điểm và tiền thƣởng; và
(b) Kết quả thi đấu của bất cứ đội nào khác không
phải là một đội tiếp sức trong đó vận động viên đã thi
đấu từ ngày mẫu dƣơng tính đƣợc lấy hoặc vi phạm
khác xảy ra vƣợt qua mức khởi đầu hình phạt bị đình
chỉ thi đấu tạm thời hoặc tƣớc bỏ tƣ cách thì sẽ không
mặc nhiên bị loại nhƣng kết quả của vận động viên có
hành vi phạm luật chống doping sẽ đƣợc trừ vào kết
quả của đội và phải sắp xếp lại thứ hạng theo kết quả
của các thành viên tiếp theo của đội. Nếu, bằng cách
trừ kết quả của vận động viên vào kết quả của đội, số
lƣợng vận động viên, tính cho đội là ít hơn so với số
lƣợng cần thiết, thì đội đó sẽ bị loại.
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®iÒu 42
CÁC TRƢỜNG HỢP KHIẾU NẠI
1. Trừ khi đƣợc tuyên bố cụ thể khác, tất cả các
quyết định đƣợc đƣa ra theo luật chống doping này đề
có thể bị kháng cáo theo quy định dƣới đây. Tất cả
những quyết định nhƣ vậy vẫn giữ nguyên hiệu lực
trong khi đang có khiếu nại hoặc trừ khi có yêu cầu
khác của cơ quan giải quyết khiếu nại (xem Điều
12.5). Trƣớc khi khiếu nại đƣợc tiến hành, tất cả các
bƣớc thẩm tra sau quyết định theo quy định trong luật
chống doping này phải đƣợc tiến hành triệt để (trừ
trƣờng hợp WADA có quyền khiếu nại và không có
bên nào khiếu nại về quyết định cuối cùng theo các
điều luật thích hợp, mà trong trƣờng hợp đó WADA
có thể khiếu nại trực tiếp tới CAS mà không phải thực
hiện hết các bƣớc khác.
KHIẾU NẠI CÁC QUYẾT ĐỊNH LIÊN QUA
ĐẾN NHỮNG VI PHẠM VỀ DOPING HOẶC
NHỮNG HẬU QUẢ
2. Sau đây là một danh sách không đầy đủ các
quyết định liên quan đến vi phạm luật chống doping
và hậu quả có thể bị kháng cáo theo điều luật này:
Quyết định về việc đã vi phạm luật chống Doping,
quyết định áp đặt các hình thức xử phạt đối với một
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hành vi vi phạm luật chống Doping hoặc quyết định
về việc không vi phạm luật chống Doping; quyết định
không áp đặt các hậu quả đối với vi phạm luật chống
doping theo các điều luật này; quyết định của Hội
đồng thẩm định về doping theo Điều 38.21 mà không
có tình tiết đặc biệt trong trƣờng hợp một vận động
viên cấp quốc tế biện minh cho việc loại bỏ hoặc
giảm mức xử phạt; quyết định của một Liên đoàn
thành viên xác nhận sự chấp nhận của vận động viên
hoặc tổ chức, cá nhân khác về các hậu quả đối với
việc vi phạm luật chống doping; quyết định về tiến
trình xét xử một hành vi vi phạm luật chống Doping
không thể tiến hành tiếp vì lý do thủ tục (kể cả, ví dụ,
các quy định của luật); quyết định theo quy định tại
Điều 40.11 (vi phạm về việc cấm tham gia trong thời
gian bị Tƣớc bỏ tƣ cách); quyết định về việc một Liên
đoàn thành viên không đủ thẩm quyền pháp lý để
phán quyết một hành vi vi phạm luật chống doping bị
cáo buộc hoặc các biện pháp xử phạt; quyết định do
một Tổ chức chống doping đƣa ra mà không đƣa ra
đƣợc Kết quả phân tích bất lợi hoặc một Kết quả phân
tích không hợp thức của một hành vi vi phạm luật
chống doping, hoặc quyết định không tiếp tục xem xét
hành vi vi phạm luật chống Doping sau khi điều tra
theo quy định tại Điều 37.10; quyết định về vụ việc
duy nhất đƣợc chuyển lên CAS theo Điều 38.9; bất kỳ
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quyết định nào khác về hành vi vi phạm luật chống
doping hay hậu quả mà IAAF cho là có sai sót hoặc
không theo đúng trình tự thủ tục.
3. Khiếu nại liên quan đến vận động viên cấp quốc
tế: trong trƣờng hợp liên quan đến vận động viên cấp
quốc tế hay cán bộ, nhân viên hỗ trợ vận động viên,
quyết định sơ thẩm của tổ chức có thẩm quyền thuộc
Liên doàn thành viên sẽ không đƣợc chuyền để xem
xét thêm hoặc khiếu nại ở cấp quốc gia và chỉ đƣợc
khiếu nại duy nhất lên CAS theo đúng các quy định
dƣới đây.
4. Khiếu nại không liên quan đến các vận động viên
cấp quốc tế: Trong trƣờng hợp quyết định đƣa ra
không liên quan đến vận động viên cấp quốc tế hay
cán bộ, nhân viên hỗ trợ của họ, thì quyết định của tổ
chức có thẩm quyền thuộc Liên đoàn thành viên (trừ
Điều 42.8) có thể khiếu nại tới một cơ quan xét xử
độc lập và trung lập theo đúng các điều luật do Liên
doàn thành viên đó thiết lập. Các điều luật quy định
việc khiếu nại này cần phải tuân thủ những nguyên
tắc sau:
- Kịp thời;
- Hội đồng xét xử phải công bằng và khách quan;
- Quyền có luật sƣ đại diện và phải tự trả chi phí.
- Quyền có ngƣời phiên dịch và phải tự trả chi phí;
157

- Quyết định phải hợp lý, kịp thời bằng văn bản.
Quyết định của cơ quan xét xử phúc thẩm cấp quốc
gia có thể bị khiếu nại theo Điều 42.7.
5. Bên có quyền khiếu nại: trong bất kỳ vụ việc liên
quan đến vận động viên cấp quốc tế hay cán bộ, nhân
viên hỗ trợ vận động viên của họ, các bên sau đây có
quyền kháng cáo lên CAS:
(a) Vận động viên hoặc tổ chức, cá nhân là chủ thể
chịu quyết định đƣợc khiếu nại;
(b) Bên thứ hai đối với vụ việc mà trong đó quyết
định đã đƣợc tống đạt;
(c) Liên đoàn thể thao quốc tế có liên quan;
(d) Tổ chức chống Doping quốc gia của nƣớc mà tổ
chức, cá nhân đó hiện đang cƣ trú hoặc của các quốc
gia mà mà tổ chức, cá nhân đó mang quốc tịch hoặc
có thẻ cƣ trú;
(e) Uỷ ban Olympic quốc tế hoặc Ủy ban
Paralympic quốc tế, trong trƣờng hợp quyết định đó
có thể có ảnh hƣởng đến Thế vận hội Olympic, kể cả
các quyết định có ảnh hƣởng đến tƣ cách tham dự Thế
vận hội Olympic; và
(f) WADA.
6. Đối với những trƣờng hợp không liên quan đến
vận động viên cấp quốc tế hoặc các bộ, nhân viên trợ
giúp vận động viên của họ, các bên sau đây có quyền
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kháng cáo quyết định của cơ quan xét xử phúc thẩm
cấp quốc gia:
(a) Vận động viên hoặc tổ chức, cá nhân khác là
chủ thể chịu quyết định đƣợc khiếu nại;
(b) Bên thứ hai đối với vụ việc mà trong đó quyết
định đã đƣợc tống đạt;
(c) Liên đoàn thành viên;
(d) Tổ chức chống Doping quốc gia của nƣớc mà
vận động viên, Tổ chức, Cá nhân đó hiện đang cƣ trú
hoặc của nƣớc mà vận động viên, tổ chức, cá nhân đó
có giấy phép cƣ trú, và
(e) WADA.
IAAF không có quyền khiếu nại quyết định của cơ
quan xét xử phúc thẩm cấp quốc gia nhƣng sẽ đƣợc
quyền tham dự tất cả các phiên xét xử trƣớc cơ quan
xét xử phúc thẩm cấp quốc gia với tƣ cách quan sát
viên. Việc tham dự của IAAF tại phiên xét xử với tƣ
cách nhƣ vậy sẽ không ảnh hƣởng đến quyền khiếu
nại đối với quyết định của cơ quan xét xử phúc thẩm
cấp quốc gia đó lên CAS theo Điều 42.7.
7. Đối với bất kỳ trƣờng hợp nào không liên quan
đến vận động viên cấp quốc tế hoặc hoặc các bộ, nhân
viên trợ giúp vận động viên của họ, thì các bên sau
đây có quyền khiếu nại quyết định của cơ quan xét xử
phúc thẩm cấp quốc gia lên CAS:
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(a) IAAF;
(b) Uỷ ban Olympic quốc tế IOC (trong trƣờng hợp
quyết định đó có thể có ảnh hƣởng đến vị thế đủ tƣ
cách liên quan đến Thế vận hội Olympic); và
(c) WADA.
8. Đối với những trƣờng hợp không liên quan đến
vận động viên cấp quốc tế hoặc hoặc các bộ, nhân
viên trợ giúp vận động viên của họ, IAAF, IOC (trong
trƣờng hợp quyết định đó có thể có ảnh hƣởng đến vị
thế đủ tƣ cách liên quan đến Thế vận hội Olympic) và
WADA có quyền khiếu nại quyết định của tổ chức có
thẩm quyền liên quan của Liên đoàn thành viên trực
tiếp lên CAS trong các trƣờng hợp sau đây:
(a) Liên đoàn thành viên không có quy định về các
thủ tục tiến hành khiếu nại ở các cấp quốc gia;
(b) Không có khiếu nại nào tới cơ quan xét xử phúc
thẩm cấp quốc gia của Liên đoàn thành viên từ bất kỳ
bên nào theo điều 42.6;
(c) Luật của Liên đoàn thành viên quy định nhƣ vậy.
9. Bất kỳ bên nào nộp đơn kháng nghị theo các điều
luật chống doping này đều sẽ đƣợc sự hỗ trợ từ CAS
để có đƣợc tất cả các thông tin có liên quan từ các tổ
chức, cơ quam có quyết định bị kháng cáo và các tổ
chức liên quan phải cung cấp thông tin nếu CAS chỉ
đạo nhƣ vậy.
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KHÁNG CÁO CỦA WADA ĐỐI VỚI VIỆC
KHÔNG ĐƢA RA QUYẾT ĐỊNH KỊP THỜI
10. Trƣờng hợp, trong một vụ việc cụ thể theo luật
chống doping này, IAAF hoặc một Liên đoàn thành
viên không đƣa ra đƣợc quyết định kịp thời về việc đã
vi phạm luật chống doping hay không, trong vòng
một thời hạn thích hợp do WADA quy định, thì
WADA có thể chọn cách khiếu nại trực tiếp lên CAS
nhƣ thể IAAF hoặc Liên đoàn thành viên đó đã đƣa
quyết định kết luận không có vi phạm về doping. Nếu
hội đồng xét xử của CAS quyết định rằng đã có vi
phạm doping và rằng WADA đã hành xử đúng khi
chọn cách kháng cáo trực tiếp lên CAS thì Tổ chức
chống Doping đó (IAAF hoặc một Liên đoàn thành
viên) sẽ phải trả lại cho WADA mọi phí tổn và chi phí
trả cho luật sƣ trong quá trình khiếu nại.
KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH HOẶC TỪ CHỐI
CHO HƢỞNG MIỄN TRỪ
Quyết định của WADA lật lại việc cho hƣởng hay
từ chối Miễn trừ do điều trị chỉ có thể đƣợc khiếu nại
tới CAS, do vận động viên, IAAF hoặc Liên đoàn
thành viên (hoặc các tổ chức đƣợc ủy quyền theo
Điều 34.9) có quyết định bị lật lại thực hiện. Quyết
định từ chối Miễn trừ do điều trị do các Tổ chức
chống Doping không phải là WADA đƣa ra mà không
bị WADA lật lại thì có thể do vận động viên đẳng cấp
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quốc tế khiếu nại tới CAS còn các vận động viên khác
khiếu nại tới Cơ quan xét xử phúc thẩm cấp quốc gia
theo quy định tại Điều 42.4. Nếu một Cơ quan xét xử
phúc thẩm cấp quốc gia lật ngƣợc lại quyết định từ
chối Miễn trừ do điều trị thì quyết định này có thể bị
WADA khiếu nại lên CAS.
Trƣờng hợp IAAF hoặc Liên đoàn thành viên
(chính danh hoặc thông qua một tổ chức đƣợc ủy
quyền theo Điều 34.9) không thực hiện việc xem xét,
giải quyết một trƣờng hợp Miễn trừ đã nộp đơn một
cách hợp thức trong vòng một quãng thời gian hợp lý,
thì việc không đƣa ra đƣợc quyết định của Cơ quan đó
có thể đƣợc coi là đã từ chối để có thể thực hiện các
quyền khiếu nại theo quy định tại Điều này.
KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT CÁC
LIÊN ĐOÀN THÀNH VIÊN KHÔNG THỰC HIỆN
ĐÖNG TRÁCH NHIỆM CHỐNG DOPING
12. Đối với quyết định của Hội đồng theo Điều 44
xử phạt một thành viên không thực hiện đúng các
nghĩa vụ chống doping của mình theo quy định trong
luật chống doping này, các thành viên chỉ có thể khiếu
nại lên CAS.
THỜI HIỆU ĐỂ KHÁNG CÁO LÊN CAS
13. Trừ khi có quy định khác trong Luật này (hoặc
Hội đồng thẩm định về Doping quyết định khác trong
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trƣờng hợp IAAF là bên kháng cáo tiềm năng), ngƣời
kháng cáo có 45 ngày để nộp tuyên bố kháng cáo của
mình tới CAS bắt đầu từ ngày nhận đƣợc văn bản lý
giải cho quyết định bị kháng cáo (bằng tiếng Anh hoặc
tiếng Pháp, trong trƣờng hợp IAAF là bên kháng cáo
tiềm năng) hoặc từ ngày cuối cùng mà quyết định của
cơ quan xét xử phúc thẩm cấp quốc gia có thể bị kháng
cáo theo Điều 42.8 (b). Trong thời hạn 15 ngày kể từ
ngày hết thời hạn nộp báo cáo kết quả phúc thẩm,
ngƣời kháng cáo phải nộp bản kháng cáo tóm tắt của
mình với CAS và, trong vòng ba mƣơi 30 ngày kể từ
ngày nhận đƣợc bản kháng cáo tóm tắt, phải nộp văn
bản khẳng định việc kháng cáo của mình với CAS.
14. Thời hạn nộp hồ sơ kháng cáo lên CAS của
WADA sẽ là sau (a) 21 ngày, kể từ ngày cuối cùng
mà bất kỳ bên nào có quyền kháng cáo trong trƣờng
hợp có thể khiếu kiện; hoặc (b) 21 ngày kể từ ngày
nhận đủ hồ sơ liên quan đến các quyết định của
WADA.
IAAF KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH LÊN CAS
15. Quyết định của IAAF về một vụ việc liên quan
đến doping có phải khiếu nại lên CAS hay không,
hoặc IAAF có nên tham gia vào khiếu nại lên CAS
mà không phải là bên khởi đầu hay không (xem Điều
42.19), phải do Hội đồng thẩm định về doping tiến
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hành khiếu nại. Hội đồng thẩm định về doping, nếu
thấy thích hợp, sẽ đồng thời xác định vận động viên
liên quan có bị tái đình chỉ tƣ cách trong thời gian chờ
quyết định của CAS hay không.
BỊ ĐƠN TRONG CÁC VỤ KHIẾU NẠI LÊN
CAS
16. Theo luật pháp nói chung, bị đơn trong vụ khiếu
kiện lên CAS sẽ là bên đã đƣa ra quyết định mà quyết
định đó bị khiếu nại. Trong trƣờng hợp Liên đoàn
thành viên đã ủy quyền tiến hành phiên giải trình theo
đúng quy định của luật này cho một tổ chức, ủy ban
hoặc tòa án theo Điều 38.11, bị đơn kháng cáo lên
CAS đối với các quyết định này sẽ phải là Liên đoàn
thành viên.
17. Trƣờng hợp IAAF là bên kháng cáo trƣớc CAS,
thì IAAF sẽ có quyền tham gia với tƣ cách bị đơn bổ
sung đối với kháng cáo cũng nhƣ các bên khác nếu
đƣợc cho là thích hợp, bao gồm cả vận động viên, cán
bộ, nhân viên trợ giúp vận động viên hoặc tổ chức, cá
nhân khác hoặc một tổ chức nào đó có thể bị ảnh
hƣởng bởi quyết định này.
18. Trƣờng hợp IAAF là một trong hai hoặc nhiều
bị đơn đối với kháng cáo trƣớc CAS, IAAF sẽ tìm
cách thoả thuận với những bị đơn khác về việc sẽ chỉ
định pháp nhân nào đứng ra phân xử. Nếu không đạt
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đƣợc thoả thuận về việc sẽ chỉ định pháp nhân nào
đứng ra phân xử thì, theo thông lệ, sự lựa chọn của
IAAF thƣờng đƣợc ƣu tiên chấp nhận.
19. Trƣờng hợp IAAF không phải là một bên liên
quan trong kháng cáo lên CAS, IAAF vẫn có thể
quyết định tham gia nhƣ là một bên kháng cáo trong
trƣờng hợp mà IAAF sẽ có quyền đầy đủ của một bên
theo quy định của CAS.
KHIẾU NẠI LÊN CAS
20. Tất cả các trƣờng hợp khiếu nại lên CAS (đảm
bảo theo đúng quy định tại Điều 42.21), phải tiến
hành theo thể thức xét xử lại những vấn đề đã nảy
sinh xung quanh vụ việc đó và hội đồng xét xử của
CAS có thể thay quyết định của hội đồng xét xử của
Liên đoàn thành viên hoặc IAAF bằng quyết định của
mình nếu họ cho rằng quyết định của hội đồng xét xử
của liên đoàn hoặc của IAAF là sai hoặc không đúng
về thủ tục. Hội đồng xét xử của CAS có thể giảm
hoặc tăng mức xử phạt đã đƣợc áp đặt trong các quyết
định gây tranh cãi.
21. Trƣờng hợp khiếu nại lên CAS yêu cầu đƣợc
xét lại quyết định của Hội đồng thẩm định về doping
đối với những tình tiết đặc biệt, thì phiên xét xử công
khai trƣớc CAS về vấn đề những tình tiết đặc biệt sẽ
đƣợc giới hạn ở việc xem xét lại những tài liệu trƣớc
Hội đồng thẩm định về doping và quyết định của hội
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đồng này. Hội đồng xét xử của CAS chỉ can thiệp vào
quyết định của Hội đồng thẩm định về doping nếu
thoả mãn đƣợc các điều kiện sau:
(a) Không có những căn cứ thực tế để dẫn đến
quyết định của Hội đồng thẩm định về doping; hoặc
(b) Quyết định đƣợc đƣa ra rõ ràng là đã mâu thuẫn
với hội đồng xét xử trƣớc đó đối với những trƣờng
hợp đã đƣợc Hội đồng thẩm định về doping xem xét
mà sự mâu thuẫn này đã không thể chứng minh đƣợc
bằng thực tế của vụ việc này; hoặc
(c) Quyết định do Hội đồng thẩm định về doping
đƣa ra là một quyết định mà không một cơ quan thẩm
định công bằng nào có thể đƣa ra nhƣ vậy.
22. Đối với tất cả các trƣờng hợp khiếu nại lên CAS
liên quan đến IAAF, CAS và hội đồng xét xử của
CAS đều chịu sự ràng buộc của Thể chế, các luật và
điều lệ của IAAF (bao gồm cả Những quy định về
trình tự thủ tục). Đối vối trƣờng hợp có bất kỳ sự
xung đột nào giữa những quy định hiện hành
23. Trong tất cả các khiếu nại lên CAS liên quan
đến IAAF, luật điều chỉnh sẽ là luật Monegasque và
quá trình xét xử phải đƣợc tiến hành bằng tiếng Anh,
trừ khi các bên có thoả thuận khác.
24. Hội đồng xét xử của CAS có thể, trong những
vụ việc thích hợp, quyết định buộc một bên phải trả
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những phí tổn hoặc đóng góp để trả những phí tổn
phát sinh trong việc khiếu nại lên CAS.
25. Quyết định của CAS sẽ là cuối cùng và ràng
buộc tất cả các bên, và tất cả các Liên đoàn thành
viên, và không có quyền chống án. Quyết định CAS
sẽ có hiệu lực ngay lập tức và tất cả các Liên đoàn
thành viên phải áp dụng mọi biện pháp cần thiết để
đảm bảo cho quyết định đó đƣợc chấp hành một cách
hiệu quả.
®iÒu 43
TRÁCH NHIỆM PHẢI BẢO CÁO
CỦA LIÊN ĐOÀN THÀNH VIÊN
1. Mỗi Liên đoàn thành viên phải báo cáo ngay cho
IAAF biết danh tính các vận động viên đã ký văn bản
chấp thuận và cam kết tuân thủ Luật chống doping và
Những quy định hƣớng dẫn về thủ tục tiến hành kiểm
tra doping để đƣợc công nhận đủ tƣ cách thi đấu tại
các cuộc thi đấu quốc tế (xem Điều 30.3). Bản sao của
mỗi văn bản cam kết đã đƣợc ký trong từng trƣờng
hợp phải đo Liên đoàn thành viên gửi tới Văn phòng
IAAF.
2. Mỗi liên đoàn thành viên phải báo cáo ngay với
IAAF và WADA về những trƣờng hợp đƣợc hƣởng
Miễn trừ theo Điều 34.9 (b).
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3. Mỗi Liên đoàn thành viên phải báo cáo ngay với
IAAF và trong mọi trƣờng hợp, trong vòng 14 ngày, kể
từ ngày ra thông báo về việc phát hiện thấy kết quả
phân tích bất lợi trong quá trình kiểm tra doping do
Liên đoàn thành viên đó tiến hành hoặc đƣợc tiến hành
trên đất nƣớc hay lãnh thổ của Liên đoàn thành viên
đó, cùng với danh tính của vận động viên liên quan.
4. Mỗi Liên đoàn thành viên phải giữ liên lạc
thƣờng xuyên với ngƣời quả lý chống doping của
IAAF tại mọi thời điểm trong quá trình quản lý kết
quả đƣợc tiến hành theo các quy định của luật chống
Doping này (xem Điều 37.2).
5. Mỗi Liên đoàn thành viên phải báo cáo với
IAAF, coi nhƣ một phần báo cáo hàng năm phải gửi
tới IAAF, trong vòng ba tháng đầu tiên của mỗi năm
(xem Điều 4.9 của Thiết chế), về tất cả các cuộc kiểm
tra doping do Liên đoàn tiến hành hoặc đƣợc tiến
hành trên đất nƣớc hay lãnh thổ của Liên đoàn thành
viên đó (mà không phải là IAAF) trong một năm vừa
qua. Bản báo cáo phải có sự phân biệt từng vận động
viên, xác định rõ thời gian vận động viên đã đƣợc
kiểm tra doping, cơ quan, tổ chức tiến hành cuộc kiểm
tra đó và đó là kiểm tra doping trong thi đấu hay
ngoài thi đấu. Theo Luật kiểm tra doping này, IAAF
có thể chọn định kỳ xuất bản, công bố những dữ liệu
đã nhận đƣợc từ các Liên đoàn thành viên.
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6. IAAF sẽ thông báo cho WADA hai năm một lần
về tình hình chấp hành Bộ luật quốc tế chống doping,
bao gồm cả tình hình chấp hành Bộ luật này của các
liên đoàn thành viên của mình.
®iÒu 44
CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT
ĐỐI VỚI LIÊN ĐOÀN THÀNH VIÊN
1. Hội đồng có quyền xử phạt bất cứ Liên đoàn
thành viên nào không thực hiện đúng những nghĩa vụ
của mình theo quy định trong Luật chống doping này,
theo đúng quy định tại Điều 14.7 của Thể chế.
2. Những ví dụ sau đây sẽ đƣợc xem là không thực
hiện đúng những nghĩa vụ của Liên đoàn thành viên
theo Luật chống doping này:
(a) Không đƣa các điều luật chống doping và những
quy định về thủ tục tiến hành kiểm tra doping và trong
luật và điều lệ cuat Liên doàn mình theo Điều 30.2;
(b) Không bảo vệ đƣợc vị thế đủ tƣ cách của vận
động viên thông qua việc yêu cầu vận động viên ký
tên vào văn bản chấp thuận và cam kết tuân thủ đúng
Luật chống doping và Những quy định hƣớng dẫn về
thủ tục tiến hành kiểm tra doping trƣớc khi tham gia
thi đấu tại các cuộc thi đấu và gửi một bản sao văn
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bản thoả thuận đã đƣợc ký kết này tới Văn phòng
IAAF (xem Điều 30.3).
(c) Không tuân thủ quyết định của Hội đồng theo
đúng Điều 30.6;
(d) Không tổ chức phiên xét xử cho vận động viên
đƣợc giải trình trong vòng hai tháng khi có yêu cầu về
việc đó (xem Điều 38.9);
(e) Không tỏ rõ sự nỗ lực giúp IAAF trong việc thu
thập thông tin về chỗ ở của vận động viên khi IAAF
có yêu cầu giúp đỡ về việc đó (xem Điều 35.17)
và/hoặc không xác minh đƣợc thông tin chính xác về
địa chỉ chỗ ở hiện tại của vận động viên của mình
(xem Điều 35.19);

(f) Gây trở ngại, cản trở hoặc giả mạo đối với việc
thực hiện kiểm tra doping ngoài thi đấu của IAAF,
Liên đoàn thành viên khác, WADA hoặc bất kỳ cơ
quan có thẩm quyền kiểm tra doping khác (xem Điều
35.13);
(g) Không báo cáo với IAAF và WADA về những
trƣờng hợp cho hƣởng Miễn trừ theo Điều 34.9(b)
(xem Điều 43.2).
(h) Không báo cáo cho IAAF khi phát hiện thấy kết
quả phân tích bất lợi trong quá trình kiểm tra doping
do Liên đoàn thành viên đó tiến hành hoặc đƣợc tiến
hành trên đất nƣớc hay lãnh thổ của liên đoàn thành
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viên đó, trong vòng 14 ngày kể từ ngày có thông báo
về việc phát hiện đó tới Liên đoàn thành viên, cùng
với danh tính của vận động viên liên quan và tất cả
những tài liệu liên quan đến kết quả phân tích bất lợi
(xem Điều 43.3);
(i) Không thực hiện đúng các thủ tục thi hành kỷ
luật theo quy định của luật chống doping này, bao
gồm cả không đệ trình các trƣờng hợp vận động viên
cấp quốc tế liên quan đến những tình tiết đặc biệt cho
Hội động thẩm định về doping (xem Điều 38.19);
(j) Không giữ liên lạc thƣờng xuyên với ngƣời quản
lý chống doping của IAAF tại mọi thời điểm trong
quá trình quản lý kết quả theo luật chống doping này
(xem Điều 37.2);
(k) Không xử phạt một vận động viên vi phạm luật
chống doping theo đúng hình thức xử phạt đƣợc quy
định trong luật chống doping này;
(l) Từ chối hoặc không tiến hành điều tra theo yêu
cầu của IAAF về một vi phạm luật chống doping có
thể có hoặc không cung cấp báo cáo bằng văn bản về
việc điều tra nhƣ vậy trong thời gian quy định của
IAAF (xem Điều 37.12);
(m) Không báo cáo với IAAF nhƣ một phần của
báo cáo hàng năm phải đệ trình trong vòng ba tháng
đầu tiên của mỗi năm, về tất cả các cuộc kiểm tra
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doping do Liên đoàn thành viên đó tiến hành hoặc
đƣợc tiến hành trên đất nƣớc hay lãnh thổ của Liên
đoàn trong năm trƣớc đó (xem Điểu 43.5).
3. Nếu liên đoàn thành viên bị cho là không thực
hiện đúng những nghĩa vụ của mình theo điều luật
này thì Hội đồng sẽ có quyền xử phạt theo một hoặc
nhiều hình thức dƣới đây:
(a) Đình chỉ tƣ cách thành viên cho tới khoá họp
Đại hội đồng kế tiếp hoặc trong một thời hạn nào đó
ngắn hơn.
(b) Cảnh cáo hoặc khiển trách chính thức Liên đoàn
thành viên đó.
(c) Ra quyết định xử phạt.
(d) Thu hồi tất cả các khoản tài trợ hoặc tiền trợ cấp
cho Liên đoàn.
(e) Loại các vận động viên của Liên đoàn thành
viên đó ra khỏi một hoặc nhiều cuộc thi đấu quốc tế.
(f) Bãi bỏ hoặc từ chối việc công nhận các nhân sự
hoặc đại diện của Liên đoàn; và
(g) Đƣa ra hình thức xử phạt thích hợp.
Hội đồng có thể xác định lịch trình từng gia đoạn áp
đặt các biện pháp trừng phạt đối với việc vi phạm
nghĩa vụ của các Liên đoàn thành viên theo Điều
44.2. Lịch trình này, hoặc lịch trình sửa đổi sẽ đƣợc
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thông báo cho các thành viên và công bố trên trang
web của IAAF.
4. Trong mọi trƣờng hợp, khi Hội đồng đã đƣa ra
quyết định xử phạt một Liên đoàn thành viên do đã
không thực hiện đúng những nghĩa vụ của mình theo
Luật chống doping này thì quyết định này phải đƣợc
báo cáo tại khoá họp Đại hội đồng kế tiếp.
®iÒu 45
VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ
KlỂM TRA DOPING
1. Bất kỳ quyết định cuối cùng nào đƣợc đƣa ra phù
hợp với luật chống doping này đều phải đƣợc IAAF
và các Liên đoàn thành viên công nhận và áp dụng
mọi biện pháp cần thiết để thực thi quyết định đó có
hiệu quả.
2. Đối với quyền khiếu nại quy định tại Điều 42,
việc kiểm tra doping và cho hƣởng Miễn trừ trong
môn thể thao điền kinh của bất kỳ bên ký kết nào mà
phù hợp với các điều luật và quy định về các thủ tục
tiến hành kiểm tra doping thuộc thẩm quyền của bên
ký kết đều phải đƣợc IAAF và các Liên đoàn thành
viên công nhận và tôn trọng.
3. Hội đồng có thể thay mặt tất cả các Liên đoàn
thành viên công nhận các kết quả kiểm tra doping trong
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môn thể thao điền kinh do một tổ chức khác mà không
phải là bên ký kết tiến hành dƣới những điều luật và
những thủ tục khác với luật chống doping này, nếu nhƣ
chứng minh đƣợc đầy đủ việc xét nghiệm đã đƣợc tiến
hành hoàn toàn hợp thức và những điều luật của các tổ
chức tiến hành các xét nghiệm này phù hợp với luật và
quy định về các thủ tục tiến hành kiểm tra doping.
4. Hội đồng có thể ủy thác trách nhiệm của mình
đối với việc công nhận kiểm tra theo Điều 45.3 cho
Hội đồng thẩm định về chống doping hoặc hoặc cho
một nhân sự hoặc một cơ quan khác tƣơng tự nếu việc
đó là cần thiết.
5. Nếu Hội đồng (hoặc pháp nhân đƣợc chỉ định
theo Điều 45.4 trên đây) quyết định rằng kết quả kiểm
tra doping do một cơ quan thể thao không phải là
IAAF đã tiến hành, hoặc do một tổ chức chính phủ
hoặc thuộc chính phủ nào đó tiến hành đƣợc công
nhận thì vận động viên đó sẽ bị coi là đã vi phạm điều
luật tƣơng ứng của IAAF và sẽ phải chịu những hình
thức kỷ luật và bị xử phạt giống nhƣ một vận động
viên đã vi phạm Luật chống doping này. Tất cả các
thành viên phải áp dụng mọi biện pháp cần thiết để
đảm bảo cho mọi quyết định liên quan đến vi phạm về
doping này có hiệu lực.
6. Kiểm tra doping, điều khoản miễn trừ, kết quả
phiên giải trình và các phiên xét xử cuối cùng khác
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của bất kỳ bên ký kết nào trong một môn thể thao
khác ngoài môn Điền kinh, mà phù hợp với các điều
luật và quy định về các thủ tục tiến hành kiểm tra
doping, và thuộc thẩm quyền của bên ký kết đó, thì
đều đƣợc IAAF và các Liên đoàn thành viên công
nhận và tôn trọng.
7. IAAF và các Liên đoàn thành viên của mình sẽ
công nhận những hình phạt tƣơng tự tại Điều 45.6 của
các tổ chức cơ quan đã không chấp nhận Bộ luật quốc
tế chống doping trong môn thể thao khác ngoài môn
Điền kinh, nếu các điều luật của các tổ chức đó phù
hợp với luật và quy định về các thủ tục tiến hành kiểm
tra doping.
®iÒu 46
QUY ĐỊNH VỀ MỘT SỐ HẠN CHẾ
Không đƣợc áp dụng bất cứ biện pháp kỷ luật nào
đối với một vận động viên hoặc một ngƣời nào khác
có vi phạm về doping theo luật này trừ khi vi phạm về
doping này đƣợc khởi đầu trong vòng tám năm kể từ
ngày xảy ra vi phạm.
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®iÒu 47
GIẢI THÍCH THÊM
1. Luật chống doping, thực chất là luật thi đấu với
những quy định chi phối việc tổ chức thi đấu môn thể
thao điền kinh. Những nguyên tắc và tiêu chuẩn đƣợc
nêu trong Bộ luật quốc tế chống doping là cơ sở để
đấu tranh chống nạn doping trong thi đấu thể thao.
Việc Bộ luật đã đƣợc IAAF công nhận và đƣa vào
Luật chống doping của mình thể hiện sự đồng tình
của đông đảo những ngƣời quan tâm và mong muốn
có đƣợc sự ngay thẳng, trung thực trong thi đấu thể
thao và điều này cần phải đƣợc tất cả các toà án, các
hội đồng xét xử tôn trọng.
3. Tiêu đề và phụ đề của các điều luật chống doping
này chủ yếu nhằm làm cho việc theo dõi đƣợc thuận
tiện và sẽ không đƣợc xem là phần căn bản của của
các điều luật chống doping hoặc không làm ảnh
hƣởng tới cách diễn đạt các quy định đƣợc đề cập
dƣới những tiêu đề này.
4. Các khái niệm trong Chƣơng 3 này đƣợc coi là
một phần tích hợp không thể thiếu của các điều luật
chống doping.
5. Trong trƣờng hợp có mâu thuẫn giữa các điều
luật chống doping này và Bộ luật quốc tế chống
doping, các luật khác, thì các điều luật chống doping
này sẽ đƣợc áp dụng.
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phÇn II
CÁC ĐIỀU LUẬT VỀ Y TẾ
1. IAAF sẽ chủ yếu hành động theo Luật y tế này
thông qua nhân sự hoặc tổ chức sau đây:
(a) Ủy ban Y tế và Chống doping; và
(b) Giám đốc y tế.
ỦY BAN Y TẾ VÀ CHỐNG DOPING
2. Ủy ban Y tế và chống doping đƣợc bổ nhiệm là
một Ủy ban của Hội đồng theo Điều 6.11 (j) của Thể
chế tổ chức để tham mƣu cho IAAF về tất cả các vấn
đề y tế.
3. Ủy ban Y tế và chống doping sẽ họp ít nhất mỗi
năm một lần, thƣờng ở gần đầu của mỗi năm dƣơng
lịch, nhằm xem xét các hoạt động y tế của IAAF trong
12 tháng trƣớc đó và thiết lập các chƣơng trình của
mình cho năm tới. Ủy ban Y tế và chống doping phải
đƣa ra ý kiến về các vấn đề y tế một cách thƣờng
xuyên trong suốt quá trình cả năm, khi có nhu cầu
phát sinh.
4. Ủy ban Y tế và chống doping phải có trách nhiệm
đối với các nhiệm vụ cụ thể sau đây theo luật y tế:
(a) Soạn thảo các chƣơng trình hành động hoặc báo
cáo các vấn đề về y tế trong Điền kinh;
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(b) Công bố thông tin chung cho các bác sĩ đa khoa
về các vấn đề y học thể thao có thể đƣợc áp dụng cho
điền kinh;
(c) Tƣ vấn cho Hội đồng khi cần thiết về bất kỳ quy
định liên quan đến các vấn đề y tế phát sinh trong
điền kinh;
(d) Tổ chức và / hoặc tham gia vào các buổi hội
thảo về các vấn đề y học thể thao;
(e) Khuyến nghị và hƣớng dẫn về việc tổ chức dịch
vụ y tế tại các cuộc thi đấu quốc tế;
(f) Phát hành tài liệu giáo dục liên quan đến chăm
sóc y tế trong điền kinh với mục đích nâng cao trình
độ nhận thức chung về các vấn đề y học thể thao của
các vận động viên và cán bộ, nhân viên trợ giúp vận
động viên;
(g) Giải quyết những vấn đề y học thể thao cụ thể
có thể phát sinh trong điền kinh và đƣa ra những
khuyến nghị phù hợp; và
(h) Liên hệ với IOC và tổ chức khác có liên quan
đến y học thể thao.
5. Chủ tịch Ủy ban Y tế và chống Doping có thể ủy
quyền thực hiện các nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm
công tác nếu thấy nhƣ thích hợp. Khi đó, vị Chủ tịch
này có thể triệu tập các chuyên gia bên ngoài để lấy ý
kiến tƣ vấn y tế chuyên khoa sâu hơn khi có yêu cầu.
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GIÁM ĐỐC Y TẾ
6. Giám đốc y tế phải là ngƣời đƣợc đào tạo về y
khoa thuộc Cục Y tế và chống Doping, có trách nhiệm:
(a) Điều phối các công việc khác nhau đƣợc phân
công trong Ủy ban Y tế và chống Doping (hoặc giao
cho các nhóm công tác) theo các luật y tế;
(b) Giám sát việc thực hiện các chính sách, báo cáo,
kiến nghị hoặc hƣớng dẫn đã đƣợc ban hành bởi Ủy
ban Y tế và chống Doping;
(c) Quản lý các trƣờng hợp miễn trừ theo quy định
của luật chống doping;
(d) Ra quyết định về tƣ cách vận động viên khi
đƣợc phân công theo quy định; và
(e) Giải quyết các vấn đề có tính chất y tế phát sinh
trong quá trình hoạt động của IAAF.
7. Giám đốc y tế có thể xin ý kiến tƣ vấn của Chủ
tịch của Ủy ban Y tế và Chống Doping vào bất cứ lúc
nào trong quá trình làm việc của mình hoặc của
những ngƣời khác nếu thấy thích hợp. Giám đốc y tế
phải báo cáo với Ủy ban Y tế và chống doping ít nhất
một lần mỗi năm, và thƣờng xuyên hơn nếu đƣợc yêu
cầu nhƣ vậy.
8. Thông tin về y tế đã đƣợc Cục Y tế và Chống
Doping xử lý trong quá trình làm việc của mình theo
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luật y tế phải đƣợc bảo mật nghiêm ngặt và phù hợp
với luật bảo vệ các dữ liệu riêng tƣ thích hợp.
®iÒu 49
VẬN ĐỘNG VIÊN ĐIỀN KINH
1. Vận động viên chịu trách nhiệm về sức khỏe thể
chất của mình và về việc giám sát y tế của bản thân.
2. Khi tham dự vào một cuộc thi đấu quốc tế, vận động
viên giao phó một cách cụ thể cho IAAF (và các liên
đoàn thành viên tƣơng ứng, các nhà lãnh đạo, cán bộ,
nhân viên, tình nguyện viên, nhà thầu hoặc ngƣời quản lý
của mình) bất kỳ trách nhiệm pháp lý trong phạm vi pháp
luật cho phép đối với sự thất bại, chấn thƣơng thiệt hại
mà mình có thể phải chịu hoặc phát sinh do sự tham gia
của mình tại các cuộc thi đấu quốc tế.
®iÒu 50
CÁC LIÊN ĐOÀN THÀNH VIÊN
1. Ngoài những quy định của Điều 49, Liên đoàn
thành viên sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng tất cả
các vận động viên thuộc thẩm quyền của mình tại các
giải đấu quốc tế sẽ thi đấu trong tình trạng sức khỏe
thể chất tƣơng thích với trình độ thi đấu đỉnh cao của
môn Điền kinh.
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2. Mỗi Liên đoàn thành viên sẽ nỗ lực hết sức để
đảm bảo việc giám sát y tế thích hợp và thƣờng xuyên
đối với vận động viên của mình đƣợc thực hiện bởi
các tổ chức tin cậy trong và ngoài nƣớc. Khuyến cáo
rằng các Liên đoàn thành viên tổ chức việc kiểm tra y
học trƣớc khi tham gia (PPME) theo hƣớng dẫn của
IAAF về công tác y tế đối với mỗi vận động viên
đăng ký thi đấu tại các cuộc thi quốc tế theo Điều 1.1
(a) và 1.1 (f ).
3. Mỗi Liên đoàn thành viên sẽ cử ít nhất một bác
sỹ của đội để chăm sóc y tế cần thiết cho vận động
viên của mình từ đầu đến cuối giải đấu, và bất cứ nơi
nào có thể, tại các cuộc thi đấu quốc tế theo Điều 1.1
(a) và 1.1 (f).
®iÒu 51
DỊCH VỤ Y TẾ VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN
TẠI CÁC CUỘC THI ĐẤU QUỐC TẾ
1. ban Tổ chức giải đấu có trách nhiệm cung cấp
các dịch vụ y tế đầy đủ và áp dụng các biện pháp an
toàn / an ninh cần thiết trong các cuộc thi đấu quốc tế.
Các dịch vụ y tế và an toàn / an ninh cần thiết có thể
thay đổi theo các yếu tố sau đây: quy mô và tính chất
của cuộc thi, các thể loại và số lƣợng vận động viên
tham gia, số lƣợng nhân viên hỗ trợ và khán giả, các
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tiêu chuẩn về y tế của quốc gia tổ chức giải đấu và các
điều kiện hiện hành về môi trƣờng (ví dụ nhƣ khí hậu,
độ cao).
2. Ủy ban Y tế và chống Doping ban hành và những
hƣớng dẫn thực hành đã đƣợc cập nhật để giúp Ban
Tổ chức triển khai các dịch vụ y tế phù hợp và có biện
pháp an toàn thích hợp tại các cuộc thi quốc tế.
3. Các yêu cầu về y tế và an toàn cụ thể có thể đƣợc
yêu cầu theo đúng Luật y tế đối với một số nội dung
thi đấu (ví dụ nhƣ chạy, đi bộ thể thao trên đƣờng bộ).
4. Các dịch vụ y tế và các biện pháp an toàn đƣợc
triển khai tại một cuộc thi đấu quốc tế phải bao gồm
tối thiểu:
(a) Chăm sóc sức khỏe chung cho vận động viên và
những ngƣời đƣợc phép có mặt tại đấu trƣờng và tại
nơi ăn ở của vận động viên;
(b) Sơ cấp cứu và chăm sóc vận động viên, nhân
viên, tình nguyện viên, phƣơng tiện truyền thông và
khán giả tại đấu trƣờng;
(c) Giám sát an toàn;
(d) Điều phối các kế hoạch khẩn cấp và sơ tán; và
(e) Điều phối các dịch vụ y tế đặc biệt khi cần.
5. Phải có một Giám đốc y tế do Ban tổ chức chỉ
định cho mỗi cuộc thi quốc tế đƣợc tổ chức theo Điều
1.1 (a) để chuẩn bị và điều phối các dịch vụ y tế và
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các yêu cầu an toàn trong quá trình thi đấu. Giám đốc
y tế y tế phải có sự liên lạc giữa IAAF và Ban tổ
chức về tất cả các vấn đề y tế và an toàn liên quan.
6. Tại các cuộc thi đấu quốc tế tổ chức theo Điều
1.1 (a), có một Giám đốc y tế do IAAF chỉ định, phù
hợp với Điều 113, phải đảm bảo có đầy đủ thiết bị để
thăm khám, điều trị và chăm sóc khẩn cấp tại nơi thi
đấu và việc chăm sóc y tế có thể đƣợc triển khai tận
nơi ăn ở của các vận động viên.
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ch-¬ng 4

GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP
®iÒu 60
GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP
KHÁI QUÁT CHUNG
1. Trừ khi có quy định khác tại Điều 60.2 hoặc
trong bất kỳ điều luật hoặc quy định nào khác, tất cả
các tranh chấp phát sinh theo các điều luật này sẽ
đƣợc giải quyết theo các quy định dƣới đây.
2. Những vấn đề sau không thuộc các tranh chấp
theo quy định tại Điều 60 này:
(a) Tranh chấp phát sinh từ các quyết định đƣợc
thực hiện tại Chƣơng 3 của luật chống doping, bao
gồm, nhƣng không giới hạn, các tranh chấp phát sinh
từ việc vi phạm luật chống doping. Những tranh chấp
này sẽ đƣợc giải quyết theo các quy định nêu tại Điều
42;
(b) Hành vi vi phạm cá cƣợc và vi phạm về chống
tham nhũng khác tại Chƣơng 1 sẽ do Ủy ban Đạo đức
của IAAF giải quyết của theo Điều 9 và Bộ quy tắc
ứng xử và đạo đức của IAAF;
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(c) Những trƣờng hợp kháng nghị đƣợc thực hiện
trƣớc cuộc thi đấu về vị thế tƣ cách vận động viên
tham gia cuộc thi. Căn cứ Điều 146.1, quyết định của
Đại điện kỹ thuật, trong trƣờng hợp này, phải tuân thủ
quyền đƣợc khiếu nại đến Ban trọng tài phúc thẩm.
Quyết định của Ban trọng tài phúc thẩm (hoặc của
Đại diện kỹ thuật khi vắng mặt trọng tài phúc thẩm
hoặc nếu không có kháng cáo nào đƣợc gửi tới trọng
tài phúc thẩm) sẽ là quyết định cuối cùng và sẽ không
có quyền khiếu nại thêm nữa, kể cả lên CAS . Nếu vụ
việc không đƣợc giải quyết thỏa đáng trƣớc cuộc thi
đấu đó và vận động viên đƣợc phép thi đấu "trong
tình trạng có kháng nghị", thì vụ việc này sẽ đƣợc
chuyển lên Hội đồng IAAF, quyết định của Hội đồng
IAAF là quyết định cuối cùng và sẽ không có thêm
quyền khiếu nại, kể cả lên CAS;
(d) Kháng nghị hoặc tranh chấp khác phát sinh tại
sân thi đấu, bao gồm, nhƣng không giới hạn, các
kháng nghị liên quan đến kết quả hay việc tiến hành
một nội dung thi đấu. Căn cứ Điều 146.3, quyết định
của trọng tài trong những trƣờng hợp nhƣ vậy phải
đƣợc quyền khiếu nại đến Ban trọng tài phúc thẩm.
Quyết định của trọng tài phúc thẩm (hoặc của trọng
tài giám sát khi vắng mặt trọng tài phúc thẩm hoặc
nếu không có khiếu nại nào đƣợc gửi đến Ban trọng
tài phúc thẩm) sẽ là quyết định cuối cùng và sẽ không
185

có quyền khiếu nại thêm nữa, kể cả khiếu nại lên
CAS; và
(e) Tranh chấp phát sinh từ các quyết định của Ủy
ban Đạo đức theo Bộ quy tắc ứng xử và đạo đức.
Những tranh chấp này sẽ đƣợc giải quyết theo những
điều khoản quy định của Luật tố tụng của Ủy ban Đạo
đức IAAF.
TRANH CHẤP LIÊN QUAN ĐẾN VẬN ĐỘNG
VIÊN, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN TRỢ GIÖP VẬN
ĐỘNG VIÊN HOẶC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHÁC
3. Mỗi Liên đoàn thành viên và Hiệp hội châu lục
phải đƣa vào thể chế hoạt động của mình, trừ trƣờng
hợp đƣợc quy định khác trong diều lệ hoặc trong một
đỉều luật riêng, điều khoản quy định về việc tất cả các
tranh chấp liên quan đến vận động viên, cán bộ, nhân
viên trợ giúp vận động viên và những tổ chức, cá
nhân khác thuộc thẩm quyền pháp lý của mình dù nảy
sinh dƣới hình thức nào, có liên quan, hoặc không liên
quan đến vấn đề doping, đều phải đƣợc đƣa ra phân
xử công khai trƣớc hội đồng xét xử do Liên đoàn
thành viên thiết lập hoặc một tổ chức khác đƣợc Liên
đoàn uỷ quyền. Việc xét xử công khai này phải tôn
trọng những nguyên tắc sau: xét xử kịp thời trƣớc một
hội đồng xét xử công bằng và vô tƣ, quyền của mỗi cá
nhân đƣợc thông báo về lời buộc tội đối với mình,
quyền đƣa ra các bằng chứng, kể cả quyền triệu tập và
186

hỏi các nhân chứng, quyền có luật sƣ hợp pháp thay
mặt cho mình và có ngƣời phiên dịch (do cá nhân chi
trả các phí tổn) và có đƣợc một phán quyết hợp lý, kịp
thời bằng văn bản.
4. Bất kỳ vận động viên, cán bộ, nhân viên trợ giúp
vận động viên hay tổ chức, cá nhân khác:
(a) Tham gia vào một cuộc thi đấu điền kinh hay giải
đấu mà trong đó có vận động viên là, theo hiểu biết của
mình, đã bị đình chỉ tham gia hoặc không đủ tƣ cách
tham gia thi đấu theo các điều luật này, hoặc cuộc thi
đấu diễn ra tại một quốc gia hay lãnh thổ của một Liên
đoàn thành viên đã bị đình chỉ tƣ cách. Điều này không
áp dụng đối với các cuộc thi đấu điền kinh đƣợc giới
hạn cho nhóm tuổi lão tƣớng (theo Điều 141);
(b) Tham gia vào bất kỳ cuộc thi đấu điền kinh nào
mà không đƣợc phép theo đúng quy định tại điều 2
(Thẩm quyền sắp xếp các cuộc thi đấu);
(c) Làm trái với Điều 4 (Những yêu cầu đối với
việc đƣợc thi đấu tại một cuộc thi đấu quốc tế) hoặc
những quy định đƣợc thực hiện theo đó;
(d) Làm trái với Điều 5 (Đủ tƣ cách đại diện cho
Liên đoàn thành viên) hoặc bất kỳ quy định đƣợc thực
hiện theo đó;
(e) Làm trái với Điều 6 (Tiền chi trả cho vận động
viên) hoặc bất kỳ quy định đƣợc thực hiện theo đó;
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(f) Làm trái với Điều 7 (Đại diện của vận động viên)
hoặc bất kỳ quy định đƣợc thực hiện theo đó;
(g) Làm trái Quy tắc 8 (Quảng cáo và trƣng bày
trong các cuộc thi đấu quốc tế) hoặc bất kỳ quy định
đƣợc thực hiện theo đó;
(h) Có hành vi vi phạm bất kỳ điều luật nào khác
(trừ nhƣ quy định trong Điều 60.2) sẽ
Có thể bị tuyên phạt tƣớc bỏ tƣ cách theo Điều 60
này.
5. Trong trƣờng hợp có sự vi phạm Điều 60.4 này,
các thủ tục sau đây đƣợc áp dụng:
(a) Những lý lẽ để buộc tội phải đƣợc trình bày
ngắn gọn thành văn bản và gửi tới Liên đoàn thành
viên mà vận động viên, cán bộ, nhân viên trợ giúp vận
động viên hoặc tổ chức, cá nhân khác là hội viên của
họ (hoặc đã có thỏa thuận khác theo luật của tổ chức
đó), Liên đoàn phải kịp thời để tiến hành điều tra sự
thật của vụ việc, trong phạm vi thích hợp.
(b) Nếu sau khi điều tra, Liên đoàn thành viên đó
thấy rằng có bằng chứng củng cố cho những lời cáo
buộc thì Liên đoàn phải báo ngay cho vận động viên
hoặc những ngƣời có liên quan khác về việc bị cáo
buộc và đƣơng sự có quyền đƣợc giải trình trƣớc khi
có bất kỳ một quyết định nào đƣợc đƣa ra. Nếu sau khi
điều tra, Liên đoàn thành viên đó thấy rằng không đủ
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bằng chứng để buộc tội vận động viên, cán bộ, nhân
viên trợ giúp vận động viên hoặc tổ chức, cá nhân khác
có liên quan thì Liên đoàn phải báo ngay cho IAAF về
thực tế vụ việc và cung cấp văn bản biện dẫn cho việc
đƣa ra quyết định không truy cứu của mình.
(c) Khi khẳng định đƣợc là có sự vi phạm Điều
60.4, vận động viên, cán bộ, nhân viên trợ giúp vận
động viên hoặc tổ chức, cá nhân khác có liên quan sẽ
đƣợc yêu cầu đƣa ra lời giải thích bằng văn bản về các
hành vi vi phạm bị cáo buộc, thông thƣờng là trong
thời hạn không quá 7 ngày kể từ ngày có thông báo.
Nếu không có lời giải thích, hoặc không có lời giải
thích thỏa đáng cho các hành vi vi phạm bị cáo buộc
nhận đƣợc trong thời hạn đó, vận động viên, cán bộ,
nhân viên trợ giúp vận động viên hoặc tổ chức, cá nhân
khác có liên quan có thể bị Liên đoàn thành viên có
liên quan tạm đình chỉ thi đấu trong khi chờ giải quyết
vụ việc và việc đình chỉ đó phải đƣợc thông báo ngay
cho IAAF. Nếu Liên đoàn thành viên không áp đặt
việc đình chỉ thi đấu tạm thời thì IAAF có thể áp đặt
xử phạt đình chỉ thi đấu tạm thời theo cƣơng vị của
mình. Quyết định phạt đình chỉ tạm thời sẽ không bị
kháng cáo, nhƣng vận động viên, cán bộ, nhân viên trợ
giúp vận động viên hoặc tổ chức, cá nhân khác có liên
quan phải đƣợc có một phiên giải trình ngắn gọn
nhƣng đầy đủ trƣớc khi hội đồng xét xử có liên quan
của Liên đoàn thành viên của mình theo Điều 60.5 (e).
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(d) Nếu, sau khi đƣợc thông báo về việc bị cáo
buộc, vận động viên, cán bộ, nhân viên trợ giúp vận
động viên hoặc tổ chức, cá nhân khác đó không xác
nhận bằng văn bản gửi tới Liên đoàn thành viên hoặc
cơ quan thẩm quyền có liên quan khác trong vòng 14
ngày kể từ ngày có thông báo, rằng mình muốn đƣợc
giải trình trƣớc hội đồng xét xử, thì sẽ đƣợc coi là đã
từ chối quyền đƣợc giải trình công khai trƣớc hội
đồng xét xử và đã đƣợc chấp nhận hành vi vi phạm
quy định liên quan trong điều 60.4.
(e) Nếu vận động viên, cán bộ, nhân viên trợ giúp
vận động viên hoặc tổ chức, cá nhân khác đó khẳng
định rằng mình muốn đƣợc giải trình công khai trƣớc
hội đồng xét xử thì tất cả các bằng chứng liên quan
phải đƣợc đƣa ra trƣớc những ngƣời bị cho là đã vi
phạm và phiên giải trình thei đúng các nguyên tắc quy
định tại Điều 60.3 sẽ phải đƣợc tổ chức trong vòng
một khoảng thời gian không quá 2 tháng sau khi có
thông báo về sự cáo buộc. Liên đoàn thành viên phải
thông báo cho IAAF ngay khi ngày xét xử đƣợc xác
định và IAAF có quyền tham dự các phiên xét xử với
tƣ cách nhƣ quan sát viên. Việc tham dự của IAAF tại
phiên xét xử với tƣ cách nhƣ vậy, hoặc bất kỳ sự tham
gia nào khác trong vụ việc đó sẽ không ảnh hƣỏng tới
quyền khiếu nại của đƣơng sự về quyết định của hội
đồng xét xử này lên Toà án trọng tài thể thao CAS
theo Điều 60.14 và 60.16-17.
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(f) Nếu hội đồng xét xử của Liên đoàn thành viên,
sau phiên giải trình và xem xét các chứng cứ, quyết
định rằng vận động viên hoặc những ngƣời có liên
quan khác đã vi phạm luật hoặc các quy định thì hội
đồng sẽ tuyên bố những ngƣời đó không đủ tƣ cách
tham gia các cuộc thi đấu trong nƣớc và quốc tế trong
một thời hạn đƣợc quy định tại văn bản hƣớng dẫn do
Hội đồng IAAF ban hành hoặc áp đặt các hình thức
xử thích hợp phạt khác phù hợp với các mức xử phạt
đã đƣợc Hội đồng IAAF phê chuẩn. Hội đồng xét xử
có liên quan hoặc Liên đoàn thành viên sẽ quyết định
thời hạn bị tƣớc bỏ tƣ cách, thích hợp đối với đƣơng
sự đó.
(g) Liên đoàn thành viên phải thông báo cho IAAF
bằng văn bản về quyết định đã đƣợc đƣa ra trong
vòng năm ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định đó
(và phải gửi tới IAAF một bản sao của văn bản trình
bày những lý do để đi đến quyết định đó).
6. Trƣờng hợp Liên đoàn thành viên uỷ thác việc
tiến hành phiên xét xử cho một tổ chức, uỷ ban hoặc
một toà án nào đó (dù là trực thuộc hay không thuộc
Liên đoàn thành viên đó), hoặc trƣờng hợp vì một lý
do nào đó Liên đoàn thành viên uỷ thác việc tiến hành
phiên xét xử cho một tổ chức quốc gia, uỷ ban hoặc
toà án nào đó bên ngoài Liên đoàn thành viên đó theo
điều luật này thì quyết định của tổ chức, uỷ ban hoặc
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toà án đó, đƣợc xem nhƣ quyết định của Liên đoàn
thành viên đó và từ “Liên đoàn thành viên”, theo điều
luật này, sẽ đƣợc hiểu là những pháp nhân nói trên.
TRANH CHẤP GIỮA LIÊN ĐOÀN THÀNH
VIÊN VỚI IAAF
7. Mỗi liên đoàn thành viên phải đƣa vào thể chế
hoạt động của mình, trừ trƣờng hợp đƣợc quy định
khác trong điều lệ hoặc trong một điều luật riêng, điều
khoản quy định về việc tất cả các tranh chấp nảy sinh
giữa một Liên đoàn thành viên với IAAF đều phải
đƣợc trình lên Hội đồng để xin ý kiến. Hội đồng sẽ
quyết định những thủ tục để tiến hành xét xử tranh
chấp đó tuỳ thuộc vào những tình tiết của vụ việc
đƣợc đƣa ra.
8. Trong trƣờng hợp IAAF muốn đình chỉ tƣ cách
một Liên đoàn thành viên do có sự vi phạm điều luật
này thì liên đoàn thành viên đó phải đƣợc thông báo
trƣớc bằng văn bản về những căn cứ dẫn đến việc bị
đình chỉ tƣ cách và phải đƣợc có cơ hội thích hợp để
trình bày rõ sự việc theo đúng trình tự thủ tục đƣợc
quy định tại Điều 14.10 của Thể chế.
TRANH CHẤP GIỮA CÁC LIÊN ĐOÀN THÀNH
VIÊN
9. Mỗi liên đoàn thành viên phải đƣa vào thể chế
hoạt động của mình, trừ trƣờng hợp đƣợc quy định
khác trong điều lệ hoặc trong một điều luật riêng, điều
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khoản quy định về việc tất cả các tranh chấp nảy sinh
giữa các liên đoàn thành viên với nhau đều phải đƣợc
trình lên Hội đồng để xin ý kiến. Hội đồng sẽ quyết
định những thủ tục để tiến hành xét xử tranh chấp đó
tuỳ thuộc vào những tình tiết của vụ việc đƣợc đƣa ra.
KHIẾU NẠI CÁC QUYẾT ĐỊNH THEO ĐIỀU
60.4
10. Tất cả các quyết định theo Điều 60.4 đều có thể
bị khiếu nại theo quy định nêu ra dƣới đây. Trong khi
đang khiếu nại, tất cả những quyết định đó vẫn giữ
nguyên hiệu lực, trừ khi đã có quyết định khác (xem
Điều 60. 22).
11. Sau đây là danh sách không đầy đủ các ví dụ về
các quyết định có thể đƣợc khiếu nại theo Điều 60.4:
(a) Trƣờng hợp Liên đoàn thành viên đã đƣa ra
quyết định rằng vận động viên, cán bộ, nhân viên trợ
giúp vận động viên hoặc tổ chức, cá nhân khác đã vi
phạm Điều 60.4.
(b) Trƣờng hợp Liên đoàn thành viên đã đƣa ra
quyết định rằng vận động viên, cán bộ, nhân viên trợ
giúp vận động viên hoặc tổ chức, cá nhân khác đã
không vi phạm Điều 60.4.
(c) Trƣờng hợp Liên đoàn thành viên đã đƣa ra
quyết định rằng vận động viên, cán bộ, nhân viên trợ
giúp vận động viên hoặc tổ chức, cá nhân khác đã vi
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phạm Điều 60.4. nhƣng đã không áp dụng hình phạt
theo đúng Hƣớng dẫn về các mức xử phạt thích hợp
đã đƣợc Hội đồng IAAF phê chuẩn;
(d) Trƣờng hợp Liên đoàn thành viên đã đƣa ra
quyết định rằng không có đủ bằng chứng củng cố lời
cáo buộc tội theo Điều 60.4 (xem Điều 60.5 (b));
(e) Trƣờng hợp Liên đoàn thành viên đã tổ chức
phiên giải trình theo Điều 60.5 và vận động viên, cán
bộ, nhân viên trợ giúp vận động viên hoặc tổ chức, cá
nhân khác có liên quan cho rằng, khi tiến hành hoặc
kết luận của phiên xét xử này, Liên đoàn thành viên
đã thực hiện không đúng hoặc đã đi đến một kết luận
sai lầm;
(f) Trƣờng hợp Liên đoàn thành viên đã tổ chức
phiên giải trình theo Điều 60.5 và và IAAF cho rằng,
khi tiến hành hoặc kết luận của phiên xét xử này, Liên
đoàn thành viên đã thực hiện không đúng hoặc đã đi
đến một kết luận sai lầm;
12. Trƣờng hợp liên quan đến vận động viên cấp
quốc tế (hoặc cán bộ, nhân viên trợ giúp vận động
viên của họ), quyết định của tổ chức có liên quan của
Liên đoàn thành viên chỉ có thể đƣợc khiếu nại duy
nhất lên CAS phù hợp với những quy định tại Điều
60,23 đến 60,28.
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13. Trƣờng hợp không liên quan đến vận động viên
cấp quốc tế (hoặc cán bộ, nhân viên trợ giúp vận động
viên của họ), quyết định của tổ chức có liên quan của
Liên đoàn thành viên chỉ có thể (trừ khi áp dụng Điều
60.17) đƣợc khiếu nại lên hội đồng xét xử phúc thẩm
cấp quốc gia phù hợp với các điều luật của Liên đoàn
thành viên. Mỗi Liên đoàn thành viên phải có sẵn các
quy định về thủ tục tiến hành khiếu nại ở cấp quốc
gia, đảm bảo tôn trọng những nguyên tắc sau: tổ chức
kịp thời phiên giải trình trƣớc một hội đồng xét xử
công bằng, khách quan và độc lập; quyền đƣợc có luật
sƣ đại diện và đƣợc có ngƣời phiên dịch (chi phí do
bên nguyên phải trả); và đƣợc có một quyết định kịp
thời và hợp lý bằng văn bản. Quyết định của hội đồng
xét xử phúc thẩm cấp quốc gia có thể đƣợc kháng cáo
lên Tòa án quốc tế về thể thao (CAS) theo Điều 60.16.
CÁC BÊN CÓ QUYỀN KHIẾU NẠI
14. Trong những trƣờng hợp liên quan đến vận
động viên cấp quốc tế (hoặc cán bộ, nhân viên trợ
giúp vận động viên của họ) thì các bên sau đây sẽ có
quyền khiếu nại về một quyết định lên Tòa án quốc tế
về thể thao (CAS):
(a) Vận động viên hoặc tổ chức, cá nhân khác là
chủ thể chịu quyết định đƣợc khiếu nại..
(b) Bên thứ hai đối với vụ việc mà trong đó quyết
định đƣợc tống đạt.
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(c) IAAF.
(d) Ủy ban Olympic quốc tế- IOC (trong trƣờng
hợp quyết định đó có thể ảnh hƣởng đến vị thế đủ tƣ
cách liên quan đến các đại hội thể thao Olympic); và
15. Trƣờng hợp không liên quan đến vận động viên
cấp quốc tế (hoặc cán bộ, nhân viên trợ giúp vận động
viên của họ) thì các bên sau đây sẽ có quyền khiếu nại
về một quyết định lên Tòa án quốc tế về thể thao
(CAS):
(a) Vận động viên hoặc tổ chức, cá nhân khác là
chủ thể chịu quyết định đƣợc khiếu nại..
(b) Bên thứ hai đối với vụ việc mà trong đó quyết
định đƣợc tống đạt.
(c) Liên đoàn thành viên
IAAF không có quyền khiếu nại một quyết định lên
hội đồng xét xử phúc thẩm định cấp quốc gia của Liên
đoàn thành viên nhƣng có quyền tham dự bất cứ phiên
xét xử công khai nào trƣớc hội đồng xét xử phúc thẩm
định cấp quốc gia với tƣ cách quan sát viên. Việc
tham dự của IAAF tại phiên xét xử với tƣ cách nhƣ
vậy sẽ không ảnh hƣởng gì tới quyền khiếu nại quyết
định của hội đồng thẩm định cấp quốc gia đó lên CAS
theo Điều 60.16.
16. Trong bất kỳ trƣờng hợp nào mà không liên
quan đến vận động viên cấp quốc tế (hoặc cán bộ,
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nhân viên trợ giúp vận động viên của họ), thì các bên
sau đây sẽ có quyền khiếu nại về một quyết định của
hội đồng xét xử phúc thẩm định cấp quốc gia lên Toà
án quốc tế về thể thao- CAS.
(a) IAAF; và
(b) Ủy ban Olympic quốc tế- IOC (trong trƣờng
hợp quyết định đó có thể ảnh hƣởng đến vị thế đủ tƣ
cách liên quan đến các đại hội thể thao Olympic).
17. Trong bất kỳ trƣờng hợp nào mà không liên
quan đến vận động viên cấp quốc tế hoặc cán bộ,
nhân viên trợ giúp vận động viên của họ, thì IAAF và
Ủy ban Olympic quốc tế- IOC (trong trƣờng hợp
quyết định đó có thể ảnh hƣởng đến vị thế đủ tƣ cách
liên quan đến các đại hội thể thao Olympic) có quyền
trực tiếp khiếu nại quyết định của tổ chức có thẩm
quyền của Liên đoàn thành viên một cách trực tiếp lên
CAS trong những trƣờng hợp bất kỳ sau đây:
(a) Liên đoàn thành viên có sẵn những quy định về
thủ tục tiến hành khiếu nại ở cấp quốc gia.
(b) Không có trƣờng hợp khiếu nại nào đƣợc một
trong các bên liên quan theo Điều 60.15 chuyển lên
hội đồng xét xử phúc thẩm cấp quốc gia của Liên
đoàn thành viên.
(c) Luật của Liên đoàn thành viên quy định nhƣ vậy.
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18. Bất kỳ bên nào nộp đơn khiếu nại theo quy định
tại những điều luật này sẽ đƣợc CAS hỗ trợ để có
đƣợc tất cả các thông tin có liên quan từ các tổ chức
mà quyết định của họ đƣa ra bị khiếu nại và họ phải
cung cấp các thông tin theo yêu cầu của CAS.
CÁC BỊ ĐƠN CỦA KHIẾU NẠI LÊN CAS
19. Theo luật pháp nói chung, bị đơn của vụ khiếu
nại lên CAS theo điều luật này sẽ là bên đã đƣa ra
quyết định mà quyết định đó bị khiếu nại. Trƣờng hợp
Liên đoàn thành viên đã giao trách nhiệm tiến hành
phiên giải trình theo quy định cho một tổ chức, ủy ban
hoặc tòa án khác theo Điều 60.6, thì bị đơn của vụ
khiếu nại đối với quyết định đó sẽ là Liên đoàn thành
viên đó.
20. Trƣờng hợp IAAF là bên kháng cáo của bất kỳ
khiếu nại nào trƣớc CAS, thì IAAF sẽ đƣợc tham dự
với tƣ cách bên bị bổ sung đối với khiếu nại nhƣ các
bên khác nếu điều đó đƣợc cho là thích hợp, bao gồm
cả vận động viên, các bộ, nhân viên trợ giúp vận
động viên hoặc tổ chức, cá nhân khác có thể bị ảnh
hƣởng bởi quyết định này.
21. Trong bất kỳ trƣờng hợp nào mà IAAF không
phải là một bên kháng cáo trƣớc CAS, IAAF vẫn
đƣợc phép lựa chọn tham dự nhƣ một bên đầy đủ tại
phiên xét xử, nếu thấy cần phải làm nhƣ vậy. Trƣờng
hợp IAAF lựa chọn tham dự theo cách này, và vị thế
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của IAAF trong kháng cáo là đồng bị đơn, thì IAAF
có quyền cùng với các bị đơn của kháng cáo chỉ định
một pháp nhân đứng ra phân xử. Nếu có bất đồng
trong sẽ chỉ định pháp nhân nào đứng ra phân xử, thì
sự lựa chọn của IAAF sẽ đƣợc ƣu tiên áp dụng.
IAAF KHIẾU NẠI QUYẾT ĐINH LÊN CAS
22. Quyết định của IAAF về một vụ việc có phải
khiếu nại lên CAS hay không (hay IAAF nên tham
gia nhƣ là một bên của kháng cáo lên CAS theo Điều
60.21) sẽ do Hội đồng hoặc ngƣời đƣợc Hội đồng chỉ
định thực hiện. Hội đồng (hoặc ngƣời đƣợc Hội đồng
chỉ định), nếu cần thiết, sẽ đồng thời quyết định việc
vận động viên liên quan có bị đình chỉ thi đấu trong
khi chờ quyết định của CAS hay không.
KHIẾU NẠI LÊN CAS
23. Trừ khi Hội đồng có quyết định khác, bên
nguyên sẽ có ba mƣơi (30) ngày kể từ ngày có thông
báo bằng văn bản nêu rõ những lý do dẫn đến việc
quyết định bị khiếu nại để nộp tuyên bố kháng cáo
của mình với CAS (bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp,
trong trƣờng hợp IAAF sẽ là bên nguyên trong tƣơng
lai) hoặc từ ngày cuối cùng mà quyết định đó có thể
bị kháng cáo lên hội đồng xét xử phúc thẩm cấp quốc
gia theo Điều 60.15. Trƣờng hợp bên nguyên không
phải là IAAF, đồng thời nộp hồ sơ tuyên bố kháng
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cáo của họ với CAS, thì bên nguyên này phải gửi một
bản sao của báo cáo kết quả kháng cáo lên IAAF.
Trong thời hạn 15 ngày đƣợc ấn định để hoàn tất hồ
sơ tuyên bố kháng cáo của họ với CAS, bên nguyên
phải nộp hồ sơ tóm tắt về việc khiếu nại của mình với
CAS và, trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đƣợc hồ
sơ tóm tắt về việc khiếu nại, bên bị phải nộp hồ sơ trả
lời của mình với CAS.
24. Tất cả các trƣờng hợp kháng cáo lên CAS phải
đƣợc tiến hành theo thể thức xét xử lại (de novo)
những vấn đề nảy sinh từ vụ việc đó. Hội đồng xét xử
của CAS có thể thay thế quyết định của hội đồng xét
xử thuộc Liên đoàn thành viên bằng quyết định của
mình nếu họ cho rằng quyết định của hội đồng xét xử
thuộc Liên đoàn thành viên là có sai sót hoặc không
đúng trình tự thủ tục. Hội đồng xét xử của CAS có
thể, trong bất kỳ trƣờng hợp nào, điều chỉnh giảm
hoặc tăng mức xử phạt đã đƣợc áp đặt trong các quyết
định gây tranh cãi.
25. Trong tất cả các khiếu nại liên quan đến IAAF,
CAS, và Hội đồng xét xử của CAS đều chịu sự ràng
buộc của Thiết chế hoạt động và luật lệ của IAAF.
Đối với những trƣờng hợp có sự xung đột giữa các
luật hiện hành của CAS và Thiết chế hoạt động và
luật lệ của IAAF, thì Thiết chế hoạt động và luật lệ
của IAAF sẽ đƣợc ƣu tiên áp dụng.
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26. Tất cả các trƣờng hợp kháng cáo lên CAS liên
quan đến IAAF, luật điều chỉnh sẽ là luật Monegasque
và quá trình xét xử sẽ đƣợc tiến hành bằng tiếng Anh,
trừ khi các bên có thoả thuận khác.
27. Hội đồng xét xử của CAS có thể, trong trƣờng
hợp cần thiết, quyết định buộc một bên phải trả những
phí tổn, hoặc đóng góp để trả những phí tổn cho việc
khiếu nại lên CAS.
28. Quyết định của CAS là quyết định cuối cùng và
ràng buộc tất cả các bên, và tất cả các Liên đoàn thành
viên, và không có quyền khiếu nại đối với quyết định
của CAS. Quyết định CAS sẽ có hiệu lực ngay lập tức
và tất cả các Liên đoàn thành viên phải áp dụng mọi
biện pháp cần thiết để quyết định đƣợc thi hành có hiệu
quả. Thực chất của vụ việc đƣợc đƣa lên CAS và quyết
định của CAS sẽ đƣợc nêu rõ trong thông báo do Tổng
thƣ ký gửi cho tất cả các Liên đoàn thành viên.
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ch-¬ng v
CÁC ĐIỀU LUẬT KỸ THUẬT
®iÒu 100
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
Tất cả các cuộc thi đấu quốc tế nhƣ đã đƣợc xác
định ở Điều 1.1 phải đƣợc tổ chức theo đúng các điều
luật của IAAF và điều này phải đƣợc nêu rõ trong tất
cả các thông báo, các hình thức quảng cáo, các
chƣơng trình thi đấu và các tài liệu đƣợc ấn hành.
Trong tất cả các cuộc thi, trừ các giải vô địch thế
giới (ngoài trời và trong nhà) và Thế vận hội
Olympic, các nội dung thi đấu có thể đƣợc tổ chức
theo thể thức khác nhau căn cứ theo các quy định
trong các điều luật kỹ thuật của IAAF, nhƣng các điều
luật cũng quy định nhiều quyền hơn cho các vận động
viên, khi trong thực tế có những quy định không thể
áp dụng đƣợc. Các thể thức thi đấu này do các cơ
quan có thẩm quyền kiểm soát cuộc đấu hoặc các tổ
chức tƣơng ứng đƣợc ủy quyền quyết định.
Ghi chú: Tất cả các thành viên cần chấp nhận và áp
dụng các điều luật này của IAAF đối với việc tổ chức
các cuộc thi đấu điền kinh riêng của mình.
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PHÇN I
®iÒu 110
CÁC QUAN CHỨC QUỐC TẾ
Tại các cuộc thi đấu đƣợc tổ chức theo Điều luật
1.1 (a) và (b), (c) và (f), các quan chức sau đây sẽ
đƣợc quốc tế bổ nhiệm:
(a) Đại diện hoặc các đại diện tổ chức
(b) Đại diện hoặc các đại diện kỹ thuật
(c) Đại diện y tế
(d) Đại diện kiểm tra doping
(e) Các quan chức kỹ thuật quốc tế/ và các quan
chức kỹ thuật quốc tế về các môn chạy việt dã, chạy
trên đƣờng bộ và chạy leo núi.
(f) Các trọng tài giám định quốc tế về đi bộ thể
thao.
(g) Các trọng tài đo đƣờng quốc tế
(h) Trọng tài xuất phát quốc tế
(i) Trọng tài giám định quốc tế về ảnh đích
(j) Ban trọng tài phúc thẩm
Số lƣợng quan chức đƣợc chỉ định cho từng chức
danh sẽ đƣợc xác định theo các điều lệ thi đấu hiện
hành của IAAF (hoặc của hiệp hội khu vực).
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Đối với các cuộc thi đấu đƣợc tổ chức theo Điều 1.1
(a) và (e), IAAF có thể bổ nhiệm một ủy viên phụ
trách quảng cáo. Đối với các cuộc thi đấu theo điều
luật 1.1 (c), (f) và (j), tất cả các nhân sự sẽ do Hiệp
hội khu vực có liên quan bổ nhiệm, đối với các cuộc
thi đấu theo điều luật 1.1 (b) do tổ chức có liên quan
bổ nhiệm, đối với các cuộc thi đấu theo điều luật 1.1
(d), (h ) và (i), do liên đoàn thành viên thuộc IAAFcó
liên quan bổ nhiệm.
Ghi chú (i): Các quan chức quốc tế phải mặc trang
phục riêng hoặc đeo phù hiệu để dễ phân biệt.
Ghi chú (ii): Các quan chức quốc tế ở mục (e) đến
(i) nêu trên có thể đƣợc phân loại theo cấp IAAF và
khu vực theo hệ thống phân cấp mà IAAF đang áp
dụng. Các chi phí đi lại và ăn ở của từng cá nhân do
IAAF hoặc một Hiệp hội khu vực bổ nhiệm theo Điều
luật này hoặc theo Điều 3.2 sẽ đƣợc các nhà tổ chức
cuộc thi đấu trả cho cá nhân theo những quy định có
liên quan.
®iÒu 111
CÁC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Các đại diện tổ chức phải giữ liên lạc chặt chẽ với
ủy ban tổ chức vào bất cứ lúc nào và phải thƣờng
xuyên báo cáo cho Hội đồng IAAF, và khi cần thiết
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họ sẽ giải quyết những vấn đề có liên quan đến trách
nhiệm và các nghĩa vụ về tài chính của nƣớc thành
viên đăng cai tổ chức và ban tổ chức. Những đại diện
này phải phối hợp làm việc với các đại diện kỹ thuật.
®iÒu 111
CÁC ĐẠI DIỆN KỸ THUẬT
Các đại diện kỹ thuật luôn giữ liên lạc với ban tổ
chức, là nơi sẽ cung cấp cho họ mọi sự hỗ trợ cần
thiết. Các đại diện này chịu trách nhiệm đảm bảo cho
tất cả các khâu chuẩn bị về kỹ thuật hoàn toàn phù
hợp với những điều luật về kỹ thuật của IAAF và với
tài liệu hƣớng dẫn về quy chuẩn trang thiết bị thi đấu
điền kinh của IAAF.
Đại diện kỹ thuật phải có báo cáo bằng văn bản
riêng về các mặt chuẩn bị cho thi đấu và phải phối
hợp làm việc với các đại diện về tổ chức.
Ngoài ra, các đại diện kỹ thuật còn phải:
(a) Chuyển tới cơ quan tổ chức những đề nghị về
thời gian biểu cho các môn thi và các tiêu chuẩn đăng
ký thi đấu.
(b) Xác định danh sách các dụng cụ đƣợc sử dụng,
cho dù các vận động viên có thể sử dụng dụng cụ
riêng của họ hoặc do nhà cung cấp trang bị cho họ.
205

(c) Các đại diện kỹ thuật phải đảm bảo việc ban
hành các quy định về kỹ thuật (điều lệ về kỹ thuật) tới
tất cả các nƣớc thành viên tham gia thi đấu đúng thời
gian thích hợp trƣớc khi thi đấu.
(d) Các đại diện kỹ thuật chịu trách nhiệm đối với
tất cả các mặt chuẩn bị kỹ thuật cần thiết cho việc tổ
chức các cuộc thi đấu điền kinh.
(e) Kiểm tra các vận động viên vào thi đấu và có
quyền loại bỏ vận động viên nào đó vì lý do kỹ thuật
hoặc theo Điều 146.1. (Loại bỏ vận động viên vì
những lý do không phải thuộc về kỹ thuật phải áp
dụng theo nguyên tắc riêng của IAAF hoặc của Hội
đồng khu vực).
(f) Xác định các tiêu chuẩn về chuyên môn đối với
các môn thi nhảy, ném và những cơ sở để xác định
các đợt chạy và các vòng đấu sẽ đƣợc sắp xếp cho các
môn chạy.
(g) Đại diện kỹ thuật phải sắp xếp các đợt chạy,
các vòng đấu và các nhóm thi đấu cho các môn thi
phối hợp.
(h) Tại các cuộc thi đấu theo Điều luật 1.1 (a), (b), (c),
và (f), các Đại diện kỹ thuật phải chủ trì cuộc họp kỹ
thuật và chỉ dẫn tƣờng tận cho các quan chức kỹ thuật.

206

®iÒu 113
ĐẠI DIỆN Y TẾ - Y HỌC
Đại diện y tế có thẩm quyền cao nhất đối với các
vấn đề y tế. Ngƣời đại diện này phải đảm bảo rằng
các phƣơng tiện cần thiết cho việc kiểm tra y học,
điều trị và sơ cấp cứu, phải thƣờng trực sẵn sàng tại
nơi thi đấu và đảm bảo việc chăm sóc y tế sẽ đƣợc
phục vụ tới tận nơi ở của các vận động viên.
®iÒu 114
ĐẠI DIỆN KIỂM TRA DOPING
Đại diện kiểm tra doping phải liên hệ chặt chẽ với
ban tổ chức để đảm bảo việc cung cấp các phƣơng
tiện cần thiết cho việc kiểm tra doping. Ngƣời đại
diện này có trách nhiệm đối với tất cả các vụ việc liên
quan đến kiểm tra doping.
®iÒu 115
CÁC QUAN CHỨC KỸ THUẬT QUỐC TẾ
VÀ CÁC QUAN CHỨC KỸ THUẬT QUỐC TẾ
VỀ MÔN CHẠY VIỆT DÃ.
CHẠY TRÊN ĐƢỜNG BỘ VÀ CHẠY LEO NÖI
1. Các đại diện kỹ thuật phải cử ra một Giám đốc
kỹ thuật quốc tế trong số các quan chức kỹ thuật quốc
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tế đã đƣợc bổ nhiệm, nếu nhƣ trƣớc đó chƣa có ai
đƣợc bổ nhiệm chức vụ này. Bất cứ khi nào có thể, vị
Giám đốc kỹ thuật quốc tế này phải cử ra ít nhất là
một quan chức kỹ thuật quốc tế cho mỗi môn thi đấu
trong chƣơng trình. Vị quan chức kỹ thuật quốc tế này
phải hỗ trợ về mọi mặt cần thiết cho trọng tài của
cuộc thi đấu đó. Họ phải đảm bảo việc tiến hành thi
đấu diễn ra đúng với các điều kiện kỹ thuật của IAAF,
luật thi đấu và các quyết định thích hợp có thể đƣợc
đƣa ra bởi các đại diện kỹ thuật.
Khi có vấn đề nảy sinh hoặc quan sát thấy có bất cứ
vấn đề nào cần phải nhắc nhở thì trƣớc tiên quan chức
kỹ thuật quốc tế sẽ chuyển vấn đề cần nhắc nhở đến tổ
trƣởng trọng tài của môn thi và nếu cần thiết thì đƣa
ra những ý kiến góp ý về những gì cần phải làm.
Nếu việc góp ý này không đƣợc chấp nhận và nếu có
sự vi phạm rõ ràng các điều luật kỹ thuật của IAAF,
luật thi đấu hoặc các quyết định do các đại diện kỹ
thuật đƣa ra thì quan chức kỹ thuật quốc tế sẽ quyết
định. Nếu sự việc vẫn chƣa đƣợc giải quyết thì phải
đƣợc chuyển tiếp lên đại diện kỹ thuật của IAAF.
Khi kết thúc các môn thi nhảy, ném, quan chức kỹ
thuật quốc tế phải ký tên mình vào các phiếu ghi kết
quả thi đấu.
Ghi chú: Khi vắng mặt trọng tài, quan chức kỹ
thuật quốc tế sẽ làm việc với Trƣởng trọng tài giám
định có liên quan.
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®iÒu 116
CÁC TRỌNG TÀI GIÁM ĐỊNH QUỐC TẾ
VỀ ĐI BỘ THỂ THAO
Các trọng tài giám định đi bộ thể thao đƣợc chỉ
định cho tất cả các cuộc thi đấu quốc tế quy định tại
Điều 1.1 (a) phải là các trọng tài giám định quốc tế về
đi bộ thể thao cấp IAAF.
Ghi chú: Các trọng tài giám định về đi bộ thể thao
đƣợc bổ nhiệm cho các cuộc thi đấu theo Điều 1.1(b),
(c), (e), (f), (g), và (j) phải là các trọng tài giám định
quốc tế về đi bộ thể thao cấp IAAF hoặc là các trọng
tài giám định về đi bộ thể thao cấp khu vực.
®iÒu 117
TRỌNG TÀI ĐO ĐƢỜNG QUỐC TẾ
Tại các cuộc thi đấu đƣợc tổ chức theo Điều 1.1,
một trọng tài đo đƣờng quốc tế sẽ đƣợc chỉ định để
kiểm tra tuyến đƣờng mà tại đó các môn thi trên
đƣờng đƣợc tổ chức hoàn toàn hoặc không hoàn toàn
bên ngoài sân vận động.
Trọng tài đo tuyến đƣờng đƣợc chọn phải là thành
viên của bộ phận đo đạc tuyến đƣờng quốc tế
IAAF/AIMS (hạng A hoặc B).
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Tuyến đƣờng phải đƣợc đo vào thời gian hợp lý
trƣớc cuộc thi. Trọng tài đo đƣờng phải kiểm tra và
xác nhận tuyến đƣờng này nếu anh ta thấy nó phù hợp
tiêu chuẩn của luật về đƣờng đua của IAAF (luật
240.3 và các chú thích liên quan).
Trọng tài đo đƣờng phải phối hợp với ban tổ chức
trong việc chuẩn bị tuyến đƣờng và chứng kiến việc
tiến hành cuộc đua để đảm bảo rằng tuyến đƣờng mà
các vận động viên chạy sau đó chính là tuyến đƣờng đã
đƣợc đo và đƣợc khẳng định. Trọng tài đo đƣờng phải
trình đại diện kỹ thuật chứng chỉ cần thiết của mình.
®iÒu 118
TRỌNG TÀI GIÁM ĐỊNH QUỐC TẾ
VỀ ẢNH ĐÍCH
Tại tất cả các cuộc thi đấu theo Điều luật 1.1(a) (b),
(c) và (f), đƣợc tổ chức trong sân vận động đều phải
có một trọng tài xuất phát quốc tế và một trọng tài
giám định quốc tế về ảnh đích do IAAF hoặc liên
đoàn khu vực có liên quan bổ nhiệm. Trọng tài xuất
phát quốc tế sẽ phát lệnh cho các đợt chạy đua (và
phụ trách những nhiệm vụ khác) do đại diện kỹ thuật
phân công. Trọng tài giám định quốc tế về ảnh đích
giám sát toàn bộ các hoạt động về chụp ảnh đích

210

®iÒu 119
TRỌNG TÀI PHÖC THẨM
Tất cả các cuộc thi đấu đƣợc tổ chức theo điều luật
1.1 (a), (b), (c) và (f) phải cử ra một ban trọng tài
phúc thẩm; thông thƣờng ban này gồm 3, 5 hoặc 7
thành viên. Một trong những thành viên của ban sẽ là
chủ tịch và những ngƣời khác là thƣ ký. Nếu hoặc khi
cần thiết thì thƣ ký có thể là một ngƣời không thuộc
thành phần của Ban.
Trong những trƣờng hợp có khiếu nại liên qua đến
Điều 230, ít nhất phải có một thành viên ban trọng tài
phúc thẩm là trọng tài giám định quốc tế về đi bộ thể
thao của IAAF (hoặc của khu vực).
Các thành viên của ban trọng tài phúc thẩm không
đƣợc có mặt trong bất kỳ cuộc thảo luận của Ban liên
quan đến bất kỳ khiếu nại nào có ảnh hƣởng trực tiếp
hoặc gián tiếp đến vận động viên trực thuộc Liên
đoàn thành viên của mình. Chủ tịch ban trọng tài phúc
thẩm sẽ phải yêu cầu bất kỳ thành viên nào thuộc đối
tƣợng quy định của điều luật này phải rút lui trong
trƣờng hợp thành viên đó của Ban đã không thực hiện
đúng quy định này. IAAF hoặc tổ chức chịu trách
nhiệm đối với cuộc thi đấu sẽ chỉ định một hoặc nhiều
thành viên ban trọng tài phúc thẩm thay thế để thay
thế cho bất kỳ thành viên nào của Ban không phải là
ngƣời có thể tham gia phúc thẩm.
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Ngoài ra, cần có thêm một trọng tài phúc thẩm
tƣơng tự tại các cuộc thi đấu khác mà những đơn vị
đứng ra tổ chức cho rằng điều đó là cần thiết nhằm
đảm bảo cho việc tiến hành các cuộc đấu một cách
hợp lệ.
Các nhiệm vụ chủ yếu của trọng tài phúc thẩm là
giải quyết tất cả các khiếu nại theo điều luật 146, và
giải quyết tất cả những rắc rối nảy sinh trong quá trình
thi đấu đƣợc chuyển tới để quyết định.
®iÒu 120
CÁC QUAN CHỨC
CỦA MỘT CUỘC THI ĐẤU
Ban tổ chức cuộc thi đấu sẽ bổ nhiệm tất cả các
quan chức, trọng tài theo đúng các điều luật của nƣớc
thành viên mà cuộc thi đấu đƣợc tổ chức ở nƣớc đó,
nếu là các cuộc đấu theo Điều 1.1 (a), (b), (c)và (f),
thì phải theo đúng các điều luật và các thủ tục tổ chức
thi đấu quốc tế thích hợp.
Danh sách các loại quan chức, trọng tài sau đây
đƣợc xem là thành phần cần thiết cho các cuộc thi đấu
quốc tế quan trọng. Tuy vậy Ban tổ chức có thể thay
đổi một vài thành phần tùy theo hoàn cảnh cụ thể của
địa phƣơng.
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CÁC QUAN CHỨC ĐIỀU HÀNH
-

Một Trƣởng ban tổ chức

-

Một Tổng Trọng tài

-

Một Trƣởng ban kỹ thuật

-

Một Trƣởng ban thông tin, gọi số
CÁC TRỌNG TÀI
ĐIỀU HÀNH THI ĐẤU

- Một (hoặc vài) trọng tài giám sát thông tin, gọi số
- Một (hoặc vài) trọng tài giám sát các môn chạy
- Một (hoặc vài) trọng tài giám sát các môn nhảy,
ném đẩy
- Một (hoặc vài) trọng tài giám sát các môn phối
hợp
- Một (hoặc vài) trọng tài giám sát cho các môn thi
đấu bên ngoài sân vận động.
Một tổ trƣởng trọng tài giám định và một số lƣợng
cần thiết các trọng tài giám định các môn chạy trong
sân vận động.
- Một tổ trƣởng trọng tài giám định và một số lƣợng
cần thiết các trọng tài giám định các môn chạy.
- Một tổ trƣởng trọng tài giám định và một số lƣợng
cần thiết các trọng tài giám định các môn nhảy, ném đẩy.
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- Một tổ trƣởng trọng tài giám định và một số lƣợng
cần thiết các trợ lý và 5 trọng tài giám định cho mỗi
môn đi bộ thể thao ở trong sân vận động.
- Một tổ trƣởng trọng tài giám định và một số lƣợng
cần thiết các trợ lý và 8 trọng tài giám định cho mỗi
môn đi bộ thể thao ở ngoài khu vực sân vận động.
- Các trọng tài đi bộ thể thao khác, khi cần thiết, bao
gồm những ngƣời giữ hồ sơ, những ngƣời điều khiển
bảng nhắc nhở, cảnh cáo.
- Một tổ trƣởng trọng tài giám thị và một số lƣợng
cần thiết các trọng tài giám thị cho các môn chạy.
- Một tổ trƣởng trọng tài bấm giờ và một số lƣợng
cần thiết các trợ lý trọng tài bấm giờ.
- Một trọng tài điều phối xuất phát và một số lƣợng
thích hợp các trọng tài xuất phát và trọng tài bắt phạm
quy.
- Một (hoặc vài) trợ lý trọng tài xuất phát.
- Một tổ trƣởng trọng tài và một số lƣợng thích hợp
các trọng tài theo dõi số vòng chạy.
- Một (hoặc vài) trọng tài thƣ ký và một số lƣợng
thích hợp các trợ lý.
- Một giám đốc trung tâm thông tin và một số lƣợng
thích hợp các trợ lý.
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- Một tổ trƣởng và một số lƣợng thích hợp các trọng
tài lễ tân.
- Một (hoặc vài) trọng tài đo tốc độ gió.
- Một (hoặc vài) trọng tài giám định đo lƣờng.
- Một tổ trƣởng và một số lƣợng thích hợp các trọng
tài giám định trang phục và số đeo.
CÁC TRỌNG TÀI KHÁC
- Một (hoặc vài) trọng tài thông tin.
- Một (hoặc vài) trọng tài tổng hợp số liệu.
- Một ủy viên phụ trách quảng cáo.
- Một giám định viên sân bãi và dụng cụ
- Một (hoặc vài) bác sỹ.
- Các nhân viên phục vụ vận động viên, các quan
chức và giới báo chí (tạp vụ).
Các trọng tài giám sát và các tổ trƣởng trọng tài
giám định phải đeo phù hiệu riêng để phân biệt.
Nếu cần, có thể cử thêm các cán bộ làm trợ lý. Khu
vực thi đấu phải luôn luôn giữ đƣợc trật tự, ngăn nắp
để không ảnh hƣởng đến công việc của các quan
chức.
Nơi tổ chức các cuộc đấu của các vận động viên nữ
cần phải cử một nữ bác sỹ nếu có thể.
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®iÒu 121
TRƢỞNG BAN TỔ CHỨC
Trƣởng ban tổ chức phải lập kế hoạch tổ chức về
mặt kỹ thuật đối với cuộc thi đấu và có sự hợp tác
chặt chẽ với các Đại diện kỹ thuật. Khi kế hoạch đƣợc
đƣa vào thực thi thì Trƣởng ban tổ chức phải đảm bảo
rằng kế hoạch đó sẽ đƣợc hoàn tất và sẽ giải quyết
đƣợc bất kỳ rắc rối nào về mặt kỹ thuật, cùng với sự
tham gia của các Đại diện kỹ thuật.
Trƣởng ban tổ chức phải trực tiếp trao đổi, tiếp xúc
với các đoàn tham gia cuộc thi và phải liên lạc với tất cả
các quan chức thông qua hệ thống thông tin liên lạc.
®iÒu 122
TỔNG TRỌNG TÀI
(PHỤ TRÁCH ĐIỀU HÀNH)
Tổng trọng tài có trách nhiệm điều hành chính xác
cuộc thi đấu; Có nhiệm vụ kiểm tra tất cả các quan
chức, trọng tài đã đƣợc giao nhiệm vụ; chỉ định những
ngƣời thay thế khi cần thiết, và có quyền bãi nhiệm
bất cứ một quan chức nào không tuân thủ đúng các
tiêu chuẩn quy định của các điều luật. Phối hợp với
cán bộ lễ tân sắp xếp để chỉ những ngƣời có thẩm
quyền đƣợc vào trong các khu vực thi đấu.
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Ghi chú: Đối với các cuộc thi đấu kéo dài hơn 4 giờ
hoặc hơn một ngày thì Tổng trọng tài cần phải có
thêm một số lƣợng thích hợp các phó tổng trọng tài.
®iÒu 123
TRƢỞNG BAN KỸ THUẬT
Trƣởng ban kỹ thuật có trách nhiệm:
(a) Đảm bảo cho tất cả các khu vực thi đấu (đƣờng
chạy, đƣờng chạy đà, sân nhảy, vòng ném, sân némcác khu vực dụng cụ rơi tiếp đất) và tất cả các phƣơng
tiện, thiết bị và việc sử dụng chúng theo đúng các
điều luật của IAAF.
(b) Sắp đặt và loại bỏ các thiết bị và dụng cụ theo
đúng kế hoạch tổ chức về mặt kỹ thuật cho cuộc thi
đấu nhƣ đã đƣợc các đại diện kỹ thuật phê duyệt.
(c) Đảm bảo sự sắp đặt về mặt kỹ thuật của các khu
vực thi đấu là phù hợp với kế hoạch đã đƣợc phê duyệt.
(d) Kiểm tra và đánh dấu bất kỳ dụng cụ cá nhân
nào đƣợc phép dùng cho thi đấu theo quy định tại
Điều 187.2.
(e) Đảm bảo bản thân mình đã có đủ chứng chỉ cần
thiết theo đúng quy định tại Điều 135 trƣớc khi diễn
ra cuộc thi đấu đó.
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®iÒu 124
TRƢỞNG BAN THÔNG TIN, GỌI SỐ
Trƣởng ban thông tin, gọi số phải lập kế hoạch,
phối hợp với Trƣởng ban tổ chức, sắp xếp việc giới
thiệu các nội dung thi đấu trong cuộc thi, hợp tác với
đại diện về tổ chức và các đại diện kỹ thuật, nếu cần.
Phải đảm bảo việc hoàn thành kế hoạch, cùng với
Trƣởng ban tổ chức và các đại diện kỹ thuật giải
quyết mọi vấn đề có liên quan. Trƣởng ban thông tin,
gọi số cũng chỉ đạo sự phối hợp hoạt động giữa các
thành viên của tổ thông tin giới thiệu nội dung thi đấu,
sử dụng hệ thống thông tin liên lạc để tiếp xúc với
từng ngƣời trong tổ này.
®iÒu 125
CÁC TRỌNG TÀI GIÁM SÁT
1. Các trọng tài giám sát khác nhau sẽ đƣợc chỉ
định riêng cho từng môn thi đấu nhƣ: trọng tài giám
sát thông tin gọi số, trọng tài giám sát các môn chạy,
trọng tài giám sát các môn nhảy, ném đẩy, các môn
phối hợp và các trọng tài giám sát các môn thi chạy và
đi bộ ngoài khu vực sân vận động.
Trọng tài giám sát cho các môn thi ngoài khu vực
sân vận động không có quyền hạn đối với các vụ việc
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thuộc trách nhiệm của tổ trƣởng trọng tài giám định
các cuộc thi đi bộ thể thao.
2. Các trọng tài giám sát phải đảm bảo để các điều
luật (điều lệ kỹ thuật thích hợp) đƣợc chấp hành đầy
đủ và phải quyết định đối với tất cả các vấn đề nảy
sinh trong quá trình thi đấu (kể cả ở khu vực khởi
động, nơi chờ đến lƣợt vào thi đấu và sau khi thi đấu,
cho tới khi kết thúc việc chúc mừng thắng lợi) và đối
với những điều chƣa đƣợc nêu ra trong luật này (hoặc
trong bất kỳ điều lệ kỹ thuật nào).
Trong trƣờng hợp là vấn đề kỷ luật, trọng tài giám
sát thông tin gọi số có thẩm quyền bắt đầu từ khu vực
khởi động đến khu vực thi đấu. Trong tất cả các
trƣờng hợp khác, trọng tài giám sát đối với nội dung
thi đấu mà vận động viên đang hoặc đã thi đấu xong,
sẽ có thẩm quyền xử lý.
Các Trọng tài giám sát các nội dung thi chạy và các
nội dung thi đấu bên ngoài sân vận động sẽ có thẩm
quyền quyết định các vị trí trong một cuộc đua chỉ khi
các trọng tài giám định các vị trí có tranh chấp không
thể đi đến một quyết định. Trọng tài giám sát môn chạy
có liên quan có quyền quyết định về bất kỳ sự việc nào
liên quan đến các đợt xuất phát nếu không đồng ý với
các quyết định của tổ trọng tài xuất phát, ngoại trừ
trƣờng hợp đó là một lỗi xuất phát do thiết bị phát hiện
lỗi xuất phát đƣa ra, trừ khi vì lý do nào đó mà trọng
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tài này khẳng định đƣợc rằng thông tin do thiết bị đó
đƣa ra rõ ràng là không chính xác. Trọng tài giám sát
môn chạy đƣợc cử đến để giám sát các đợt xuất phát
đƣợc chỉ định trọng tài giám sát xuất phát.
Trọng tài giám sát không hành động nhƣ một trọng tài
giám định hoặc giám thị, nhƣng có thể hành động hoặc
quyết định theo luật dựa trên những quan sát của mình.
3. Trọng tài giám sát ở mỗi môn phải kiểm tra tất cả
các kết quả cuối cùng, phải giải quyết các điểm có
tranh cãi và những trƣờng hợp không có giám định về
mặt đo lƣờng bằng các thiết bị điện tử; phải giám sát
các kết quả đo các thành tích kỷ lục. Khi kết thúc mỗi
môn thi đấu, hoàn thành ngay lập tức phiếu ghi kết
quả thi đấu, có chữ ký của các trọng tài liên quan và
chuyển đến thƣ ký cuộc thi.
4. Trọng tài giám sát ở mỗi môn phải giải quyết bất
kỳ các biểu hiện chống đối hoặc sự kháng nghị có liên
quan đến phong cách thi đấu, kể cả sự việc nảy sinh
tại nơi chờ đến lƣợt vào thi đấu.
5. Có quyền cảnh cáo và đuổi ra khỏi cuộc thi bất
kỳ một vận động viên nào có vi phạm về hành vi đạo
đức không thích hợp. Các hành động cảnh cáo có thể
đƣợc biểu thị bằng cách giơ thẻ vàng; còn giơ thẻ đỏ
là biểu thị mức phạt đuổi ra khỏi cuộc thi. Sự việc
cảnh báo và đuổi ra khỏi cuộc thi phải đƣợc ghi rõ
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vào phiếu ghi kết quả và thông báo cho thƣ ký cuộc
thi và với các trọng tài giám sát khác.
6. Trọng tài giám sát có thể xem xét lại một quyết
định (dù đƣợc đƣa ra trong trƣờng hợp thứ nhất hoặc
khi xem xét trƣờng hợp có sự phản đối) trên cơ sở bất
kỳ bằng chứng sẵn có nào, miễn là quyết định mới vẫn
còn đƣợc áp dụng. Thông thƣờng, trƣờng hợp xem xét
lại nhƣ vậy chỉ có thể đƣợc thực hiện trƣớc khi diễn ra
lễ trao giải thƣởng cho môn thi đấu có liên quan hoặc
đó là quyết định của Ban trọng tài phúc thẩm.
7. Nếu theo quan điểm của trọng tài giám sát ở mỗi
môn, những tình huống nảy sinh tại một cuộc đấu nào
đó mà theo yêu cầu của sự công bằng thì cuộc đấu
phải đƣợc xác định lại thì trọng tài giám sát có quyền
tuyên bố hủy bỏ cuộc đấu và sẽ phải tổ chức lại hoặc
là ngay trong ngày hôm đó hoặc vào một dịp khác sau
đó theo quyết định của mình.
8. Trọng tài giám sát các môn thi đấu phối hợp có
thẩm quyền đối với việc điều hành thi đấu các môn
phối hợp. Vị trọng tài giám sát này cũng có quyền đối
với việc điều hành các nội dung thi đấu riêng trong
phạm vi môn thi đấu phối hợp đó.
9. Trọng tài giám sát môn thi chạy trên đƣờng bộ,
thì bất kỳ điểm nào có thể áp dụng (ví dụ theo Điều
144 hoặc Điều 240.8), phải đƣa ra sự cảnh báo trƣớc
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khi truất quyền thi đấu. Nếu có tranh chấp, thì
Điều146 sẽ đƣợc áp dụng.
10. Trƣờng hợp một vận động viên khuyết tật về thể
chất đang thi đấu trong một cuộc thi theo những điều
luật này, trọng tài giám sát ở mỗi môn có thể giải
thích, hoặc cho phép thay đổi điều luật bất kỳ có liên
quan (trừ Điều 144.3) để tạo điều kiện cho việc tham
gia của vận động viên đó với điều kiện sự thay đổi đó
không tạo cho vận động viên bất kỳ lợi thế nào so với
một vận động viên khác thi đấu trong cùng một nội
dung. Trong trƣờng hợp có sự nghi ngờ hoặc nếu
quyết định đó bị phản đối thì sự việc sẽ đƣợc đƣa
chuyển lên ban trọng tài phúc thẩm. Lƣu ý: Quy định
này không nhằm cho phép sự tham gia của ngƣời dẫn
tốc độ cho các vận động viên khiếm thị, trừ khi đƣợc
cho phép theo quy định của một cuộc thi đặc biệt.
®iÒu 126
CÁC TRỌNG TÀI GIÁM ĐỊNH
KHÁI QUÁT CHUNG
1. Tổ trƣởng trọng tài giám định các môn chạy và tổ
trƣởng trọng tài giám định mỗi môn nhảy, ném đẩy sẽ
phải điều phối công việc cho các trọng tài giám định
đối với từng nội dung thi đấu riêng của họ. Khi tổ
222

chức pháp nhân liên quan chƣa phân bổ trách nhiệm
cho các trọng tài giám định này thì họ phải bàn bạc,
phân công trách nhiệm của từng ngƣời.
CÁC MÔN THI CHẠY TRÊN ĐƢỜNG CHẠY
(ĐƢỜNG PISTE) VÀ TRÊN ĐƢỜNG BỘ VỀ ĐÍCH
TRÊN ĐƢỜNG CHẠY TRONG SÂN VẬN ĐỘNG
2. Các trọng tài giám định, những ngƣời mà tất cả
đều cùng hoạt động trên một phía đƣờng chạy sẽ
quyết định thứ tự các vận động viên đã về đích và
trong trƣờng hợp mà họ không thể đi đến một quyết
định thì phải chuyển vấn đề này lên cho trọng tài giám
sát quyết định.
Ghi chú: Các trọng tài giám định phải đƣợc sắp xếp
ở vị trí bên ngoài đƣờng chạy ít nhất là 5m, ngang
hàng với vạch đích và các chỗ ngồi phải cao dần,
ngƣời sau ngồi cao hơn ngƣời trƣớc.
CÁC MÔN THI NHẢY - NÉM ĐẨY
3. Trọng tài giám định phải xác định và ghi chép
mỗi lần nhảy, ném và đo thành tích mỗi lần thực hiện
hợp lệ của vận động viên trong tất cả các môn thi
nhảy ném. Trong nhảy cao và nhày sào phải xác định
số đo chính xác mỗi lần mức xà ngang đƣợc nâng lên,
đặc biệt nếu đó là những lần thực hiện ở mức kỷ lục.
Ít nhất phải có hai trọng tài giám định ghi chép và giữ
biên bản số liệu về tất cả các lần thực hiện, kiểm tra
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kỹ việc ghi chép biên bản của mình khi kết thúc mỗi
vòng thi đấu.
Trọng tài giám định phải chỉ rõ lần thực hiện đƣợc
tính thành tích hoặc lần phạm quy bằng cách phất một
lá cờ trắng hoặc cờ đỏ (cờ trắng là đƣợc tính, cờ đỏ là
phạm quy).
®iÒu 127
CÁC TRỌNG TÀI GIÁM THỊ
(CÁC MÔN CHẠY, ĐI BỘ)
1. Các trọng tài giám thị là trợ lý trọng tài giám sát,
và không có quyền đƣa ra quyết định cuối cùng.
2. Trọng tài giám thị phải ngồi bên cạnh trọng tài
giám sát ở cùng một vị trí có thể giám sát cuộc đấu
một cách chặt chẽ và, trong trƣờng hợp có một vận
động viên hoặc một ngƣời khác nếu có sai trái hoặc vi
phạm các điều luật (trừ điều 230.1) thì phải thảo ngay
một báo cáo bằng văn bản về sự việc xảy ra cho trọng
tài giám sát.
3. Các trƣờng hợp vi phạm luật nhƣ trên đƣợc xác
định bằng tín hiệu phất một lá cờ màu vàng hoặc bằng
phƣơng tiện khác đã đƣợc đại điện kỹ thuật phê chuẩn.
4. Phải có đủ số lƣợng trọng tài giám thị để giám sát
các khu vực trao tín gậy trong các đợt thi tiếp sức.
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Ghi chú(i): Khi một trọng tài giám thị quan sát thấy
một vận động viên đã chạy vào ô chạy không phải là
ô của vận động viên đó, hoặc thấy việc chuyển giao
gậy tiếp sức đã thực hiện ngoài khu vực trao gậy thì vị
trọng tài giám thị này phải đánh dấu ngay lên đƣờng
chạy vị trí mà vi phạm đó xảy ra bằng một loại vật
liệu thích hợp.
Ghi chú (ii): Trọng tài giám thị phải báo cáo với
trọng tài giám sát bất kỳ hành vi phạm luật nào, ngay
cả khi vận động viên (hoặc đội, đối với các nội dung
chạy tiếp sức) không hoàn thành cuộc đua.
®iÒu 128
TRỌNG TÀI BẤM GIỜ,
TRỌNG TÀI GIÁM ĐỊNH ẢNH ĐÍCH
VÀ TRỌNG TÀI GIÁM ĐỊNH
THIẾT BỊ ĐO THỜI GIAN
1. Trong trƣờng hợp thực hiện bấm giờ bằng tay, phải
cử cho đủ số lƣợng trọng tài bấm giờ cho phù hợp với số
lƣợng các vận động viên vào vị trì thi đấu. Một trong số
những ngƣời này đƣợc cử làm tổ trƣởng trọng tài bấm
giờ. Tổ trƣởng sẽ phân vị trí trách nhiệm cho các trọng
tài bấm giờ. Các trọng tài bấm giờ này sẽ có nhiệm vụ
hậu thuẫn khi sử dụng các hệ thống chụp ảnh đích tự
động hoàn toàn hoặc thiết bị đo thời gian.
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2. Các trọng tài bấm giờ, trọng tài giám định ảnh
đích và thiết bị đo thời gian phải thực hiện nhiệm vụ
theo Điều 165.
3. Khi sử dụng các thiết bị đo thời gian thì phải cử
ra một trƣởng trọng tài giám định thiết bị đo thời gian
và đủ số trợ lý trọng tài giám định này.
®iÒu 129
TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH XUẤT PHÁT,
TRỌNG TÀI PHÁT LỆNH
VÀ TRỌNG TÀI BẮT PHẠM QUY
1. Trọng tài điều hành xuất phát có những nhiệm vụ
sau:
(a) Ấn định trách nhiệm của tổ trọng tài phát lệnh.
Trong trƣờng hợp là cuộc thi theo Điều 1.1 (a) và Giải vô
địch và Đại hội thể thao khu vực, việc xác định sự kiện
nào sẽ phải cử trọng tài xuất phát quốc tế sẽ thuộc trách
nhiệm của các đại diện kỹ thuật.

(b) Giám sát chặt chẽ việc thực thi trách nhiệm của
mỗi thành viên trong tổ.
(c) Thông báo cho trọng tài phát lệnh sau khi nhận
đƣợc lệnh của trƣởng ban tổ chức, rằng tất cả đã sẵn
sàng để bắt đầu quá trình xuất phát (nghĩa là các trọng
tài bấm giờ, các trọng tài giám định, tổ trƣởng trọng
tài giám định ảnh đích, nếu có, và ngƣời điều khiển
thiết bị đo sức gió đã ở tƣ thế sẵn sàng).
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(d) Luôn giữ vai trò kết nối giữa các nhân viên kỹ
thuật của đội vận hành thiết bị tính thời gian và các
trọng tài giám định.
(e) Bảo quản toàn bộ các tài liệu đƣợc ghi chép
trong tiến trình thực hiện việc xuất phát kể cả những
tƣ liệu ghi rõ các giá trị về thời gian phản xạ và hoặc
các hình ảnh dƣới dạng sóng về lỗi xuất phát, nếu có.
(f) Đảm bảo những quy định của luật tại Điều 162.8
đƣợc thực thi đầy đủ.
2. Trọng tài phát lệnh phải tiến hành kiểm tra toàn
bộ các vận động viên theo đúng các số hiệu của họ.
Khi có sử dụng thiết bị kiểm soát lỗi xuất phát thì
trọng tài xuất phát và/hoặc trọng tài bắt phạm quy
phải đeo tai nghe (headphones) để nghe cho rõ ràng
các tín hiệu âm thanh đƣợc phát ra trong trƣờng hợp
có lỗi xuất phát (xem điều 161.2).
3. Trọng tài phát lệnh phải chọn vị trí sao cho mình
kiểm soát đƣợc toàn bộ các vận động viên trong tiến
trình xuất phát.
Một việc nên làm, đặc biệt là đối với các đợt xuất
phát mà các vị trí xuất phát của các vận động viên
đƣợc sắp xếp theo hình bậc thang, thì cần có loa
phóng thanh đặt tại các ô chạy riêng của từng cá nhân
để chuyền các mệnh lệnh, lệnh xuất phát và các tín
hiệu báo phạm quy tới tất cả các vận động viên cùng
một lúc.
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Ghi chú: Trọng tài phát lệnh phải đứng ở vị trí sao
cho toàn bộ khu vực xuất phát của các vận động viên
thu vào một góc nhìn hẹp. Đối với những đợt chạy sử
dụng xuất phát thấp thì việc trọng tài xuất phát chọn
vị trí để có thể biết chắc rằng tất cả các vận động viên
đã ở tƣ thế sẵn sàng ổn định trƣớc khi nổ súng phát
lệnh hoặc thiết bị phát lệnh đƣợc kích hoạt là điều rất
cần thiết (tất cả các thiết bị phát lệnh trong luật này
đều đƣợc gọi là "súng"). Trƣờng hợp không dùng loa
phóng thanh trong những đợt xuất phát theo tuyến
hình bậc thang, thì trọng tài phát lệnh phải đứng ở vị
trí sao cho khoảng cách giữa trọng tài đó tới mỗi vận
động viên tƣơng tự nhƣ nhau. Tuy nhiên, trƣờng hợp
trọng tài không thể đứng đƣợc ở vị trí nhƣ trên thì
súng phát lệnh, hoặc thiết bị phát lệnh đƣợc phép sử
dụng phải đặt ở vị trí đó và lệnh đƣợc phát ra bằng
bấm công tắc điện.
4. Cần phải có một hoặc vài trọng tài bắt phạm quy
làm trợ lý, hỗ trợ cho trọng tài phát lệnh.
Ghi chú: Đối với các cuộc thi 200m, 400m, 400m
rào, 4 x 100m, 4 x 200m, 4 x 400m tiếp sức, cần phải
có ít nhất là hai trọng tài bắt phạm quy.
5. Mỗi trọng tài bắt phạm quy phải có vị trí đứng
sao cho có thể quan sát đƣợc vận động viên mà mình
đƣợc phân công quan sát và nhắc nhở.
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6. Việc cảnh cáo và truất quyền thi đấu đối với các
vận động viên theo điều luật 162.7, phải do trọng tài
phát lệnh thực hiện.
7. Trọng tài điều phối ở tuyến xuất phát phải phân
nhiệm vụ và vị trí riêng cho từng trọng tài bắt phạm
quy, những ngƣời này có trách nhiệm gọi các vận
động viên quay lại nếu thấy có sự phạm luật. Sau một
lần hủy bỏ lệnh xuất phát hoặc có sự xuất phát quá
sớm, trọng tài bắt phạm quy này phải báo cáo về
những tình huống đã quan sát thấy cho trọng tài phát
lệnh để ông ta sẽ quyết định có cảnh cáo hay không
và sẽ cảnh cáo vận động viên nào (xem Điều luật
161.6 và 162.9).
8. Để hỗ trợ cho các đợt chạy có xuất phát thấp, nên
sử dụng một thiết bị phát hiện lỗi xuất phát đƣợc
IAAF công nhận nhƣ đƣợc mô tả trong Điều 161.2.
8. Có thể dùng các thiết bị phát hiện vận động viên
phạm quy khi xuất phát nhƣ đã mô tả trong điều 161.2
tại các cuộc thi chạy có xuất phát thấp.
®iÒu 130
CÁC TRỢ LÝ TRỌNG TÀI PHÁT LỆNH
1. Các trợ lý trọng tài phát lệnh phải kiểm tra xem
các vận động viên vào thi đấu theo đúng đợt chạy
chƣa và họ đã đeo đúng số của mình chƣa.
229

2. Các trợ lý này phải sắp xếp cho từng vận động
viên vào chỗ đúng ô chạy hoặc điểm xuất phát của họ,
tập hợp các vận động viên tại vị trí phía sau vạch xuất
phát và cách vạch xuất phát khoảng 3 mét (trong
trƣờng hợp vạch xuất phát theo hình bậc thang, thì
khoảng cách cũng tƣơng tự nhƣ vậy ở phía sau mỗi
vạch). Khi việc sắp xếp các vận động viên chuẩn bị
vào chỗ đã hoàn tất thì các trợ lý phải ra tín hiệu cho
trọng tài phát lệnh biết rằng tất cả đã sẵn sàng. Khi đến
một đợt xuất phát mới, các trợ lý của trọng tài phát
lệnh lại tiếp tục tiến hành tập hợp các vận động viên.
3. Các trợ lý của trọng tài phát lệnh phải có trách
nhiệm chuẩn bị sẵn các gậy tiếp sức để dùng cho các
vận động viên chạy ở chặng đầu tiên trong các cuộc
đua tiếp sức.
4. Khi trọng tài phát lệnh ra lệnh cho các vận động
viên vào chỗ của họ, các trợ lý phải đảm bảo rằng các
vận động viên đã tuân thủ theo đúng Điều 162.3 và
162.4 khi vào chỗ.
5. Trong trƣờng hợp có phạm lỗi xuất phát, các trợ
lý trọng tài phát lệnh phải thực hiện các bƣớc theo
quy định tại Điều 162.8.
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®iÒu 131
TRỌNG TÀI THEO DÕI
SỐ VÕNG CHẠY
1. Trong các cuộc thi chạy ở những cự ly dài hơn
1.500m, trọng tài theo dõi số vòng chạy phải ghi lại số
vòng mà tất cả các vận động viên đã hoàn thành. Đối
với các môn thi 5.000m và dài hơn, và đối với các
môn thi đi bộ thể thao thì số lƣợng trọng tài theo dõi
số vòng sẽ đƣợc chỉ định theo sự chỉ đạo của trọng tài
giám sát và đƣợc cung cấp đầy đủ phiếu ghi số vòng
để họ ghi lại thời gian qua mỗi vòng (khi đã đƣợc các
trọng tài bấm giờ chuyển số liệu cho họ) của các vận
động viên mà họ chịu trách nhiệm. Khi áp dụng cách
này, mỗi trọng tài ghi số vòng chỉ đƣợc theo dõi nhiều
nhất là 4 vận động viên (đối với các môn thi đi bộ tối đa là 6 vận động viên). Thay vì ghi số vòng chạy
bằng tay có thể sử dụng hệ thống máy tính, kết nối
với thiết bị chuyển phát đƣợc đeo hoặc gắn trên mỗi
mỗi vận động viên,
2. Trọng tài ghi số vòng phải có trách nhiệm đối
luôn luôn giơ biển thông báo số vòng mà vận động
viên còn phải tiếp tục tại vị trí vạch đích. Việc giơ
biển thông báo có thể đƣợc thay đổi khi ngƣời dẫn
đầu đang chạy vào đoạn đƣờng kết thúc ở vạch đích.
Ngoài ra có thể sử dụng cử chỉ bằng tay, khi cần, cho
các vận động viên đã, hoặc sắp sửa bị bắt vòng.
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Thông thƣờng việc ra hiệu cho mỗi vận động viên
biết họ đang ở vòng cuối cùng đƣợc thực hiện bằng
cách rung một rồi chuông.
®iÒu 132
THƢ KÝ CUỘC THI, TRUNG TÂM
THÔNG TIN KỸ THUẬT
1. Thƣ ký cuộc thi phải thu thập các kết quả đầy đủ
về mỗi nội dung thi; các trọng tài giám sát, tổ trƣởng
trọng tài bấm giờ, tổ trƣởng trọng tài ảnh đích và
ngƣời đo tốc độ gió phải cung cấp đầy đủ các số liệu
chi tiết cho thƣ ký. Sau đó thƣ ký phải chuyển ngay
những số liệu chi tiết này tới ngƣời đọc thông báo, ghi
lại các kết quả và nộp các phiếu ghi kết quả lên
Trƣởng ban tổ chức.
Trƣởng ban có sử dụng hệ thống xử lý kết quả bằng
máy vi tính thì ngƣời chịu trách nhiệm ghi kết quả
bằng vi tính tại chỗ thi đấu phải đảm bảo việc tất cả
các số liệu và kết quả thi đấu các môn nhảy, ném đẩy
đƣợc truy nhập vào hệ thống máy tính. Kết quả các
môn thi chạy sẽ đƣợc đƣa vào dƣới sự điều khiển của
tổ trƣởng trọng tài giám định ảnh đích. Ngƣời đọc
thông báo và Trƣởng ban tổ chức thi đấu sẽ đƣợc
cung cấp các số liệu kết quả qua một máy tính.
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2. Một Trung tâm Thông tin kỹ thuật (TIC) sẽ đƣợc
thiết lập cho các cuộc thi đƣợc tổ chức theo Điều 1.1
(a), (b), (c), (f) và (g) và cũng khuyến khích sử dụng
cho các cuộc thi khác đƣợc tổ chức trong thời gian
nhiều hơn một ngày. Các chức năng chính của TIC là
đảm bảo liên lạc thông suốt giữa mỗi đoàn, đội, các
nhà tổ chức, các đại diện kỹ thuật và bộ phận quản lý
thi đấu liên quan đến các vấn đề kỹ thuật và các vấn
đề khác liên quan đến cuộc thi đấu.
®iÒu 133
TRƢỞNG BAN LỄ TÂN
Trƣởng ban lễ tân phải kiểm tra khu vực thi đấu và
không cho phép bất kỳ ai ngoài các trọng tài và các
vận động viên đƣợc triệu tập đến thi đấu hoặc những
ngƣời có trách nhiệm mang theo thẻ hợp lệ vào khu
vực thi đấu và ở lại đó.
®iÒu 134
TRỌNG TÀI THÔNG TIN
Trọng tài thông tin phải thông báo công khai trƣớc
công chúng họ tên và số đeo của các vận động viên
tham gia mỗi cuộc đấu và tất cả những thông tin có
liên quan nhƣ: thành phần của các đợt thi đấu, các ô
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chạy hoặc các vị trí rút thăm, và các thời gian ở giữa.
Các kết quả (thứ hạng, thời gian, độ cao và độ xa và
điểm) của mỗi môn thi phải đƣợc thông báo vào thời
điểm sớm nhất có thể sau khi nhận đƣợc thông tin.
Tại các cuộc thi đấu đƣợc tổ chức theo Điều 1.1 (a)
trọng tài thông tin bằng tiếng Anh và tiếng Pháp phải
do IAAF chỉ định. Ngƣời đƣợc lựa chọn, cùng với
trƣởng trọng tài thông tin phải chịu trách nhiệm về
toàn bộ các vấn đề về nghi thức thông báo và chịu sự
chỉ đạo chung của đại diện về mặt tổ chức và/hoặc đại
diện kỹ thuật.
®iÒu 135
GIÁM ĐỊNH VIÊN SÂN BÃI
VÀ DỤNG CỤ
Giám định viên sân bãi và dụng cụ phải kiểm tra độ
chính xác của các dấu và các thiết bị, dụng cụ lắp đặt
và sẽ cấp giấy chứng nhận thích hợp cho Trƣởng ban
kỹ thuật trƣớc khi tiến hành thi đấu.
Để xác minh các tiêu chuẩn kỹ thuật, giám định
viên sân bãi và dụng cụ phải đƣợc cung cấp đầy đủ
các sơ đồ về các khu vực thi đấu, các bản vẽ, các báo
cáo mới nhất về kích thƣớc.
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®iÒu 136
TRỌNG TÀI ĐO TỐC ĐỘ GIÓ
Trọng tài đo tốc độ gió phải đảm bảo vị trí đặt máy
theo đúng quy định tại Điều 163.10 (các môn chạy) và
184.11 (các môn nhảy và ném đẩy). Phải xác định chắc
chắn tốc độ gió theo hƣớng chạy trong những cuộc đua
tƣơng ứng và sau đó phải ghi lại và ký tên xác nhận kết
quả đã đo đƣợc để nộp cho thƣ ký cuộc thi.
®iÒu 137
TRỌNG TÀI
GIÁM ĐỊNH ĐO LƢỜNG (ĐIỆN TỬ)
Khi sử dụng các thiết bị đo cự ly bằng điện tử hoặc
Video phải có một (hoặc nhiều) trọng tài giám định
các phép đo.
Trƣớc khi khai mạc giải, trọng tài giám định đo
lƣờng điện tử sẽ có cuộc họp với các nhân viên kỹ
thuật có liên quan và làm quen với thiết bị đo.
Trƣớc mỗi nội dung thi đấu, trọng tài giám định đo
lƣờng phải kiểm tra việc định vị các thiết bị đo lƣờng,
xem xét các yêu cầu kỹ thuật do các nhà sản xuất và
các phòng thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị cung cấp.
Để đảm bảo đƣợc rằng thiết bị hoạt động một cách
chính xác, trƣớc và sau cuộc đấu, trọng tài giám định
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này phải kiểm tra toàn bộ các số đo, kết hợp với các
trọng tài giám định và dƣới sự giám sát của trọng tài
giám sát (và nếu có thể, Quan chức kỹ thuật Quốc tế
(ITO) sẽ đƣợc cử đến cuộc đấu) để khẳng định có sự
thống nhất với các kết quả thu đƣợc khi sử dụng 1
thƣớc dây băng kim loại đã đƣợc kiểm nghiệm về độ
chính xác. Sau đó lập một tờ phiếu có chữ ký của tất
cả những ngƣời tham gia thử nghiệm và đính kèm với
phiếu ghi kết quả. Trong quá trình thi đấu, trọng tài
giám định này sẽ vẫn chịu trách nhiệm chung về việc
vận hành thiết bị, và sẽ báo cáo với trọng tài giám sát
các môn thi nhảy, ném đẩy để xác nhận về độ chính
xác của thiết bị đo.
®iÒu 138
CÁC TRỌNG TÀI GIÁM ĐỊNH
TRANG PHỤC VÀ SỐ ĐEO
Trọng tài giám định trang phục và số đeo phải giám
sát chuyển đổi giữa khu vực khởi động và khu vực thi
đấu để đảm bảo việc các vận động viên sau khi đƣợc
kiểm tra trang phục, số đeo sẽ có mặt và sẵn sàng tại
vị trí thi đấu để đợi đến lƣợt xuất phát nội dung thi
đấu của mình.
Trọng tài giám định trang phục và số đeo phải đảm
bảo việc các vận động viên mặc trang phục của quốc
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gia hoặc của câu lạc bộ theo đúng mẫu đã đƣợc cơ
quan điều hành quốc gia của họ đăng ký chính thức;
số đeo của các vận động viên là chính xác và đúng với
tên trong danh sách; giày thi đấu, số lƣợng và kích
thƣớc của các đinh ở đế giày đúng quy định, các chi
tiết quảng cáo trên trang phục và túi sách của các vận
động viên phù hợp với các quy định của luật và điều
lệ; và không cho các vận động viên mang theo bất cứ
một loại hàng hóa nào không đƣợc phép vào khu vực
thi đấu.
Các trọng tài giám định phải tham khảo ý kiến của
trọng tài giám sát thông tin, gọi số về bất kỳ vấn đề
nào chƣa đƣợc giải quyết hoặc những vấn đề đang
phát sinh.
®iÒu 139
ỦY VIÊN PHỤ TRÁCH QUẢNG CÁO
Ủy viên phụ trác quảng cáo (khi đƣợc bổ nhiệm) sẽ
giám sát và áp dụng các các quy định của luật hiện
hành và điều lệ về quảng cáo và xác định bất kỳ vấn
đề quảng cáo nào không đƣợc giải quyết hoặc những
vấn đề phát sinh tại nơi chuẩn bị trang phục, số deo
kết hợp với trọng tài giám sát thôn tin, gọi số.
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CH¦¥NG ii

CÁC ĐIỀU LUẬT CHUNG
VỀ THI ĐẤU
®iÒu 140
TRANG THIẾT BỊ
THI ĐẤU ĐIỀN KINH
Tất cả các loại sân có bề mặt cứng và đồng nhất phù
hợp với các đặc tính về tiêu chuẩn kỹ thuật trong tài
liệu hƣớng dẫn về các trang thiết bị, phƣơng tiện, sân
thi đấu và đƣờng chạy của IAAF đều có thể dùng để
thi đấu điền kinh.
Các cuộc thi ngoài trời theo Điều 1.1 (a) chỉ có thể
đƣợc tổ chức trên các sân bãi, trang thiết bị có chứng
chỉ trang thiết bị thi đấu điền kinh hạng 1 do IAAF
cấp (Class 1 Athletics Facility Certificate). Ở những
nơi đã có các cơ sở sân bãi, trang thiết bị nhƣ vậy thì
các cuộc thi đấu ngoài trời theo Điều 1.1 (b) đến (j)
cũng nên đƣợc tổ chức tại các cơ sở này.
Trong mọi trƣờng hợp, tất cả các trang thiết bị, sân
bãi sử dụng cho các cuộc thi ngoài trời theo Điều 1.1
(b) đến (j) đều phải có chứng chỉ trang thiết bị thi đấu
điền kinh hạng 2 do IAAF cấp (Class 2 Athletics
Facility Certificate)
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Ghi chú (i) Tài liệu hƣớng dẫn về trang thiết bị, sân
thi đấu, hiện có tại văn phòng IAAF, hoặc có thể đƣợc
tải về từ trang web của IAAF, trong đó có đầy đủ các
thông số kỹ thuật về các trang bị, phƣơng tiện, sân thi
đấu và đƣờng chạy đƣợc xác định và mô tả chi tiết kể
cả sơ đồ chi tiết để đo kích thƣớc và đánh dấu.
Ghi chú (ii) Các mẫu đơn yêu cầu cấp chứng chỉ và
mẫu báo cáo về đo lƣờng cũng nhƣ các hƣớng dẫn về
thủ tục cấp giấy chứng nhận hiện có sẵn tại văn phòng
IAAF, hoặc có thể đƣợc tải về từ trang web của IAAF.
Ghi chú (iii) Đối với các môn đi bộ trên đƣờng bộ,
chạy hoặc chạy việt giã trên đƣờng bộ và các cự ly
chạy leo núi, xem tại các Điều 230.10, 240.2, 240.3
250.2, 250.3, 250.4 và 251.1.
Ghi chú (iv) Đối với các trang thiết bị thi đấu điền
kinh ngoài trời, xem Điều 211.
®iÒu 141
CÁC NHÓM TUỔI VÀ GIỚI TÍNH
CÁC NHÓM TUỔI
1. Theo luật này các cuộc thi đấu có thể đƣợc chia
theo các phân loại nhóm tuổi nhƣ sau:
Nam và nữ thiếu niên: Tất cả các vận động viên 16
hoặc 17 tuổi tính đến ngày 31 tháng 12 của năm có
cuộc thi đấu.
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Nam và nữ trẻ: Tất cả các vận động viên 18 hoặc 19
tuổi tính đến ngày 31 tháng 12 của năm có cuộc thi đấu.
Nam và Nữ lão tƣớng: Tất cả các vận động viên
điền kinh sẽ trở thành lão tƣớng vào ngày sinh nhật
lần thứ 35 của mình.
Ghi chú (i) Tất cả các vấn đề khác liên quan đến các
cuộc thi đấu của lão tƣớng phải tham khảo thêm trong
cuốn sách hƣớng dẫn của IAAF/WMA (The
IAAF/WMA Handbook) đã đƣợc Hội đồng IAAF và
Hội đồng WMM thông qua.
Ghi chú (ii) Lứa tuổi tối thiểu đủ tƣ cách tham gia
các cuộc thi đấu của IAAF phải tuân thủ các điều lệ
thi đấu riêng.
2. Theo luật này, vận động viên sẽ đủ tƣ cách tham
gia thi đấu trong một cuộc thi đấu theo nhóm tuổi nếu
vận động viên đó nằm trong độ tuổi quy định theo
phân loại nhóm tuổi có liên quan. Vận động viên phải
cung cấp bằng chứng về tuổi của mình thông qua xuất
trình hộ chiếu hợp lệ hoặc bằng các hình thức chứng
minh khác khi điều lệ thi đấu cho phép. Vận động
viên nào không, hoặc từ chối cung cấp bằng chứng
nhƣ vậy sẽ không đủ tƣ cách thi đấu.
PHÂN LOẠI GIỚI TÍNH
3. Theo luật này, các cuộc thi đấu đƣợc chia theo
phân loại giới tính nam và nữ. Nếu là một cuộc thi đấu
lẫn lộn đƣợc tổ chức bên ngoài sân vận động hoặc là
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một trong những trƣờng hợp đƣợc giới hạn theo Điều
147, kết quả thi đấu của nam và của nữ vẫn phải đƣợc
công bố theo phân loại riêng hoặc theo quy định khác.
4. Một nam vận động viên phải có đủ điều kiện để
thi đấu trong cuộc thi đấu của nam giới nếu vận động
viên đó đƣợc pháp luật công nhận là một nam giới và
có đủ tƣ cách thi đấu theo các quy định của luật và
điều lệ thi đấu.
5. Một vận động viên sẽ đủ tƣ cách tham gia cuộc
thi đấu của nữ nếu đƣợc pháp luật công nhận là một
phụ nữ và sẽ đủ tƣ cách tham gia thi đấu theo các quy
định của luật này.
6. Hội đồng IAAF sẽ phê duyệt quy chế xác định đủ
tƣ cách tham gia các cuộc thi đấu thể thao nữ của:
(a) Những phụ nữ đã trải qua chuyển đổi giới tính; và
(b) Những phụ nữ có hội chứng tăng bài tiết
androgen.
Vận động viên nào không hoặc từ chối tuân thủ các
quy định này sẽ không đủ tƣ cách tham gia thi đấu.
®iÒu 142
TƢ CÁCH THAM GIA THI ĐẤU
1. Các cuộc thi đấu theo luật này của IAAF đƣợc
giới hạn cho các vận động viên có đủ tƣ cách tham gia
thi đấu (xem Chƣơng 2).
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2. Điều kiện để có đủ tƣ cách thi đấu ở ngoài đất
nƣớc mình đƣợc quy định tại Điều 4.2. Các điều kiện
để có đủ tƣ cách nhƣ vậy sẽ đƣợc chấp nhận nếu
không có kháng nghị nào về tƣ cách vận động viên đó
đƣợc gửi tới Đại diện kỹ thuật (xem Điều 146.1).
THI ĐẤU CÙNG LÖC Ở NHIỀU NỘI DUNG
KHÁC NHAU
3. Nếu một vận động viên phải tham gia thi đấu
cùng một lúc tại cả cuộc thi chạy, nhảy và cả cuộc thi
ném đẩy thì trọng tài có thể cho phép vận động viên
thi đấu xen kẽ giữa các vòng thi hoặc giữa mỗi lần
thực hiện trong nhảy cao và nhảy xào theo thứ tự khác
với thứ tự đƣợc quyết định bằng rút thăm trƣớc lúc
bắt đầu thi đấu. Tuy nhiên nếu sau đó vận động viên
không có mặt để thực hiện lần thi đấu đó thì sẽ bị coi
là bỏ qua khi thời gian cho phép đã trôi qua.
KHÔNG THAM DỰ CUỘC THI
4. Tại các cuộc thi đấu theo điều luật 1.1 (a), (b),
(c), và (f) trừ những điều khoản quy định dƣới đây,
một vận động viên có thể bị loại, không đƣợc tham
gia vào tất cả các cuộc đấu tiếp theo (kể cả những nội
dung thi đấu khác mà vận động viên đó tham gia thi
đấu cùng lúc) của giải, kể cả các cuộc đấu tiếp sức,
trong những trƣờng hợp mà:
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(a) Có sự khẳng định đứt khoát rằng vận động viên
đó đã có xuất phát trong một nội dung thi, nhƣng sau
đó lại không tham gia cuộc thi đó.
Ghi chú: Thời gian ấn định để khẳng định dứt khoát
về việc tham gia thi đấu phải đƣợc tuyên bố công khai
từ trƣớc.
(b) Vận động viên đã vƣợt qua vòng đấu loại của một
nội dung thi đấu để vào sâu hơn trong cuộc thi đấu
nhƣng sau đó lại không tham gia thi đấu ở vòng trong.
(c) Vận động viên đã không tham gia thi đấu một
cách thành thật và thiện ý. Trọng tài giám sát có liên
quan sẽ đƣa ra quyết định về trƣờng hợp này và sẽ
làm báo cáo kết quả chính thức.
Ghi chú: Tình huống nêu trên (Điều 142.4) sẽ
không áp dụng cho các nội dung thi đấu riêng của các
nội dung thi đấu nhiều môn phối hợp.
Giấy chứng nhận sức khoẻ, do một cán bộ y tế đƣợc
bổ nhiệm theo Điều 113 cấp và xác nhận dựa trên kết
quả thăm khám vận động viên, hoặc khi không có đại
diện y tế, y học nào đƣợc bổ nhiệm, thì phải là cán bộ
y tế của Ban tổ chức, mới đƣợc phép xác nhận là lý do
đầy đủ để công nhận vận động viên không còn khả
năng thi đấu sau khi những ý kiến xác nhận đều thống
nhất hoặc sau khi thi đấu tại các vòng thi trƣớc nhƣng
sẽ không thể thi đấu trong các nội dung thi đấu tiếp
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theo (trừ các nội dung thi đấu riêng lẻ trong các nội
dung nhiều môn phối hợp) vào ngày tiếp theo của
cuộc thi đấu. Lý do chính đáng khác (ví dụ nhƣ yếu tố
xảy ra không phụ thuộc vào các hành động riêng của
vận động viên, nhƣ các trục trặc với hệ thống giao
thông chính thức) có thể, sau khi đƣợc xác nhận, cũng
đƣợc các Đại diện kỹ thuật chấp nhận.
®iÒu 143
QUẦN ÁO THI ĐẤU, GlÀY THI ĐẤU
VÀ SỐ ĐEO
QUẦN ÁO THI ĐẤU
1 Trong tất cả các cuộc thi, các vận động viên phải
mặc quần áo thi đấu sạch sẽ, theo các mẫu mã và cách
mặc gọn gàng, không gây trở ngại cho hoạt động thi
đấu. Quần áo không đƣợc may bằng các loại vải có
thể nhìn thấu vào da thịt bên trong kể cả khi bị ƣớt.
Các vận động viên không đƣợc mặc các loại quần áo
làm cản trở tầm nhìn của các trọng tài giám định. Áo
của các vận động viên phải có cùng mầu ở cả thân
trƣớc và sau.
Tại tất cả các cuộc đấu theo Điều luật 1.1 (a), (b),
(c), (f) và (g), và khi đại diện cho nƣớc thành viên của
mình theo Điều 1.1(d) và (h), vận động viên khi tham
gia thi đấu phải mặc quần áo đồng phục đã đƣợc cơ
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quan điều hành quốc gia của mình phê chuẩn. Các nghi
thức mừng thắng lợi, băng, cờ, khẩu hiệu trƣng trong
các cuộc thi đấu cũng phải theo đúng quy định này.
Ghi chú: Các cơ quan quản lý có liên quan có thể
có các quy định riêng cho cuộc thi đấu mà điều bắt
buộc đối với màu sắc trên áo của vận động là phải có
cùng mầu ở mặt trƣớc và sau.
GIÀY THI ĐẤU
2. Các vận động viên đƣợc phép thi đấu bằng chân
đất hoặc mang giày, dép ở một hoặc cả hai chân. Giày
thi đấu theo quy định phải có tác dụng bảo vệ, và bám
chắc chắn vào đất. Nhƣng, giày thi đấu không đƣợc
thiết kế để nhằm tạo cho vận động viên có thêm bất
kỳ một sự trợ giúp nào, và không đƣợc lắp thêm vào
giày thi đấu các công cụ tạo lợi thế không công bằng
cho ngƣời mang giày dƣới bất kỳ dạng thức nào. Giày
thi đấu đƣợc phép sử dụng là giày có dây buộc hoặc
quai trên mu bàn chân. Tất cả các loại giày thi đấu
phải đƣợc IAAF công nhận.
SỐ LƢỢNG ĐINH GIẦY
3. Đế ở phần trƣớc giày và đế ở phần gót giày phải
đƣợc thiết kế để tiện sử dụng với số đinh không quá
11 chiếc. Đinh giày có thể đóng ở phần đế trƣớc hoặc
ở phần đế sau giày với số lƣợng 11 chiếc; nhƣng số
đinh ở cả 2 vị trí này không đƣợc vƣợt quá 11 chiếc.
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KÍCH THƢỚC CỦA ĐINH GIẦY
4. Phần đinh trồi lên trên mặt đế giày phía trƣớc và
đế ở phần gót chân không đƣợc đài quá 9mm, trừ
trƣờng hợp trong môn thi nhảy cao và môn thi phóng
lao thì độ dài này của đinh không đƣợc vƣợt quá
12mm. Đinh phải có cấu tạo sao cho một nửa chiều
dài lên đến đỉnh của nó lọt đƣợc vào trong một ô
vuông mỗi cạnh 4mm.
ĐẾ GIẦY Ở PHẦN TRƢỚC VÀ PHẦN GÓT
CHÂN
5. Đế giày ở phần trƣớc/hoặc ở phần gót chân có
thể khía thành rãnh, đúc thành các đƣờng gờ nổi, lồi
lõm hoặc lồi hẳn lên miễn là các đƣờng nét này đƣợc
chế tạo bằng cùng một chất liệu với đế giày.
Trong môn nhảy cao và nhảy xa, đế giày ở phần
trƣớc phải có độ dày tối đa là 13mm, và đế giày ở môn
nhảy cao phải có độ đày tối đa ở phần gót là 19mm.
Trong tất cả các môn khác thì đế giày ở phần trƣớc
và/hoặc ở phần gót chân có thể có độ dầy bất kỳ.
Ghi chú: Độ dầy của đế ở phần trƣớc và phần gót
phải đƣợc đo theo khoảng cách giữa mặt đỉnh ở bên
trong và mặt đáy ở bên ngoài, bao gồm cả những đặc
điểm đã nêu ở trên và bất kỳ hình dạng của đế giày
khi giãn ra.
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NHỮNG PHẦN LẮP THÊM VÀ ĐẮP THÊM
VÀO ĐẾ GIẦY
6. Vận động viên không đƣợc phép lắp hoặc đắp
thêm bất cứ một thứ gì cả trong lẫn ngoài giầy mà
những thứ đó có tác dụng làm tăng độ dầy cho phép
của đế giầy nhƣ đã nói ở trên, hoặc tạo cho ngƣời đi
bất kỳ một lợi thế nào mà anh ta sẽ không thể có đƣợc
do mang loại giày đã mô tả ở các mục trƣớc.
SỐ ĐEO CỦA VẬN ĐỘNG VIÊN
7. Mỗi vận động viên phải đƣợc cấp 2 số đeo để đeo
ở trƣớc ngực và sau lƣng khi thi đấu; trừ trƣờng hợp ở
môn thi nhảy sào và thi nhảy cao, các vận động viên
đƣợc phép chỉ đeo 1 số ở trƣớc ngực hoặc sau lƣng.
Số đeo phải đúng với số đã chỉ định cho vận động
viên trong danh sách xuất phát hoặc trong chƣơng
trình thi đấu. Nếu mặc quần áo tập trong khi thi thì
cách thức đeo số trên quần áo phải giống nhau. Tên
của các vận động viên hoặc ký hiệu nhận dạng thích hợp
khác trên dải số đeo sẽ đƣợc phép thay thế các con số trên
dải số deo đó.

8. Các số đeo phải đƣợc đeo nguyên dạng nhƣ khi
nó đƣợc phát ra; không đƣợc phép để bị cắt, gấp hoặc
bị che khuất dƣới bất kỳ hình thức nào. Trong các
cuộc thi đấu cự ly dài, các dải số đeo có thể đƣợc đục
nhiều lỗ để không khí dễ lƣu thông, song các lỗ đục
không đƣợc phạm vào bất kỳ con chữ hoặc con số nào
nổi trên dải số đó.
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9. Trƣờng hợp có sử dụng thiết bị chụp ảnh đích thì
Ban tổ chức đƣợc phép yêu cầu vận động viên phải
đeo thêm số phụ ở dạng băng dán, đính chặt vào bên
cạnh quần sooc hoặc phần thân dƣới của vận động
viên.
10. Không vận động viên nào đƣợc phép tham gia
thi đấu nếu không để lộ rõ số đeo hoặc tín hiệu nhận
dạng dành riêng cho họ.
®iÒu 144
SỰ HỖ TRỢ CHO
CÁC VẬN ĐỘNG VIÊN
SỰ CHỈ DẪN THỜI GIAN Ở GIỮA
1. Các mức thời gian ở giữa và thời gian đạt yêu
cầu trong vòng loại có thể đƣợc thông báo và/ hoặc
đƣợc hiển thị chính thức. Song những ngƣời trong
khu vực thi đấu không đƣợc thông báo cho các vận
động viên về những mức thời gian này nếu không có
sự chấp thuận trƣớc của trọng tài giám sát phụ trách
khu vực thi đấu. Sự chấp thuận này chỉ đƣợc đƣa ra
khi không có bảng hiển thị thời gian mà các vận động
viên có thể nhìn thấy đƣợc tại điểm có liên quan và
trong các trƣờng hợp mà thời gian đó sẽ đƣợc cung
cấp cho tất cả các vận động viên trong cuộc đua.
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Ghi chú: Khu vực thi đấu, thông thƣờng cũng có
một rào chắn tự nhiên nhằm xác định là khu vực mà
các hoạt động thi đấu đang diễn ra và đó là khu vực
hạn chế ra vào đối với các vận động viên thi đấu và
ngƣời có thẩm quyền theo quy định của luật và điều lệ
thi đấu có liên quan.
HỖ TRỢ CHO CÁC VẬN ĐỘNG VIÊN
2. Bất kỳ vận động viên nào hỗ trợ hoặc nhận trợ
giúp trong khu vực thi đấu khi cuộc thi đang diễn ra
sẽ bị trọng tài giám sát cảnh cáo của và nhắc nhở, nếu
tiếp tục lặp lại sự việc này, vận động viên sẽ bị loại
khỏi cuộc thi đấu đó. Nếu vận động viên, sau đó, đã bị
loại khỏi cuộc thi này thì bất kỳ thành tích nào đã đạt
đƣợc đến thời điểm đó trong cùng một vòng đấu đó sẽ
không đƣợc công nhận. Tuy nhiên, các thành tích
giành đƣợc trong vòng đấu trƣớc của cuộc thi đó sẽ
vẫn đƣợc công nhận.
3. Theo quy định tại Điều này, những ví dụ sau đây
đƣợc xem là sự hỗ trợ, và vì vậy không đƣợc phép:
(a) Dẫn tốc độ trong khi thi đấu bởi những ngƣời
không tham gia thi, bởi những ngƣời chạy hoặc đi bộ
đã bị vƣợt vòng hoặc sắp bị vƣợt hơn một vòng hoặc
bằng bất cứ loại phƣơng tiện kỹ thuật nào.
(b) Dùng máy video, máy ghi âm cassette, máy phát
radio, CD, điện thoại di động hoặc các loại máy tƣơng
tự khác trong khu vực thi đấu.
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(c) Ngoại trừ trƣờng hợp giày thi đấu phù hợp với
quy định tại Điều 143, việc sử dụng bất kỳ công nghệ
hoặc thiết bị nào mang lại cho ngƣời sử dụng một lợi
thế mà ngƣời đó sẽ không có đƣợc khi sử dụng các
thiết bị theo đúng quy định tại Điều này.
4. Theo quy định tại Điều này, những trƣờng sau đây
không đƣợc xem là sự hỗ trợ, và vì vậy đƣợc phép:
(a) Thực hiện việc trao đổi thông tin giữa các vận
động viên và các huấn luyện viên của họ tại nơi
không nằm trong khu vực thi đấu.
Để tạo điều kiện cho việc trao đổi thông tin này mà
không gây xáo trộn đến tiến trình thi đấu cần phải
dành riêng cho huấn luyện viên của các vận động viên
một chỗ trên khán đài gần sát với điểm thi đấu các
môn ném, đẩy.
(b) Thực hiện những biện pháp cần thiết về vật lý
trị liệu, kiểm tra y học, và điều trị y tế nhằm tạo điều
kiện cho vận động viên tham dự hoặc tiếp tục tham dự
kể cả trong khu vực thi đấu.
Những biện pháp cần thiết về vật lý trị liệu, kiểm
tra y học, và điều trị y tế nhƣ trên có thể đƣợc thực
hiện ngay trong khu vực thi đấu do các cán bộ y tế
đƣợc Ban tổ chức chỉ định và đƣợc nhận dạng bằng
băng đeo trên cánh tay, áo vest hoặc các dấu hiệu
phân biệt tƣơng tự, hoặc ở các khu vực điều trị y tế
đƣợc chỉ định bên ngoài khu vực thi do đội ngũ nhân
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viên y tế đƣợc Đại diện y tế hoặc Đại diện kỹ thuật
phê chuẩn để thực hiện nhiệm vụ này miễn là việc đó
không làm chậm trễ việc tiến hành thi đấu hoặc một
lần thực hiện nội dung thi đấu của vận động viên theo
trình tự đã đƣợc sắp đặt. Việc chăm sóc và giúp đỡ
nhƣ vậy của bất kỳ một ngƣời nào khác cả trong lúc
thi đấu hoặc ngay trƣớc lúc thi đấu một khi vận động
viên đã rời khỏi nơi vừa đƣợc gọi tên để vào thi đấu
sẽ đƣợc coi là sự hỗ trợ.
(c) Bất kỳ loại dụng cụ bảo vệ cá nhân nào (ví dụ
nhƣ băng, miếng dán, dây đai, nẹp chống đỡ, vv) để
bảo vệ và / hoặc các phụ kiện với mục đích y tế.
Trọng tài giám sát, cùng với các Đại diện y tế, sẽ có
quyền xác minh trƣờng hợp nào nên đƣợc đánh giá là
cần thiết. (Xem thêm Điều 187.5).
(d) Các thiết bị đƣợc mang theo đối với cá nhân vận
động viên trong một cuộc đua nhƣ thiết bị theo dõi
nhịp tim hoặc khoảng cách tốc độ hoặc các cảm biến
đo bƣớc chạy, với điều kiện những thiết bị đó không
thể dùng đƣợc vào việc liên lạc với bất kỳ ngƣời nào
khác.
(e) Tại nơi các vận động viên thi đấu ở các môn
nhảy, ném đẩy, những hình ảnh về các lần thực hiện
bài thi trƣớc đó của họ, đƣợc ghi lại trên danh nghĩa
từng ngƣời không đƣợc đặt trong khu vực thi đấu
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(xem ghi chú tại Điều 144.1). Các thiết bị quan sát
hoặc các hình ảnh đƣợc lấy từ đó ra sẽ không đƣợc
đƣa vào khu vực thi đấu.
THÔNG TIN VỀ HƢỚNG GIÓ
5. Trong tất cả các cuộc thi nhảy, ném đĩa, phóng
lao, phải đặt ở gần vực giậm nhảy một dụng cụ đo sức
gió và hƣớng gió để các vận động viên biết đƣợc
phƣơng hƣớng (xấp xỉ) và độ mạnh của gió.
NƢỚC UỐNG VÀ KHĂN LAU
6. (a). Trong các cuộc thi chạy, đi bộ cự ly 5000m
hoặc dài hơn, Ban tổ chức có thể cung cấp nƣớc uống
và khăn lau cho các vận động viên nếu điều kiện thời
tiết cho thấy là phải làm nhƣ vậy.
(b) Trong các nội dung thi chạy, đi bộ cự ly dài hơn
10.000m, phải có các trạm giải khát, lấy nƣớc và khăn
lau. Đồ uống giải khát có thể đƣợc Ban tổ chức cung
cấp hoặc do các vận động viên và phải đƣợc xếp đặt
sao cho vận động viên dễ dàng lấy đƣợc, hoặc có thể
đƣợc ngƣời có thẩm quyền đƣa tận tay cho vận động
viên. Đồ uống giải khát do các vận động viên mang
đến phải đƣợc lƣu giữ dƣới sự giám sát của các quan
chức do Ban Tổ chức chỉ định từ thời điểm mà các đồ
giải khát đƣợc các vận động viên hoặc đại diện của họ
giao nộp.
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®iÒu 145
VIỆC TRUẤT QUYỀN THI ĐẤU
Nếu có vận động viên bị truất quyền thi đấu ở một
nội dung thi đấu do vi phạm điều luật nào đó thì phải
lập biên bản chỉ ra các căn cứ xử phạt, đối chiếu với
điều luật mà vận động viên đã vi phạm.
1. Nếu vận động viên bị truất quyền thi đấu ở một
nội dung thi đấu do vi phạm điều luật về kỹ thuật (trừ
các Điều 125.5 hoặc 162.5) thì tất cả những thành tích
đã đạt đƣợc trong cùng một vòng đấu của môn đó,
tính đến thời điểm bị truất quyền thi đấu sẽ không
đƣợc công nhận. Tuy nhiên, những thành tích đã lập
đƣợc trong vòng thi đấu trƣớc của môn đó sẽ vẫn
đƣợc coi là hợp lệ. Việc bị truất quyền thi đấu khỏi
một cuộc thi nhƣ vậy sẽ không ngăn cản vận động
viên tham gia thi đấu ở những nội dung tiếp theo
trong cuộc thi đấu đó.
2. Nếu vận động viên bị truất quyền thi đấu ở một
nội dung thi đấu do có hành động phi thể thao hoặc
thái độ khiếm nhã thì phải lập biên bản, chỉ ra các căn
cứ, lý do đẫn đến việc bị truất quyền thi đấu nhƣ vậy.
Nếu vận động viên bị cảnh cáo lần thứ hai theo Điều
125.5 vì có hành động phi thể thao hoặc thái độ khiếm
nhã trong một nội dung thi đấu hoặc theo Điều 162.5
thì vận động viên đó sẽ bị loại khỏi nội dung thi đấu
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đó. Nếu tình huống bị cảnh cáo lần thứ hai của vận
động viên xảy ra ở một nội dung thi đấu khác thì vận
động viên đó chỉ bị truất quyền thi đấu ở nội dung thi
thứ hai này. Tất cả những thành tích đã đạt đƣợc trong
cùng một vòng đấu của môn đó, tính đến thời điểm bị
truất quyền thi đấu sẽ không đƣợc công nhận. Tuy
nhiên, những thành tích đã lập đƣợc trong vòng thi
đấu trƣớc của nội dung thi đấu đó, các nội dung thi
đấu khác trƣớc đó hoặc các nội dung thi đấu riêng lẻ
trƣớc đó của môn thi nhiều môn phối hợp sẽ vẫn đƣợc
coi là hợp lệ. Việc bị truất quyền thi đấu ở một nội
dung thi đấu do có hành động phi thể thao hoặc thái
độ khiếm nhã sẽ khiến cho vận động viên có thể bị
trọng tài giám sát truất quyền thi đấu ở tất cả những
nội dung thi tiếp theo, kể cả những nội dung thi đấu
riêng lẻ trong cuộc thi nhiều môn phối hợp tại cuộc
thi đấu đó. Nếu vi phạm đó đƣợc coi là nghiêm trọng
thì Trƣởng ban tổ chức phải báo cáo với cơ quan quản
lý có thẩm quyền để xem xét các biện pháp kỷ luật
nặng hơn.
®iÒu 146
KHÁNG NGHỊ VÀ KHIẾU NẠI
1. Những kháng nghị liên quan đến tƣ cách pháp
nhân của một vận động viên tham gia vào một cuộc thi
đấu phải đƣợc đề xuất trƣớc khi bắt đầu cuộc thi đấu
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với các Đại diện kỹ thuật. Khi Đại diện kỹ thuật đƣa ra
quyết định thì có quyền khiếu nại với Ban trọng tài
phúc thẩm. Nếu sự việc không thể giải quyết đƣợc một
cách thoả đáng trƣớc khi bắt đầu cuộc đấu, thì vận
động viên sẽ vẫn đƣợc phép thi đấu trong điều kiện có
kháng nghị và sự việc này phải chuyển lên Hội đồng
IAAF hoặc cơ quan có thẩm quyền quyết định.
2. Các kháng nghị về kết quả thi đấu hay việc tiến
hành thi đấu phải đƣợc đề xuất trong vòng 30 phút, kể
từ thời gian thông báo chính thức kết quả cuộc đấu đó.
Ban tổ chức thi đấu chịu trách nhiệm đảm bảo ghi lại
đầy đủ thời gian thông báo tất cả các kết quả thi đấu
3. Bất cứ sự kháng nghị nào, đều phải do chính vận
động viên hoặc một ngƣời nào đó thay mặt cho vận
động viên hoặc ngƣời đại diện chính thức của đội đề
xuất bằng lời với trọng tài giám sát. Ngƣời hay đội
này chỉ đƣợc phép kháng nghị khi họ đang thi đấu
trong cùng một vòng của nội dung thi đấu mà kháng
nghị (hoặc khiếu nại sau đó) liên quan đến nó (hoặc
đang thi đấu trong một cuộc thi mà việc tính điểm cho
một đội đang đƣợc tiến hành). Để đi đến một quyết
định công bằng, trọng tài giám sát phải xem xét tất cả
các bằng chứng sẵn có mà cho là cần thiết, kể cả việc
xem xét qua phim hoặc các hình ảnh do ngƣời có
trách nhiệm chính thức về việc ghi băng video đã thực
hiện ghi lại hoặc bất cứ băng video nào khác đã ghi
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lại làm bằng chứng.Trọng tài giám sát có thể ra quyết
định về sự kháng nghị đó hoặc có thể chuyển vụ việc
lên Ban trọng tài phúc thẩm. Nếu trọng tài giám sát ra
quyết định thì ngƣời kháng nghị sẽ có quyền khiếu nại
lên Ban trọng tài phúc thẩm. Trƣờng hợp không thể
tiếp cận trực tiếp với trọng tài giám sát thì kháng nghị
sẽ đƣợc chuyển đến trọng tài này thông qua Trung
tâm thông tin kỹ thuật.
4. Trong thi đấu các môn chạy và đi bộ,
(a) Nếu vận động viên có ngay kháng nhị bằng lời
đối với việc bị cho là phạm lỗi xuất phát, thì trọng tài
giám sát môn này, nếu cũng có chút ngờ vực, có thể
cho phép vận động viên đó đƣợc thi đấu trong điều
kiện có kháng nghị để đảm bảo quyền lợi của tất cả
các bên liên quan. Việc thi đấu trong điều kiện có
kháng nghị sẽ không đƣợc phép nếu lỗi xuất phát đó
là do thiết bị phát hiện lỗi xuất phát đã đƣợc IAAF
công nhận đƣa ra, trừ khi, vì lý do nào đó trọng tài
giám sát khẳng định đƣợc rằng thông tin do thiết bị đó
cung cấp rõ ràng là không chính xác.
(b) Kháng nghị có thể căn cứ vào việc trọng tài xuất
phát đã không cho dừng lại khi có lỗi xuất phát hoặc,
theo Điều 162.5, về xuất phát sớm. Kháng nghị này
chỉ có thể do vận động viên hoặc ngƣời thay mặt vận
động viên sau khi đã thực hiện xong đợt chạy đó đƣa
ra. Nếu kháng nghị đó đƣợc xác nhận thì vận động
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viên đã phạm lỗi xuất phát hoặc hành động của vận
động viên đó đã dẫn đến việc xuất phát bị sớm, và
những ngƣời đã bị phạt cảnh cáo hoặc truất quyền thi
đấu theo Điều 162.5 hoặc 162.7, sẽ bị cảnh cáo hoặc
bị truất quyền thi đấu. Dù có hay không có vận động
viên nào bị cảnh cáo hay truất quyền thi đấu thì trọng
tài giám sát vẫn sẽ có quyền tuyên bố hủy bỏ đợt thi
và phải tiến hành lại nếu trọng tài cho rằng nhƣ vậy là
đảm bảo yêu cầu về sự công bằng.
Ghi chú: Quyền kháng nghị và khiếu nại trong mục
(b) sẽ đƣợc áp dụng cả trong trƣờng hợp có sử dụng
hoặc không sử dụng thiết bị phát hiện lỗi xuất phát.
5. Trong thi đấu các môn nhảy, ném đẩy, nếu vận
động viên có ngay kháng nhị bằng lời về việc đã bị xử
lý sai ở một lần thực hiện thì trọng tài giám sát nội
dung thi đó phải xem xét, nếu đúng thì đƣợc quyền ra
lệnh cho lần thực hiện đó đƣợc đo kết quả và kết quả
đó sẽ đƣợc tính nhằm đảm bảo quyền lợi của tất cả
các bên liên quan.
Nếu lần thực hiện bị kháng nghị đã xảy ra:
(a) Trong vòng ba lần thực hiện đầu tiên của nội dung
thi nhảy xa mà có hơn 8 vận động viên đang thi đấu, và
vận động viên đó sẽ đƣợc vào vòng 3 lần cuối cùng chỉ
khi nếu nhƣ kháng nghị đó đƣợc xác nhận; hoặc,
(b) Trong nội dung thi nhảy cao, mà vận động viên
đó sẽ đƣợc vào nhảy ở mức xà cao hơn chỉ khi, nếu
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nhƣ kháng nghị hoặc khiếu nại sau đó đƣợc xác nhận,
thì trọng tài giám sát, nếu cũng có chút ngờ vực, có
thể cho phép vận động viên đó tiếp tục thi đấu trong
điều kiện có kháng nghị nhằm đảm bảo quyền lợi của
tất cả các bên liên quan.
6. Thành tích thi đấu bị kháng nghị của vận động
viên và bất cứ thành tích nào khác mà vận động viên
đó đạt đƣợc khi thi đấu trong điều kiện có kháng nghị
sẽ trở thành có giá trị hợp lệ nếu quyết định tiếp theo
về việc đó đƣợc trọng tài giám sát đƣa ra hoặc sẽ phải
khiếu nại lên Ban trọng tài phúc thẩm và tình trạng đó
đƣợc giữ nguyên.
7. Việc khiếu nại chuyển tới Ban trọng tài phúc
thẩm phải đƣợc tiến hành trong vòng 30 phút:
(a) Kể từ thời điểm có thông báo chính thức về kết
quả của một nội dung thi đấu đã đƣợc sửa đổi phát
sinh từ quyết định của trọng tài giám sát đƣa ra; hoặc,
(b) Từ khi những ngƣời đƣa ra kháng nghị nhận
đƣợc lời khuyên rằng sẽ không có sự sửa đổi bất kỳ
kết quả nào.
Khiếu nại phải bằng văn bản, do vận động viên,
cán bộ có trách nhiệm thay mặt cho vận động viên đó
hoặc đại diện chính thức của đội ký tên và phải nộp
kèm theo 100USD, hoặc tƣơng đƣơng với số tiền đó.
Số tiền này sẽ bị mất nếu việc khiếu nại đó là không
đƣợc phép. Vận động viên hoặc đội đó có thể kháng
258

cáo chỉ khi họ đang thi đấu trong cùng một vòng đấu
của nội dung thi mà khiếu nại liên quan đến nó (hoặc
đang thi đấu trong một cuộc thi mà việc tính điểm cho
một đội đang đƣợc tiến hành).
Ghi chú: Các trọng tài có liên quan, sau khi có quyết
định của mình về sự việc đƣợc kháng nghị, phải thông
báo ngay cho trung tâm thông tin (TIC) về thời điểm ra
quyết định. Nếu trọng tài không thể liên lạc đƣợc bằng
miệng với đội/ vận động viên liên quan thì thời gian
chính thức của việc thông báo là thời điểm post
(chuyển) quyết định đó tại trung tâm thông tin (TIC).
8. Ban trọng tài phúc thẩm phải lấy ý kiến của tất cả
những ngƣời có liên quan. Nếu ban trọng tài phúc
thẩm còn có vấn đề gì nghi ngờ thì có thể xem xét đến
những bằng chứng khác. Nếu những bằng chứng này
kể cả những bằng chứng trong băng video vẫn không
thể đi đến kết luận thì quyết định của trọng tài giám
sát hoặc của trƣởng trọng tài giám định về đi bộ thể
thao sẽ đƣợc công nhận.
9. Ban trọng tài phúc thẩm có thể xem xét lại quyết
định nếu bằng chứng thuyết phục mới đƣợc đƣa ra, với
điều kiện các quyết định mới này vẫn còn đƣợc áp
dụng. Thông thƣờng, việc xem xét lại nhƣ vậy chỉ có
thể đƣợc thực hiện trƣớc khi làm lễ trao giải thƣởng cho
nội dung thi đấu liên quan, nếu cơ quan quản lý có thẩm
quyền xác định đƣợc những tình tiết biện hộ khác.
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10. Các quyết định liên quan đến điểm mà không
đƣợc quy định trong Luật này phải đƣợc Chủ tịch
Hội đồng giám khảo báo cáo lên Tổng Thƣ Ký IAAF.
11. Quyết định của ban trọng tài phúc thẩm (hoặc
của trọng tài giám sát trong trƣờng hợp không có ban
trọng tài phúc thẩm hoặc không có khiếu nại đƣa lên
ban trọng tài phúc thẩm) sẽ là quyết định cuối cùng và
không có quyền khiếu nại nữa, kể cả khiếu nại lên tòa
án trọng tài thể thao (CAS).
®iÒu 147
THI ĐẤU LẪN LỘN
Đối với tất cả các cuộc thi đấu đƣợc tổ chức hoàn
toàn trong sân vận động, thông thƣờng, việc thi đấu
lẫn lộn giữa nam và nữ cùng tham gia một nội dung sẽ
không đƣợc phép.
Tuy nhiên, trong tất cả các cuộc thi đấu, có thể cho
phép thi đấu lẫn lộn trong sân vận động ở các nội
dung nhảy và ném đẩy và các nội dung thi chạy 5000
m hoặc dài hơn, trừ những cuộc thi đấu đƣợc tổ chức
theo Điều 1.1 (a) đến (h). Trƣờng hợp các cuộc thi
đấu đƣợc tổ chức theo Điều 1.1 (i) và (j) việc thi đấu
lẫn lộn này chỉ đƣợc tiến hành ở một cuộc thi đấu cụ
thể nếu đƣợc cơ quan điều hành khu vực có liên quan
cho phép nhƣ một trƣờng hợp đặc biệt.
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®iÒu 148
XÁC ĐỊNH CÁC SỐ ĐO
Đối với môn thi chạy, và các môn thi nhảy, ném
đẩy trong các cuộc thi đấu theo Điều luật 1.1 (a), (b),
(c) và (f) tất cả các số đo phải đƣợc xác định qua
thƣớc cuộn kim loại hoặc bằng thƣớc dạng thanh bằng
thép có chia rõ đơn vị đo lƣờng hoặc bằng các dụng
cụ đo lƣờng chuyên dụng khác. Thƣớc cuộn bằng
băng kim loại, thƣớc dạng thanh bằng thép hoặc các
dụng cụ đo lƣờng chuyên dụng phải đƣợc IAAF cấp
giấy chứng nhận và độ chính xác của thiết bị đo lƣờng
phải do một tổ chức đƣợc cơ quan đo lƣờng quốc gia
ủy quyền xác nhận là có thể truy nguyên theo tiêu
chuẩn đo lƣờng quốc gia và quốc tế.
Trong các cuộc thi đấu khác với các cuộc thi đấu
đƣợc tổ chức theo Điều 1.1 (a), (b), (c) và (f), có thể
đƣợc sử dụng thƣớc cuộn bằng sợi thủy tinh.
Ghi chú: Số đo liên quan đến việc công nhận các kỷ
lục xem Điều 260.26(a).
®iÒu 149
CÔNG NHẬN THÀNH TÍCH
1. Thành tích do vận động viên lập đƣợc sẽ không
đƣợc công nhận nếu nhƣ thành tích đó không đƣợc
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lập trong một cuộc thi đấu chính thức đƣợc tổ chức
theo đúng các quy định của Luật thi đấu này.
2. Thành tích thể thao trong các cuộc thi đấu thông
thƣờng đƣợc tiến hành trong sân vận động, đƣợc lập
bên ngoài các cơ sở thể thao truyền thống (chẳng hạn
nhƣ những cuộc thi đấu đƣợc tổ chức tại quảng
trƣờng thành phố, thị trấn, các cơ sở thể thao khác, bãi
biển, vv) là hợp lệ và đƣợc công nhận, nếu chúng
đƣợc thực hiện tuân theo tất cả các điều kiện sau đây:
(a) Cơ quan quản lý có thẩm quyền theo quy định
tại Điều 1 đến Điều 3 đã cấp giấy phép cho cho việc
tổ chức cuộc thi đấu đó;
(b) Có ban chuyên môn bao gồm các quan chức kỹ
thuật quốc gia có đủ năng lực đƣợc bổ nhiệm và điều
khiển cuộc thi đấu đó;
(c) Sử dụng các trang, thiết bị và dụng cụ phù hợp
với quy định của luật; và
(d) Cuộc thi đấu đƣợc tiến hành tại địa điểm hoặc cơ
sở phù hợp với các quy định của luật và đảm bảo đúng
những tiêu chuẩn kỹ thuật đƣợc xác nhận theo Điều
135 do giám định viên về sân bãi, dụng cụ cấp dựa trên
các phép đo đƣợc thực hiện trong ngày thi đấu.
Ghi chú: Các biểu mẫu về tiêu chuẩn hiện hành cần

thiết để làm báo cáo về điều kiện kỹ thuật phù hợp
của địa điểm hoặc cơ sở tổ chức cuộc thi đấu hiện có
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sẵn tại văn phòng IAAF, hoặc có thể đƣợc tải về từ
trang web của IAAF.
®iÒu 150
VIỆC GHI HÌNH
Trong các cuộc thi đấu đƣợc tổ chức theo Điều 1.1
(a), (b) và (c) và nếu có thể ở những cuộc thi đấu khác,
nên tổ chức ghi hình chính thức về tất cả các nội dung
thi đấu, trong đó ghi lại chính xác các mức thành tích
và sự sai phạm về luật để làm tài liệu hỗ trợ.
®iÒu 151
TÍNH ĐIỂM
Trong thi đấu mà kết quả sẽ phải xác định bằng tính
điểm thì phƣơng thức tính điểm phải đƣợc tất cả các
nƣớc tham gia thi đấu nhất trí trƣớc khi bắt đầu thi đấu.
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phÇn III

CÁC MÔN CHẠY
Các Điều 163.2, 163.6 (trừ trƣờng hợp theo điều
230.11 và 240.10), 164.2 và 165 cũng áp dụng cho
phần VII, VIII và IX.
®iÒu 160
CÁC KÍCH THƢỚC ĐƢỜNG CHẠY
1. Độ dài của một vòng chạy tiêu chuẩn phải là
400m. Nó phải bao gồm 2 đƣờng thẳng song song và
2 đƣờng vòng có bán kính bằng nhau. Phía trong của
đƣờng chạy phải đƣợc viền bởi một gờ làm từ vật liệu
phù hợp, có độ cao khoảng 50 mm và rộng tối thiểu
50 mm và đƣợc sơn màu trắng. Đƣờng gờ trên hai
đoạn đƣờng chạy thẳng có thể đƣợc bỏ qua và thay
vào đó bằng một vạch trắng rộng 50mm.
Nếu một phần của gờ trên đoạn đƣờng chạy vòng
phải tạm thời di chuyển để thi đấu các môn nhảy và
ném đẩy thì vị trí của chúng phải đƣợc đánh dấu bằng
một vạch trắng rộng 50 mm và bằng các trụ mốc chất
dẻo hoặc cờ có độ cao tối thiểu 0,20 m đặt trên vạch
trắng sao cho mép của đế trụ mốc hoặc cột cờ chồng
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khít với mép của vạch trắng sát với vòng chạy đƣợc
bố trí tại các khoảng cách nhau không quá 4m để
tránh cho vận động viên chạy giẫm lên vạch (cờ phải
đƣợc cắm nghiêng 600 so với mặt đất, đầu cờ hƣớng
vào phía trong). Điều này cũng đƣợc áp dụng đối với
khu vực của đƣờng vòng chạy vƣợt chƣớng ngại vật ở
chỗ vận động viên đổi hƣớng khỏi vòng chính để vƣợt
qua rào cùng hố nƣớc, đối với nửa ngoài của đƣờng
chạy trong các trƣờng hợp suất phát theo Điều 162.10,
để các đoạn thẳng, trong trƣờng hợp thứ hai, không
cách nhau quá 10m.

Hình 1. Các kích thước đường chạy

2. Việc đo độ dài vòng chạy phải thực hiện cách
mép gờ 030m hoặc trong trƣờng hợp không có gờ, thì
cách vạch đánh dấu bên trong vòng đua 0.20m.
3. Cự ly thi đấu phải đƣợc đo từ mép vạch xuất phát
phía xa hơn tính từ đích cho tới mép vạch đích ở phía
gần với điểm xuất phát hơn.
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4. Trong tất cả các cuộc đua dƣới và tới 400m, mỗi
vận động viên sẽ phải có một ô chạy riêng độ rộng tối
thiểu 1.22m±0,01m đƣợc đánh dấu bằng các vạch
rộng 50mm. Tất cả các ô chạy phải có độ rộng bằng
nhau. Ô chạy phía trong cùng phải đƣợc đo nhƣ đã
nêu tại Điều 160,2 ở trên. Song các ô còn lại phải
đƣợc đo cách mép ngoài của vạch 0.20 m.
Ghi chú: Đối với tất cả các đƣờng chạy đƣợc xây
dựng trƣớc ngày 1 tháng 1 năm 2004 cho tất cả các
cuộc đua này, ô chạy có thể có chiều rộng tối đa là
1.25m.
5. Trong các cuộc thi đấu quốc tế áp dụng Điều
1.1(a), (b), (c) và (f), vòng chạy phải có tối thiểu 8 ô
chạy.
6. Độ nghiêng sang ngang tối đa đƣợc phép của
vòng chạy không đƣợc vƣợt quá 1:100 (1%) và độ
nghiêng toàn bộ dốc xuống theo hƣớng chạy không
đƣợc vƣợt quá 1:1000 (0.1%).
Ghi chú: Đối với vòng chạy mới, độ nghiêng sang
ngang phải nghiêng về phía ô chạy phía trong.
7. Toàn bộ thông tin kỹ thuật về cấu trúc đƣờng
đua, cách bố trí và đánh dấu đều có trong cuốn sách
“Hƣớng dẫn về các thiết bị thi đấu điền kinh”của
IAFF. Điều luật này chỉ đƣa ra những nguyên tắc cơ
bản, cần thiết phải tuân thủ.
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®iÒu 161
BÀN ĐẠP XUẤT PHÁT
1. Các bàn đạp xuất phát phải đƣợc sử dụng cho tất
cả các cuộc thi dƣới và tới 400m (bao gồm cả vòng
đầu tiên của nội dung 4 x 200m và 4 x 400m) và
không đƣợc sử dụng cho bất kỳ cuộc thi nào khác.
Khi đặt ở vị trí trên đƣờng đua, không một bộ phận
nào của bàn đạp xuất phát đƣợc đè lên vạch xuất phát
hoặc chờm sang ô chạy khác.
Các bàn đạp xuất phát phải phù hợp với các đặc
điểm kỹ thuật chung sau đây:
(a) Bàn đạp xuất phát phải có cấu trúc hoàn toàn
cứng và không đƣợc tạo cho vận động viên lợi thế
không chính đáng.
(b) Bàn đạp xuất phát phải đƣợc cố định vào đƣờng
chạy bằng một số ghim hoặc đinh đƣợc bố trí để ít
gây tổn hại nhất tới đƣờng chạy. Việc lắp đặt phải cho
phép các bàn đạp xuất phát đƣợc tháo ra nhanh và dễ
dàng. Số lƣợng, độ to và độ dài của ghim hoặc đinh
tuỳ thuộc vào cấu trúc của đƣờng chạy. Phải đóng
chặt để không bị xê dịch lúc xuất phát thật sự.
(c) Khi vận động viên sử dụng bàn đạp xuất phát
của riêng mình thì bàn đạp này phải tuân theo Điều
161(a) và (b) ở trên. Bàn đạp xuất phát có thể theo bất
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kỳ thiết kế hoặc cấu trúc nào miễn là chúng không
gây cản trở cho các vận động viên khác.
(d) Khi bàn đạp xuất phát là do ban tổ chức cung cấp,
chúng phải tuân theo những đặc điểm kỹ thuật sau:
Bàn đạp xuất phát phải bao gồm hai mặt tựa chân
để bàn chân của vận động viên tỳ vào trong tƣ thế
xuất phát. Mặt tựa này phải nằm trên một khung cứng
và khung này không gây ra bất kỳ trở ngại nào đối
với chân của vận động viên khi họ rời bàn đạp.
Mặt tựa phải nghiêng để phù hợp với tƣ thế xuất
phát của vận động viên và có thể phẳng hoặc hơi
cong. Bề mặt trên các mặt tựa phải phù hợp với các
đinh giày chạy của vận động viên, hoặc là dùng rãnh
hoặc khoảng trống bên trong mặt tựa hoặc phủ mặt
tựa bằng vật liệu phù hợp cho phép sử dụng giày đinh.
Việc gắn mặt tựa lên một khung cứng có thể điều
chỉnh đƣợc song phải cố định trong lúc xuất phát thật
sự. Trong tất cả các tƣờng hợp, mặt tựa phải điều
chỉnh về trƣớc hoặc về sau tuỳ thuộc vào mỗi vận
động viên. Việc điều chỉnh phải đƣợc cố định bởi
những bàn kẹp chắc hoặc một kết cấu khoá để vận
động viên thao tác nhanh và dễ dàng.
2. Trong các cuộc thi đƣợc tổ chức theo Điều 1.1
(a), (b), (c) và (f) và đối với bất kỳ mức thành tích
đƣợc đệ trình để công nhận là kỷ lục thế giới, các bàn
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đạp xuất phát phải đƣợc kết nối với một thiết bị phát
hiện lỗi xuất phát đƣợc IAAF công nhận. Hệ thống
này đƣợc khuyến khích sử dụng cho tất cả các cuộc
thi đấu khác.
Ghi chú: Ngoài ra, có thể sử dụng hệ thống thiết bị
bắt phạm quy tự động, theo quy định của Luật.
3. Trong các cuộc thi đấu áp dụng theo Điều 1.1 (a)
đến (f), các vận động viên phải sử dụng bàn đạp xuất
phát do ban tổ chức cuộc thi cung cấp. Trong các
cuộc thi đấu khác trên các đƣờng chạy đƣợc phủ chất
nhựa tổng hợp, ban tổ chức có thể yêu cầu chỉ những
bàn đạp xuất phát do ban tổ chức cung cấp mới đƣợc
sử dụng.
®iÒu 162
XUẤT PHÁT
1. Nơi xuất phát của một cuộc đua phải đƣợc thể
hiện bởi một vạch trắng rộng 50mm.
Trong tất cả các cuộc thi không chạy theo các ô,
vạch xuất phát phải là một đƣờng vòng cung để tất cả
các vận động viên xuất phát và đến đích trên cùng
một cự ly. Các vị trí xuất phát ở tất cả các cự ly thi
đấu đều phải đƣợc đánh số từ trái sang phải, mặt quay
về hƣớng chạy.
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Ghi chú (i) Trong trƣờng hợp các nội dung thi đấu
xuất phát từ bên ngoài sân vận động, vạch xuất phát
có thể rộng đến 0.30m và có thể sơn bất kỳ màu sắc
tƣơng phản một cách nổi bật với bề mặt của khu vực
xuất phát.
Ghi chú (ii) Vạch xuất phát chạy 1500m có thể
đƣợc mở rộng ra từ ô chạy vòng bên ngoài tới phạm
vi của chính bề mặt nhựa tổng hợp có sẵn.
2. Tại tất cả các cuộc thi đấu quốc tế, ngoài những lƣu
ý dƣới đây, khẩu lệnh của trọng tài xuất phát phải do
chính ngƣời đó hô bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.
(a) Đối với các cuộc đua dƣới và tới 400m (bao
gồm cả các nội dung thi tiếp sức 4 x 200m và theo
Điều 170.1 và 4 x 400m), khẩu lệnh phải là “Vào
chỗ” và "Sẵn sàng" (“On your marks” và “Set”).
(b) Trong các cuộc đua dài hơn 400m (trừ nội dung
các nội dung tiếp sức 4 × 200m, và 4 × 400m), khẩu
lệnh sẽ là "Vào chỗ" (“On your marks”).
Tất cả các cuộc đua phải xuất phát theo tiếng súng
của trọng tài phát lệnh.
Ghi chú: Tại các cuộc thi đấu theo Điều 1.1(a), (b),
(c), (e) và (i), khẩu lệnh của trọng tài xuất phát chỉ
đƣợc hô bằng tiếng Anh.
3. Tại các cuộc đua dƣới và tới 400m (bao gồm cả
chặng đầu của các nội dung tiếp sức 4 x 200m và 4 x
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400m), bắt buộc phải xuất phát thấp và sử dụng bàn
đạp xuất phát. Sau lệnh "Vào chỗ" các vận động viên
phải tiến tới vạch xuất phát, chiếm vị trí hoàn toàn
trong ô chạy riêng của mình, phía sau vạch xuất phát.
Vận động viên không đƣợc chạm tay hoặc chân vào
vạch xuất phát hoặc nền phía trƣớc vạch xuất phát khi
thực hiện vào chỗ. Cả hai bàn tay và ít nhất 1 đầu gối
phải tiếp xúc với mặt đất và hai bàn chân phải tiếp
xúc với bàn đạp xuất phát. Khi có lệnh "Sẵn sàng"
vận động viên phải lập tức nâng trọng tâm cơ thể lên
tới tƣ thế xuất phát cuối cùng của mình trong khi vẫn
giữ sự tiếp xúc của hai tay với đất và sự tiếp xúc của 2
bàn chân với bàn đạp. Khi trọng tài phát lệnh nhận
thấy tất cả các vận động viên đã sẵn sàng trong tƣ thể
xuất phát đúng, súng phát lệnh sẽ nổ.
4. Trong tất cả các cuộc đua cự ly dài hơn 400m
(trừ các nội dung tiếp sức 4 x 200m và 4 x 400m), tất
cả các đợt xuất phát đều đƣợc thực hiện ở tƣ thế xuất
phát đứng. Sau lệnh "Vào chỗ" các vận động viên
phải tiến tới vạch xuất phát, chiếm vị trí phía sau vạch
xuất phát (hoàn toàn trong ô chạy riêng của mình
trong các cuộc đua phải xuất phát theo ô). Vận động
viên không đƣợc chạm tay hoặc chân vào bất kỳ phần
nào của mặt đất và / hoặc vào vạch xuất phát, hoặc
mặt đất ở phía trƣớc vạch xuất phát khi ở tƣ thế vào
chỗ của mình. Khi trọng tài phát lệnh nhận thấy tất cả
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các vận động viên đã sẵn sàng trong tƣ thế xuất phát
nghiêm túc, súng phát lệnh sẽ nổ.
5. Khi thực hiện lệnh "Vào chỗ" hoặc "Sẵn sàng",
nếu có thể, tất cả các vận động viên phải lập tức và
không đƣợc chậm trễ ở vào tƣ thế xuất phát đầy đủ và
cuối cùng của mình. Nếu vì bất kỳ lý do nào mà trọng
tài phát lệnh không thoả mãn với việc tất cả đã sẵn
sàng cho xuất phát theo đúng tiến trình sau khi các
vận động viên đã ở vị trí vào chỗ của họ thì sẽ ra lệnh
cho tất cả các vận động viên lùi khỏi tƣ thế "Vào chỗ"
và trợ lý trọng tài xuất phát sẽ phải xắp xếp lại.
Trƣờng hợp một vận động viên theo phán đoán của
trọng tài,
(a) Sau khi đã có lệnh "Vào chỗ" hoặc "Sẵn sàng",
và trƣớc lúc có tiếng súng nổ, gây ra sự xuất phát
sớm, ví dụ bằng cách nâng một bàn tay và / hoặc
đứng hoặc ngồi lên trong trƣờng hợp xuất phát thấp,
mà không có một lý do chính đáng, (theo nhận định
của các trọng tài có liên quan); hoặc
(b) Không tuân thủ các hiệu lệnh "Vào chỗ" hoặc
"Sẵn sàng" một cách thích hợp, hoặc không đặt mình
vào tƣ thế xuất phát cuối cùng của mình sau một thời
gian hợp lý; hoặc
(c) Sau hiệu lệnh "Vào chỗ" hoặc "Sẵn sàng" đã gây
nhiễu loạn cho các vận động viên khác trong cuộc đua
bằng tiếng động hoặc bằng cách nào khác,
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Thì trọng tài phát lệnh sẽ phải hủy bỏ lần xuất phát đó.
Trọng tài có thể cảnh cáo các vận động viên vì hành
vi sai trái (truất quyền thi đấu trong trƣờng hợp vi
phạm luật lần thứ hai trong cùng cuộc thi), theo Điều
125.5 và 145.2. Trong trƣờng hợp này, hoặc khi vì
một lý do không liên quan đƣợc coi là nguyên nhân
gây ra xuất phát sớm, hoặc trọng tài giám sát không
đồng ý với quyết định của trọng tài phát lệnh thì phải
giơ thẻ xanh cho tất cả các vận động viên để báo rằng
đã có vận động viên phạm lỗi xuất phát.
LỖI XUẤT PHÁT
6. Vận động viên sau khi đã vào chỗ và ở tƣ thế sẵn
sàng chỉ đƣợc phép bắt đầu hành động xuất phát của
mình sau khi nghe thấy tiếng nổ của súng phát lệnh.
Nếu, theo nhận định của trọng tài phát lệnh hoặc trọng
tài bắt phạm quy, vận động viên đã thực hiện điều đó
sớm hơn thì sẽ bị coi là phạm lỗi xuất phát.
Khi có sử dụng thiết bị phát hiện lỗi xuất phát đƣợc
IAAF công nhận thì trọng tài phát lệnh và/hoặc một
trọng tài bắt phạm quy đƣợc phân công phải đeo tai
nghe để nghe rõ tín hiệu âm thanh phát ra khi thiết bị
báo đã xảy ra lỗi xuất phát (tức là khi thời gian phản
ứng là ít hơn 0,100 giây). Ngay sau khi trọng tài phát
lệnh và/hoặc một trọng tài bắt phạm quy đƣợc phân
công nghe thấy tín hiệu âm thanh này, và nếu súng nổ
thì phải gọi các vận đông viên quay lại và trọng tài
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phát lệnh phải ngay lập tức kiểm tra thời gian phản
ứng trên thiết bị phát hiện lỗi xuất phát để khẳng định
vận động viên hay những vận động viên nào phải chịu
trách nhiệm về việc phạm quy này.
Ghi chú (i) Bất kỳ cử động nào của một vận động
viên mà không bao gồm hoặc dẫn đến một/hai bàn
chân của vận động viên rời khỏi bàn đạp xuất phát,
hoặc một/hai bàn tay vận động viên rời khỏi mặt đất,
sẽ không đƣợc coi là sự bắt đầu xuất phát của vận
động viên. Trƣờng hợp này có thể, nếu có, sẽ bị xử
phạt cảnh cáo hoặc bị truất quyền thi đấu.
Ghi chú (ii) Khi vận động viên xuất phát đợt thi ở
tƣ thế đứng ngả ngƣời quá mức dẫn đến bị mất thăng
bằng, nếu một cử động nhƣ vậy đƣợc coi là tình cờ thì
đợt xuất phát nên đƣợc coi là "không ổn định". Nếu
một vận động viên bị xô đẩy hoặc chen lấn ra khỏi
vạch trƣớc khi xuất phát, thì vận động viên đó sẽ
không bị xử phạt. Bất kỳ vận động viên nào quấy
nhiễu nhƣ vậy có thể bị cảnh cáo hoặc bị truất quyền
thi đấu.
Ghi chú (iii) Khi thiết bị phát hiện lỗi xuất phát
đƣợc IAAF công nhận đang hoạt động (xem Điều
161.2 về hoạt động của thiết bị) thì bằng chứng của
thiết bị này thông thƣờng sẽ đƣợc công nhận nhƣ một
quyết định của trọng tài phát lệnh.
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7. Ngoại trừ trong các nội dung thi đấu nhiều môn
phối hợp, bất kỳ vận động viên nào chịu trách nhiệm
để xảy ra lỗi xuất phát sẽ bị truất quyền thi đấu.
Trong thi đấu nhiều môn phối hợp, bất kỳ vận
động viên nào chịu trách nhiệm để xảy ra lỗi xuất
phát sẽ bị xử phạt cảnh cáo. Chỉ đƣợc phép phạm
một lỗi xuất phát trong mỗi cuộc đua là không dẫn
đến việc truất quyền thi đấu đối với vận động viên
hoặc các vận động viên chịu trách nhiệm để xảy ra
lỗi xuất phát đó. Bất kỳ vận động viên nào chịu
trách nhiệm để xảy ra lỗi xuất phát tiếp theo trong
cuộc đua sẽ bị truất quyền thi đấu. (xem thêm Điều
200.8 (c)).
8. Trong trƣờng hợp có lỗi xuất phát, các trợ lý
của trọng tài xuất phát sẽ phải tiến hành nhƣ sau:
Ngoại trừ các nội dung thi đấu nhiều môn phối
hợp, vận động viên hoặc các vận động viên chịu
trách nhiệm để xảy ra lỗi xuất phát sẽ bị truất quyền
thi đấu và một thẻ mầu đỏ- đen (chia đôi theo
đƣờng chéo) sẽ đƣợc đƣa ra trƣớc mặt vận động
viên và một dấu hiệu tƣơng tự đƣợc hiển thị trên các
điểm đánh dấu ô/ các ô chạy tƣơng ứng.
Trong các nội dung thi đấu nhều môn phối hợp,
trong trƣờng hợp có lỗi xuất phát lần đầu tiên, các
vận động viên hoặc các vận động viên chịu trách
nhiệm để xảy ra lỗi xuất phát đó sẽ bị nhắc nhở với
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một thẻ mầu vàng- đen (chia đôi theo đƣờng chéo)
sẽ đƣợc đƣa ra trƣớc mặt vận động viên và một dấu
hiệu tƣơng tự đƣợc hiển thị trên các điểm đánh dấu
ô/các ô chạy tƣơng ứng. Đồng thời, tất cả các vận
động viên khác tham gia trong cuộc đua sẽ bị nhắc
nhở với thẻ màu vàng và đen đƣa lên trƣớc mặt do
một hay nhiều trợ lý trọng tài xuất phát để thông
báo cho họ rằng bất cứ ai có thêm lỗi xuất phát sẽ bị
truất quyền thi đấu. Trong trƣờng hợp tiếp tục xảy
ra lỗi xuất phát, vận động viên/các vận động viên
chịu trách nhiệm để xảy ra lỗi xuất phát đó sẽ bị
truất quyền thi đấu và thẻ đỏ-đen sẽ đƣợc đƣa ra
trƣớc mặt vận động viên và một dấu hiệu tƣơng tự
đƣợc hiển thị trên các điểm đánh dấu ô/các ô chạy
tƣơng ứng.
Phƣơng pháp giơ thẻ lên trƣớc mặt vận động
viên/các vận động viên chịu trách nhiệm để xảy ra lỗi
xuất phát cũng sẽ đƣợc tiếp tục trong trƣờng hợp các
tín hiệu đánh dấu trên ô chạy không đƣợc sử dụng.
Ghi chú: Trong thực tế, khi một hoặc nhiều vận
động viên gây ra một lỗi xuất phát thì những ngƣời
khác cũng sẽ bị ngả theo và, nói đúng ra là bất kỳ
vận động viên nào làm nhƣ vậy cũng đều là vi phạm
lỗi xuất phát. Trọng tài phát lệnh phải cảnh cáo
hoặc truất quyền thi đấu vận động viên hoặc những
vận động viên, mà theo nhận định của mình, là
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nguyên nhân gây ra lỗi xuất phát đó. Điều này có
thể dẫn đến kết quả là có nhiều hơn một vận động
viên bị cảnh cáo hoặc bị truất quyền thi đấu. Nếu lỗi
xuất phát xảy ra không phải do bất kỳ vận động viên
gây ra, thì sẽ không có việc cảnh cáo và một thẻ
xanh sẽ đƣợc giơ lên trƣớc tất cả các vận động viên.
9. Trọng tài phát lệnh hoặc bất kỳ trọng tài bắt
phạm quy khi thấy xuất phát không công bằng, phải
gọi các vận động viên lại bằng một phát súng.
1000m, 2000m, 3000m, 5000m và 10000m
10. Trƣờng hợp có nhiều hơn 12 vận động viên
trong cuộc thi, các vận động viên phải đƣợc chia
thành 2 nhóm với một nhóm có khoảng 2/3 vận động
viên trên vạch xuất phát hình vòng cung bình thƣờng,
còn nhóm kia trên vạch xuất phát hình vòng cung
riêng đƣợc vẽ ngang qua nửa phía ngoài của tuyến
đƣờng. Nhóm sau phải chạy cho tới cuối của đƣờng
vòng thứ nhất trên nửa ngoài của tuyến đƣờng, sẽ
đƣợc đánh dấu bằng các khối trụ hình chóp hoặc cờ
nhƣ đã đƣợc mô tả tại Điều 160.1.
Vạch xuất phát hình vòng cung riêng phải đƣợc kẻ
theo cách để tất cả các vận động viên phải chạy qua
cùng một cự ly nhƣ nhau.
Vạch cho phép chạy vào đƣờng chung đối với cự ly
800m đƣợc mô tả trong Điều 163.5 chỉ rõ chỗ mà ở
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đó các vận động viên ở nhóm bên ngoài trong cự ly
2000 và 10000m, có thể hợp nhất với các vận động
viên sử dụng xuất phát bình thƣờng. Vòng đua phải
đƣợc đánh dấu tại chỗ bắt vào đoạn thẳng đích đối với
các xuất phát theo nhóm trong cự ly 1000m, 3000m
và 5000m để chỉ rõ chỗ các vận động viên xuất phát ở
nhóm bên ngoài có thể hợp nhất với các vận động
viên sử dụng xuất phát bình thƣờng.
Dấu này phải là 50mm x 50mm trên vạch giữa ô
chạy 4 và 5 (ô 3 và 4 trong vòng đua có 6 ô) tại đó
một vật mốc hoặc cờ đƣợc bố trí cho tới khi 2 nhóm
hội tụ.
®iÒu 163
THI CHẠY VÀ ĐI BỘ THỂ THAO
1. Hƣớng chuyển động của vận động viên khi thi
chạy và đi bộ thể thao là phải vào phía bên trong tay
trái. Các ô chạy phải đƣợc đánh số với ô chạy số 1 là
ô đầu tiên ở phía bên tay trái.
CẢN NGƢỜI TRÊN ĐƢỜNG ĐUA
2. Nếu một vận động viên, trong khi thi đấu, có
hành động xô đẩy hoặc cản trở một vận động viên
khác cốt để chặn bƣớc tiến của ngƣời đó thì:
(a) Nếu sự xô đẩy hoặc cản trở đƣợc coi là không
chủ ý hay là do nguyên nhân khác chứ không phải do
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một vận động viên thì trọng tài giám sát, theo nhận
định của mình thấy rằng một vận động viên (hoặc đội
của vận động viên đó) đã bị ảnh hƣởng nghiêm trọng,
thì có thể lệnh cho tổ chức lại cuộc đua hoặc cho phép
những vận động viên (hoặc đội) bị ảnh hƣởng thi đấu
trong một vòng tiếp theo của cuộc đua;
(b) Nếu một vận động viên bị trọng tài giám sát
phát hiện có hành động xô đẩy hoặc cản trở, thì vận
động viên (hay đội của vận động viên) đó sẽ bị truất
quyền thi đấu khỏi nội dung thi đấu đó. Trọng tài
giám sát, theo nhận định của mình thấy rằng có một
vận động viên (hoặc đội của vận động viên) đó đã bị
ảnh hƣởng nghiêm trọng, thì có thể lệnh cho tổ chức
lại cuộc đua hoặc cho phép những vận động viên
(hoặc đội) bị ảnh hƣởng thi đấu trong một vòng tiếp
theo của cuộc đua;
Trong cả hai trƣờng hợp nêu trên (Điều 163.2 (a) và
(b)), vận động viên (hoặc đội) nhƣ vậy thƣờng là
những ngƣời đã hoàn thành nội dung thi đấu với nỗ
lực chân chính.
KHI CHẠY THEO CÁC Ô CHẠY RIÊNG
3.(a) Trong tất cả các cuộc thi chạy theo các ô chạy
riêng, mỗi vận động viên phải chạy đúng trong ô chạy
của mình từ khi xuất phát cho tới khi về đích. Điều
này cũng áp dụng đối với tất cả các đoạn mà ở đó có
phân theo từng ô chạy riêng trong một cuộc thi chạy.
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(b) Trong tất cả các cuộc đua (hoặc bất kỳ phần
đoạn nào của các cuộc đua) không chạy theo ô riêng,
vận động viên chạy ở đoạn đƣờng vòng, trên nửa bên
ngoài của tuyến đƣờng theo Điều162.10, hoặc trên bất
kỳ phần đƣờng vòng thoát khỏi đƣờng chạy chính để
vƣợt qua rào cùng hố nƣớc, không đƣợc bƣớc hoặc
chạy lên trên hoặc bên trong đƣờng gờ hoặc vạch
đánh dấu ranh giới thích hợp (bên trong vòng chạy,
nửa ngoài của đƣờng chạy, hoặc bất kỳ đoạn đƣờng
vòng nào thoát khỏi vòng chạy chính để vƣợt qua rào
cùng hố nƣớc).
Trừ những trƣờng hợp đƣợc nêu trong Điều 163. 4
dƣới đây nếu trọng tài giám sát theo báo cáo của trọng
tài giám định và giám thị hoặc những trọng tài khác,
có đủ căn cứ thuyết phục về một vận động viên đã
chạy ngoài ô chạy riêng của mình thì vận động viên
đó sẽ bị truất quyền thi đấu.
4. Vận động viên sẽ không bị truất quyền thi đấu nếu:
(a) Bị xô đẩy hoặc bị ngƣời khác thúc ép buộc phải
bƣớc hoặc chạy ra ngoài ô chạy của mình hoặc giẫm
lên hoặc vào bên trong đƣờng gờ hay vạch đánh ranh
giới thích hợp.
(b) Bƣớc hoặc chạy ra ngoài ô chạy riêng của mình
trên đoạn đƣờng chạy thẳng, bất kỳ phần nào của
vòng chạy thoát khỏi vòng chính để vƣợt chƣớng ngại
cùng hố nƣớc hoặc bên ngoài của vạch phía ngoài ô
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chạy riêng của mình trên đoạn đƣờng chạy vòng, mà
không giành đƣợc một lợi thế thực chất nào qua việc
đó, và không làm cản trở đến bất kỳ vận động viên
nào khác.
Ghi chú: lợi thế thực chất bao gồm cải thiện vị trí
của mình bằng bất kỳ cách thức nào, kể cả việc tự ra
khỏi "chuồng" của mình trong cuộc đua bằng cách
bƣớc hoặc chạy bên trong đƣờng gờ bên trong của
đƣờng đua.
5. Trong các cuộc thi đấu đƣợc tổ chức theo Điều
1.1 (a), (b), (c) và (f) ở nội dung 800m, vận động viên
phải chạy theo các ô riêng tới khi đến vạch cho phép
chạy vào đƣờng chung đƣợc kẻ từ sau đoạn vòng đầu
tiên, từ đây các vận động viên có thể rời khỏi ô chạy
riêng của mình.
Vạch cho phép chạy vào đƣờng chung phải là một
vạch hình vòng cung, rộng 50mm, cắt qua tất cả các ô
chạy chứ không phải ô chạy 1. Để giúp các vận động
riêng nhận rõ vạch cho phép chạy vào đƣờng chung
có thể đặt tại giao điểm của vạch phân chia ô chạy và
vạch cho phép chạy vào đƣờng chung này các trụ làm
mốc hình nón hoặc hình lăng trụ với kích thƣớc 50 x
50mm và cao không quá 0.15m có màu sắc khác biệt
với mầu của vạch cho phép chạy vào đƣờng chung và
vạch phân chia các ô chạy.
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Ghi chú: Trong các cuộc thi đấu quốc tế, các nƣớc có
thể thoả thuận với nhau không sử dụng các ô chạy riêng.
RỜI KHỎI ĐƢỜNG CHẠY
6. Vận động viên, sau khi tự ý rời khỏi đƣờng đua,
thì không đƣợc phép tiếp tục thi đấu và đƣợc ghi nhận
là không hoàn thành nội dung thi đấu đó. Nếu vận
động viên vẫn cố vào thi đấu lại thì sẽ bị trọng tài
giám sát truất quyền thi đấu.
ĐÁNH DẤU TRÊN ĐƢỜNG ĐUA
7. Trừ trƣờng hợp, khi tất cả hoặc một phần của
cuộc thi chạy tiếp sức chạy theo các ô chạy riêng, vận
động viên không đƣợc phép đánh dấu hoặc đặt các vật
thể trên hoặc dọc theo tuyến đƣờng đua nhằm hỗ trợ
cho mình.
ĐO TỐC ĐỘ GIÓ
8. Tất cả các thiết bị đo tốc độ gió phải có chứng
nhận của IAAF và độ chính xác của thiết bị đo đƣợc
sử dụng phải do một tổ chức đƣợc cơ quan đo lƣờng
quốc gia ủy quyền xác nhận là có thể truy nguyên
theo tiêu chuẩn đo lƣờng quốc gia và quốc tế.
9. Máy đo gió phi cơ khí đƣợc sử dụng ở tất cả các
cuộc thi đấu quốc tế theo Điều1.1 (a) đến (h) và đối
với bất kỳ mức thành tích nào đƣợc đệ trình công
nhận kỷ lục thế giới (theo quy định tại Điều 260.8).
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Máy đo tốc độ gió cơ học phải có bộ phận che chắn
thích hợp để giảm tác động của thành phần gió thổi
ngang. Trƣờng hợp sử dụng các ống hƣớng gió thì độ
dài các cạnh của dụng cụ đo ít nhất phải bằng hai lần
đƣờng kính của ống.
10. Dụng cụ đo tốc độ gió đối với các môn chạy
phải đặt bên cạnh đƣờng thẳng, sát với ô chạy và cách
đƣờng đích 1,50m. Dụng cụ đo tốc độ gió phải đƣợc
đặt cao 1,22m và không đƣợc cách đƣờng chạy quá
2m.
11. Máy đo tốc độ gió phải tự động tắt và mở, hoặc
đƣợc điều khiển từ xa, và các số liệu đo phải đƣợc
truyền trực tiếp vào hệ thống máy tính dùng cho cuộc
thi đấu.
12. Thời gian mà tốc độ gió đƣợc đo từ khi có tia
sáng/phụt khói của súng phát lệnh là nhƣ sau:
100m
10 giây
100m rào
13 giây
110m rào
13 giây
Trong môn thi 200m, tốc độ gió sẽ đƣợc đo trong
thời gian 10 giây từ lúc ngƣời chạy đầu tiên chuyển
vào đoạn đƣờng thẳng.
13. Kết quả trên dụng cụ đo tốc độ gió phải đƣợc
đọc theo đơn vị m/giây và đƣợc làm tròn tới 0,1
m/giây, trừ khi các chữ số thập phân thứ hai là số
283

không, theo hƣớng tăng lên khi gió xuôi và theo
hƣớng giảm đi khi gió ngƣợc. (Thí dụ: đọc +
2.03m/giây thì sẽ ghi là 2,1m/giây; còn đọc –
2.03m/giây thì sẽ ghi là 2.0m/giây). Các dụng cụ đo
hiện số để đọc tới 1/10 của m/giây đƣợc lắp đặt để
phù hợp với Điều luật này.
®iÒu 164
VỀ ĐÍCH
1. Đích của một cuộc thi chạy phải đƣợc biểu thị
bằng một vạch trắng rộng 50mm.
Ghi chú: Trong trƣờng hợp các cuộc đua về đích
bên ngoài sân vận động, vạch đích có thể có bề rộng
đến 0.30m, với màu sắc bất kỳ và tƣơng phản với mầu
của bề mặt của khu vực về đích.
2. Các vận động viên sẽ đƣợc xếp theo thứ tự mà
bất kỳ phần cơ thể nào của họ, (nghĩa là thân, trừ đầu,
cổ, tay, chân, bàn tay, bàn chân) chạm tới mặt phẳng
thẳng đứng tại mép gần của vạch đích nhƣ đã đƣợc
xác định ở trên.
3. Trong bất kỳ cuộc thi mà thành tích dựa trên cơ
sở độ dài đã vƣợt qua đƣợc trong một thời gian cố
định, đúng 1 phút trƣớc khi kết thúc cuộc thi, trọng tài
phát lệnh phải bắn súng để báo trƣớc cho các vận
động viên và các trọng tài giám định biết là cuộc thi
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đã gần kết thúc. Trọng tài phát lệnh phải đƣợc tổ
trƣởng trọng tài bấm giờ chỉ dẫn và tại thời điểm
chính xác sau xuất phát sẽ phát tín hiệu kết thúc cuộc
thi bằng việc nổ súng một lần nữa. Tại thời điểm súng
nổ để phát lệnh kết thúc cuộc thi, các trọng tài giám
định đƣợc phân công sẽ đánh dấu chính xác điểm mà
tại đó mỗi vận động viên chạm vào đƣờng chạy trong
thời gian cuối cùng trƣớc khi hoặc đồng thời cùng với
tiếng nổ của súng.
Cự ly đạt đƣợc phải đƣợc đo tới mép gần nhất phía
sau vạch đánh dấu này. Ít nhất một trọng tài giám
định phải đƣợc phân công theo dõi mỗi vận động viên
trƣớc khi bắt đầu cuộc thi để đánh dấu cự ly mà vận
động viên đạt đƣợc.
®iÒu 165
XÁC ĐỊNH THỜI GIAN
VÀ CHỤP ẢNH ĐÍCH
1 .Hai phƣơng pháp xác định thời gian đƣợc công
nhận chính thức là:
(a) Đo thời gian bằng đồng hồ bấm tay.
(b) Đo thời gian tự động hoàn toàn từ hệ thống
chụp ảnh đích.
(c) Đo thời gian bằng hệ thống thiết bị phát đáp chỉ
sử dụng trong các cuộc thi đấu đƣợc tổ chức theo
285

Điều 230 (các cuộc thi đấu đƣợc tổ chức không hoàn
toàn trong sân vận động), và Điều 250.
2. Thời gian đƣợc ghi tại thời điểm hiện tại mà bất
kỳ bộ phận nào của cơ thể vận động viên (tức là thân,
trừ đầu, cổ, cánh tay, cẳng chân, bàn tay hoặc bàn
chân) chạm tới mặt phẳng thẳng đứng tại mép gần của
vạch đích.
3. Các mức thời gian của tất cả những ngƣời về
đích phải đƣợc ghi lại. Ngoài ra, bất cứ khi nào có thể,
thời gian sau mỗi vòng trong các cuộc đua 800m trở
lên và thời gian ở mỗi 1000m trong các cuộc đua
3000m trở lên cũng phải đƣợc ghi lại.
DÙNG ĐỒNG HỒ BẤM TAY
4. Các trọng tài bấm giờ phải ở vị trí thẳng hàng với
đích ở phía ngoài đƣờng chạy. Dù ở bất kỳ vị trí nào
có thể, các trọng tài bấm giờ đều phải cách xa ô chạy
ngoài cùng của đƣờng chạy ít nhất là 5m. Để tất cả
các trọng tài bấm giờ có thể quan sát đƣợc tốt, cần
phải trang bị một bục trọng tài có các bậc cao dần.
5. Các trọng tài bấm giờ phải sử dụng đồng hồ bấm
chuyên dụng hoặc là các loại đồng hồ điện tử điều
khiển bằng tay có mặt hiện số. Tất cả các dụng cụ đo
thời gian nhƣ vậy đƣợc gọi trong Luật thi đấu của
IAAF là ”Đồng hồ bấm giờ”.
6. Thời gian của mỗi vòng và thời gian ở giữa nhƣ
đã đƣợc nêu tại Điều 165.3 ở trên phải đƣợc hoặc là
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các thành viên đƣợc phân công của tổ trọng tài bấm
giờ ghi lại bằng đồng hồ đa năng có thể ghi lại đƣợc
nhiều mức thời gian khác nhau hoặc do các trọng tài
bấm giờ phụ ghi lại.
7. Thời gian phải đƣợc ghi từ lúc có tia lửa/khói
phát ra từ súng phát lệnh.
8. Ba trọng tài bấm giờ chính thức (trong đó có tổ
trƣởng trọng tài bấm giờ) và 1 hoặc 2 trọng tài bấm
giờ phụ phải xác định thời gian của ngƣời về nhất ở
mỗi đợt chạy (đối với các môn phối hợp, xem Điều
200.8(b)). Những thời gian do đồng hồ bấm giờ của
trọng tài phụ ghi lại sẽ đƣợc xem xét trong trƣờng hợp
có một hoặc nhiều đồng hồ của các trọng tài bấm giờ
chính thức không ghi đƣợc thời gian một cách chính
xác. Trong trƣờng hợp này các trọng tài bấm giờ phụ
sẽ đƣợc mời đến theo thứ tự đã đƣợc quyết định từ
trƣớc đó, để trong tất cả các cuộc đua phải có 3 đồng
hồ ghi đƣợc thời gian chính thức.
9. Mỗi trọng tài bấm giờ phải hành động độc lập và
không đƣợc để lộ đồng hồ của mình, không bàn luận
thời gian mình đã xác định đƣợc với bất cứ ngƣời nào,
phải ghi thời gian đó vào phiếu ghi chính thức, ký tên
mình vào đó rồi chuyển cho tổ trƣởng trọng tài bấm
giờ là ngƣời đƣợc phép kiểm tra độ chính xác của các
đồng hồ để xác định các mức thời gian về đích.
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10. Đối với tất cả các cuộc đua dùng đồng hồ bấm
tay, thời gian sẽ đƣợc đọc và ghi lại nhƣ sau:
(a) Đối với các cuộc đua trong sân vận động, trừ khi
thời gian đòi hỏi độ chính xác 0.1 giây, thời gian sẽ
đƣợc làm tròn và ghi ở mức 0.1giây tiếp sau, ví dụ
10.11 sẽ đƣợc ghi nhận là 10.2.
(b) Đối với các cuộc đua một phần hoặc hoàn toàn
bên ngoài sân vận động, trừ khi thời gian là một giá
trị giây chính xác, thời gian xác định sẽ đƣợc làm tròn
tới đơn vị giây tiếp sau đó, ví dụ: 2: 09: 44.3 đƣợc ghi
nhận là 2:09:45.
11. Nếu, sau khi làm tròn số nhƣ đã nêu ở trên, hai
trong số ba đồng hồ trùng khớp với nhau và đồng hồ
thứ ba không khớp, thì thời gian ghi lại của hai đồng
hồ khớp nhau sẽ là thời gian chính thức. Nếu tất cả ba
đồng hồ không trùng khớp với nhau thì thời gian
trung sẽ là chính thức. Nếu chỉ có hai đồng hồ cho ra
kết quả mà chúng lại khác nhau thì thời gian dài hơn
sẽ là chính thức.
12. Tổ trƣởng trọng tài bấm giờ, khi làm việc theo
đúng các điều luật đƣợc nêu ra trên đây, sẽ quyết định
thời gian chính thức cho mỗi vận động viên và cung
cấp kết quả cho Thƣ ký cuộc thi để công bố.
XÁC ĐỊNH THỜI GIAN BẰNG HỆ THỐNG
CHỤP ẢNH ĐÍCH TỰ ĐỘNG HOÀN TOÀN
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13. Thiết bị chụp ảnh đích tự động hoàn toàn phải
đƣợc đƣa vào sử dụng trong tất cả các cuộc thi đấu.
HỆ THỐNG THIẾT BỊ
14. Để đƣợc IAAF công nhận, hệ thống phải đƣợc
kiểm tra, và có giấy chứng nhận độ chính xác cấp
trong vòng 4 năm tính đến thời điểm tổ chức cuộc thi,
bao gồm những điều sau đây:
(a) Hệ thống thiết bị này phải ghi lại việc về đích
thông qua một camera đƣợc định vị tại phần mở rộng
vạch đích và in ra một chuỗi hình ảnh nối tiếp nhau.
(i) Đối với các cuộc thi theo Điều 1.1, chuỗi hình
ảnh này phải là một tập hợp bao gồm ít nhất 1000
hình ảnh mỗi giây.
(ii) Đối với các cuộc thi khác, chuỗi hình ảnh này
phải là một tập hợp bao gồm ít nhất 100 hình ảnh mỗi
giây.
Trong mỗi trƣờng hợp, hình ảnh phải ăn khớp với
thƣớc tính thời gian đƣợc đánh dấu đều nhau ở mức
0.01 giây.
(b) Hệ thống phải đƣợc bắt đầu tự động theo tín
hiệu của trọng tài phát lệnh để khoảng thời gian giữa
tiếng súng phát hỏa từ họng súng hoặc dấu hiệu trực
quan tƣơng đƣơng của nó và sự bắt đầu của hệ thống
thiết bị đo thời gian không thay đổi và luôn bằng hoặc
ít hơn 0,001 giây.
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15. Để khẳng định đƣợc rằng các camera đƣợc đặt
đúng cách và để thuận lợi cho việc đọc các hình ảnh
vận động viên về đích, giao điểm giữa các đƣờng
vạch của các ô chạy với vạch đích phải đƣợc tô màu
đen với thiết kế phù hợp. Phần thiết kế này chỉ đƣợc
nằm trong giới hạn của giao điểm, không đƣợc lệch
quá 20mm ngoài, và không đƣợc kéo dài ra phía trƣớc
mép trƣớc của vạch đích.
16. Vị trí thứ hạng của các vận động viên đƣợc xác
định từ các hình ảnh này bằng cách dùng con trỏ với
đƣờng kẻ dọc vuông góc với thƣớc đo thời gian.
17. Hệ thống thiết bị phải tự động xác định và ghi
lại thời gian về đích của các vận động viên và phải có
tính năng in ra hình ảnh trong đó chỉ rõ thời gian của
mỗi vận động viên.
18. Một hệ thống thiết bị vận hành tự động ở vị trí
xuất phát hay về đích, song không phải ở cả hai nơi
đó, thì sẽ đƣợc xem là thiết bị đo thời gian không phải
bằng tay mà cũng không phải hoàn toàn tự động và do
đó sẽ không đƣợc sử dụng để xác định thời gian chính
thức. Trong trƣờng hợp này, những giá trị thời gian
đƣợc đọc trên các hình ảnh, trong bất kỳ hoàn cảnh
nào, sẽ không đƣợc coi là chính thức, nhƣng hình ảnh
có thể đƣợc sử dụng làm tƣ liệu hỗ trợ có giá trị để
xác định các thứ tự về đích và hiệu chỉnh khoảng thời
gian cách quãng giữa các vận động viên.
290

Ghi chú: Nếu thiết bị xác định thời gian không
được bắt đầu bằng tín hiệu của trọng tài phát lệnh, thì
thước đo thời gian trên hình ảnh sẽ tự động chỉ ra
trường hợp này.
VẬN HÀNH THIẾT BỊ ĐO THỜI GIAN
19. Tổ trƣởng trọng tài giám định ảnh đích phải
chịu trách nhiệm về sự hoạt động của thiết bị này.
Trƣớc khi bắt đầu thi đấu, ngƣời tổ trƣởng này phải
họp các nhân viên kỹ thuật có liên quan và làm quen.
Tổ trƣởng trọng tài giám định ảnh đích phải phối hợp
với trọng tài giám sát môn chạy và trọng tài phát lệnh
để khời động thử nghiệm thiết bị ở giá trị 0, trƣớc mỗi
đợt xuất phát để đảm bảo cho thiết bị đƣợc hoạt động
một cách tự động khi có tín hiệu của trọng tài phát
lệnh trong giới hạn đƣợc xác định tại Điều 165.14 (b)
(tức là bằng hoặc nhỏ hơn 0.001 giây).
Vị tổ trƣởng này phải giám sát việc cho chạy thử thiết
bị để đảm bảo các camera đã đƣợc lắp đặt đúng cách.
20. Nên có ít nhất hai camera ghi ảnh đích cùng
hoạt động, mỗi bên một camera. Tốt nhất là các hệ
thống thiết bị đo thời gian (camera) phải hoạt động
độc lập về mặt kỹ thuật, nghĩa là có nguồn cung cấp
năng lƣợng khác nhau, và việc ghi và phát lại tín hiệu
của trọng tài phát lệnh bằng những thiết bị và cáp
truyền riêng biệt.
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Ghi chú: Trường hợp dùng 2 hay nhiều camera ghi
ảnh đích, một cái phải được Đại diện kỹ thuật (hoặc
trọng tài giám định quốc tế về ảnh đích) đánh dấu là
cái chính thức trước khi bắt đầu cuộc thi. Các giá trị
thời gian và các vị trí thu được từ các camera khác sẽ
không được xem xét trừ khi có lý do để nghi ngờ sự
chuẩn xác của camera chính thức hoặc nếu có nhu
cầu sử dụng các hình ảnh bổ sung để quyết định cho
những trường hợp chưa chắc chắn trong thứ hạng về
đích (nghĩa là những vận động viên bị che khuất toàn
bộ hay một phần từ phía camera chính thức).
21. Cùng với một số lƣợng đầy đủ của các trợ lý,
Tổ trƣởng trọng tài giám định ảnh đích phải xác định
thứ hạng về đích của các vận động viên, và tất nhiên
là thời gian chính thức của họ. Vị tổ trƣởng này phải
đảm bảo rằng những kết quả này đã đƣợc nhập chính
xác (hoặc đƣợc chuyển) vào hệ thống tổng hợp kết
quả thi đấu và đã đƣợc chuyển tới Ban thƣ ký.
22. Những giá trị thời gian tính đƣợc từ camera ghi
ảnh đích sẽ đƣợc coi là chính thức trừ khi vì một lý do
nào đó, vị quan chức có thẩm quyền quyết định rằng
những kết quả đó rõ ràng và chắc chắn rằng không
chính xác. Nếu xảy ra trƣờng hợp nhƣ vậy, các giá trị
thời gian do các trọng tài bấm giờ phụ đo đƣợc, nếu
có thể hiệu chỉnh đƣợc khớp với thông tin về thời gian
cách quãng ghi đƣợc từ các ảnh đích, sẽ là chính thức.
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Phải cử các trọng tài bấm giờ phụ trong trƣờng hợp có
khả năng xảy ra sự trục trặc của thiết bị đo thời gian.
23. Tổ trƣởng trọng tài giám định ảnh đích phải
phối hợp với trọng tài giám sát môn chạy và trọng tài
phát lệnh, chủ động kiểm tra trƣớc mỗi đợt xuất phát
để đảm bảo cho thiết bị đƣợc hoạt động một cách tự
động khi có tiếng súng phát lệnh và đƣợc sắp đặt
thẳng hƣớng một cách chính xác. Đồng thời Tổ
trƣởng trọng tài giám định ảnh đích phải kết hợp với 2
trợ lý của mình để xác định thứ hạng các vận động
viên về đích và thời gian đạt đƣợc của riêng từng
ngƣời. Phải ghi các thứ hạng này cùng các kết quả đo
thời gian vào phiếu ghi thành tích chính thức (bản
chính) ký tên vào đó, rồi chuyển lên cho ban thƣ ký.
24. Các giá trị thời gian tính đƣợc từ camera ghi
ảnh đích sẽ đƣợc coi là chính thức trừ khi vì một lý do
nào đó, vị quan chức có thẩm quyền quyết định rằng
những kết quả đó rõ ràng và chắc chắn rằng không
chính xác. Nếu xảy ra trƣờng hơp nhƣ vậy, những
thời gian của các trọng tài bấm giờ phụ đo đƣợc, nếu
có thể hiệu chỉnh đƣợc khớp với thông tin về thời gian
cách quãng ghi đƣợc từ các ảnh đích, sẽ là chính thức.
Phải cử các trọng tài bấm giờ phụ trong trƣờng hợp có
khả năng xảy ra sự trục trặc của thiết bị đo thời gian.
25. Các giá trị thời gian sẽ đƣợc đọc từ ảnh đích
theo những cách thức dƣới đây:
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a) Đối với các cuộc đua ở cự ly dƣới hoặc bằng
10.000m, thời gian sẽ đƣợc đọc, làm tròn số và đƣợc
ghi tới 0.01 giây, trừ khi thời gian này là một số chính
xác tới 0.01 giây còn thì nó sẽ đƣợc làm tròn và đƣợc
ghi tới 0.01 giây tiếp sau đó.
b) Đối với tất cả các cuộc đua trong sân vận động ở
cự ly dài hơn 10.000m tất cả các giá trị thời gian sẽ
đƣợc đọc, làm tròn số tới 0.01 và đƣợc ghi tới 0.1
giây. Tất cả các mức thời gian đọc không tận cùng
bằng số 0 sẽ đƣợc làm tròn lên 0.1 giây tiếp sau đó, ví
dụ, 59: 26.32 sẽ đƣợc ghi thành 59: 26.4.
c) Đối với các cuộc thi có một phần hoặc hoàn toàn
bên ngoài sân vận động, thời gian sẽ đƣợc đọc tới
0.01 giây và đƣợc ghi tới đơn vị giây. Tất cả các mức
thời gian không tận cùng bằng 2 số không sẽ đƣợc
làm tròn tới giây kế tiếp sau đó. Thí dụ: ở cự ly
marathon 2:09:44.32 sẽ đƣợc ghi là 2:09:45.
XÁC ĐỊNH THỜI GIAN BẰNG HỆ THỐNG
PHÁT ĐÁP
26. Việc sử dụng các hệ thống phát đáp đã IAAF
đƣợc công nhận trong các cuộc đua đƣợc tổ chức theo
Điều 230 (các cuộc đua không đƣợc tổ chức hoàn
toàn trong sân vận động), 240 và 250 là đƣợc phép
với điều kiện:
(a) Các thiết bị sử dụng tại vị trí xuất phát, dọc theo
đƣờng đua hoặc tại vạch đích không đƣợc gây trở
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ngại đáng kể hoặc cản trở tới quá trình thi của vận
động viên.
(b) Trọng lƣợng của bộ máy phát đáp và bao đựng
của nó gắn trên trang phục, số đeo hoặc giầy của vận
động viên là không đáng kể.
(c) Hệ thống đƣợc bắt đầu hoạt động theo tín hiệu
nổ súng của trọng tài phát lệnh hoặc đồng bộ với tín
hiệu xuất phát.
(d) Hệ thống không bị ảnh hƣởng bởi vận động viên
trong suốt cuộc thi, tại vạch đích hoặc ở bất kỳ giai
đoạn nào trong quá trình xử lý kết quả.
(e) Đối với tất cả các cuộc thi, thời gian sẽ đƣợc
làm tròn tới 0.1 giây và đƣợc ghi với đơn vị giây. Tất
cả các giá trị thời gian không tận cùng bằng số 0 sẽ
đƣợc làm tròn và đƣợc ghi tới giây kế tiếp sau đó, ví
dụ: 2: 09: 44.3 đƣợc ghi thành 02:09:45.
Ghi chú: Thời gian chính thức là thời gian từ lúc
phát hỏa của súng phát lệnh (hoặc tín hiệu xuất phát
đồng bộ) tới khi vận động viên chạm vạch đích. Tuy
nhiên, thời gian trôi qua từ lúc vận động viên rời khỏi
vạch xuất phát tới vạch đích có thể cho vận động viên
đó được biết, nhưng sẽ không được coi là thời gian
chính thức.
(f) Khi xác định thứ tự về đích và các giá trị thời
gian có thể đƣợc coi là chính thức, khi cần thiết, có
thể áp dụng các Điều 164.2 và 165.2.
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Ghi chú: Cần phải có sự trợ giúp của các trọng tài
giám định và/ hoặc các băng ghi hình khi xác định
thứ tự về đích.
27. Trƣởng trọng tài giám định đo thời gian bằng hệ
thống phát đáp chịu trách nhiệm về hoạt động của hệ
thống. Trƣớc khi bắt đầu cuộc thi, vị này phải gặp các
nhân viên kỹ thuật có liên quan và làm quen với thiết
bị. Vị trƣởng trọng tài này phải giám sát việc thử
nghiệm các thiết bị và đảm bảo rằng thiết bị phát đáp
khi vƣợt qua vạch đích sẽ ghi lại thời gian về đích của
vận động viên và cùng với trọng tài giám sát đảm bảo
tuân thủ đúng quy định đối với việc áp dụng hệ thống
khi cần thiết của Điều 165.24 (f)
®iÒu 166
CHỌN HẠT GIỐNG, RÖT THĂM
VÀ THI ĐẤU LOẠI TRONG
CÁC MÔN CHẠY
CÁC VÕNG THI VÀ CÁC ĐỢT THI
1. Trong các đợt thi đấu chạy mà số lƣợng các vận
động viên quá đông không thể tổ chức thi đấu trong
một vòng duy nhất (chung kết) thì phải tổ chức các
vòng đấu sơ loại. Trong trƣờng hợp có tổ chức thi đấu
các vòng thi đấu sơ loại, tất cả các vận động viên viên
tham gia thi đấu đều phải qua các vòng đấu này, ngoại
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trừ theo quyết định của cơ quan có quyền kiểm soát
đối với cuộc thi đấu, theo Điều 1.1 (a), (b), (c) và (f),
có thể có một vòng đấu sơ loại giới hạn cho những
vận động viên chƣa đủ các tiêu chuẩn để vào thi đấu ở
cuộc thi.
2. Các đợt thi, thi tứ kết và bán kết trong trƣờng
hợp cần thiết phải do Đại diện kỹ thuật đƣợc bổ
nhiệm sắp xếp. Nếu không có Đại diện kỹ thuật nào
đƣợc bổ nhiệm thì phải do ban tổ chức sắp xếp.
Các bảng sau đây, trong trƣờng hợp không có tình
huống đặc biệt, đƣợc sử dụng để xác định số vòng, và
số đợt thi trong mỗi vòng để chọn những vận động
viên đƣợc tiếp tục vào thi đấu ở các vòng trong thông
qua vị trí xếp hạng (P) và thời gian (T), đối với mỗi
vòng của các nội dung thi chạy:
100m, 200m, 400m, 100m rào, 110m rào, 400m rào
Số VDV
đăng ký Các
thi đấu đợt
chạy

Vòng 1

Vòng 2

Thứ
hạng

Thời
gian

Các
đợt
chạy

Thứ
hạng

Vòng 3
Thời
gian

Các
đợt
chạy

Thứ Thời
hạng gian

19-16

2

3

2

17-24

3

2

2

25-32

4

3

4

2

3

2

33-40

5

4

4

3

2

2

41-48

6

3

6

3

2

2

49-56

7

3

3

3

2

2
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57-64

8

3

8

4

3

4

2

4

65-72

9

3

5

4

3

4

2

4

73-80

10

3

2

4

3

4

2

4

81-88

11

3

7

5

3

1

2

4

89-96

12

3

4

5

3

1

2

4

97-104

13

3

9

6

3

6

3

2

2

105-112

14

3

6

6

3

6

3

2

2

800m, 4x100m, Tiếp sức hỗn hợp 4x400m
Số VDV
đăng ký
thi đấu

Vòng 1

Vòng 2

Các
đợt
chạy

Thứ
hạng

Thời
gian

19-16

2

3

2

17-24

3

2

2

25-32

4

3

4

2

3

2

33-40

5

4

4

3

2

2

41-48

6

3

6

3

2

2

49-56

7

3

3

3

2

2

57-64

8

2

8

3

2

2

65-72

9

3

5

4

3

4

2

4

73-80

10

3

2

4

3

4

2

4

81-88

11

3

7

5

3

1

2

4

89-96

12

3

4

5

3

1

2

4

97-104

13

3

9

6

3

6

3

2

2

105-112

14

3

6

6

3

6

3

2

2
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Các
đợt
chạy

Vòng 3

Thứ
hạng

Thời
gian

Các
Thứ Thời
đợt
hạng gian
chạy

1500m
Số VDV
đăng ký
thi đấu

Vòng 1

Vòng 2
Các
đợt
chạy

Vòng 3

Các
đợt
chạy

Thứ
hạng

Thời
gian

16-30

2

4

4

31-45

3

6

6

2

5

2

46-60

4

5

4

2

5

2

61-75

5

4

4

2

5

2

Thứ
hạng

Thời
gian

Các
Thứ Thời
đợt
hạng gian
chạy

2000m CN, 3000m, 3000 CN
Số VDV
đăng ký
thi đấu

Vòng 1

Vòng 2
Các
đợt
chạy

Vòng 3

Các
đợt
chạy

Thứ
hạng

Thời
gian

20-34

2

5

5

35-51

3

7

5

2

6

3

52-68

4

5

6

2

6

3

69-85

5

4

6

2

6

3

Thứ Thời
hạng gian

Các
đợt
chạy

Thứ Thời
hạng gian

5000m
Số VDV
đăng ký
thi đấu

Vòng 1

Vòng 2
Các
đợt
chạy

Vòng 3

Các
đợt
chạy

Thứ
hạng

Thời
gian

21-40

2

5

5

41-60

3

8

6

2

6

3

61-80

4

6

6

2

6

3

81-100

5

5

5

2

6

3

Thứ Thời
hạng gian

Các
đợt
chạy

Thứ Thời
hạng gian
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10000 m
Số VDV
đăng ký
thi đấu

Các đợt chạy

Thứ hạng

Thời gian

28-54

2

8

4

55-81

3

5

5

82-108

4

4

6

Vòng 1

Bất cứ khi nào có thể, đại diện của mỗi quốc gia
hoặc đội và các vận động viên có thành tích tốt nhất
phải đƣợc sắp xếp vào các đợt chạy khác nhau trong
tất cả các vòng sơ loại của cuộc thi. Khi áp dụng quy
tắc này sau vòng đầu tiên, những thay đổi về các vận
động viên giữa các đợt chạy thƣờng chỉ đƣợc thực
hiện trong trƣờng hợp các vận động viên có thứ tự
xếp hạng giống nhau theo Điều 166.3.
Ghi chú (i): Khi sắp xếp các đợt thi chạy thì việc
càng có được nhiều thông tin về thành tích của tất cả
các vận động viên sẽ càng tốt và các đượt chạy này
cần được rút thăm để tạo điều kiện cho những vận
động viên có thành tích tốt nhất sẽ vào đến vòng
chung kết.
Ghi chú (ii): Đối với các giải vô địch thế giới và Thế
vận hội Olympic, các phương thức sắp xếp xen kẽ nhau
có thể được đưa vào các Điều luật kỹ thuật riêng.
Xếp hạng và thành phần của các đợt chạy
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3.(a) Đối với các vòng đầu tiên, các vận động viên
đƣợc xếp vào đợt chạy bằng cách sử dụng phân bố
chéo (zigzag) với hạt giống đƣợc xác định từ danh
sách các thành tích đã đƣợc công nhận, đạt đƣợc trong
khoảng thời gian đƣợc ấn định trƣớc.
(b) Sau vòng đầu tiên, các vận động viên sẽ đƣợc
xếp vào các đợt chạy của vòng đấu tiếp theo theo
trình tự sau đây:
(i) Đối với các cuộc thi đấu từ 100m đến 400m và
các cuộc thi đấu tiếp sức bao gồm các cự ly tới 4 x
400m, việc sắp xếp các hạt giống sẽ đƣợc căn cứ trên
cơ sở thứ hạng và thời gian của mỗi vòng đấu trƣớc đó.
Nhƣ vậy, các vận động viên sẽ đƣợc xếp loại nhƣ sau:
 Ngƣời về nhất của đợt chạy có thời gian ngắn
nhất.
 Ngƣời về nhất của đợt chạy có thời gian ngắn
thứ nhì.
 Ngƣời về nhất của đợt chạy có thời gian ngắn
thứ ba, vv.
 Ngƣời về thứ 2 trong đợt chạy có thời gian
ngắn nhất.
 Ngƣời về thứ 2 trong đợt chạy có thời gian
ngắn thứ nhì.
 Ngƣời về thứ 2 trong đợt chạy có thời gian
ngắn thứ 3, vv.
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Chọn ra đƣợc:
Ngƣời đạt thời gian nhanh nhất.
Ngƣời đạt thời gian nhanh thứ 2.
Ngƣời đạt thời gian nhanh thứ 3…và tiếp tục nhƣ vậy.
(ii) Đối với các nội dung thi khác, danh sách thành
tích cũ sẽ tiếp tục đƣợc dùng để chọn hạt giống và chỉ
thay đổi khi có sự cải thiện về thành tích đạt đƣợc
trong vòng thi (các vòng) mới nhất.
Sau đó các vận động viên đƣợc sắp xếp vào các đợt
chạy theo thứ tự sắp xếp hạt giống có sự phân chia
chéo (zig-zag) ví dụ ba đợt chạy sẽ bao gồm các hạt
giống nhƣ sau:
A 1 6 7 12 13 18 19 24
B 2 5 8 11 14 17 20 23
C 3 4 9 10 15 16 21 22
Trong mọi trƣờng hợp, thứ tự mà các đợt chạy sẽ
đƣợc tiến hành phải đƣợc quyết định bằng rút thăm
sau khi thành phần của các đợt chạy đã đƣợc quyết
định.
Rút thăm chọn các ô chạy
4. Trong các cuộc thi đấu từ cự ly 100m đến 800m
và chạy tiếp sức các cự ly đến 4 x 400m, nếu có một
số vòng thi kế tiếp nhau liên tục thì cách rút thăm xác
định các ô chạy sẽ đƣợc tiến hành nhƣ sau:
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a) Trong vòng thi thứ nhất, và bất kỳ vòng sơ loại
nào theo Điều 166.1, thứ tự ô chạy đƣợc xắp xếp bằng
rút thăm.
b) Đối với các vòng tiếp theo, các vận động viên sẽ
đƣợc sắp xếp sau mỗi vòng theo đúng trình tự đã nêu
trong Điều 166.3 (b) (ii).
Sẽ có 3 cuộc rút thăm đƣợc thực hiện.
(i) Một cuộc dành cho 4 vận động viên hoặc đội có
thành tích cao nhất để quyết định các vị trí tại các ô
chạy 3, 4, 5 và 6.
(ii) Cuộc thứ 2 dành cho các vận động viên hoặc
các đội xếp hạng thứ năm và thứ sáu để sắp xếp vào
các ô 7 và 8.
(iii) Cuộc thi thứ ba dành cho các vận động viên
hoặc đội có thành tích thấp nhất để xác định các vị trí
trong ô 1 và 2.
Ghi chú (i): Khi đƣờng chạy có ít hơn 8 ô chạy thì
phƣơng pháp trên cần có những thay đổi cho thích hợp.
Ghi chú (ii): Trong các cuộc thi đấu theo Điều 1.1
(d) đến (j) nội dung thi 800m có thể cho một hoặc hai
vận động viên chạy trong mỗi ô, hoặc xuất phát theo
nhóm sau một vạch hình vòng cung. Trong các cuộc
thi đấu theo Điều luật 1.1(a), (b), (c) và (f), phƣơng
thức này thông thƣờng chỉ nên áp dụng ở vòng đầu
tiên, trừ khi do có những thành tích bằng nhau hoặc
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do trọng tài giám sát nâng lên thì số vận động viên thi
đấu trong đợt tiếp theo sẽ nhiều hơn số đã dự tính.
Ghi chú (iii) Trong cuộc đua 800 mét bất kỳ, bao
gồm cả một trận chung kết, mà vì lý do nào có nhiều
vận động viên thi đấu hơn so với số ô chạy sẵn có thì
các Đại diện kỹ thuật sẽ xác định ô nào có nhiều hơn
một vận động viên sẽ phải rút thăm.
Ghi chú (iv) Khi có số ô chạy nhiều hơn số vận
động viên thì ô (các ô) bên trong phải luôn luôn đƣợc
để trống.
5. Vận động viên không đƣợc phép thi đấu trong
một đợt chạy hoặc ô chạy khác ngoài đợt hoặc ô có
ghi tên mình tham gia, trừ trƣờng hợp mà theo ý kiến
của trọng tài giám sát là đã có sự điều chỉnh, thay đổi.
6. Trong tất cả các vòng đấu loại, ít nhất là ngƣời về
nhất và ngƣời về thứ hai trong mỗi đợt chạy đƣợc
chọn vào thi đấu ở vòng sau và trong trƣờng hợp có
thể thì ít nhất có 3 ngƣời trong mỗi đợt đƣợc chọn.
Trừ trƣờng hợp phải áp dụng Điều 167, bất cứ vận
động viên nào có đủ tƣ cách vào vòng thi đấu sau đều
phải đƣợc quyết định hoặc là theo các vị trí xếp hạng
của họ, hoặc là theo thời gian họ đạt đƣợc, theo quy
định tại Điều 166.2, các điều luật kỹ thuật cụ thể,
hoặc theo quyết định của Đại diện kỹ thuật. Khi các
vận động viên đƣợc vào vòng sau theo các mức thời
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gian đạt đƣợc của họ thì chỉ áp dụng hệ thống tính
thời gian.
7. Thời gian tối thiểu giữa đợt chạy cuối cùng của
một vòng và đợt chạy đầu tiên của vòng tiếp sau hoặc
vòng chung kết đƣợc quy định nhƣ sau:
Các cự ly đến 200m là 45 phút.
Các cự ly trên 200m cho tới 1000m là 90 phút.
Trên 1000m không đƣợc tổ chức trong cùng một
ngày.
Các vòng đấu đơn
8. Các vòng đấu đơn (chung kết)
Trong các cuộc thi đấu theo Điều 1.1(a), (b), (c) và
(f), đối với các nội dung đấu có cự ly trên 800m, các
cự ly tiếp sức trên 4 x 400m và các cuộc thi chỉ cần có
một vòng (chung kết), thì các ô chạy, các vị trí xuất
phát phải đƣợc rút thăm.
®iÒu 167
CÁCH PHÂN ĐỊNH KHI
THÀNH TÍCH BẰNG NHAU
1. Nếu các trọng tài giám định hoặc trọng tài giám
định ảnh đích không thể tách biệt các vận động viên
để xếp thứ hạng theo Điều 164.2, 165.18, 165.21 hoặc
165.24 (khi đƣợc phép sử dụng), trƣờng hợp đó sẽ
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đƣợc xác định là thành tích bằng nhau và trƣờng hợp
thành tích bằng nhau này vẫn giữ nguyên.
2. Để xác định xem đã có thành tích bằng nhau
giữa các vận động viên trong các đợt chạy khác nhau
để đƣa vào vị trí thứ hạng theo Điều 166.3 (b) hoặc để
đƣa vào vị trí vòng loại cuối cùng nhằm chọn ngƣời
vào thi ở vòng đấu tiếp theo dựa trên thời gian về
đích, tổ trƣởng trọng tài giám định ảnh đích sẽ phải
xem xét thời gian thực tế đã đƣợc ghi lại của từng vận
động viên với độ chuẩn xác tới 1/1000 giây. Nếu việc
kiểm tra đó cho thấy rằng đã có những thành tích lập
đƣợc ngang nhau, thì những vận động viên đã có
thành tích ngang nhau đó sẽ đƣợc sắp xếp thi đấu ở
vòng tiếp theo hoặc, nếu việc đó không thể thực hiện
đƣợc thì phải xác định bằng rút thăm để chọn ngƣời
đƣợc vào thi đấu ở vòng tiếp theo.
Ghi chú: Trong trƣờng hợp đấu loại để chọn ngƣời
vào vòng đấu tiếp theo dựa trên vị trí xếp hạng và thời
gian (ví dụ, ba ngƣời về nhất ở hai đợt chạy cộng với
hai ngƣời có thời gian về đích nhanh nhất kế tiếp), và
có thành tích bằng nhau cho vị trí vòng loại cuối cùng
dựa trên vị trí xếp hạng, thì việc xếp các vận động
viên có thành tích bằng nhau ở vòng tiếp theo sẽ làm
giảm số lƣợng vận động viên tham dự vòng loại dựa
trên thời gian về đích.
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®iÒu 168
CHẠY VƢỢT RÀO
1. Các cự ly tiêu chuẩn:
Nam và nam thiếu niên: 110m, 400m
Nữ và nữ thiếu niên: 100m, 400m
Phải có10 lần vƣợt qua rào trên mỗi ô chạy và các
rào đƣợc sắp đặt theo đúng hƣớng dẫn trong bảng
dƣới đây:
NAM VÀ NAM TRẺ VÀ NAM THIẾU NIÊN
Cự ly
thi đấu

Cự ly từ vạch
xuất phát đến
rào thứ nhất

Cự ly giữa
các rào

Cự ly từ rào
cuối cùng đến
vạch đích

110 m

13,72 m

9,14 m

14,02 m

400 m

45.00 m

35.00 m

40.00 m

NỮ VÀ NỮ THIẾU NIÊN

100 m

Cự ly từ vạch
xuất phát đến
rào thứ nhất
13.00 m

400 m

45.00 m

Cự ly
thi đấu

8.50 m

Cự ly từ rào
cuối cùng đến
vạch đích
10.50 m

35.00 m

40.00 m

Cự ly giữa
các rào

Mỗi rào đƣợc đặt trên đƣờng chạy sao cho chân đế
rào quay về phía vạch xuất phát, cạnh hƣớng về phía
xuất phát của thanh ngang trên rào trùng với mép gần
nhất của vạch đánh đấu.
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2. Rào đƣợc làm bằng kim loại hoặc những vật liệu
phù hợp khác. Rào có một thanh ngang phía trên làm
bằng gỗ hoặc vật liệu tƣơng tự. Rào gồm 2 chân đế và
hai thanh chống để đỡ khung hình chữ nhật đƣợc gia
cố bởi một hoặc nhiều thanh ngang. Hai thanh chống
mỗi thanh đƣợc gắn chặt vào một đầu của mỗi chân đế.
Rào đƣợc thiết kế nhƣ thế nào đó để sao cho khi một
lực tối thiểu bằng 3.6kg tác động vào giữa đỉnh của
thanh ngang trên rào thì rào bị đổ về trƣớc. Rào có thể
điều chỉnh độ cao ở từng mức. Tại mỗi độ cao, bộ phận
đối trọng ở chân đế rào sẽ đƣợc điều chỉnh lại để sao
cho một lực tối thiểu 3.6 – 4.0 kg có thể làm đổ rào.
Độ võng theo phƣơng nằm ngang tối đa của thanh
ngang phía trên cùng của rào (kể cả độ cong theo
phƣơng thẳng đứng) khi chịu một lực tác dụng tại
trung tâm tƣơng đƣơng với 10kg không đƣợc vƣợt
quá 35mm.
3. Kích thƣớc. Độ cao tiêu chuẩn của rào:
Cự ly

Nam

Nam trẻ

Nam
thiếu niên

Nữ trẻ

Nữ
thiếu niên

100/110m

1.067m

0.991m

0.914m

0.838m

0.762m

400m

0.914m

0.914

0.838m

0.762m

0.762m

Ghi chú: Do sự khác nhau giữa các nhà sản xuất,
các rào cao đến 1m cũng có thể đƣợc chấp nhận cho
cự ly 110m Rào nam trẻ.
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Trong mỗi trƣờng hợp, dung sai cho phép so với độ
cao chuẩn là  3mm, đối với các nhà sản xuất khác nhau.
Chiều rộng của rào từ 1.18m – 1.20m
Độ dài tối đa của chân đế rào là 0.70m.Trọng lƣợng
toàn bộ của rào tối thiểu phải là 10kg.
4. Độ rộng của thanh ngang phía trên rào là 70mm
 5mm, độ dày từ 10mm – 25mm và hai cạnh trên của
thanh ngang đƣợc vê tròn. Thanh ngang phải đƣợc cố
định chắc chắn ở hai đầu.
5. Thanh ngang phía trên rào đƣợc sơn các sọc đen
và trắng hoặc các màu tƣơng phản khác nhau (và cũng
phải tƣơng phản với môi trƣờng xung quanh). Các sọc
màu sáng tối thiểu phải rộng 225mm đƣợc đặt ở hai
đầu thanh ngang.
6. Tất cả các cuộc thi phải chạy theo ô chạy riêng
và mỗi vận động viên phải chạy trong ô chạy riêng
của mình, trừ trƣờng hợp quy định tại Điều 163.4.
7. Vận động viên phải nhảy vƣợt qua tất cả các rào,
không thực hiện đúng điều này, vận động viên sẽ bị
truất quyền thi đấu.
Ngoài ra, vận động viên sẽ bị truất quyền thi đấu, nếu:
(a) Đƣa bàn chân hoặc chân vào bên cạnh của rào
(cả hai bên) thấp hơn mặt phẳng ngang của đỉnh rào
của bất kỳ rào nào ngay tại thời điểm qua rào, hoặc
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(b) Theo ý kiến của trọng tài, đã cố tình làm đổ rào
bất kỳ nào.
8. Ngoại trừ nhƣ đƣợc quy định tại Điều 168.7(b),
việc đổ rào không dẫn đến bị truất quyền thi đấu và
cũng sẽ không cản trở một kỷ lục đƣợc lập.
9. Đối với một kỷ lục thế giới, tất cả các rào phải
tuân theo đúng những chỉ dẫn kỹ thuật của luật này.

Hình 2. Thí dụ về rào
®iÒu 169
CHẠY VƢỢT CHƢỚNG NGẠI VẬT
1. Cự ly Chuẩn: 2000m và 3000m
2. Trong nội dung thi đấu 3000m vƣợt chƣớng ngại
sẽ có 28 lần nhảy qua rào và 7 lần nhảy qua rào cùng
hố nƣớc; và trong nội dung thi đấu 2000m vƣợt
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chƣớng ngại sẽ có 18 lần nhảy qua rào và 5 lần nhảy
qua rào cùng hố nƣớc.
3. Đối với các nội dung thi đấu vƣợt chƣớng ngại
vật, trong mỗi vòng sân, sau khi đã hoàn thành vòng
chạy đầu tiên, sẽ có 4 lần nhảy qua rào cạn và một lần
nhảy qua rào cùng hố nƣớc (ở lần nhảy thứ tƣ). Các
lần nhảy sẽ đƣợc phân phối đều đặn để cự ly giữa các
lần nhảy vào khoảng 1/5 độ dài ấn định của vòng sân.
Ghi chú (i) Việc điều chỉnh khoảng cách giữa các
rào có thể cần thiết để đảm bảo rằng khoảng cách an
toàn từ một rào / vạch xuất phát và tới các rào tiếp
theo đƣợc duy trì trƣớc và sau khi hoàn thành các
vạch đích tƣơng ứng, nhƣ đã đƣợc xác định trong các
tài liệu hƣớng dẫn về trang thiết bị, dụng cụ thi đấu
điền kinh của IAAF.
Ghi chú (ii) Ở nội dung thi đấu 2000m vƣợt chƣớng
ngại vật, nếu hố nƣớc là ở bên trong đƣờng chạy thì
phải vƣợt qua vạch đích hai lần trƣớc khi vòng đầu
tiên với năm lần nhảy.
4. Ở nội dung thi đấu 3000m vƣợt chƣớng ngại vật,
khoảng cách từ chỗ xuất phát tới chỗ bắt đầu của vòng
đầu tiên sẽ không có bất kỳ rào nào. Các rào đƣợc rời
chuyển đi cho tới khi các vận động viên chạy vào vòng
đầu tiên. Ở nội dung 2000m, vận động viên sẽ nhảy
qua rào đầu tiên là rào thứ ba trong vòng chạy bình
thƣờng hai rào đầu đƣợc chuyển rời đi cho tới khi vận
động viên đã chạy qua chỗ đó trong lần thứ nhất.
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5. Đối với các cuộc thi của nam các rào cao 0.914m
 0.003m còn đối với các cuộc thi của nữ các rào cao
0,762m  0.003m và rộng tối thiểu là 3.94m. Tiết diện
(mặt cắt) của thanh ngang trên rào sẽ là một hình
vuông có cạnh 0.127m.
Trọng lƣợng của mỗi rào phải từ 80kg đến 100kg.
Mỗi rào đều có đế ở cả hai bên và chân đế dài từ 1.2m
đến 1.4m (xem hình 3).
Rào đặt tại đầu hố nƣớc phải có chiều rộng là 3,66m
± 0.02m và phải đƣợc cố định chắc chắn vào mặt nền để
rào không bị xê dịch theo phƣơng nằm ngang.
Thanh ngang phía trên phải đƣợc sơn các sọc trắng
và đen hoặc những màu tƣơng phản dễ phân biệt khác
(và cũng phải tƣơng phản với môi trƣờng xung
quanh), hai phía đầu rào là hai sọc trắng (hoặc sáng
màu) có độ rộng tối thiểu bằng 0.225m.

Hình 3. Thí dụ về rào trong chạy
vượt chướng ngại vật
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Rào phải đƣợc đặt trên đƣờng chạy sao cho 0.30m
của một đầu thanh ngang trên chờm vào bên trong
cạnh trong của vòng sân.
Ghi chú: Rào đầu tiên đƣợc đƣa vào cuộc đua nên
có độ rộng tối thiểu 5m.
6. Rào cùng hố nƣớc dài 3.66m ± 0.02m) và hố
nƣớc phải rộng 3,66m ± 0.02m.
Phần đáy hố nƣớc phải có cấu tạo bằng một bề mặt
nhựa tổng hợp hoặc thảm đệm để đảm bảo an toàn khi
vận động viên rơi xuống và cho phép các đinh giày
găm xuống một cách thoải mái. Độ sâu của hố nƣớc ở
đoạn 0.30m gần với rào nhất phải là 0.70m. Từ đây
đáy của hố nƣớc phải dốc đều lên đến mặt đƣờng
chạy ở đầu xa của hố nƣớc. Vào lúc bắt đầu cuộc đua,
mực nƣớc phải ngang mức với bề mặt đƣờng chạy,
bên trong một đƣờng gờ 20mm.
Ghi chú: Độ sâu của nƣớc trong hố tính từ bề mặt
đƣờng chạy có thể đƣợc giảm từ mức tối đa 0.70m
xuống đến mức tối thiểu là 0.50m. Mặt phẳng dốc đều
của đáy hố nƣớc phải đƣợc duy trì nhƣ trong hình 4.
Khuyến cáo tất cả các hố nƣớc mới nên đƣợc xây
nông hơn.
7. Mỗi vận động viên phải lội qua hoặc nhảy vƣợt
qua hố nƣớc và phải nhảy qua rào. Không thực hiện
đƣợc điều này, vận động viên sẽ bị truất quyền thi đấu.
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Hình 4. Kích thước rào trong các nội dung chạy
vượt chướng ngại vật
Ngoài ra, vận động viên sẽ bị truất quyền thi đấu,
nếu:
(a) Bƣớc sang phía này hoặc phía khác của hố
nƣớc, hoặc
(b) Đƣa bàn chân hoặc chân khi vƣợt qua thấp hơn
mặt phẳng ngang của đỉnh thanh ngang rào của bất kỳ
rào nào khi vƣợt qua.
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Vận động viên có thể vƣợt qua rào bằng bất kỳ cách
nào, miễn là tuân thủ đúng điều luật này.
®iÒu 170
THI CHẠY TIẾP SỨC
1. Các cự ly tiêu chuẩn: 4 × 100m, 4 × 200m, 100m
- 200m - 300m - 400m Tiếp sức hỗn hợp, 4 × 400m, 4
× 800m, 4 × 1500m.
Ghi chú: Nội dung tiếp sức hỗn hợp có thể đƣợc
chạy với các chặng theo một thứ tự khác nhau trong
đó từng trƣờng hợp sẽ đƣợc điều chỉnh thích hợp theo
Điều 170.14, 170.18, 170.19 và 170.20.
2. Các vạch rộng 50mm đƣợc vẽ ngang qua đƣờng
đua để đánh dấu cự ly của các đoạn và để biểu thị
vạch xuất phát.
3. Mỗi khu vực trao tín gậy có chiều dài 20m và ở
giữa khu vực trao này là vạch xuất phát. Các khu vực
này phải bắt đầu và kết thúc ở mép gần với vạch xuất
phát theo hƣớng chạy của 2 vạch phân chia khu vực.
Đối với mỗi lần trao nhận tín gậy đƣợc thực hiện
trong các ô chạy, trọng tài đƣợc chỉ định phải đảm
bảo rằng các vận động viên đƣợc xếp vào đúng vị trí
trong khu vực trao tín gậy của họ và biết rõ khu vực
có thể sử dụng để tăng tốc. Trọng tài đƣợc chỉ định
cũng phải đảm bảo Điều 170.4 đƣợc tuân thủ.
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4. Khi tất cả hoặc phần đầu tiên của cuộc thi tiếp
sức đang chạy theo các ô riêng, một vận động viên có
thể để một dấu kiểm tra trên đƣờng, ở trong ô chạy
riêng của anh ta bằng cách sử dụng băng dính có kích
thƣớc tối đa 5cm x 40cm. Băng dính này phải có màu
sắc dễ phân biệt để không bị lẫn với các vật đánh dấu
cố định khác. Ngoài 1 trong 2 cách này không đƣợc
phép sử dụng bất kỳ cách đánh đấu nào khác.
5. Gậy tiếp sức phải là một ống rỗng và nhẵn, có
tiết diện ngang hình tròn, làm bằng gỗ, kim loại hoặc
bất kỳ một vận liệu cứng nào khác. Độ dài của gậy
tiếp sức không đƣợc quá 0.28m đến 0.30m. Đƣờng
kính vòng gậy phải là 40mm  2mm và trọng lƣợng
của gậy không đƣợc dƣới 50gam. Gậy phải có màu
sao cho dễ nhận thấy trong lúc thi đấu.
6. (a) Gậy tiếp sức phải đƣợc vận động viên cầm
bằng tay vƣợt qua hết cự ly.
(b) Vận động viên không đƣợc phép mang găng tay
hoặc các vật liệu (ngoài những chất đƣợc phép theo
quy định tại Điều 144.4(c)) hoặc các chất liệu lên hai
bàn tay mình để có thể dễ dàng bắt đƣợc tín gậy.
(c) Nếu bị rơi gậy,vận động viên đánh rơi phải tự
mình nhặt lại. Vận động viên này có thể rời khỏi ô
chạy riêng của mình để nhặt gậy tiếp sức với điều
kiện khi làm việc này, vận động viên không làm giảm
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bớt cự ly chạy mà mình phải vƣợt qua. Ngoài ra,
trong trƣờng hợp gậy bị rơi lăn sang bên hoặc ra trƣớc
theo hƣớng chạy (kể cả vƣợt qua vạch đích) thì vận
động viên đã đánh rơi nó, sau khi lấy đƣợc nó, phải
trở lại ít nhất là đến điểm mà gậy đã bị rơi khỏi tay
của mình, trƣớc khi tiếp tục cuộc đua. Nếu thực hiện
đúng quy định này và không có vận động viên nào
khác bị cản trở thì việc đánh rơi gậy sẽ không bị coi là
phạm quy.
Nếu một vận động viên không tuân theo quy tắc
này thì đội tiếp sức của vận động viên đó sẽ bị loại.
7. Gậy tiếp sức phải đƣợc chuyển giao trong khu vực
trao gậy. Việc chuyển giao gậy đƣợc tính từ khi ngƣời
nhận bắt đầu chạm vào gậy và kết thúc vào lúc gậy chỉ
còn ở trong tay ngƣời nhận. Liên quan đến vùng trao
tín gậy thì chỉ có vị trí của gậy là có tính chất quyết
định. Chuyển giao gậy tiếp sức bên ngoài khu vực trao
tín gậy sẽ bị truất quyền thi đấu (phạm quy).
8. Các vận động viên trƣớc khi nhận và cả sau khi đã
chuyển giao đƣợc gậy tiếp sức phải tiếp tục di chuyển
trong ô chạy hay trong khu vực trao gậy của mình cho
tới khi các vận động viên đội khác đã chạy qua để
tránh gây cản trở tới các vận động viên khác. Điều
163.3 và 163.4 sẽ không áp dụng với các vận động
viên này. Nếu bất kỳ vận động viên nào cố tình gây
cản trở một thành viên của đội khác bằng cách chạy ra
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ngoài vị trí hoặc ô chạy lúc kết thúc chặng của mình
thì đội của ngƣời đó sẽ bị truất quyền thi đấu.
9. Việc hỗ trợ bằng cách đẩy lên hoặc bằng bất kỳ
phƣơng thức nào khác sẽ bị truất quyền thi đấu.
10. Mỗi thành viên của đội tiếp sức chỉ đƣợc phép
chạy trong một chặng. Có thể lấy 4 vận động viên
trong số những vận động viên đã có trong danh sách
thi đấu ở nội dung này hoặc ở một nội dung thhi đấu
khác để lập đội thi đấu tiếp sức trong bất kỳ vòng đấu
nào. Tuy nhiên, một khi đội tiếp sức đã vào thi đấu thì
chỉ đƣợc phép lấy thêm 2 vận động viên làm ngƣời
dự bị (thay thế) trong thành phần của đội. Độ nào
không thực hiện đúng điều luật này sẽ bị truất quyền
thi đấu.
11. Thành phần của đội và trình tự chạy trong một
cuộc thi chạy tiếp sức phải đƣợc tuyên bố chính thức
không muộn hơn một giờ trƣớc lúc gọi công khai lần
thứ nhất để vào đợt chạy đầu tiên của mỗi vòng trong
cuộc thi. Những thay đổi muộn hơn phải đƣợc sự xác
nhận của cán bộ y tế đã đƣợc Ban tổ chức bổ nhiệm,
và đƣợc thực hiện trƣớc lần gọi cuối cùng để vào đợt
chạy riêng mà ở đó đội đang thi đấu. Đội nào không
thực hiện đúng điều luật này sẽ bị truất quyền thi đấu.
12. Ở nội dung tiếp sức 4 × 100m các vận động viên
thi đấu phải chạy hoàn toàn theo từng ô chạy riêng.
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13. Trong các cuộc thi tiếp sức 4 x 200m, các vận
động viên thi đấu có thể chạy theo những cách thức sau:
(a) Hoàn toàn trong từng ô chạy riêng, nếu có thể
(bốn đoạn vòng trong các ô chạy),
(b) Hai chặng đầu tiên chạy hoàn toàn theo từng ô
chạy riêng, kể cả một phần của chặng thứ ba tới mép
trƣớc của vạch cho phép chạy vào đƣờng chung nhƣ
đƣợc mô tả tại Điều 163.5, tại đây các vận động viên
có thể rời khỏi ô chạy riêng của mình (ba đoạn vòng
trong các ô chạy).
(c) Trong các ô chạy ở chặng đầu tiên tới mép trƣớc
của vạch cho phép chạy vào đƣờng chung nhƣ đƣợc
mô tả tại Điều 163.5, tại đây các vận động viên có thể
rời khỏi ô chạy riêng của mình (hai đoạn vòng trong
các ô chạy).
Ghi chú: Trong trƣờng hợp có không quá bốn đội
thi đấu và không thể lựa chọn cách (a), thì nên lựa
chọn áp dụng cách (c).
14. Nội dung chạy tiếp sức hỗn hợp nên đƣợc tổ
chức chạy trong ô chạy riêng cho hai chặng đầu tiên,
và một phần của chặng thứ ba tới mép trƣớc của vạch
cho phép chạy vào đƣờng chung nhƣ đƣợc mô tả tại
Điều 163.5, tại đây các vận động viên có thể rời khỏi ô
chạy riêng của mình (hai đoạn vòng trong các ô chạy).
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15. Nội dung chạy tiếp sức 4 × 400m có thể chạy
theo những cách sau:
(a) Chặng đầu tiên chạy hoàn toàn trong ô chạy
riêng, kể cả một phần của chặng thứ hai tới mép trƣớc
của vạch cho phép chạy vào đƣờng chung nhƣ đƣợc
mô tả tại Điều 163.5, tại đây các vận động viên có thể
rời khỏi ô chạy riêng của mình (ba đoạn vòng trong
các ô chạy).
(b) Chặng đầu tiên chạy hoàn toàn trong ô chạy
riêng tới mép trƣớc của vạch cho phép chạy vào
đƣờng chung nhƣ đƣợc mô tả tại Điều 163.5, tại đây
các vận động viên có thể rời khỏi ô chạy riêng của
mình (một đoạn vòng trong các ô chạy).
Lƣu ý: Trong trƣờng hợp có không quá bốn đội thi
đấu thì nên áp dụng cách (b).
16. Nội dung thi tiếp sức 4 × 800m có thể chạy
đƣợc theo những cách sau:
(a) Chặng đầu tiên chạy hoàn toàn trong ô chạy
riêng tới mép trƣớc của vạch cho phép chạy vào
đƣờng chung nhƣ đƣợc mô tả tại Điều 163.5, tại đây
các vận động viên có thể rời khỏi ô chạy riêng của
mình (một đoạn vòng trong các ô chạy).
(b) Không cần sử dụng các ô chạy riêng.
17. Nội dung thi tiếp sức 4 × 1500m không phải
chạy theo các ô chạy riêng.
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18. Nội dung thi tiếp sức 4 × 100m và 4 × 200m,
các thành viên của đội, trừ ngƣời chạy đầu tiên, và
ở nội dung tiếp sức hỗn hợp là vận động viên thứ
hai và thứ ba, có thể bắt đầu chạy từ bên ngoài vùng
trao gậy tiếp sức song tối đa không quá 10m (xem
Điều 170.3). Dấu phân biệt phải đƣợc đánh trong
mỗi ô chạy để chỉ rõ giới hạn kéo dài này. Nếu một
vận động viên không tuân thủ đúng điều luật này thì
đội của vận động viên đó sẽ bị truất quyền thi đấu.
19. Đối với lần trao-nhận tín gậy cuối cùng ở nội
dung tiếp sức hỗn hợp và ở các nội dung tiếp sức 4
× 400m, 4 × 800m và 4 × 1500m, các vận động viên
không đƣợc phép bắt đầu chạy ở ngoài vùng trao tín
gậy của họ, và phải xuất phát trong vùng này. Nếu
một vận động viên không tuân thủ đúng điều luật
này thì đội của vận động viên đó sẽ bị truất quyền
thi đấu.
20. Ở nội dung tiếp sức hỗn hợp, những vận động
viên chạy ở chặng cuối cùng và ở nội dung 4 × 400m,
các vận động viên chạy ở chặng thứ ba và thứ tƣ, dƣới
sự hƣớng dẫn một trọng tài, phải đứng ở vị trí đợi của
họ theo thứ tự (từ trong ra ngoài) giống nhƣ thứ tự của
các thành viên tƣơng ứng trong đội của mình khi họ
bắt vào đoạn đƣờng vòng cuối cùng. Khi đồng đội
chạy qua điểm này, các vận động viên đợi gậy phải
duy trì thứ tự của họ và không đƣợc đổi vị trí tại chỗ
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bắt đầu của vùng trao tín gậy. Nếu có một vận động
viên nào đó không tuân thủ đúng điều luật này thì cả
đội của anh ta sẽ bị truất quyền thi đấu.
Ghi chú: Trong các cuộc thi chạy tiếp sức 4 ×
200m (nếu không chạy hoàn toàn theo ô chạy
riêng), mà các chặng trƣớc đó không chạy trong ô
riêng, các vận động viên phải xếp hàng theo thứ tự
trong danh sách xuất phát (từ trong ra ngoài).
21. Trong các cuộc thi chạy tiếp sức khác khi không
sử dụng ô chạy riêng, nếu có thể cả ở các nội dung
tiếp sức 4 x 200m, các nội dung tiếp sức hỗn hợp và 4
x 400m, các vận động viên đợi tín gậy có thể đứng ở
vị trí phía trong trên đƣờng đua trong lúc đồng đội
của mình đang chạy tới, miễn là họ không chen lấn
hoặc cản trở các vận động viên đợi tín gậy khác. Ở
nội dung thi đấu 4 × 200m, các nội dung tiếp sức hỗn
hợp và 4 × 400m, các vận động viên đợi tín gậy phải
duy trì thứ tự phù hợp với Điều 170.20. Nếu một vận
động viên không tuân theo quy tắc này, thì cả đội của
anh ta sẽ bị truất quyền thi đấu.
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phÇn IV

CÁC MÔN NHẢY VÀ NÉM ĐẨY
®iÒu 180
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
KHỞI ĐỘNG TẠI KHU VỰC THI ĐẤU
1. Tại khu vực thi đấu và trƣớc khi bắt đầu nội
dung thi, mỗi vận động viên có thể thực hiện các lần
thử. Trong các môn ném, các lần thử sẽ tiến hành
theo trình tự rút thăm và luôn dƣới sự giám sát của
trọng tài giám định.
2. Trong trƣờng hợp một vận động viên đã bắt
đầu, các vận động viên khác không đƣợc phép sử
dụng với mục đích tập hay khởi động tại:
(a) Đƣờng chạy đà hoặc khu vực giậm nhảy.
(b) Các cây xào nhảy.
(c) Các dụng cụ.
(d) Vòng đẩy hoặc vùng đất trong khu vực cùng
với dụng cụ hoặc không có dụng cụ.
CÁC VẬT ĐÁNH DẤU
3.(a) Trong tất cả các môn nhảy và ném đẩy mà
tại đó có sử dụng đƣờng chạy đà, các vật đánh dấu
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phải đƣợc đặt kế bên đƣờng chạy đà, ngoại trừ đối
với nhảy cao thì vật đánh dấu có thể đƣợc đặt trên
đƣờng chạy đà. Một vận động viên có thể sử dụng
một hoặc 2 vật đánh dấu (đƣợc ban tổ chức cung
cấp hoặc chấp nhận) để trợ giúp bản thân trong khi
chạy đà và giậm nhảy. Nếu các vật đánh dấu nhƣ
vậy không đƣợc cung cấp, vận động viên có thể sử
dụng băng dính nhƣng không đƣợc vẽ bằng phấn
hoặc chất tƣơng tự nào có thể để lại dấu vết không
thể tẩy xoá.
(b) Đối với các môn ném đẩy đƣợc thực hiện từ
vòng ném đẩy, vận động viên chỉ đƣợc sử dụng một
vật đánh dấu. Vật đánh dấu này chỉ có thể đƣợc đặt
trên nền sân trong khu vực ngay phía sau hoặc liền kề
với vòng ném đẩy. Vật đánh dấu chỉ đƣợc tạm thời ở
vị trí đó trong thời gian mỗi vận động viên thực hiện
các lần thi riêng của mình, và phải không làm ảnh
hƣởng đến việc quan sát của các trọng tài giám định.
Không đƣợc đặt bất kỳ dấu hiệu cá nhân nào trong
hoặc bên cạnh các khu vực rơi của dụng cụ.
ĐÁNH DẤU MỨC THÀNH TÍCH
4. Một lá cờ đặc biệt hoặc dấu hiệu khác biệt có
thể đƣợc cung cấp để đánh dấu mức thành tích kỷ
lục thế giới hiện tại và, nếu cần, có cả kỷ lục khu
vực, quốc gia hoặc kỷ lục của Đại hội hiện có.
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THỨ TỰ THI ĐẤU VÀ CÁC LẦN THỰC HIỆN
5. Các vận động viên phải thi đấu theo trình tự kết
quả rút thăm. Nếu không thực hiện đƣợc việc rút
thăm thì trình tự thi đấu sẽ đƣợc sắp xếp theo quy
định tại Điều 125.5 và 145.2. Nếu có một vòng đấu
sơ loại thì phải có một lần rút thăm mới cho vòng
chung kết (xem thêm Điều 180.6).
6. Ngoại trừ nhảy cao và nhảy sào, không vận
động viên nào đƣợc phép có hơn một lần thực hiện
đƣợc ghi thành tích trong bất cứ một vòng nào của
cuộc thi. Trong tất cả các nội dung nhảy và ném
đẩy, ngoại trừ nhảy cao và nhảy sào, mà có nhiều
hơn 8 vận động viên thì mỗi vận động viên đƣợc
phép thực hiện 3 lần và 8 vận động viên có thành
tích tốt nhất sẽ đƣợc phép thực hiện thêm 3 lần nữa.
Trong trƣờng hợp có thành tích bằng nhau ở vị trí
vòng loại cuối cùng, nếu hai hoặc nhiều vận động
viên cùng có hành tích cao nhất bằng nhau, thì sẽ
đƣợc giải quyết theo Điều 180.22. Nếu đã khẳng
định đƣợc là đã có thành tích bằng nhau, các vận
động viên có thành tích bằng nhau sẽ đƣợc phép
thực hiện thêm ba lần nữa.
Trƣờng hợp có tám vận động viên hoặc ít hơn,
mỗi vận động viên sẽ đƣợc phép thực hiện sáu lần.
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Nếu có từ hai vận động viên trở lên không thực hiện
trong ba lần trƣớc thì những vận động viên đó sẽ thi
đấu ở vòng sau theo thứ tự rút thăm ban đầu.
Trong cả hai trƣờng hợp:
(a) Thứ tự thi đấu ở vòng lần cuối cùng sẽ đƣợc
sắp xếp theo thứ tự ngƣợc lại với thứ hạng thành
tích ghi dƣợc sau vòng ba lần thực hiện đầu tiên;
(b) Khi thứ tự thi đấu sẽ phải thay đổi và có thành
tích bằng nhau ở một vị trí bất kỳ nào đó thì, những
vận động viên có thành tích bằng nhau này sẽ thi
đấu theo thứ tự giống nhƣ thứ tự rút thăm ban đầu.
Ghi chú (i) Đối với môn nhảy cao, xem Điều 181.2.
Ghi chú (ii) Nếu một hoặc nhiều vận động viên
đƣợc trọng tài trọng tài giám sát cho phép tiếp tục
thi đấu trong điều kiện có kháng nghị theo quy định
tại Điều 146.5, vận động viên đó sẽ thi đấu trong tất
cả các vòng thực hiện tiếp theo trƣớc khi tất cả vận
động viên khác khác tiếp tục cuộc thi này và nếu có
từ hai vận động viên trở lên, thì thứ tự thực hiện sẽ
giống nhƣ thứ tự rút thăm ban đầu.
Ghi chú (iii) Cho phép các cơ quan quản lý có
liên quan đƣa ra những quy định riêng cho cuộc thi
đấu, mà ở đó có hơn tám vận động viên tranh tài ở
một nội dung, để tất cả các vận động viên có thể
thực hiện bốn lần nhảy
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GHI CHÉP VỀ CÁC LẦN THỰC HIỆN
7. Các lần thực hiện phải đƣợc ghi nhƣ sau:
(a) Trừ trong nhảy cao và nhảy sào, một lần thực
hiện hợp lệ sẽ đƣợc chỉ ra bằng phép đo đƣợc tiến
hành. Trong nhảy cao và nhảy sào, lần thực hiện
hợp lệ sẽ đƣợc chỉ ra bằng ký hiệu "O";
(b) Lần tực hiện thất bại sẽ đƣợc chỉ ra bằng ký
hiệu "X";
(c) Nếu các vận động viên bỏ qua một lần thực
hiện (một "lần bỏ qua") thì lần đó sẽ đƣợc ký hiệu
là dấu "-".
HOÀN THÀNH LẦN THỰC HIỆN
8. Trọng tài giám định sẽ không giơ cờ trắng để
xác định lần thực hiện hợp lệ trƣớc khi vận động
viên đã hoàn thành xong lần thực hiện của họ.
Việc hoàn thành xong một lần thực hiên hợp lệ
đƣợc xác định nhƣ sau:
(a) Đối với các nội dung nhảy theo phƣơng thẳng
đứng là khi trọng tài giám định đã xác định là không có
phạm quy theo Điều 182.2, 183.2 hoặc 183.4;
(b) Đối với các nội dung nhảy theo phƣơng nằm
ngang là khi khi các vận động viên rời khỏi khu vực
tiếp đất theo Đúng quy định tại Điều 185.2;
(c) Đối với các nội dung ném đẩy, một khi các
vận động viên đã rời khỏi vòng ném đẩy hoặc
đƣờng chạy đà theo Đúng quy định tại Điều 187.17.
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CUỘC THI VÒNG LOẠI (VÕNG SƠ LOẠI)
9. Trong trƣờng hợp số lƣợng vận động viên là
quá đông, một vòng thi sơ loại sẽ đƣợc tiến hành
trong các môn nhảy và ném đẩy để vòng chung kết
cuộc thi đƣợc tiến hành thoả đáng. Khi vòng sơ loại
đƣợc tổ chức, tất cả các vận động viên phải thi đấu
và vƣợt qua vòng này. Thành tích lập đƣợc trong
vòng sơ loại sẽ không đƣợc coi là một phần của
thành tích chung cuộc.
10. Thông thƣờng, các vận động viên sẽ đƣợc
chia thành hai hoặc nhiều nhóm một cách ngẫu
nhiên, nhƣng nếu có thể thì cố gắng sao cho đại
diện của mỗi quốc gia hoặc đội đƣợc xếp trong các
nhóm khác nhau. Trừ khi có đủ cơ sở vật chất, thiết
bị cho các nhóm thi đấu cùng một lúc và trong cùng
điều kiện nhƣ nhau thì mỗi nhóm sẽ bắt đầu lần
thực hiện của mình ngay lập tức sau khi nhóm trƣớc
đó đã kết thúc.
11. Trong các cuộc thi đấu mà thời gian kéo dài
hơn ba ngày thì nên có một ngày nghỉ ngơi giữa các
cuộc thi vòng loại và vòng chung kết trong các nội
dung nhảy theo phƣơng thẳng đứng.
12. Các điều kiện thi sơ loại, tiêu chuẩn vòng loại
và số lƣợng vận động viên trong trận chung kết, sẽ
do Đại diện kỹ thuật quyết định. Nếu không có Đại
diện kỹ thuật nào đã đƣợc bổ nhiệm thì sẽ do Ban tổ
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chức quyết định. Đối với các cuộc thi đấu đƣợc tiến
hành theo Điều 1.1 (a), (b), (c) và (f), thì phải có ít
nhất 12 vận động viên thi đấu trong trận chung kết.
13. Trong cuộc thi đấu ở vòng loại, trừ nhảy cao
và nhảy sào, mỗi vận động viên sẽ đƣợc phép thực
hiện tới 3 lần. Khi một vận động viên đã đạt đƣợc
tiêu chuẩn vòng loại thì anh ta có quyền tham dự
cuộc thi chính mà không phải tiếp tục thi đấu ở
vòng loại nữa.
14. Trong cuộc đấu loại ở môn nhảy cao và nhảy
sào, các vận động viên không bị loại sau 3 lần hỏng
liên tiếp, mà sẽ tiếp tục thi theo Điều 181.2 cho đến
khi kết thúc lần nhảy cuối cùng ở độ cao quy định
mức tiêu chuẩn đủ điều kiện, trừ khi số lƣợng vận
động viên đƣợc vào trận chung kết đã đạt đƣợc theo
quy định tại Điều 180.12.
15. Nếu không có vận động viên nào hoặc có ít
vận động viên đạt tiêu chuẩn vƣợt qua vòng loại
hơn so với số lƣợng yêu cầu thì nhóm vận động
viên đƣợc vào vòng chung kết sẽ đƣợc mở rộng cho
đủ số lƣợng yêu cầu bằng cách lấy thêm các vận
động viên theo thành tích của họ trong cuộc thi
vòng loại. Trong trƣờng hợp có hai hoặc nhiều vận
động viên đạt thành tích bằng nhau ở thứ hạng cuối
cùng đƣợc chọn trong vòng loại của toàn bộ cuộc
thi thì việc quyết định sẽ đƣợc áp dụng theo Điều
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180.22 hoặc 181.8 tùy theo tình huống cụ thể. Nếu
qua các trình tự tiến hành đƣợc xác định rằng đã có
thành tích bằng nhau thì các vận động viên có thành
tích bằng nhau đó sẽ đƣợc sắp xếp vào vòng đấu
chung kết.
16. Khi một cuộc thi vòng loại nhảy cao và nhảy
sào đƣợc tổ chức ở hai nhóm đồng thời thì xà ngang
nên đƣợc nâng lên cùng lúc ở mỗi độ cao bằng nhau
ở mỗi nhóm. Cũng nên sắp xếp hai nhóm có trình
độ tƣơng đƣơng nhau.
17. Nếu vì bất cứ lý do nào mà một vận động viên
bị cản trở trong lần thực hiện, thì trọng tài giám sát
có quyền cho phép anh ta thực hiện lại lần đó.
18. Một vận động viên nhảy hoặc ném đẩy nếu trì
hoãn việc thực hiện mà không có lý do chính đáng,
thì sẽ rơi vào tình trạng bị mất quyền thực hiện lần
đó và đƣợc ghi nhƣ một lần phạm quy. Đối với
trọng tài giám sát, việc quyết định xem xét tất cả
các tình huống đƣợc coi là trì hoãn không có lý do
chính đáng là một vấn đề cần thận trọng.
Ngƣời có trách nhiệm chính thức phải chỉ cho vận
động viên biết là mọi thứ đã sẵn sàng để bắt đầu lần
thực hiện và thời gian đƣợc phép cho lần thực hiện
này phải bắt đầu từ thời điểm đó. Nếu một vận động
viên sau đó quyết định không cố gắng thực hiện lần
của mình thì sẽ bị coi là phạm lỗi một khi thời gian
đƣợc phép cho lần thực hiện đã trôi qua.
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Đối với nội dung nhảy sào, thời gian sẽ bắt đầu
khi xà ngang đã đƣợc điều chỉnh theo yêu cầu trƣớc
đó của vận động viên. Không có thêm thời gian cho
việc điều chỉnh tiếp theo.
Nếu thời gian cho phép về điểm 0 khi một vận
động viên đã bắt đầu thực hiện lần của mình, thì lần
thực hiện đó sẽ không phạm lỗi.
Thời gian đƣới đây sẽ không bị coi là vƣợt quá:
CÁC NỘI DUNG THI ĐẤU CÁ NHÂN
Số lƣợng VĐV
còn thi đấu

Nhảy cao

Nhảy sào

Các nội
dung khác

Hơn 3 VĐV

1 phút

1 phút

1 phút

2 hoặc 3 VĐV

1,5 phút

2 phút

1 phút

1 VĐV

3 phút

5 phút

-

Các lần thực
hiện liên tiếp

2 phút

3 phút

2 phút

CÁC NỘI DUNG PHỐI HỢP
Số lƣợng VĐV
còn thi đấu

Nhảy cao

Nhảy sào

Các nội
dung khác

Hơn 3 VĐV

1 phút

1 phút

1 phút

2 hoặc 3 VĐV

1,5 phút

2 phút

1 phút

Các lần thực
hiện liên tiếp

2 phút

3 phút

2 phút
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Ghi chú (i): Vận động viên phải đƣợc nhìn thấy
đồng hồ chỉ thời gian đƣợc phép còn lại. Một quan
chức phải nâng và giữ một lá cờ vàng, hoặc bằng
chỉ dẫn khác cho 15 giây còn lại cuối cùng của thời
gian đƣợc phép.
Ghi chú (ii): Trong nhảy cao và nhảy sào, chỉ
đƣợc áp dụng việc thay đổi thời gian cho phép để
thực hiện lần nhảy khi xà ngang đƣợc nâng lên một
mức cao mới, trừ thời gian quy định cho các lần
nhảy liên tiếp.
Ghi chú (iii): Đối với lần thực hiện đầu tiên của
bất kỳ vận động viên nào khi bƣớc vào thi đấu, thời
gian cho phép thực hiện nhƣ vậy sẽ là một phút.
Ghi chú (iv): Khi tính số lƣợng vận động viên còn
lại đƣợc tiếp tục thi đấu này cần phải tính cả những
vận động viên mà sẽ đƣợc tham gia nhảy để phân
định vị trí xếp hạng thứ nhất.
VẮNG MẶT TRONG KHI THI
19. Vận động viên có thể lập tức rời khỏi khu vực
môn thi đang trong quá trình thi đấu với sự cho
phép và đi theo của trọng tài.
THAY ĐỔI KHU VỰC THI ĐẤU
20. Đại diện kỹ thuật hoặc trọng tài giám sát
tƣơng ứng sẽ có thẩm quyền thay đổi vị trí thi đấu
nếu theo ý kiến của ông ta, tình huống là phải nhƣ
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vậy. Sự thay đổi vị trí thi đấu nhƣ vậy chỉ đƣợc thực
hiện sau khi một vòng thi đã đƣợc hoàn thành.
Ghi chú: Độ mạnh của gió hoặc sự đổi hƣớng gió
không phải là điều kiện đủ để thay đổi vị trí thi đấu.

KẾT QUẢ
21. Mỗi vận động viên sẽ đƣợc công nhận thành
tích tốt nhất trong các lần thực hiện của mình, bao
gồm cả những thành tích đạt đƣợc khi thực hiện thi
phân định để giành thứ hạng cao nhất trong nội
dung thi nhảy cao và nhảy sào.
BẰNG NHAU (HOÀ)
22. Ngoại trừ nhảy cao và nhảy sào, thành tích tốt
nhất thứ 2 của những vận động viên đạt đƣợc thành
tích bằng nhau sẽ đƣợc dùng để phân định trên
dƣới. Sau đó, nếu cần thiết, thành tích tốt nhất thứ 3
và dƣới nữa sẽ đƣợc dùng để phân định thứ hạng.
Nếu vẫn bằng nhau sau khi áp dụng Điều 180.22
này thì sẽ đƣợc quyết định là hòa nhau.
Trừ ở các nội dung nhảy theo phƣơng thẳng đứng,
trong trƣờng hợp có thành tích bằng nhau để xếp
vào thứ hạng nào đó, kể cả vị trí thứ nhất thì thành
tích bằng nhau này vẫn sẽ giữ nguyên.
Ghi chú: Đối với các môn nhảy theo phƣơng
thẳng đứng xem Điều 181.8,181.9.
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A. CÁC MÔN NHẢY CAO, NHẢY SÀO
®iÒu 181
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1. Trƣớc khi cuộc thi đấu bắt đầu, tổ trƣởng trọng
tài giám định phải thông báo cho các vận động viên
độ cao mức xà khởi điểm và các mức xà kế tiếp khi
kết thúc mỗi vòng, cho tới khi chỉ còn một vận động
viên còn lại thắng cuộc thi, hoặc cho phép các lần
nhảy để phân định vị trí thứ nhất trong trƣờng hợp
có thành tích bằng nhau.
CÁC LẦN NHẢY
2. Một vận động viên có thể bắt đầu nhảy tại bất
kỳ độ cao nào mà tổ trƣởng trọng tài giám định
tuyên bố trƣớc đó và có thể nhảy theo quyết định
riêng của mình tại bất kỳ độ cao nào tiếp sau. 3 lần
nhảy hỏng liên tiếp, bất kể ở mức xà nào mà tại đó
những lần nhảy hỏng nhƣ vậy xảy ra, sẽ bị loại khỏi
những lần nhảy sau đó, ngoại trừ trƣờng hợp bằng
nhau ở vị trí xếp hạng thứ nhất.
Tác dụng của Điều luật này là cho phép một vận
động viên có thể bỏ lần nhảy thứ hai hoặc thứ ba
của mình tại một độ cao nào đó (sau khi đã nhảy
hỏng lần đầu hoặc lần thứ hai) và sẽ nhảy ở độ cao
tiếp theo.
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Nếu một vận động viên bỏ một lần nhảy tại một
độ cao nào đó thì anh ta sẽ không đƣợc thực hiện
lần nhảy tiếp theo tại độ cao này, ngoại trừ trƣờng
hợp có sự bằng nhau ở vị trí xếp hạng thứ nhất.
Trong trƣờng hợp ở nội dung nhảy cao và nhảy
sào, nếu một vận động viên không có mặt khi tất cả
các vận động viên khác, những ngƣời có mặt đã
hoàn thành cuộc thi, trọng tài giám sẽ cho rằng vận
động viên đó đã bỏ thi đấu, nếu thời gian cho phép
để thực hiện thêm một lần nhảy đã trôi qua.
3. Ngay sau khi tất cả các vận động viên khác bị
loại, một vận động viên còn lại đƣợc quyền tiếp tục
nhảy cho tới khi bị mất quyền thi tiếp.
4. Ngoại trừ việc chỉ có một vận động viên còn lại
và anh ta đã chiến thắng cuộc thi:
(a) Sau mỗi lần thi, xà ngang không bao giờ đƣợc
nâng lên ít hơn 2 cm trong nhảy cao và 5 cm trong
nhảy sào; và
(b) Mức tăng trong mỗi lần nâng xà phải nhƣ
nhau. Điều 181.4 sẽ không áp dụng khi mà các vận
động viên còn thi đấu thoả thuận nâng xà trực tiếp
tới độ cao kỷ lục thế giới.
Sau khi một vận động viên đã thắng cuộc thi, độ cao
hoặc các độ cao mà xà đƣợc nâng lên tiếp sẽ do vận
động viên này quyết định có tham khảo ý kiến của
trọng tài giám định hoặc trọng tài giám sát liên quan.
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Ghi chú: Điều này không áp dụng đối với các
cuộc thi nhiều môn phối hợp.
Trong thi đấu nhiều môn phối hợp đƣợc tổ chức
theo Điều 1.1 (a), (b), (c) và (f), mức tăng sau mỗi
lần nâng xà sẽ luôn là 3 cm trong nhảy cao và 10 cm
trong nhảy sào qua suốt cả cuộc thi.
ĐO THÀNH TÍCH
5. Tất cả các số đo phải đƣợc tính đủ đến đơn vị
cm, đo thẳng góc từ nền đất tới phần có độ võng
thấp nhất của mặt trên xà ngang.
6. Bất kỳ số đo nào của một độ cao mới đều phải
đƣợc đặt trƣớc khi vận động viên thực hiện lần nhảy
ở độ cao đó. Trong tất cả các trƣờng hợp có kỷ lục,
trọng tài giám định phải kiểm tra số đo khi xà đƣợc
đặt ở độ cao kỷ lục và họ phải kiểm tra lại số đo này
trƣớc mỗi lần cố gắng lập kỷ lục tiếp theo nếu nhƣ
xà ngang bị chạm trong lần đƣợc đo trƣớc.
XÀ NGANG
7. Xà ngang phải đƣợc làm bằng sợi thuỷ tinh
hoặc vật liệu khác tƣơng tự nhƣng không phải là
kim loại; xà có tiết diện hình tròn trừ 2 đoạn ở 2 đầu
xà. Độ dài toàn bộ của xà ngang phải là 4.00m ±
0.02m trong nhảy cao và 4.50m ± 0.02m trong nhảy
sào. Trọng lƣợng tối đa của xà ngang phải là 2kg
trong nhảy cao và 2.25kg trong nhảy sào. Đƣờng
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kính của phần có tiết diện tròn của xà ngang phải là
30mm ± 1mm.
Xà ngang gồm 3 phần: phần giữa có tiết diện ngang
hình tròn và hai đầu là hai đoạn, mỗi đoạn có chiều
rộng 30 - 35mm và dài 0.15m - 0.20m để đặt lên giá
đỡ của cột chống xà. Hai đoạn ở hai đầu xà có thể có
tiết diện ngang hình tròn hoặc bán nguyệt cùng một
mặt phẳng làm nơi đặt xà ngang lên giá đỡ của hai cột
chống xà. Mặt này phải cứng, nhẵn và không đƣợc
cao hơn trục giữa của xà ngang, không đƣợc bọc cau
su hoặc bất kỳ vật kiệu nào khác có tác dụng làm tăng
ma sát giữa chúng và giá đỡ.
Xà ngang phải cân bằng và khi đặt vào vị trí chỉ
đƣợc võng xuống tối đa 20mm trong nhảy cao và
30mm trong nhảy sào.
Kiểm tra độ đàn hồi: Treo một trọng lƣợng 3kg
vào giữa xà ngang khi nó đƣợc đặt vào vị trí. Xà
ngang chỉ đƣợc võng xuống tối đa 70mm trong nhảy
cao và 0.11m trong nhảy sào.

Hình 5. Hai phần đầu của xà ngang
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TRƢỜNG HỢP THÀNH TÍCH BẰNG NHAU
8. Trƣờng hợp có hai hay nhiều vận động viên
cùng vợt qua đƣợc độ cao cuối cùng bằng nhau sẽ
đƣợc quyết định nhƣ sau:
(a) Vận động viên có số lƣợng lần nhảy ít nhất ở
độ cao đƣợc nhảy qua cuối cùng đó sẽ đƣợc xếp
hạng cao hơn.
(b) Nếu vẫn bằng nhau sau khi áp dụng Điều
181.8(a), thì vận động viên nào có tổng số lần nhảy
hỏng ít nhất trong suốt cuộc thi, bao gồm cả mức xà
cuối cùng đã vƣợt qua đƣợc, sẽ đƣợc xếp hạng cao hơn.
(c) Nếu vẫn bằng nhau sau khi áp dụng Điều
181.8(b) thì những vận động viên liên quan sẽ đƣợc
vào cùng vị trí xếp hạng, nếu không liên quan đến
vị trí xếp hạng thứ nhất.
(d) Nếu nó liên quan đến vị trí xếp hạng thứ nhất,
thì các vận động viên có thành tích bằng nhau phải
nhảy thêm một lần nữa theo quy định tại Điều
181.9, trừ trƣờng hợp có quyết định khác, hoặc là
đặc cách theo các Điều lệ kỹ thuật áp dụng cho cuộc
thi đấu đó, hoặc trong quá trình thi đấu, nhƣng
trƣớc khi bắt đầu thi đấu nội dung đó do các Đại
điện kỹ thuật đƣa ra hoặc do trọng tài nếu không có
Đại diện kỹ thuật đƣợc bổ nhiệm. Nếu không có
thêm lần nhảy để phân định đƣợc thực hiện, kể cả
trƣờng hợp các vận động viên có liên quan ở bất kỳ
giai đoạn quyết định nào mà không nhảy thêm nữa
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thì thành tích bằng nhau cho vị trí xếp hạng đầu tiên
sẽ đƣợc giữ nguyên.
Ghi chú: Điều luật này (d) sẽ không áp dụng cho
các nội dung thi đấu nhiều môn phối hợp.
PHÂN ĐỊNH THẮNG THUA (JUMP OFF)
9. (a) Các vận động viên có liên quan phải nhảy ở
mọi độ cao cho đến khi đi đến quyết định hoặc cho
đến khi tất cả các vận động viên có liên quan quyết
định không nhảy tiếp tục nhảy nữa.
(b) Mỗi vận động viên sẽ có một lần nhảy ở mỗi
độ cao.
(c) Nhảy phân định thắng thua (jump-off) sẽ bắt
đầu ở độ cao tiếp theo đƣợc xác định theo quy định
tại Điều 181.1 sau khi độ cao cuối cùng đều đã đƣợc
các vận động viên có liên quan vợt qua.
(d) Nếu không đi đến quyết định nào thì xà ngang
sẽ đƣợc nâng lên nếu có từ hai vận động viên liên
quan trở lên đã thành công, hoặc hạ xuống nếu tất
cả đều thất bại, mức tăng-giảm là 2cm đối với nhảy
cao và 5cm đối với nhảy sào.
(e) Nếu một vận động viên không nhảy ở một độ
cao thì vận động viên đó nghiễm nhiên tự động từ
bỏ việc tranh chấp vị trí xếp hạng cao hơn. Nếu sau
đó chỉ còn có một mình vận động viên kia thì ngƣời
ấy đƣợc tuyên bố là ngƣời chiến thắng dù anh ta có
thực hiện nhảy qua độ cao đó hay không.
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MÔN THI NHẢY CAO - VÍ DỤ
Các mức xà (độ cao) đƣợc tổ trƣởng trọng tài
giám định tuyên bố vào lúc bắt đầu cuộc thi.
1.75m; 1.80m; 1.84m; 1.88m; 1.91m; 1.94m;
1.97m; 1.99m…
Tất cả các vận động viên A, B, C và D đều vƣợt qua
mức xà 1.88m.
Theo Điều 181.8 và 181.9 về phân định thứ hạng khi
có sự ngang bằng nhau về thành tích thì các trọng tài
giám định cộng toàn bộ số lần hỏng từ đầu cho tới mức
xà cao nhất cuối cùng đã đƣợc vƣợt qua là 1.88m.
D có nhiều lần nhảy hỏng hơn A, B hoặc C , vì thế
phải xếp ở vị trí thứ 4.
A, B, và C vẫn hoà nhau và do có liên quan đến vị
trí thứ nhất nên họ có thêm một lần nhảy nữa tại mức
xà 1,91 là mức độ cao tiếp theo sau khi độ cao cuối
cùng đã đƣợc những vận động viên có liên quan này
nhảy qua.
Khi tất cả các vận động viên đều nhảy hỏng, thì xà
ngang đƣợc hạ xuống ở mức 1,89m cho lần nhảy phân
định sau. Khi chỉ có C nhảy hỏng ở mức xà 1.89m thì
2 vận động viên A và B sẽ có lần nhảy phân định
thêm thứ 3 tại mức xà 1.91m. Ở mức xà này chỉ có B
vƣợt qua đƣợc và vì vậy B đƣợc tuyên bố là ngƣời
chiến thắng.
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CÁC LỰC BÊN NGOÀI
10. Khi xà ngang rõ ràng đã bị rơi bởi một lực không
liên quan đến vận động viên (thí dụ nhƣ gió mạnh).
(a) Nếu việc rơi xà nhƣ vậy xảy ra sau khi vận
động viên đã vƣợt qua xà mà không chạm vào xà thì
lần nhảy đó sẽ đƣợc coi là thành công, hoặc
(b) Nếu việc rơi xà nhƣ vậy xảy ra dƣới bất kỳ tình
huống nào khác thì vận động viên đó đƣợc nhảy lại
lần đó.
®iÒu 182
NHẢY CAO
CUỘC THI
1. Vận động viên phải giậm nhảy bằng 1 chân.
2. Một vận động viên sẽ bị phạm quy nếu:
(a) Sau lần nhảy, do hành động của vận động viên
trong khi nhảy làm rơi xà; hoặc
(b) Tiếp xúc với nền sân ở khu vực phía sau mặt
phẳng đứng đi qua mép gần của xà ngang, kể cả ở
giữa hoặc bên ngoài hai cột chống xà bằng bất cứ bộ
phận nào của cơ thể. Tuy nhiên, nếu khi nhảy, vận
động viên chạm chân vào khu vực rơi xuống và theo ý
kiến của trọng tài giám định là không tạo thêm lợi thế
nào, thì lần nhảy với lý do đó sẽ không bị coi là hỏng.
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Ghi chú: Để trợ giúp cho việc thi hành điều luật này,
một vạch trắng rộng 50mm sẽ đƣợc kẻ (thƣờng bằng
băng dính hoặc vật liệu tƣơng tự) từ chân mỗi cột chống
ra ngoài 3m sao cho mép gần của vạch này nằm dọc
theo mặt phẳng đi qua cạnh gần hơn của xà ngang.
KHU VỰC CHẠY ĐÀ VÀ GIẬM NHẢY
3. Đƣờng chạy đà phải có độ dài tối thiểu là 15m
ngoại trừ trong các cuộc thi đấu đƣợc tổ chức theo
Điều 1.1 (a), (b), (c), (e) và (f) trong đó độ dài đƣờng
chạy đà tối thiểu phải là 20m. Khi điều kiện cho phép,
độ dài tối thiểu nên là 25m.
4. Độ nghiêng tối đa ở 15m cuối cùng của khu vực
chạy đà và giậm nhảy không đƣợc vƣợt quá 1:250
(0.4%) dọc theo bán kính bất kỳ của khu vực nửa
vòng tròn với tâm nằm giữa hai cột chống xà và có
bán kính tối thiểu theo quy định tại Điều 182.3. Các
khu vực rơi xuống phải đƣợc đặt sao cho việc tiếp cận
trong một mặt phẳng nghiêng.
5. Khu vực giậm nhảy phải bằng phẳng hoặc
nghiêng theo đúng những yêu cầu tại Điều 182.4 và
Tài liệu hƣớng dẫn về tiêu chuẩn trang thiết bị, dụng
cụ thi đấu điền kinh của IAAF.
BỘ DỤNG CỤ
6. Cột chống xà: Có thể sử đụng bất kỳ loại cột
chống xà nào miễn là chúng phải cứng.
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Cột chống phải có các giá đỡ xà để xà ngang đặt
vững trên đó.
Cột chống xà phải đủ cao để vƣợt trên độ cao thực
tế mà xà đƣợc nâng lên, ít nhất là 10cm.
Khoảng cách giữa hai cột chống xà không đƣợc
ngắn hơn 4.00m và không dài hơn 4.04m.
7. Cột chống xà không đƣợc di chuyển trong lúc thi
đấu trừ khi trọng tài giám sát cho rằng khu vực giậm
nhảy hoặc rơi xuống là không phù hợp.
Trong trƣờng hợp nhƣ vậy, việc thay đổi chỉ đƣợc
thực hiện sau khi các vận động viên đã thực hiện hết
một vòng các lần nhảy.
8. Giá đỡ là một hình chữ nhật phẳng, rộng 40mm
và dài 60mm. Giá đỡ phải đƣợc gắn chặt vào cột
chống xà trong thời gian nhảy và hƣớng vào nhau.
Hai đầu của xà ngang phải đƣợc đặt trên giá đỡ với
cách thức sao cho nếu khi nhảy vận động viên chạm
vào thì xà ngang dễ dàng bị rơi xuống về phía trƣớc
hay phía sau. Bề mặt của giá đỡ phải nhẵn.
Giá đỡ xà không đƣợc phủ cao su hoặc bất cứ chất
liệu nào khác có tác dụng làm tăng độ ma sát giữa giá
đỡ và bề mặt xà ngang, hoặc có bất kỳ sự đàn hồi nào.
Hai giá đỡ phải ở cùng độ cao phía trên khu vực
giậm nhảy ngay phía dƣới mỗi đầu của xà ngang.
9. Giữa đầu xà ngang và cột chống xà phải có
khoảng cách tối thiểu là 1cm.
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Hình 6. Cột chống xà và xà ngang
trong nhảy cao
KHU VỰC RƠI XUỐNG
Đối với các cuộc thi đấu theo Điều1.1 (a), (b), (c),
(e) và (f), khu vực rơi xuống phải không nhỏ hơn 6m
chiều dài x 4m chiều rộng x 0.7m chiều cao phía sau
mặt phẳng thẳng đứng của xà. Đối với các cuộc thi
khác, khu vực rơi xuống phải có kích thƣớc không
nhỏ hơn 5m chiều dài x 3m chiều rộng x 0.7m chiều
cao.
Ghi chú: Hai cột chống xà và khu vực rơi xuống
(đệm) cũng đƣợc thiết kế sao cho giữa chúng có một
khoảng trống tối thiểu 0.1m, để khi sử dụng xà không
bị rơi xuống do sự xê dịch của khu vực rơi (đệm)
chạm vào cột chống xà.
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®iÒu 183
NHẢY SÀO
CUỘC THI
1. Vận động viên chỉ có thể dịch chuyển xà ngang
về phía khu vực rơi xuống tới mức khi hình chiếu của
mép xà phía đƣờng chạy đà ở vị trí cách phía trên
thành sau của hộp chống sào 80cm về phía khu vực
rơi xuống.
Trƣớc khi bắt đầu cuộc thi, vận động viên phải
thông báo cho ngƣời có trách nhiệm vị trí của xà
ngang cần cho lần nhảy đầu tiên của mình và vị trí
này phải đƣợc ghi lại.
Nếu sau đó, vận động viên muốn có bất kỳ sự thay
đổi nào thì anh ta phải lập tức thông báo cho ngƣời có
trách nhiệm trƣớc khi xà ngang đƣợc đặt lên theo ý
muốn ban đầu của mình và vị trí này phải đƣợc ghi lại.
Quên làm điều này sẽ dẫn tới hậu quả làm rút ngắn thời
gian đƣợc phép để bắt đầu lần nhảy của mình.
Ghi chú: Cần phải vẽ một vạch trắng rộng 10mm có
mầu sắc tƣơng phản, vuông góc với trục của đƣờng
chạy đà và thẳng hàng với thành sau của hộp chống
sào (vạch số 0). Kẻ một vạch tƣơng tự trên bề mặt khu
vực rơi xuống và kéo dài tới mép ngoài của hai cột
chống xà.
346

2. Vận động viên sẽ bị coi là phạm lỗi nếu:
(a) Sau lần nhảy, xà ngang không còn trên giá đỡ do
hành động của vận động viên trong lúc nhảy; hoặc
(b) Chạm vào nền sân, bao gồm cả các khu vực rơi
xuống, phía sau mặt phẳng thẳng đứng đi qua thành
sau của hộp chống sào với bất kỳ phần nào của cơ thể
của mình hoặc sào mà không vƣợt qua xà ngang; hoặc
(c) Sau khi rời khỏi mặt đất, vận động viên chuyển
tay nắm sào phía dƣới lên trên tay nắm sào phía trên
hoặc di chuyển tay nắm sào phía trên lên vị trí cao
hơn trên sào.
(d) Trong lần nhảy, một vận động viên dùng tay của
mình đỡ hoặc đặt lại xà ngang.
Ghi chú (i) Nếu vận động viên chạy ra ngoài các
vạch trắng đánh dấu đƣờng chạy đà tại bất kỳ điểm
nào thì đều không bị phạm quy.
Ghi chú (ii) Sẽ không bị phạm quy, nếu sào nhảy
chạm vào tấm đệm trong khu vực rơi xuống, trong
quá trình thực hiện lần nhảy, sau khi đã thực hiện
chống sào một cách chính xác.
3. Trong thi đấu, các vận động viên đƣợc phép bôi
một chất làm tăng ma sát lên tay hoặc lên sào của
mình để giúp cho việc nắm sào tốt hơn. Vận động
viên đƣợc phép dùng găng tay.
4. Sau khi rời khỏi sào, không ai, kể cả vận động
viên, đƣợc phép chạm vào sào nếu nhƣ nó chƣa rơi ra
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khỏi xà ngang hoặc cột chống xà. Nếu chạm vào sào,
bất kể nhƣ thế nào, và theo ý kiến của trọng tài giám
sát cho rằng xà ngang lẽ ra đã bị rơi xuống nếu không
có sự can thiệp đó thì lần nhảy sẽ bị coi là hỏng.
5. Nếu khi thực hiện lần nhảy, sào của vận động
viên bị gẫy thì lần nhảy đó sẽ không bị coi là nhảy
hỏng và vận động viên đƣợc nhảy lại.
ĐƢỜNG CHẠY ĐÀ
6. Độ dài tối thiểu của đƣờng chạy đà, đƣợc đo từ
vạch "số 0" phải là 40m và nếu điều kiện cho phép thì
có thể 45m. Đƣờng chạy đà phải có chiều rộng tối
thiểu là 1.22m ± 0.01m và phải đƣợc đánh dấu bằng
các vạch trắng rộng 50mm.
7. Độ nghiêng tối đa cho phép theo chiều ngang của
đƣờng chạy đà là 1:100 (1%) và độ nghiêng toàn bộ
trong 40m cuối cùng của đƣờng chạy đà theo hƣớng
chạy không vƣợt quá 1:1000 (1%).
BỘ DỤNG CỤ
8. Giậm nhảy trong nhảy sào phải từ hộp chống sào.
Hộp chống sào đƣợc làm từ vật liệu thích hợp, các
cạnh trên đƣợc vê tròn hoặc nhẵn và đƣợc chôn ngang
mức mặt đƣờng chạy đà. Hộp chống sào có chiều dài
1m, đo theo phía trong lòng của đáy hộp hình thang,
đáy lớn rộng 0.60m, đáy nhỏ rộng 015m (đáy nhỏ
nằm sát với ván chặn); góc hợp bởi ván chặn và đáy
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hộp là 105o (dung sai cho phép về kích thƣớc là: ±
0.01m và góc độ là: − 0°/ + 1°).
Mặt đáy của hộp chống sào dốc nghiêng từ ngang
mức mặt đƣờng chạy (phía đáy lớn) xuống sâu dƣới
mặt đƣờng 0.20m (phía đáy nhỏ). Hộp chống sào phải
đƣợc cấu trúc theo cách để hai mặt bên nghiêng ra
phía ngoài. Giao tuyến giữa mặt bên và mặt ván chặn
hợp với với giao tuyến giữa mặt đáy và mặt ván chặn
tạo thành một góc 120o.

Hình 7. Hộp chống sào
Ghi chú: Vận động viên có thể đặt đệm xung quanh
hộp để gia cố thêm trong bất kỳ lần nhảy nào của
mình. Việc gia cố thêm nhƣ vậy phải đƣợc thực hiện
trong thời gian cho phép thực hiện lần nhảy của vận
động viên và vận động viên sẽ phải gỡ bỏ ngay sau
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khi thực hiện xong lần nhảy của mình. Tại các cuộc
thi đƣợc tổ chức theo Điều 1.1 (a), (b), (c), (e) và (f)
việc này sẽ do các ban tổ chức quy định.
9. Cột chống xà. Có thể sử dụng bất kỳ loại cột
chống xà nào miễn là chúng phải cứng. Cấu trúc bằng
kim loại của đế và phần bên dƣới cột chống xà cần
phủ bằng các vật liệu mềm phù hợp để bảo vệ an toàn
cho các vận động viên và sào nhảy.
10. Xà ngang phải đặt trên chốt đặt xà ngang sao
cho khi vận động viên hoặc sào chạm vào sẽ dễ dàng
rơi xuống theo hƣớng về phía khu vực rơi xuống của
vận động viên. Chốt đặt xà ngang không đƣợc có vết
khía hoặc bất kỳ vết lõm nào, có độ dày nhƣ nhau từ
đầu đến cuối và đƣờng kính không quá 13mm.
Chốt đặt xà không đƣợc nhô ra khỏi thanh đỡ quá
55mm và phải nhẵn mịn. Phần chân chốt thẳng đứng
cũng phải nhẵn mịn và đƣợc cấu tạo sao cho xà ngang
không thể mắc lại trên đó, có thể nhô cao 35mm 40mm phía trên chốt.
Khoảng cách giữa hai chốt đặt xà phải từ 4.30m đến
4.37m. Chốt đặt xà không đƣợc phủ bằng cao su hoặc
bất kỳ chất liệu nào khác có tác dụng làm tăng độ ma
sát giữa chúng và mặt dƣới của xà ngang hoặc có độ
đàn hồi.
Ghi chú: Để giảm trƣờng hợp chấn thƣơng cho vận
động viên khi bị rơi vào chân đế của cột chống xà, hai
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chốt đỡ xà ngang có thể đƣợc lắp trên hai thanh đỡ
mở rộng đƣợc gắn chặt vào các cột chống xà, điều
này cho phép đặt 2 cột chống tách rộng ra mà không
làm tăng độ dài của xà ngang (xem hình 8).

Hình 8. Giá đỡ xà ngang (nhìn từ khu vực rơi
và từ trên xuống)
SÀO NHẢY
11. Các vận động viên có thể sử dụng sào nhảy
riêng. Không vận động viên nào đƣợc phép sử dụng
bất cứ cây sào nào của ngƣời khác trừ khi có sự đồng
ý của chủ nhân.
Sào nhảy có thể làm từ bất kỳ vật liệu khác nhau
hoặc vật liệu tổng hợp và có độ dài hoặc đƣờng kính
tuỳ ý song bề mặt cơ bản phải nhẵn.
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Sào nhảy có thể có lớp băng cuốn ở đoạn tay cầm
(để bảo vệ bàn tay) và ở đầu sào (để bảo sào) hoặc
bằng bất kỳ vật liệu thích hợp khác. Bất kỳ băng cuốn
ở đoạn tay cầm phải phẳng đều trừ những chỗ băng
cuốn chồng lên nhau, và không đƣợc gây ra bất kỳ sự
thay đổi đột ngột nào về đƣờng kính của sào, chẳng
hạn nhƣ những "vòng nhẫn" ở sào.
KHU VỰC RƠI XUỐNG

Hình 9. Khu vực rơi xuống trong nhảy sào
(hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh)
12. Đối với các cuộc thi theo Điều 1.1 (a), (b), (c),
(e) và (f), khu vực rơi xuống phải không nhỏ hơn 6m
chiều dài (phía sau vạch “số 0” và không bao gồm các
miếng đệm phía trƣớc) x 6m chiều rộng x 0,8m chiều
cao. Đối với các cuộc thi đấu khác, khu vực rơi xuống
phải có kích thƣớc không nhỏ hơn 5m chiều dài
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(không bao gồm các miếng đệm phía trƣớc) x 5m
chiều rộng. Những miếng đệm phía trƣớc, trong mọi
trƣờng hợp, phải dài ít nhất 2m.
Các cạnh của khu vực rơi gần sát hộp chống sào
phải cách hộp 0.10m tới 10.5m và vát nghiêng ra khỏi
phía hộp một góc khoảng 45o (xem hình 9).

B. CÁC MÔN NHẢY XA,
NHẢY BA BƢỚC
®iÒu 184
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
ĐƢỜNG CHẠY ĐÀ
1. Đƣờng chạy đà phải dài tối thiếu là 40m, đo từ
vạch giậm nhảy đến cuối của đƣờng chạy đà và nếu
có điều kiện cho phép thì phải là 45m và có độ rộng
1.22m ± 0.01m, đƣợc đánh dấu bằng những vạch
trắng rộng 50mm.
Ghi chú: Đối với tất cả các sân điền kinh đƣợc xây
dựng trƣớc ngày 01 tháng 1năm 2004 đƣờng chạy đà
có thể có chiều rộng tối đa là 1.25m.
Ghi chú: Nếu vận động viên bắt đầu chạy đà ở vị
trí xa hơn vạch giậm nhảy 45m thì bị coi là phạm lỗi.
2. Độ nghiêng tối đa sang bên của đƣờng chạy đà
không đƣợc vƣợt quá 1:100 (1%) và độ nghiêng toàn bộ
theo hƣớng chạy đà không đƣợc vƣợt quá 1:1000 (0.1%).
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VÁN GIẬM NHẢY (BỤC GIẬM NHẢY)
3. Giậm nhảy đƣợc thực hiện trên ván giậm đƣợc
chôn ngang mức với đƣờng chạy đà và bề mặt của
khu vực rơi (hố cát). Cạnh của ván giậm gần với khu
vực rơi sẽ là vạch giậm nhảy. Ngay sau vạch giậm
nhảy đƣợc đặt một ván phủ chất dẻo để giúp cho
trọng tài xác định phạm quy.
4. Ván giậm nhảy là một khối hộp chữ nhật, làm
bằng gỗ hoặc vật liệu cứng thích hợp khác để các đinh
giày của vận động viên bám vào mà không bị trƣợt và
phải có kích thƣớc 1.22m ± 0.01m dài, 0.20m ±
0.002m rộng và không quá 0.10m sâu. Ván giậm nhảy
đƣợc sơn màu trắng.
5. Ván xác định phạm quy gồm 1 thanh cứng rộng
0.10m ± 0.002m và dài 1.22m bằng gỗ hoặc bất cứ
vật liệu nào phù hợp và có mầu tƣơng phản với màu
của ván giậm nhảy. Nếu có thể thì lớp chất dẻo phải
có mầu tƣơng phản thứ ba. Ván này sẽ đƣợc gắn vào
khoảng trống hoặc giá trong đƣờng chạy đà ở cạnh
ván giậm nhảy gần phía khu vực rơi. Mặt trên ván này
cao hơn mặt ván giậm nhảy 7mm ±1mm. Hai cạnh
bên có mặt vát với góc 45o và mặt vát hƣớng về phía
đƣờng chạy đà đƣợc phủ một lớp chất dẻo có độ dày
1mm (xem hình 8) hoặc đƣợc cắt thành hõm, khi
đƣợc phủ đầy bằng chất dẻo mặt này phải đảm bảo độ
vát 45o (xem hình 10).
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Hình 10. Ván giậm nhảy và ván xác định phạm quy
Phần trên của ván xác định phạm quy cũng phải
đƣợc phủ một lớp chất dẻo dày khoảng 10mm trên
suốt chiều dài của ván.
Khi lắp vào vị trí, toàn bộ khối lắp ghép phải đủ độ
chắc chắn để chịu đƣợc toàn bộ lực giậm nhảy của
vận động viên.
Bề mặt của ván phía dƣới lớp chất dẻo phải là loại
vật liệu để mũi đinh giày vận động viên bám chắc chứ
không bị trƣợt.
Lớp phủ chất dẻo có thể đƣợc làm nhẵn bằng cách
lăn hoặc miết để tạo hình phù hợp cho các mục đích
xoá tẩy vết chân của vận động viên in trên lớp phủ.
Ghi chú: Rất thuận tiện nếu có các ván phủ chất dẻo
dự trữ để thay thế lúc các vết chân để lại trên ván
đang đƣợc xoá tẩy, nhƣ vậy cuộc thi đấu sẽ không bị
chậm lại.
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KHU VỰC RƠI XUỐNG
6. Khu vực rơi xuống (hố cát) phải có chiều rộng tối
thiểu 2.75m và tối đa là 3.00m. Nếu điều kiện cho
phép, khu vực rơi nên đƣợc bố trí cân đối giữa đƣờng
chạy đà kể cả lúc nó đƣợc mở rộng.

Hình 11. Đường trung tâm khu vực rơi xuống
trong nhảy xa và nhảy ba bước
Ghi chú: Khi trục của đƣờng chạy đà không trùng
với đƣờng trung tâm của khu vực rơi xuống, thì để đạt
mục đích trên sẽ phải đặt một băng hoặc nếu cần thiết
là 2 băng dọc theo khu vực rơi.
7. Khu vực rơi xuống phải đổ đầy cát ẩm và xốp.
Mặt trên của khu vực rơi phải ngang bằng với mức
ván giậm nhảy.
ĐO ĐỘ DÀI BƢỚC NHẢY
8. Việc đo độ dài của mỗi bƣớc nhảy đƣợc thực
hiện ngay sau mỗi lần vận động viên thực hiện cú
nhảy một cách hợp lệ (hoặc sau một kháng nghị tức
thời bằng miệng theo quy định tại Điều 146.5). Tất cả
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những bƣớc nhảy phải đƣợc đo từ điểm chạm gần
nhất trong khu vực rơi (hố cát) do bất kỳ phần nào của
cơ thể, hoặc bất cứ thứ gì đƣợc gắn vào cơ thể tại thời
điểm nó tạo ra dấu vết trên hố cát, cho đến vạch giậm
nhảy, hoặc đƣờng thẳng kéo dài của vạch giậm nhảy.
Phép đo phải đƣợc thực hiện vuông góc với vạch
giậm nhảy hoặc hoặc đƣờng thẳng kéo dài của nó.
9. Trong tất cả các môn nhảy theo hƣớng nằm
ngang, độ xa phải đƣợc ghi tới 0.01m gần sát ở dƣới
cự ly đƣợc đo nếu cự ly này không tròn tới đơn vị cm.
ĐO TỐC ĐỘ GIÓ
10. Tốc độ gió đƣợc đo trong thời gian 5 giây từ
lúc vận động viên chạy qua vật đánh dấu đƣợc đặt kế
bên đƣờng chạy đà. Đối với nhảy xa vật đánh dấu này
cách vạch giậm nhảy 40m, còn đối với nhảy ba bƣớc
vật đánh dấu này cách vạch giậm nhảy 35m. Nếu vận
động viên chạy đà ngắn hơn 40m hoặc 35m ( trong
nhảy ba bƣớc) thì tốc độ gió sẽ đƣợc đo từ lúc anh ta
bắt đầu chạy đà.
11. Dụng cụ đo tốc độ gió phải đặt cách ván giậm
nhảy 20m, ở độ cao 1.22m và cách đƣờng chạy đà
không quá 2m.
12. Dụng cụ đo tốc độ gió phải theo đúng quy định
tại Điều 163.8 và 163.9. Dụng cụ phải đƣợc vận hành
theo đúng quy định tại Điều 163.11 và 163.12 và dữ
liệu đƣợc đọc theo quy định tại Điều 163.13.
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®iÒu 185
NHẢY XA
CUỘC THI ĐẤU
1. Vận động viên sẽ phạm lỗi nếu:
(a) Trong khi giậm nhảy, chạm đất phía sau vạch
giậm nhảy bằng bất kỳ bộ phận nào của cơ thể, dù
chạy đà không giậm nhảy hoặc có giậm nhảy; hoặc
(b) Giậm nhảy từ phía bên ngoài phạm vi cả hai đầu
của ván, dù ở phía sau hay phía trƣớc đƣờng kéo dài
của vạch giậm nhảy; hoặc.
(c) Sử dụng bất cứ hình thức nhào lộn nào trong khi
chạy lên hoặc trong hành động giậm nhảy; hoặc
(d) Sau khi giậm nhảy, nhƣng trƣớc khi có sự tiếp
xúc đầu tiên với khu vực rơi xuống, vận động viên
chạm đƣờng chạy đà hoặc mặt đất bên ngoài đƣờng
chạy đà hay ngoài khu vực rơi xuống; hoặc
(e) Trong quá trình tiếp đất, vận động viên chạm
vào đƣờng gờ, hoặc mặt đất bên ngoài, khu vực rơi
xuống gần vạch giậm nhảy hơn so với điểm chạm gần
nhất trên cát; hoặc
(f) Rời khỏi khu vực rơi xuống bằng bất cứ cách
nào khác với những quy định tại Điều 185.2 dƣới đây.
2. Khi ra khỏi khu vực rơi xuống, lần chạm đầu tiên
bằng bàn chân của vận động viên vào đƣờng gờ hoặc
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nền sân phía bên ngoài khu vực rơi xuống phải ở xa
hơn khoảng cách từ vạch giậm nhảy tới điểm chạm
gần nhất trên cát (có thể là dấu vết bất kỳ do mất
thăng bằng hoàn toàn bên trong khu vực rơi xuống
hoặc khi đi bƣớc lùi gần hơn về phía vạch giậm nhảy
so với điểm chạm ban đầu lúc rơi xuống).
Ghi chú: Điểm chạm đầu tiên này đƣợc xem nhƣ đi
ra khỏi khu vực rơi xuống.
3. Vận động viên sẽ không bị coi là phạm quy nếu:
(a) Chạy ngoài các vạch trắng đánh dấu đƣờng chạy
đà tại bất kỳ điểm nào; hoặc
(b) Trừ trƣờng hợp nhƣ đƣợc mô tả tại Điều 185.1
(b), vận động viên giậm nhảy trƣớc khi chạy đến ván
giậm nhảy; hoặc
(c) Theo Điều 185,1 (b) một phần giày/ bàn chân
vận động viên chạm vào mặt đất phía bên ngoài hai
đầu của ván giậm nhảy, ở trƣớc vạch giậm nhảy; hoặc
(d) Nếu trong quá trình tiếp đất, vận động viên
chạm vào, với bất kỳ phần cơ thể nào của mình, hoặc
bất thứ gì gắn liền với cơ thể vận động viên tại thời
điểm đó, vào đƣờng gờ, hoặc mặt đất bên ngoài khu
vực rơi xuống, trừ khi điểm chạm đó xảy ra trái với
quy định tại Điều 185.1 (d) hoặc (e); hoặc
(e) Đi ngƣợc lại qua khu vực rơi xuống sau khi đã
rời khỏi khu vực rơi xuống theo đúng quy định tại
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®iÒu 185.2
VẠCH GIẬM NHẢY
4. Khoảng cách giữa vạch giậm nhảy và mép xa của
khu vực rơi xuống phải ít nhất là 10m.
5. Vạch giậm nhảy phải đƣợc đặt cách mép gần của
khu vực rơi xuống từ 1m đến 3m.
®iÒu 186
NHẢY BA BƢỚC
Điều 184 và 185 áp dụng cho nội dung thi đấu nhảy
xa ba bƣớc có những thay đổi sau đây:
CUỘC THI ĐẤU
1. Nhảy ba bƣớc bao gồm 3 bƣớc theo trình tự:
bƣớc 1 - bƣớc trƣợt, bƣớc 2 - bƣớc bộ, bƣớc ba - nhảy
rơi xuống hố cát.
2. Bƣớc 1 phải thực hiện nhƣ thế nào đó để vận động
viên chạm đất bằng chính chân giậm nhảy; trong bƣớc
thứ 2 vận động viên phải rơi xuống bằng chân kia và
cuối cùng hoàn thành lần nhảy khi rơi vào hố cát.
Sẽ không bị coi là phạm lỗi nếu nhƣ trong lúc nhảy,
vận động viên chạm đất bằng chân "lăng" (chân
không giậm nhảy).
Ghi chú: Điều 185.1 (d ) không áp dụng đối với
những lần chạm đất bình thƣờng trong các bƣớc 1 và 2.
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VÁN GIẬM NHẢY
3. Khoảng cách giữa ván giậm nhảy và mép xa của
khu vực rơi xuống (hố cát) phải có độ dài tối thiểu 21m.
4. Đối với cuộc thi đấu quốc tế, vạch giậm nhảy
phải đặt cách mép gần của khu vực rơi xuống tối thiểu
là 13m đối với nam và 11m đối với nữ. Đối với các
cuộc thi đấu khác, khoảng cách này cần phù hợp với
trình độ của vận động viên.
5. Đoạn giữa ván giậm nhảy và khu vực rơi xuống
là chỗ giậm bật của bƣớc thứ 2 và thứ 3 phải có độ
rộng tối thiểu là 1.22m ± 0.01m, mặt đƣờng phải cứng
và đồng nhất.
Ghi chú: Đối với tất cả các sân điền kinh đƣợc xây
dựng trƣớc ngày 01 tháng 1 năm 2004, khu vực giậm
nhảy này có thể có chiều rộng tối đa là 1.25m.

C. CÁC MÔN NÉM ĐẨY
®iÒu 187
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
CÁC DỤNG CỤ CHÍNH THỨC
1.Trong tất cả các cuộc thi đấu quốc tế, các dụng
cụ đƣợc sử dụng phải tuân thủ các đặc điểm kỹ thuật
do IAAF quy định. Chỉ những dụng cụ có chứng chỉ
công nhận hiện còn giá trị hiệu lực của IAAF mới
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đƣợc sử dụng. Bảng dƣới đây cho thấy dụng cụ đƣợc
sử dụng theo mỗi nhóm tuổi.
Dụng cụ

Thiếu nữ

Phụ nữ

Nam

Nam

Nam

Thiếu niên Thanh niên Thiếu niên Thanh niên Ngƣời lớn

Tạ

3.000kg

4.000kg

5.000kg

6.000kg

7.260kg

Đĩa

1.000kg

1.000kg

1.500kg

1.750kg

2.000kg

Tạ xích

3.000kg

4.000kg

5.000kg

6.000kg

7.260kg

Lao

500g

600g

700g

800g

800g

Ghi chú: Các mẫu đơn xin cấp chứng chỉ tiêu chuẩn
hiện hành và nộp mới cũng nhƣ thủ tục cấp giấy
chứng nhận có thể nhận đƣợc từ văn phòng IAAF,
hoặc có thể đƣợc tải về từ trang web của IAAF.
2. Trừ trƣờng hợp quy định dƣới đây, tất cả các
dụng cụ thi đấu sẽ do Ban tổ chức cung cấp. Các Đại
điện kỹ thuật (s) có thể, dựa trên các quy chuẩn kỹ
thuật có liên quan của mỗi cuộc thi, cho phép các vận
động viên sử dụng dụng cụ riêng của họ hoặc những
dụng cụ đƣợc một nhà cung cấp trang bị cho, với điều
kiện là dụng cụ đó đã đƣợc IAAF công nhận, kiểm tra
và có dán nhãn phê duyệt của Ban tổ chức trƣớc khi
đấu và có thể sử dụng cho tất cả các vận động viên.
Sẽ không đƣợc phép dùng những dụng cụ nhƣ vậy
nếu chúng cùng một chủng loại với những dụng cụ đã
có sẵn do Ban tổ chức cung cấp.
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3. Không đƣợc tạo ra bất kỳ sự sửa đổi, cải biên nào
đối với tất cả các dụng cụ trong khi thi đấu.
CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ
4. Các trƣờng hợp sau đƣợc coi là hỗ trợ và do đó
không đƣợc phép:
(a) Quấn băng hai hoặc nhiều ngón tay lại với nhau.
Nếu việc quấn băng đƣợc sử dụng ở bàn tay và các
ngón tay, thì phải đảm bảo điều kiện là không có hai
hoặc nhiều ngón tay đƣợc quấn lại với nhau khiến cho
các ngón tay không thể cử động riêng. Việc quấn
băng phải đƣợc tổ trƣởng trọng tài giám định xem xét
trƣớc khi bắt đầu nội dung thi đấu.
(b) Sử dụng bất kỳ loại dụng cụ nào, kể cả những vật
nặng đeo vào ngƣời để hỗ trợ khi thực hiện ném đẩy.
(c) Sử dụng găng tay, ngoại trừ trong nội dung thi
đấu tạ xích. Trong trƣờng hợp này, găng tay phải
nhẵn mịn ở cả mặt trƣớc và mặt sau và ở mặt trƣớc
trên đầu của các ngón, trừ ngón cái, phải đƣợc để hở.
(d) Vận động viên tự xịt hoặc xoa bất kỳ chất nào
lên vòng ném đẩy hoặc lên đế giày của mình hoặc tạo
nhám bề mặt của vòng ném đẩy.
5. Các trƣờng hợp sau không đƣợc xem là hỗ trợ và
do đó cho phép:
(a) Để nắm giữ đƣợc tốt hơn, vận động viên đƣợc
phép sử dụng chất phù hợp để xoa chỉ trên tay của
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mình hoặc trong trƣờng hợp các vận động viên ném tạ
xích thì có thể sử dụng chất này bôi trên găng tay của
mình. Các vận động viên đẩy tạ có thể dùng nó để bôi
lên cổ của họ.
(b) Vận động viên tự đánh dấu vị trí, trong đẩy tạ
và ném đĩa, bằng phấn hoặc một chất tƣơng tự trên
dụng cụ. Tất cả các chất đƣợc dùng để đánh dấu vị trí
phải dễ xóa sạch bằng miếng vải ƣớt và không để lại
bất kỳ dấu vết nào.
(c) Việc sử dụng băng quấn trên bàn tay và các ngón
tay mà không trái với quy định tại Điều 187.4 (a).
VÕNG NÉM ĐẨY
6. Vành ngoài của vòng ném đẩy phải làm bằng sắt,
thép hoặc vật liệu phù hợp, mặt trên của vòng phải
ngang bằng mặt nền bên ngoài. Nền sân xung quanh
vòng nếm đẩy phải bằng bê tông, nhựa tổng hợp,
asphalt, gỗ hoặc vật liệu thích hợp khác.
Phần bên trong của vòng đƣợc lát bằng bê tông, rải
nhựa asphalt hoặc một số vật liệu cứng khác song
không đƣợc trơn. Bề mặt của phần bên trong vòng
phải thấp hơn so với mép trên của vành ngoài là
20mm ± 6mm.
Trong thi đấu đẩy tạ, đƣợc phép sử dụng vòng đẩy di
động mà đáp ứng đƣợc những đặc tính kỹ thuật nêu trên.
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7. Đƣờng kính bên trong của vòng phải là 2.135m ±
0.005m đối với đẩy tạ và ném tạ xích và 2.50m ±
0.005m đối với ném đĩa.
Vành ngoài của vòng ném đẩy phải dày tối thiểu
6mm và đƣợc sơn màu trắng. Vận động viên ném tạ
xích có thể ném tạ xích từ vòng dùng cho ném đĩa miễn
là đƣờng kính của vòng này đƣợc giảm từ 2.50m xuống
2.135m bằng cách đặt một vòng tròn ở bên trong.

Hình 12. Vòng đẩy tạ
Ghi chú: Các vòng tròn tốt nhất nên có màu khác
với màu trắng để các đƣờng màu trắng đảm bảo đƣợc
yêu cầu quy định tại Điều 187.8 là nhìn thấy rõ.
8. Một vạch trắng rộng 50mm phải đƣợc kẻ từ mặt
trên của mép vành kim loại rộng ra hai bên, mỗi bên
tối thiểu 0.75m. Vạch trắng này có thể đƣợc sơn hoặc
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làm bằng gỗ hoặc vật liệu phù hợp khác. Vạch trắng
này khi kéo dài theo đƣờng thẳng giả định phải đi qua
tâm vòng và vuông góc với đƣờng trung tâm của khu
vực dụng cụ rơi xuống.

Hình 13. Vòng ném đĩa

Hình 14. Vòng ném tạ xích
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Hình 15. Hai vòng đồng tâm
dùng cho cả ném đĩa và tạ xích
ĐƢỜNG CHẠY ĐÀ CỦA NÉM LAO
9. Trong môn ném lao, độ dài tối thiếu của đƣờng
chạy đà phải là 30m ngoại trừ trong những cuộc thi
đấu đƣợc tổ chức theo Điều 1.1(a), (b), (c), (e), và (f)
thì độ dài này tối thiểu phải là 33.50m. Khi điều kiện
cho phép thì độ dài tối thiểu của đƣờng chạy đà sẽ là
36.50m.
Đƣờng chạy đà đƣợc đánh dấu bằng 2 vạch trắng
song song có chiều rộng 50mm và cách nhau 4m.
Động tác ném phải đƣợc thực hiện từ phía sau của
một vòng cung có bán kính 8m. Vòng cung này phải
gồm một vạch sơn màu sọc trắng rộng 70mm hoặc
đƣợc làm bằng gỗ hoặc vật liệu không bị bào mòn
nhƣ chất nhựa, và ngang bằng với mặt sân. Từ 2 đầu
của vòng cung này kẻ 2 vạch vuông góc với các vạch
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song song đánh dấu giới hạn đƣờng chạy đà. Hai vạch
này có màu trắng, dài 0.75m và rộng 70mm.

Hình 16. Đường chạy đà và khu vực lao rơi
Độ dốc sang hai bên tối đa cho phép của đƣờng
chạy đà là 1: 100 (1%) và trong 20m cuối cùng dốc
theo chiều dọc đƣờng chạy đà 1:1000 (0.1%).
KHU VỰC RƠI
10. Khu vực rơi phải đƣợc phủ lớp xỉ, cỏ hoặc vật
liệu phù hợp khác ở trên để khi dụng cụ rơi xuống để
lại dấu vết.
11. Độ nghiêng tối đa cho phép của khu vực rơi
theo hƣớng ném không đƣợc vƣợt quá 1:1000 (0.1%).
368

12. (a). Ngoại trừ trong ném lao, khu vực rơi đƣợc
giới hạn bởi 2 vạch trắng rộng 50mm đƣợc vẽ sao cho
khi kéo dài, mép trong của 2 vạch này sẽ đi qua tâm
của vòng và tạo thành góc 34.92o.
Ghi chú: Khu vực rơi 34.92o có thể đƣợc vẽ chính
xác bằng cách xác định khoảng cách giữa 2 điểm trên
2 đƣờng giới hạn khu vực rơi cách tâm vòng 20m sao
cho chúng cách nhau 12m ± 0.05m (20m × 0.60m).
Nhƣ vậy là cứ cách tâm vòng ném 1m thì khu vực rơi
có độ rộng 0.60cm.
(b) Trong ném lao, khu vực rơi đƣợc giới hạn bởi 2
vạch trắng rộng 50mm. Hai vạch này đƣợc kẻ sao cho
mép trong của 2 vạch nếu đƣợc kéo dài sẽ đi qua giao
điểm của mép trong của vòng cung giới hạn với 2 đƣờng
song đánh dấu đƣờng chạy đà và sau đó cách nhau tại
tâm của vòng cung giới hạn với góc khoảng 28.96o.
CÁC LẦN THỰC HIỆN
13. Trong đẩy tạ, ném đĩa và ném tạ xích, dụng cụ
phải đƣợc ném ra từ vòng còn trong ném lao là trong
giới hạn khu vực chạy đà. Trong trƣờng hợp lần thực
hiện từ vòng, vận động viên phải bắt đầu lần thi của
mình từ một vị trí ổn định trong vòng ném. Vận động
viên đƣợc phép chạm vào phía trong của vành sắt.
Trong đẩy tạ, vận động viên cũng đƣợc phép chạm vào
phía trong của bục chắn nhƣ đã mô tả ở Điều 188.2.
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14. Trong quá trình thực hiện lần ném vận động
viên sẽ bị phạm quy nếu:
(a) Rời tạ hoặc lao khác với quy định tại Điều 188.1
và 193.1,
(b) Sau khi đã bƣớc vào vòng và bắt đầu thực hiện
lần ném mà chạm bất kỳ bộ phận nào của cơ thể vào
mặt trên của vành sắt hoặc nền san ở bên ngoài vòng.
(c ) Trong đẩy tạ, vận động viên chạm bất kỳ bộ
phận nào của cơ thể lên mặt trên của bục chắn mà
không phải là cạnh trong của bục (trừ mép trên nơi
đƣợc xem là phần trên).
(d) Trong ném lao, vận động viên chạm bất kỳ bộ
phận nào của cơ thể vào các vạch đánh dấu ranh giới
đƣờng chạy đà hoặc nền sân ở bên ngoài.
15. Miễn là trong quá trình thực hiện lần ném, các
điều luật liên quan tới mỗi nội dung thi đấu không bị
vi phạm, vận động viên có thể dừng một lần thực
hiện khi đã bắt đầu, có thể đặt dụng cụ xuống bên
trong hoặc bên ngoài vòng ném hoặc đƣờng chạy đà
và có thể rời khỏi đó.
Khi rời vòng ném hoặc đƣờng chạy đà, vận động
viên phải bƣớc ra theo đúng yêu cầu quy định tại
Điều 187.17 dƣới đây trƣớc khi quay lại vòng ném
hoặc đƣờng chạy đà để bắt đầu một lần thực hiện mới.
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Ghi chú: Tất cả các di chuyển đƣợc phép trong mục
này phải nằm trong khoảng thời gian quy định tối đa
cho một lần thực hiện theo Điều 180.18.
16. Sẽ bị coi là phạm quy nếu tạ, đĩa, đầu của tạ
xích hoặc mũi lao chạm đất đầu tiên vào vạch giới
hạn, mặt đất hay bất kỳ vật thể nào (trừ lồng bảo vệ
theo quy định tại phần ghi chú ở Điều 187.14) ở ngoài
vạch giới hạn khu vực rơi.
17. Sẽ bị coi là phạm quy, nếu vận động viên rời
khỏi vòng ném hoặc đƣờng chạy đà trƣớc khi dụng cụ
rơi chạm đất, hoặc,
(a) Đối với các lần thực hiện từ vòng ném đẩy, nếu
khi rời vòng ném, vận động viên chạm ngay trƣớc tiên
vào mặt trên của vành trên hoặc nền sân bên ngoài vòng
mà không hoàn toàn ở phía sau vạch trắng đƣợc vẽ bên
ngoài vòng mà nếu kéo dài thì sẽ đi qua tâm vòng;
Ghi chú: Lần chạm đầu tiên với mặt trên của vành
hoặc nền sân bên ngoài vòng ném đẩy đƣợc xem là
rời khỏi vòng.
(b) Trong trƣờng hợp ném lao, khi một vận động
viên rời khỏi đƣờng chạy đà, việc tiếp xúc đầu tiên với
các vạch song song hoặc nền sân bên ngoài đƣờng
chạy đà phải hoàn toàn ở phía sau vạch trắng giới hạn
hình vòng cung hoặc vạch đƣợc kẻ từ 2 đầu của cung
này, vuông góc với 2 đƣờng song song. Một khi dụng
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cụ đã chạm mặt sân, vận động viên cũng sẽ đƣợc coi là
đã rời khỏi đƣờng chạy đà, căn cứ vào việc chạm vạch
hoặc chạm ở sau vạch (đƣợc kẻ bằng sơn hoặc đƣợc
giả định và xác định bằng những vết đánh dấu bên
ngoài đƣờng chạy đà) đƣợc vẽ cắt ngang qua đƣờng
chạy đà, ở phía sau và cách hai đầu của đƣờng hình
cung 4m. Nếu vận động viên ở sau vạch đó và bên
trong đƣờng chạy đà tại thời điểm dụng cụ chạm mặt
đất thì cũng đƣợc xem là đã rời khỏi đƣờng chạy đà.
18. Sau mỗi lần ném, dụng cụ phải đƣợc mang trở
lại tới khu vực bên cạnh vòng ném đẩy hoặc dƣờng
chạy đà và không bao giờ đƣợc phép ném ngƣợc về
chỗ đó.
ĐO THÀNH TÍCH
19. Trong tất cả các nội dung thi đấu ném đẩy, các
độ dài đƣợc ghi tới 0,01m ngay phía dƣới cự ly đo
đƣợc, nếu nhƣ cự ly này không tròn tới đơn vị cm.
20. Việc đo thành tích mỗi lần ném phải đƣợc thực
hiện ngay sau khi lần ném đƣợc hoàn thành.
a) Từ điểm chạm gần nhất lúc rơi xuống của tạ, đĩa,
đầu tạ xích tới mép trong của vòng cung giới hạn,
theo đƣờng thẳng qua tâm của vòng.
b) Trong ném lao, từ vị trí chạm gần nhất của đầu
mũi lao trên đất tới mép trong của vòng cung, theo
đƣờng thẳng qua tâm của vòng.
372

CÁC VẬT ĐÁNH DẤU
21. Cờ hoặc vật đánh dấu dễ nhận thấy phải đƣợc
cung cấp để đánh dấu lần ném tốt nhất của mỗi vận
động viên. Trong trƣờng hợp này, chúng sẽ đƣợc đặt
dọc theo bên ngoài của vạch giới hạn.
Một cờ hoặc một vật đánh dấu cũng có thể đƣợc
cung cấp để đánh dấu kỷ lục quốc gia và khi có điều
kiện thì cả kỷ lục châu lục và quốc gia.
®iÒu 188
ĐẨY TẠ
CUỘC THI ĐẤU
1. Tạ phải đƣợc đẩy khỏi vai bằng một tay. Lúc vận
động viên ở tƣ thế trong vòng để bắt đầu một lần đẩy,
quả tạ phải chạm hoặc tƣơng đối sát với cổ hoặc cằm
và bàn tay không đƣợc hạ thấp xuống dƣới vị trí này
trong khi thực hiện động tác. Tạ không đƣợc hạ xuống
dƣới đƣờng trục vai.
Ghi chú: Không đƣợc phép sử dụng kỹ thuật lăng
bánh xe (Cartwheeling).
BỤC CHẮN
2. Bục chắn phải có màu trắng và đƣợc làm bằng
gỗ hoặc vật liệu thích hợp khác . Bục chắn phải có
hình cung để cạnh trong của bục trùng với cạnh trong
của vòng. Bục chắn đƣợc đặt cân giữa đƣờng trung
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tâm của khu vực rơi dụng cụ (xem hình 12) và đƣợc
gắn chặt vào nền sân.
3. Kích thƣớc: Bục chắn phải có chiều rộng từ
0.112m tới 0.30m, với dây cung dài 1.21m ± 0.01m
cùng bán kính với vòng ném đẩy và cao 10cm
(±2mm) so với mặt trong của vòng ném.

Hình 17. Bục chắn trong đẩy tạ
Ghi chú: Các bục chắn theo tiêu chuẩn kỹ thuật năm
1983/84 của IAAF trước đây vẫn được chấp nhận.
TẠ
4. Cấu trúc: Tạ phải đƣợc làm bằng sắt đặc, đồng
hoặc bất kỳ kim loại nào không mềm hơn đồng, hoặc
vỏ bằng các kim loại đó đƣợc đổ đầy chì hoặc những
vật liệu khác. Tạ phải có hình cầu và bề mặt không
đƣợc xù xì và cuối cùng phải nhẵn. Để đƣợc coi là
nhẵn, độ dày trung bình của bề mặt phải ít hơn 1.6µm,
có nghĩa là hệ số xù xì N7 hoặc nhỏ hơn.
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5. Tạ phải tuân theo những đặc điểm kỹ thuật sau đây:
Trọng lƣợng tối thiểu đƣợc thừa nhận trong thi đấu
và công nhận kỷ lục
3.000kg 4.000kg

5.000kg 6.000kg

7.260kg

Thông tin đối với nhà sản xuất: loại tạ cung cấp cho thi đấu
3.005kg 4.005kg

5.005kg 6.005kg

7.265kg

3.025kg 4.025kg

5.025kg 6.025kg

7.285kg

Đƣờng kính:
Tối đa

85mm

95mm

100mm

105mm

110mm

Tối thiểu

110mm

110mm

120mm

125mm

130mm

®iÒu 189
NÉM ĐĨA
1.Thân của đĩa có thể đặc hoặc rỗng và phải làm
bằng gỗ hoặc các vật liệu phù hợp khác với một vành
kim loại bao quanh. Gờ của vành kim loại phải tròn.
Tiết diện ngang của gờ phải tròn với bán kính khoảng
6mm. Có thể có hai tấm tròn đƣợc đặt bằng (ngang)
vào tâm của hai mặt. Đĩa có thể đƣợc làm mà không
có các tấm kim loại tròn này, miễn sao diện tích tƣơng
đƣơng là phẳng và kích cỡ, trọng lƣợng toàn phần của
đĩa tƣơng ứng với các đặc điểm kỹ thuật.
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Hình 18. Đĩa
Mỗi mặt của đĩa phải giống nhau và không đƣợc
lõm vào, lồi ra hoặc có cạnh sắc. Hai mặt phải thuôn
theo một đƣờng thẳng từ vòng tròn cách tâm đĩa
25mm - 28,5mm tới sát vành kim loại.
Hình nhìn nghiêng của đĩa đƣợc mô tả nhƣ sau: từ
chỗ bắt đầu vòng cung của vành kim loại, độ dầy của
đĩa tăng dần đều lên tới độ dày tối đa D . Độ dày tối
đa đạt đƣợc cách tâm đĩa (trục đĩa Y) 25mm –
28.5mm. Từ điểm này tới trục Y độ dày đĩa không
đổi. Mặt trên và mặt dƣới của đĩa phải giống nhau.
Đĩa cũng phải đối xứng khi xoay quanh trục Y.
Đĩa, bao gồm cả mặt trên của vành kim loại không
đƣợc xù xì và phần cuối phải nhẵn nhƣ nhau (xem
thêm Điều 188.4).
1. Đĩa phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật sau:
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Trọng lƣợng tối thiểu đƣợc thừa nhận trong thi đấu
và công nhận kỷ lục
1.000kg

1.500kg

1.750kg

2.000kg

Thông tin đối với nhà sản xuất:
loại đĩa cung cấp cho thi đấu
1.005kg

1.505kg

1.755kg

2.005kg

1.025kg

1.525kg

1.775kg

2.025kg

Đƣờng kính bên ngoài vành kim loại
Tối thiểu

180mm

200mm

210mm

219mm

Tối đa

182mm

202mm

212mm

221mm

Đƣờng kính tấm kim loại hoặc mặt phẳng ở giữa
Tối thiểu

50mm

50mm

50mm

50mm

Tối đa

57mm

57mm

57mm

57mm

Độ dầy khu vực mặt phẳng ở tâm đĩa
Tối thiểu

37mm

38mm

41mm

44mm

Tối đa

39mm

40mm

43mm

46mm

Độ dầy vành kim loại (cách mép đĩa 6mm)
Tối thiểu

12mm

12mm

12mm

12mm

Tối đa

13mm

13mm

13mm

13mm
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®iÒu 190
LƢỚI BẢO VỆ TRONG NÉM ĐĨA
1. Tất cả các lần ném đĩa phải đƣợc thực hiện bên
trong khu vực lƣới bảo vệ để đảm bảo độ an toàn cho
khán giả, trọng tài và các vận động viên. Lƣới bảo vệ
đƣợc mô tả rõ trong điều luật này là để dùng cho
những sân vận động lớn có đông khán giả và các môn
thi khác đang diễn ra trên sân. Trong trƣờng hợp
khác, đặc biệt trong khu vực tập luyện có thể dùng
lƣới bảo vệ đơn giản hơn. Có thể nhận thông tin chỉ
dẫn từ các uỷ ban quốc gia hoặc văn phòng IAAF.
Ghi chú: Lƣới bảo vệ trong ném tạ xích đƣợc mô tả
trong Điều 192 cũng có thể đƣợc sử dụng cho ném đĩa
bằng cách hoặc là lắp hai vòng đồng tâm có đƣờng
kính 2.135/2.50m hoặc bằng cách sử dụng kiểu mở
rộng của lƣới bảo vệ này cùng với vòng ném đĩa riêng
đƣợc đặt ở phía trƣớc vòng ném tạ xích.
2. Lƣới bảo vệ phải đƣợc thiết kế, chế tạo và bảo
dƣỡng để có thể cản đƣợc một đĩa có trọng lƣợng 2kg
đang đi chuyển với tốc độ trên 25m/giây. Việc sắp đặt
lƣới phải đảm bảo đĩa không bị lia hoặc bật trở lại gây
nguy hiểm cho vận động viên hoặc bay qua phía trên
lƣới chắn. Miễn là thoả mãn tất cả những đòi hỏi của
điều luật này, bất kỳ dạng lƣới bảo vệ nào cũng có thể
đƣợc sử dụng.
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3. Lƣới bảo vệ phải có hình chữ U theo hình chiếu
bằng và đƣợc bố trí nhƣ trong hình 19. Độ rộng của
miệng lƣới phải là 6m đặt ở trƣớc tâm vòng ném 7m .
Độ cao của các tấm lƣới ghép tối thiểu phải là 4m.
Khi thiết kế và lắp đặt lƣới chắn phải tính toán kỹ
để phòng ngừa đĩa văng qua bất kỳ mắt lƣới hoặc
phía dƣới các tấm ghép.
Ghi chú (i): Việc bố trí các tấm lƣới ghép phía sau
là không quan trọng, miễn là lƣới phải cách trung tâm
vòng ném tối thiểu là 3.00m.
Ghi chú (ii): Các thiết kế mới tạo ra mức độ bảo vệ
tƣơng tự và không làm tăng thêm vùng nguy hiểm so với
những thiết kế thông thƣờng phải đƣợc IAAF công nhận.
Ghi chú (iii): Riêng mặt lƣới chạy dọc theo bên
cạnh đƣờng chạy phải đƣợc kéo dài và/hoặc nâng
thêm độ cao để tăng khả năng đảm bảo an toàn cho
các vận động viên thi đấu trên đƣờng chạy trong khi
đang có cuộc thi đấu ném đĩa.
4. Lƣới có thể làm bằng dây sợi tự nhiên hoặc sợi
tổng hợp hoặc bằng dây thép. Cỡ mắt lƣới tối đa phải
là 4.4mm đối với lƣới dây gai bện và 50mm đối với
dây thép.
Ghi chú: Các thông số kỹ thuật cụ thể hơn về lƣới
bảo vệ và thủ tục kiểm tra an toàn đƣợc nêu trong Tài
liệu hƣớng dẫn về trang thiết bị, dụng cụ thi đấu điền
kinh của IAAF.
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5. Khu vực nguy hiểm nhất trong lúc ném đĩa ra
khỏi lƣới bảo vệ là khoảng 69o khi vận động viên sử
dụng tay phải hoặc tay trái để ném trong cùng một
cuộc thi đấu. Vì vậy việc kiểm tra vị trí và cân chỉnh
lƣới ở khu vực này là cần thiết để bảo đảm an

Hình 19. Lưới bảo vệ chỉ dùng cho khu vực ném đĩa
®iÒu 191
NÉM TẠ XÍCH
CUỘC THI
1. Vận động viên, khi ở vị trí bắt đầu, trƣớc khi
vung hoặc quay tạ sơ bộ thì đƣợc phép đặt đầu tạ xích
trên đất ở bên trong hoặc bên ngoài vòng ném.
2. Sẽ không bị coi là phạm lỗi, nếu đầu của tạ xích
chạm nền sân bên trong hoặc bên ngoài vòng ném
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hoặc mặt trên của vành. Vận động viên có thể dừng
ném rồi bắt đầu ném miễn là không vi phạm luật.
3. Nếu đầu tạ xích bị long ra khi ném hoặc trong lúc
bay trên không thì lần ném sẽ không bị coi là phạm
lỗi, miễn là lần ném đó đã thực hiện đúng điều luật
này. Nếu vận động viên do sự long ra của đầu tạ mà
bị mất thăng bằng và dẫn đến làm trái với bất kỳ phần
nào của điều luật này thì cũng sẽ không bị coi là phạm
lỗi và sẽ đƣợc phép thực hiện lại.
TẠ XÍCH
4. Tạ xích bao gồm 3 phần: đầu tạ bằng kim loại,
dây cáp và tay cầm.

Hình 20. Dụng cụ kiểm tra trọng tâm
của đầu tạ xích
5. Đầu tạ xích phải là sắt đặc hoặc kim loại khác
không đƣợc mềm hơn đồng hoặc vỏ bằng những kim
loại trên còn trong ruột đổ chì hoặc vật liệu rắn khác.
Trọng tâm của đầu tạ không cách tâm của hình cầu
quá 6mm, tức là - nó phải cân bằng, bỏ đi phần tay
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cầm và dây cáp, trên một lỗ tròn sắc cạnh có đƣờng
kính 12mm (xem Hình 20). Nếu ruột đƣợc đổ chì
hoặc các vật liệu khác thì phải đảm bảo kết dính thành
khối chắc chắn và tuân thủ các yêu cầu đối với trọng
tâm của đầu tạ.
6. Dây cáp phải là một đoạn thẳng liên tục (không
nối) bằng thép lò xo có đƣờng kính tối thiểu 3mm và
phải đƣợc cấu tạo sao cho không bị kéo giãn ra đáng
kể trong lúc tạ đƣợc ném đi.
Dây có thể đƣợc vòng lại ở một hoặc hai đầu để
nối đầu tạ và tay cầm.
Dây đƣợc kết nối với đầu tạ bằng khớp xoay, có thể
là khuyên phẳng hoặc tròn.

Hình 21. Tay cầm của tạ xích
7. Tay cầm phải cứng và không có bất kỳ loại khớp
nối bản lề nào. Biến dạng (độ giãn) tổng thể của tay
cầm khi chịu một lực căng 3.8kN không đƣợc quá
3mm. Tay cầm phải đƣợc gắn vào dây cáp theo cách
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nào đó để nó không bị xoay bên trong vòng dây làm
tăng độ dài tổng thể của tạ xích. Tay cầm phải đƣợc
nối với dây bằng một vòng lặp. Không đƣợc sử dụng
khớp vành khuyên.
Tay cầm phải có cấu tạo hình tam giác cân, hai
cạnh có thể ở dạng uốn vòng hoặc thẳng. Độ bền chịu
lực tối thiểu phải là 8kN.
Ghi chú: Các mẫu thiết kế khác phù hợp với các
thông số kỹ thuật cũng sẽ đƣợc chấp nhận.
9. Tạ xích phải đảm bảo các thông số kỹ thuật sau đây:
Trọng lƣợng tối thiểu cho phép sử dụng trong thi đấu
và công nhận kỷ lục
3.000kg

4.000kg

5.000kg 6.000kg 7.260kg

Thông tin đối với nhà sản xuất: loại dụng cụ cung cấp
cho thi đấu
3.005kg 4.005kg 5.005kg 6.005kg 7.265kg
3.025kg

4.025kg

5.025kg 6.025kg 7.285kg

Độ dài đo từ mặt trong tay cầm
Tối đa

1195mm 1195mm 1200mm 1215mm 1215mm
(Không đƣợc tăng thêm chiều dài tối đa.)
Đƣờng kính đầu tạ xích

Tối thiểu

85mm

95mm

100mm

105mm 110mm

Tối đa

100mm

110mm

120mm

125mm 130mm
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Ghi chú: Trọng lượng của dụng cụ bao gồm toàn
bộ đầu tạ, dây cáp và tay cầm.
®iÒu 192
LƢỚI BẢO VỆ TRONG NÉM TẠ XÍCH
1. Tất cả các lần ném tạ xích phải đƣợc thực hiện
bên trong khu vực lƣới bảo vệ để đảm bảo độ an toàn
cho khán giả, trọng tài và các vận động viên. Lƣới
bảo vệ đƣợc mô tả trong điều luật này là để dùng
trong sân vận động có các nội dung thi đấu khác đang
diễn ra cùng lúc hoặc khi nội dung thi đấu này diễn ra
bên ngoài sân vận động với sự có mặt của các khán
giả. Trong trƣờng hợp khác, đặc biệt trong các khu
vực tập luyện có thể dùng lƣới bảo vệ đơn giản hơn.
Có thể nhận thông tin chỉ dẫn từ Hiệp hội Diền kinh
quốc gia hoặc văn phòng của IAAF.
2. Lƣới bảo vệ phải đƣợc thiết kế, chế tạo và bảo
dƣỡng sao cho có thể cản đƣợc một quả tạ xích có
trọng lƣợng 7.260kg đang bay với tốc độ trên
32m/giây. Việc sắp đặt lƣới phải đảm bảo sao cho tạ
không bị lia hoặc bật trở lại gây nguy hiểm cho vận
động viên hoặc bay qua phía trên lƣới chắn. Miễn là
thoả mãn tất cả những đòi hỏi của điều luật này, bất
kỳ dạng lƣới bảo vệ nào cũng có thể đƣợc sử dụng.
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Hình 22. Lồng lưới dùng cho ném tạ xích và ném đĩa
có hai vòng ném đồng tâm (lắp đặt cho ném tạ xích)
3. Lƣới bảo vệ phải có hình chữ U nhƣ trong hình
22. Độ rộng của miệng chữ U phải là 6m và đƣợc đặt
cách tâm vòng ném 7m. Hai điểm đầu của miệng lƣới
6m phải là mép trong thanh trụ lƣới. Độ cao của các
tấm lƣới ở chỗ thấp nhất phải tối thiểu là 7m đối với
các tấm lƣới ghép ở phía sau lồng lƣới và tối thiểu là
10m đối với các tấm lƣới ghép ở đoạn 2.80m tiếp giáp
với trục cửa của lồng lƣới.
Các giải pháp dự phòng phải đƣợc thực hiện trong thiết
kế và cấu trúc của lƣới chắn để ngăn ngừa tạ xích văng
qua bất kỳ mắt lƣới hoặc phía dƣới tấm lƣới ghép.
Ghi chú: Việc bố trí các tấm lƣới ghép phía sau là
không quan trọng, miễn là chúng tối thiểu phải cách
tâm vòng ném 3.50m.
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4. Hai tấm lƣới ghép có thể di chuyển đƣợc, có độ
rộng 2m và cao tối thiểu 10m đƣợc lắp đặt ở phía
trƣớc của lồng lƣới bảo vệ. Chỉ một trong 2 tấm lƣới
ghép này đƣợc mở ra đóng lại trong một lần ném.
Chiều cao tối thiểu của hai tấm lƣới này phải là 10m.
Ghi chú( i) Tấm lƣới ghép bên tay trái đƣợc sử
dụng cho các vận động viên quay vòng ngƣợc chiều
kim đồng hồ và tấm lƣới ghép bên tay phải đƣợc sử
dụng cho các vận động viên quay vòng theo chiều
kim đồng hồ.
Trong thời gian thi đấu, khi có cả vận động viên
thuận ném tay phải và tay trái thì cần thực hiện việc
thay đổi từ tấm ghép này sang tấm ghép kia cho phù
hợp. Điều cốt yếu là việc thay đổi này dễ dàng, ít tốn
sức và đƣợc tiến hành trong thời gian tối thiểu.
Ghi chú (ii) Vị trí giới hạn của cả hai tấm lƣới đƣợc
thể hiện trong sơ đồ mặc dù chỉ có một tấm sẽ đƣợc
đóng lại tại một thời điểm nào đó trong quá trình thi
đấu.
Ghi chú (iii) Khi thao tác, tấm ghép có thể di
chuyển này phải đƣợc đặt chính xác ở vị trí đã nêu.
Bởi vậy phải có bộ phận đƣợc làm sẵn trong thiết kế
để lắp đặt chúng vào vị trí vận hành. Nên đánh dấu
các vị trí vận hành (tạm thời hay vĩnh viễn) của các
tấm lƣới này trên nền sân.
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Ghi chú (iv) Việc tháo lắp và vận hành các tấm lƣới
này phụ thuộc vào thiết kế tổng thể của lƣới bảo vệ và
có thể trƣợt, mở đóng theo các trục thẳng và ngang
hoặc bỏ xuống. Yêu cầu chắc chắn đòi hỏi tấm ghép
khi sử dụng phải hoàn toàn có khả năng cản đƣợc quả
tạ xích va đập vào và không để tạ xích lọt qua khe
giữa các tấm ghép cố định và tấm ghép có thể di
chuyển.
Ghi chú (v) Các thiết kế mới tạo ra mức độ bảo vệ
tƣơng tự và không làm tăng thêm vùng nguy hiểm so với
những thiết kế thông thƣờng phải đƣợc IAAF công nhận.
5. Lƣới bảo vệ có thể đƣợc làm bằng dây bện từ vật
liệu tự nhiên hoặc bằng sợi tổng hợp hoặc từ dây thép
cƣờng độ trung bình hoặc cao. Cỡ mắt lƣới tối đa là
44mm đối với dây bện và 50mm đối với dây thép.
Ghi chú: Các thông số kỹ thuật cụ thể hơn về lƣới
bảo vệ và thủ tục kiểm tra an toàn đƣợc nêu trong Tài
liệu hƣớng dẫn về trang thiết bị, dụng cụ thi đấu điền
kinh của IAAF.
6. Trƣờng hợp có yêu cầu sử dụng cùng một lƣới
bảo vệ này cho ném đĩa, việc lắp đặt có thể đƣợc điều
chỉnh phù hợp theo 2 cách khác nhau. Đơn giản nhất
là các đƣờng tròn đồng tâm với đƣờng kính 2.135m
và 2.50m có thể đƣợc gắn vào. Song điều này sẽ kéo
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theo việc sử dụng cùng một mặt sàn trong vòng để
ném đĩa và ném tạ xích. Lồng lƣới ném tạ xích sẽ
đƣợc sử dụng cho ném đĩa bằng cách mở hai tấm lƣới
có thể di chuyển để tạo thành một lồng lƣới mở rộng.
Đối với các vòng riêng biệt cho ném tạ xích và ném
đĩa trong cùng một lồng lƣới, hai vòng phải đƣợc đặt
cái nọ sau cái kia cách nhau 2.37m theo đƣờng trung
tâm của khu vực rơi và vòng ném đĩa phải đặt ở phía
trƣớc. Trong trƣờng hợp này, các tấm lƣới di chuyển
đƣợc sẽ đƣợc sử dụng cho ném đĩa.
Ghi chú: Việc bố trí các tấm lƣới ghép/lƣới chắn
phía sau là không quan trọng, với điều kiện lƣới này
cách tâm hai vòng tròn đồng tâm hoặc vòng ném tạ
xích riêng là3.50m (hoặc 3.00m đối với lồng lƣới có
hai vòng riêng biệt đƣợc xây dựng theo Luật điền
kinh có hiệu lực trƣớc năm 2004 với vòng ném đĩa ở
phía sau) (xem thêm Điều 192.4).
7. Khu vực nguy hiểm nhất đối với ném tạ xích từ
trong lồng lƣới bảo vệ này là khoảng 53o, khi trong
cùng cuộc thi đấu có cả vận động viên sử dụng tay
phải và cả những vận động viên thuận tay trái. Vì thế
các vị trí và sự sắp đặt thẳng hàng của lƣới bảo vệ trên
sân vận động là điều cần đặc biệt quan tâm để đảm
bảo an toàn.
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Hình 23. Lồng lưới dùng chho ném tạ xích và ném đĩa
có hai vòng ném đồng tâm (lắp đặt cho ném đĩa)

Hình 24. Lồng lưới dùng cho ném tạ xích và ném đĩa
có hai vòng ném riêng biệt
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®iÒu 193
NÉM LAO
CUỘC THI ĐẤU
1. (a) Lao phải đƣợc cầm nắm chỉ bằng một tay.
Lao phải đƣợc ném trên vai hoặc phần trên của cánh
tay ném và không đƣợc quăng hoặc lăng. Các kiểu
ném không chính thống là không đƣợc phép.
(b) Lần ném đƣợc coi là hợp lệ nếu mũi kim loại của
đầu lao đâm xuống đất trƣớc bất kỳ phần nào của lao.
(c) Khi lao đã đƣợc phóng đi, vận động viên có thể
quay hoàn toàn xung quanh để lƣng hƣớng về phía
hƣớng ném.
2. Nếu lao bị gẫy trong lúc ném hoặc lúc bay trên
không thì sẽ không bị coi là phạm lỗi, miễn là lần ném
đó đã thực hiện theo đúng luật. Nếu vận động viên vì
thế mà bị mất thăng bằng và vì vậy có vi phạm bất kỳ
phần nào của điều luật này thì cũng không bị coi là
phạm lỗi và vận động viên sẽ đƣợc thực hiện lại lần
ném đó.
LAO
3. Lao gồm 3 phần chính: đầu, thân lao và chỗ cuốn
dây để cầm khi ném.
4. Thân lao có thể đặc hoặc rỗng và phải đƣợc làm
hoàn toàn bằng kim loại hoặc vật liệu đồng chất phù
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hợp khác để tạo thành một tổng thể cố định và tích hợp.
Thân lao đƣợc gắn với một đầu kim loại có mũi nhọn.
Bề mặt của thân lao phải nhẵn không đƣợc lồi lõm,
xù xì có lỗ hoặc lởm chởm và đuôi phải thuôn đều
nhƣ nhau (xem Điều 188.4).
5. Đầu lao phải đƣợc cấu trúc hoàn toàn bằng kim
loại. Có thể hàn vào đầu lao một đầu nhọn đƣợc gia
cƣờng bằng loại hợp kim khác, miễn là phần đầu mũi
lao đã hoàn chỉnh phải thuôn đều và đồng dạng trên
toàn bộ bề mặt của nó (xem Điều 188.4). Góc ở đỉnh
không đƣợc vƣợt quá 40 độ.

Hình 25. Cấu tạo của lao
6. Chỗ dây cuốn để cầm khi ném phải phủ trên
trọng tâm lao, và không đƣợc lớn hơn đƣờng kính
của thân lao 8mm. Mặt trên chỗ cuốn dây không trơn
song không đƣợc có các vết khía, vết lõm và phải có
độ dày nhƣ nhau.
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7. Đƣờng kính tối đa của lao phải ở ngay trƣớc chỗ
cuốn dây. Phần giữa của thân, bao gồm phần dƣới của
chỗ dây cuốn, phải có hình trụ hoặc hơi đƣợc vuốt
thon về phía đuôi (sau) song không đƣợc giảm đƣờng
kính từ vị trí ngay trƣớc chỗ cuốn dây tới vị trí ngay
sau chỗ cuốn dây vƣợt quá 0.25mm . Từ chỗ cuốn
dây, lao sẽ thuôn đều tới đầu trƣớc và tới đuôi lao
phía sau. Nhìn nghiêng từ chỗ cuốn dây tới đầu và
đuôi lao phải thẳng hoặc hơi lồi (Xem ghi chú ii) và
không đƣợc có sự thay đổi đột ngột đƣờng kính suốt
chiều dài của lao ngoại trừ ngay sau đầu lao và phần
trƣớc và sau chỗ cuốn dây để cầm. Tại phần cuối của
đầu lao, việc giảm đƣờng kính không đƣợc quá
2.5mm và sự lệch hƣớng này khi nhìn nghiêng phải
không kéo dài quá 0.30m sau đầu lao.
Ghi chú (i) Khi tiết diện ngang có dạng hình tròn
thông suốt thì sự chênh lệch tối đa 2% giữa đƣờng kính
chỗ rộng nhất và nhỏ nhất của tiết diện tròn là đƣợc
phép. Giá trị trung bình của 2 đƣờng kính này, tại nơi
tiết diện ngang nở ra phải đáp ứng những thông số kỹ
thuật của một lao tròn trong bảng dƣới đây.
Ghi chú (ii) Hình dạng của tiết diện dọc có thể kiểm
tra nhanh và dễ dàng nhờ sử dụng một thanh kim loại
có cạnh thẳng ít nhất dài 500mm và hai chiếc đo khe
dày 0.20mm và 1.25mm. Đối với phần hơi lồi của mặt
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cắt dọc, cạnh thẳng của thanh kim loại sẽ đung đƣa
trong khi đƣợc ép sát vào một phần ngắn của lao. Đối
với phần thẳng của mặt cắt dọc, cạnh thẳng của thanh
kim lọai đƣợc ép sát vào và không thể lồng một chiếc
đo khe dày 0.20mm qua ở bất cứ chỗ nào dọc theo
chiều dài tiếp xúc giữa lao và cạnh thẳng. Điều này
không áp dụng ngay sau chỗ nối giữa đầu và thân lao.
Tại điểm này không thể lồng một chiếc đo khe dày
1.25mm qua.
8. Lao phải đảm bảo các thông số kỹ thuật sau đây:
Trọng lƣợng tối thiểu cho phép sử dụng trong thi đấu
và công nhận kỷ lục (kể cả phần giây cuốn)
500g

600g

700g

800g

Thông tin đối với nhà sản xuất: loại dụng cụ
cung cấp cho thi đấu
505g

605g

705g

805g

525g

625g

725g

825g

Tổng chiều dài (L0):
Tối thiểu

2.000m

2.200m

2.300m

2.600m

Tối đa

2.100m

2.300m

2.400m

2.700m

Khoảng cách từ đầu mũi kim loại tới trọng tâm của lao (L1)
Tối thiểu

0.780m

0.800m

0.860m

0.900m

Tối đa

0.880m

0.920m

1.000m

1.060m

Khoảng cách từ đuôi tới trọng tâm của lao (L2)
Tối thiểu

1.120m

1.280m

1.300m

1.540m

Tối đa

1.320m

1.500m

1.540m

1.800m
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Độ dài của đầu lao (L3)
Tối thiểu
Tối đa

0.220m
0.270m

0.250m
0.330m

0.250m
0.330m

0.250m
0.330m

Chiều rộng phần dây cuốn (L4)
Tối thiểu

0.135m

0.140m

0.150m

0.150m

Tối đa

0.145m

0.150m

0.160m

0.160m

Đƣờng kính thân lao và điểm dầy nhất
trƣớc phần dây cuốn - D0)

(ở

Tối thiểu

20mm

20mm

23mm

25mm

Tối đa

24mm

25mm

28mm

30mm

9. Lao không đƣợc có các bộ phận di động hoặc
thiết bị khác để trong khi ném có thể làm thay đổi
trọng tâm hoặc tính chất của cú ném.
10. Sự vuốt thon của lao tới mũi của đầu kim loại
phải nhƣ thế nào đó để góc ở mũi không quá 40o.
Đƣờng kính tại điểm cách mũi lao 0.15m không vƣợt
quá 80% đƣờng kính tối đa của thân lao. Tại điểm
giữa trọng tâm và đầu lao, đƣờng kính không đƣợc
vƣợt quá 90% đƣờng kính tối đa của thân lao.
11. Sự vuốt thon của thân lao về phía đuôi phải đảm
bảo để đƣờng kính tại điểm giữa trọng tâm và đuôi lao
không nhỏ hơn 90% đƣờng kính tối đa của thân lao.
Tại điểm cách đuôi lao 0.15m, đƣờng kính không
đƣợc nhỏ hơn 40% đƣờng kính tối đa của thân lao.
Đƣờng kính tại đuôi lao không đƣợc nhỏ hơn 3,5mm.
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Thông số kỹ thuật đối với lao tiêu chuẩn quốc tế:
Chiều dài
L0
L1
1/2L1
L2

Tổng thể

Đƣờng kính
D0

Từ mũi
D1
đến tr. tâm
1/2L1

D2

Từ đuôi
D3
đến tr. tâm

Tối đa

Tối thiêu

Trƣớc phần
cuốn dây

-

-

Từ đuôi đến
phần cuốn dây

D0

D0-0.25mm

150mm từ mũi

0.8 D0

-

Cuối của
đầu lao

-

-

1/2L2

1/2L2

D4

Ngay sau
đầu lao

-

D3-2.5mm

L3

Đầu lao

D5

Nửa phần mũi
lao đến tr. tâm

0.9 D0

-

L4

Phần cuốn
Bao quanh phần
D6
D0+8mm
dây
cuốn dây
D7

Nửa đuôi đến
trọng tâm

D8 150mm từ đuôi
Tr.tâm Trọng tâm D9

Tại đuôi

-

-

0.9D0

-

0.4D0

_

3,5mm

Ghi chú: Tất cả các số đo đường kính phải ít nhất
là 0.1mm.

395

phÇn V

THI ĐẤU NHIỀU MÔN PHỐI HỢP
®iÒu 200
THI ĐẤU NHIỀU MÔN PHỐI HỢP
NAM TRẺ, THANH NIÊN VÀ TRƢỞNG THÀNH
(Năm môn và Mƣời môn phối hợp).
1. Năm môn phối hợp phải đƣợc tiến hành thi đấu
trong 1 ngày theo trình tự: nhảy xa; ném lao; chạy
200m; ném đĩa và chạy 1500m.
2. Mƣời môn phối hợp nam trẻ và nam bao gồm 10
nội dung đƣợc tiến hành thi trong 2 ngày liền nhau
theo trình tự:
Ngày thứ nhất: Chạy 100m; nhảy xa; đẩy tạ; nhảy
cao và chạy 400m.
Ngày thứ hai: Chạy 110m rào; ném đĩa; nhảy sào;
ném lao và chạy 1500m.
NỮ THANH NIÊN VÀ TRƢỞNG THÀNH (Bẩy
môn phối hợp)
3. Bẩy môn phối hợp bao gồm 7 nội dung đƣợc tiến
hành thi đấu trong 2 ngày liền nhau theo trình tự:
Ngày thứ nhất: Chạy 100m rào, nhảy cao; đẩy tạ;
chạy 200m.
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Ngày thứ hai: Nhảy xa; ném lao; chạy 800m.
4. Mƣời môn phối hợp của nữ bao gồm 10 nội
dung, thi đấu trong 2 ngày liền nhau theo trình tự:
Ngày thứ nhất: 100m; ném đĩa; nhảy sào; ném lao
và chạy 400m.
Ngày thứ hai: 100m rào; nhảy xa; đẩy tạ; nhảy cao
và chạy 1.500m.
NỮ TRẺ (CHỈ CÓ BẢY MÔN PHỐI HỢP)
5. Bẩy môn phối hợp nữ trẻ bao gồm 7 nội dung, thi
đấu trong 2 ngày liền nhau theo trình tự nhƣ sau:
Ngày thứ nhất: 100m rào; nhảy cao; đẩy tạ; và chạy
200m.
Ngày thứ hai: nhảy xa; ném lao; và chạy 800m.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
6. Trọng tài giám sát nhiều môn phối hợp cần tính
toán để: nếu có thể, cần có tối thiểu 30 phút giãn cách
cho mỗi vận động viên từ lúc kết thúc nội dung thi
trƣớc cho tới khi bắt đầu nội dung thi sau. Nếu có thể,
thời gian kéo dài từ lúc kết thúc nội dung thi cuối
cùng của ngày thứ nhất đến lúc bắt đầu nội dung thi
đầu tiên của ngày thứ hai tối thiểu phải là 10 tiếng.
7. Đối với mỗi nội dung thi đấu riêng biệt, trừ nội
dung cuối cùng, của cuộc thi đấu nhiều môn phối hợp,
các đợt thi và các nhóm thi đấu phải do Đại diện kỹ
thuật hoặc trọng tài giám sát các nội dung nhiều môn
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phối hợp sắp xếp một cách phù hợp, sao cho những
vận động viên có thành tích tƣơng đƣơng nhau trong
mỗi nội dung thi đấu riêng lẻ trong giai đoạn thi đấu
đã đƣợc xác định trƣớc, phải đƣợc xếp vào cùng đợt
hoặc nhóm thi đấu. Nếu không thể sắp xếp đƣợc nhƣ
vậy do lịch trình thi đấu của các nội dung thì các đợt
hoặc nhóm thi đấu cho nội dung kế tiếp sẽ đƣợc sắp
xếp nhƣ khi các vận động viên có thể làm ở nội dung
thi đấu trƣớc đó.
Trong các nội dung cuối cùng của cuộc thi đấu
nhiều môn phối hợp, các đợt chạy phải đƣợc bố trí sao
cho có một đợt chạy gồm các vận động viên dẫn đầu
sau nội dung thi đấu áp chót.
Đại diện kỹ thuật hoặc trọng tài giám sát các nội
dung nhiều môn phối hợp phải có trách nhiệm bố trí
lại bất kỳ nhóm nào nếu thấy điều đó nên làm.
8. Các điều luật dành cho mỗi nội dung thi đấu tạo
thành cuộc thi nhiều môn phối hợp sẽ áp dụng những
ngoại lệ sau đây:
(a) Trong nhảy xa và các môn ném, mỗi nội dung
thi đấu ném đẩy, mỗi vận động viên chỉ đƣợc phép
thực hiện 3 lần.
(b) Trong trƣờng hợp không có thiết bị tính thời
gian hoàn toàn tự động và hệ thống chụp ảnh đích thì,
thời gian của mỗi vận động viên phải đƣợc xác định
bởi 3 trọng tài bấm giờ độc lập.
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(c) Trong các nội dung thi chạy, đƣợc phép phạm
một lỗi xuất phát duy nhất trong mỗi đợt chạy, vận
động viên chịu trách nhiệm để xảy ra lỗi xuất phát đó
sẽ không bị truất quyền thi đấu. Bất cứ vận động viên
nào gây ra (chịu trách nhiệm) lỗi xuất phát tiếp theo
trong đợt chạy sẽ bị truất quyền thi đấu (xem thêm
Điều 162.7).
9. Chỉ đƣợc sử dụng một hệ thống đo lƣờng thời gian
trong suốt mỗi nội dung thi đấu riêng lẻ. Tuy nhiên,
với mục tiêu xác định kỷ lục, các giá trị thời gian đo
đƣợc bằng đồng hồ điện tử hoàn toàn tự động và hệ
thống thiết bị chụp ảnh đích phải đƣợc áp dụng bất kể
các giá trị thời gian nhƣ vậy là đã có đối với các vận
động viên khác ở nội dung thi đấu đó hay không.
10. Bất kỳ vận động viên nào vắng mặt khi xuất
phát hoặc khi thực hiện lần nhảy hoặc đẩy ở một
trong các nội dung thi sẽ không đƣợc phép tham gia
các nội dung thi tiếp theo và sẽ đƣợc coi là bỏ thi đấu.
Do vậy vận động viên này sẽ không có điểm xếp hạng
cuối cùng.
Bất kỳ vận động viên nào quyết định rút khỏi cuộc
thi nhiều môn phối hợp phải lập tức thông báo cho
trọng tài giám sát các nội dung nhiều môn phối hợp
về quyết định của mình.
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11. Số điểm theo bảng ghi điểm các nội dung thi
đấu nhiều môn phối hợp hiện hành của IAAF sẽ đƣợc
công bố tách biệt đối với mỗi nội dung cũng nhƣ tổng
toàn bộ cho tất cả các vận động viên sau khi hoàn
thành mỗi nội dung thi. Các vận động viên sẽ đƣợc
xếp hạng thứ tự theo tổng số điểm đã đạt đƣợc.
12.Trong trƣờng hợp có hai hoặc nhiều vận động
viên đạt đƣợc số điểm bằng nhau, việc quyết định
xem có thành tích bằng nhau hay không sẽ đƣợc tiến
hành theo quy trình sau:
(a) Vận động viên có nhiều môn thi đạt điểm cao
hơn các vận động viên khác cùng bằng điểm sẽ đƣợc
trao vị trí cao hơn.
(b) Nếu các vận động viên này vẫn bằng điểm nhau
sau khi áp dụng Điều 200.12 (a), thì vận động viên có
số điểm cao nhất trong một nội dung bất kỳ sẽ đƣợc
trao vị trí cao hơn.
(c) Nếu các vận động viên vẫn bằng nhau sau khi áp
dụng Điều 200.12 (b), thì vận động viên có số điểm
cao nhất ở một nội dung thứ hai, vv… sẽ đƣợc trao vị
trí cao hơn.
(d) Nếu các vận động viên vẫn bằng nhau sau khi
áp dụng Điều 200.1 (c), thì sẽ phải quyết định là thành
tích bằng nhau.
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phÇn vi

CÁC CUỘC THI ĐẤU
Ở SÂN VẬN ĐỘNG TRONG NHÀ
®iÒu 210
ÁP DỤNG LUẬT THI ĐẤU
TRÊN SÂN VẬN ĐỘNG NGOÀI TRỜI
VÀO CÁC CUỘC THI ĐẤU
Ở SÂN VẬN ĐỘNG TRONG NHÀ
Với những ngoại lệ đƣợc nêu trong các điều luật
của Phần VI, các điều luật của Phần I tới Phần V về
các các cuộc thi đấu trên sân vận động ngoài trời cũng
có thể áp dụng đối với các cuộc thi đấu ở sân vận
động trong nhà.
®iÒu 211
SÂN VẬN ĐỘNG TRONG NHÀ
1. Sân vận động phải hoàn toàn có tƣờng bao quanh
và có mái che. Phải có đủ ánh sáng, lò sƣởi và hệ thống
thông gió để tạo ra điều kiện thoả đáng cho thi đấu.
2. Khu vực thi đấu phải có đƣờng chạy hình ô van,
đƣờng chạy thẳng cho chạy cự ly ngắn và chạy vƣợt
rào; đƣờng chạy đà và khu vực rơi xuống cho các
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môn nhảy, một vòng đẩy và khu vực rơi xuống của
dụng cụ cho đẩy tạ đƣợc bố trí tạm thời hoặc lâu dài.
Tất cả các thiết bị, dụng cụ phải phù hợp với các đặc
tính kỹ thuật quy định trong tài liệu Hƣớng dẫn về
tiêu chuẩn trang thiết bị, dụng cụ thi đấu điền kinh
của IAAF.
3. Tất cả diện tích bề mặt các đƣờng đua, đƣờng
chạy đà hoặc giậm nhảy phải đƣợc phủ vật liệu tổng
hợp mà có thể tiếp nhận và chịu đƣợc đinh giày chạy
dài 6mm.
Lớp phủ thay thế phải do ban quản lý sân cung cấp.
Ban quản lý sân sẽ thông báo cho các vận động viên
về độ dài đƣợc phép của đinh giày (xem Điều 143.4).
Các cuộc thi đấu điền kinh trong nhà theo Điều 1.1
(a), (b), (c) và (f) chỉ đƣợc tổ chức tại các cơ sở, trang
thiết bị đã có Chứng chỉ công nhận cơ sở, thiết bị thi
đấu điền kinh trong nhà của IAAF. Khuyến cáo: các
cuộc thi theo Điều 1.1 (d), (e), (g), (h), (i) và (j) cũng
nên đƣợc tổ chức tại các cơ sở này.
4. Phần nền ở những vị trí có phủ bề mặt bằng chất
nhựa tổng hợp của đƣờng chạy, đƣờng chạy đà, các
khu vực giậm nhảy phải chắc chắn, tức là nền bê tông
hoặc, nếu là kết cấu các tấm lát (nhƣ ván gỗ tự nhiên
hoặc ván gỗ ép có mộng ghép) phải không có đoạn
nào có độ nhún đặc biệt và theo khả năng kỹ thuật cho
phép, mỗi đƣờng chạy đà phải có độ đàn hồi đồng đều
nhƣ nhau. Điều này phải đƣợc kiểm tra, ở khu vực
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giậm nhảy đối với các nội dung nhảy, trƣớc mỗi cuộc
thi đấu.
Ghi chú (i) Đoạn có độ nhún là đoạn bất kỳ đƣợc cố
tình bố trí hoặc lắp đặt theo thiết kế để tạo sự hỗ trợ
thêm cho ngƣời thi đấu.
Ghi chú (ii) Các đặc tính kỹ thuật chi tiết và cụ thể
cho việc thiết kế mặt bằng, lắp đặt và sơ đồ về kích
thƣớc đƣờng chạy và đánh dấu trên sân thi đấu trong
nhà đƣợc mô tả trong tài liệu Hƣớng dẫn về tiêu chuẩn
trang thiết bị, dụng cụ thi đấu điền kinh của IAAF.
Ghi chú (iii) Mẫu đơn xin cấp Chứng nhận về trang
thiết bị và báo cáo về tiêu chuẩn kích thƣớc các trang
thiết bị thi đấu điền kinh trong nhà cũng nhƣ trình tự
thủ tục cấp chứng chỉ có thể xin tại văn phòng IAAF
hoặc tải về từ website của IAAF.
®iÒu 212
ĐƢỜNG CHẠY THẲNG
1. Độ nghiêng tối đa của đƣờng chạy theo chiều
ngang không đƣợc quá 1:100 (1%) và độ nghiêng
theo hƣớng chạy không đƣợc vƣợt quá 1:250 (0.4%)
tại bất kỳ điểm nào và 1:1000 (0,1%) trên toàn tuyến.
Ô CHẠY
2. Đƣờng chạy phải có tối thiểu 6 ô chạy và tối đa 8
ô chạy đƣợc phân biệt và đƣợc giới hạn ở cả hai bên
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bởi vạch trắng rộng 50mm. Các ô chạy phải có cùng
chiều rộng tối thiểu là 1.22m (± 0,01) bao gồm cả
vạch bên phải.
Ghi chú: Đối với tất cả các đƣờng chạy đƣợc xây
dựng trƣớc ngày 1 tháng Giêng năm 2004, các ô chạy
có thể rộng tối thiểu là 1.25m.
XUẤT PHÁT VÀ ĐÍCH
3. Phải có khoảng trống tối thiểu 3m phía sau vạch
xuất phát và khoảng trống này không đƣợc có bất kỳ
trở ngại nào. Phải có khu vực an toàn tối thiểu 10m
phía sau vạch đích và khu vực này cũng không đƣợc
có bất kỳ trở ngại nào để đảm bảo cho vận động viên
dừng lại mà không bị chấn thƣơng.
Ghi chú: Nên để khu vực an toàn tối thiểu là 15m
phía sau vạch đích.
®iÒu 213
ĐƢỜNG CHẠY VÕNG HÌNH Ô VAN
VÀ CÁC Ô CHẠY
1. Độ dài cần thiết phải là 200m bao gồm 2 đƣờng
thẳng song song và hai đƣờng vòng. Đƣờng vòng phải
có độ dốc nghiêng và bán kính bằng nhau.
Bên trong của vòng đƣờng chạy phải đƣợc viền
thành gờ bằng vật liệu phù hợp có chiều cao và chiều
rộng 50mm hoặc đƣợc phân biệt bằng 1 vạch trắng
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rộng 50mm. Mép ngoài của gờ hoặc vạch 50m này
tạo thành mép trong của ô chạy 1. Mép trong của vạch
hoặc gờ phải ngang bằng suốt chiều dài của đƣờng
chạy với độ nghiêng tối đa 1:1000 (0.1%). Đƣờng gờ
trên hai đoạn đƣờng chạy thẳng có thể đƣợc bỏ qua,
và thay bằng một vạch trắng rộng 50mm.
Ô CHẠY
2. Đƣờng chạy phải có tối thiểu 4 ô chạy và tối đa
là 6 ô chạy. Các ô chạy phải có cùng độ rộng tối thiểu
là 0.90m và tối đa là 1.10m bao gồm cả vạch ô bên
phải. Các ô chạy phải đƣợc phân chia ranh giới bằng
các vạch trắng rộng 50mm.
ĐỘ NGHIÊNG
3. Độ nghiêng trong tất cả các ô chạy phải nhƣ nhau
tại bất kỳ phần cắt ngang của đƣờng. Đoạn đƣờng
chạy thẳng có thể phẳng hoặc có một độ nghiêng tối
đa 1: 100 (1%) vào ô chạy bên trong.
Để dễ chuyển tiếp từ phần đƣờng chạy thẳng tới
đƣờng vòng có độ nghiêng, việc chuyển này phải
đƣợc chuyển dần theo chiều ngang và có thể đƣợc mở
rộng vào phần đƣờng chạy thẳng. Ngoài ra, cần có sự
chuyển đổi dần độ cao.
ĐÁNH DẤU Ở MÉP TRONG
4. Khi mép trong của đƣờng chạy đƣợc kẻ bằng một
vạch trắng nó sẽ phải đƣợc đánh dấu thêm bằng vật
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mốc hoặc cờ trên các đoạn chạy vòng hoặc tùy chọn,
trên các đoạn đƣờng chạy thẳng. Vật mốc phải cao tối
thiểu 0.20m. Cờ phải cỡ 0.25m x 0.20m, cao ít nhất
0.45m và đƣợc cắm nghiêng so với đƣờng một góc
120o. Các vật mốc hoặc cờ phải đặt trên vạch trắng
sao cho mặt ngoài của mốc hoặc cột cờ trùng khớp
với mép của vạch trắng gần đƣờng nhất. Các vật mốc
hoặc cờ phải đƣợc đặt ở khoảng cách không quá 1.5m
trên 2 đƣờng vòng và 10m trên đƣờng chạy thẳng.
Ghi chú: Đối với tất cả các cuộc thi đấu trong nhà
do IAAF trực tiếp tổ chức, việc sử dụng một lề đƣờng
bên trong là rất cần thiết.
®iÒu 214
XUẤT PHÁT VÀ VỀ ĐÍCH TRÊN
ĐƢỜNG CHẠY HÌNH Ô VAN
1. Thông tin kỹ thuật về cấu trúc và đánh dấu ở một
đƣờng chạy trên sân vận động trong nhà có chiều dài
200m đƣợc trình bày chi tiết trong tài liệu hƣớng dẫn
của IAAF về những trang thiết bị trong môn điền kinh.
Dƣới đây là những nguyên tắc cơ bản phải áp dụng.
NHỮNG YÊU CẦU CƠ BẢN
2. Xuất phát và về đích của cuộc thi phải đƣợc chỉ
rõ bằng các vạch trắng rộng 50mm. Các vạch này
vuông góc với các vạch phân ô chạy đối với các phần
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đƣờng thẳng của đƣờng chạy và dọc theo bán kính ô
chạy đối với các phần đƣờng vòng của đƣờng chạy.
3. Những đòi hỏi đối với vạch đích là nên chỉ có
một vạch đích chung cho tất cả các cự ly khác nhau,
vạch đích phải ở trên phần đƣờng thẳng của sân chạy
và trƣớc khi tới đích có đoạn đƣờng thẳng càng dài
càng tốt.
4. Đòi hỏi thiết yếu đối với các vạch xuất phát
thẳng, theo dạng bậc thang hoặc vòng cung là cự ly
đối với mỗi vận động viên khi chạy theo đƣờng đƣợc
phép ngắn nhất phải là nhƣ nhau.
5. Nếu có thể, vạch xuất phát (và vạch giới hạn khu
vực trao tín gậy đối với các cuộc thi tiếp sức) không
đƣợc bố trí trong phần có độ cong nhiều nhất của
đƣờng vòng.
HƢỚNG DẪN VỀ CÁC CUỘC THI
6. Đối với các cuộc thi 400m hoặc ngắn hơn, mỗi
vận động viên phải có ô chạy riêng tại chỗ xuất phát.
Các cuộc thi từ 300m trở xuống phải chạy hoàn
toàn theo ô chạy riêng. Các cuộc thi dài trên 300m và
ngắn hơn 800m phải xuất phát và tiếp tục chạy theo ô
chạy riêng ở cuối đoàn đƣờng chạy vòng thứ hai.
Trong các cuộc thi 800m, mỗi vận động viên có thể
đƣợc chỉ định một ô chạy riêng hoặc xuất phát theo
nhóm, tốt nhất là sử dụng ô chạy 1 và 3. Trong những
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trƣờng hợp này, các vận động viên có thể rời khỏi ô
chạy riêng của mình, hoặc những ngƣời đang chạy
theo nhóm bên ngoài có thể nhập vào nhóm bên trong,
chỉ sau khi chạy qua vạch cho phép chạy vào đƣờng
chung ở cuối đoạn đƣờng chạy vòng đầu tiên.
Các cuộc thi trên 800m phải chạy theo đƣờng
chung, không theo ô riêng khi sử dụng một vạch xuất
phát hình vòng cung hoặc xuất phát theo nhóm.
Vạch cho phép chạy vào đƣờng chung phải là một
vòng cung đƣợc kẻ sau mỗi đoạn đƣờng vòng, rộng
50mm và cắt qua tất cả các ô chạy chứ không chỉ ô 1.
Để giúp các vận dễ dàng nhận ra vạch cho phép chạy
vào đƣờng chung, phải đặt trên các vạch chia ô ngay
trƣớc điểm giao cắt của các vạch chia ô với vạch cho
phép chạy vào đƣờng chung này các vật mốc hình nón
nhỏ hoặc hình lăng trụ kích thƣớc 50mm x 50mm và
cao không quá 0.15m với màu sắc khác biệt với mầu
của hai đƣờng vạch nêu trên.
Ghi chú (i) Trong các cuộc thi đấu không áp dụng
Điều 1.1 (a), (b), (c) và (f), các Liên đoàn thành viên
liên quan có thể thoả thuận không sử dụng ô chạy
riêng cho cự ly 800m.
Ghi chú (ii) Trong các đƣờng chạy có ít hơn 6 ô
chạy, xuất phát theo nhóm nhƣ trong Điều 162.10 có
thể đƣợc sử dụng để cho phép 6 vận động viên thi đấu.
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VẠCH XUẤT PHÁT VÀ VẠCH ĐÍCH TRÊN
ĐƢỜNG CHẠY CÓ ĐỘ DÀI 200m
7. Vạch xuất phát trong ô chạy số 1 phải trên
đƣờng thẳng chính. Vị trí của vạch phải đƣợc xác
định sao cho vạch xuất phát xa nhất ở phía trƣớc tại ô
chạy bên ngoài (các cuộc thi 400m) phải ở vị trí mà
tại đó góc của mặt nghiêng không đƣợc vƣợt quá 12o.
Vạch đích đối với tất cả các cuộc thi trên đƣờng
chạy hình ô van phải là sự kéo dài của vạch xuất phát
tại ô chạy số 1 đi ngang qua đƣờng chạy và vuông góc
với các vạch phân ô chạy.
®iÒu 215
CHỌN HẠT GIỐNG, RÖT THĂM
VÀ THI ĐẤU LOẠI TRONG CÁC MÔN CHẠY
CÁC VÕNG THI VÀ CÁC ĐỢT THI
1. Tại các cuộc thi đấu ở sân vận động trong nhà,
khi không có các tình huống đặc biệt, các bảng sau
đây sẽ đƣợc sử dụng để quyết định số lƣợng các vòng
và số lƣợng các đợt chạy trong mỗi vòng để tổ chức
và chọn ra các vận động viên tiếp tục thi đấu ở mỗi
vòng sau của các môn chạy theo vị trí xếp hạng (P) và
thời gian (T).
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60m, 60m rào
Vòng thứ nhất

Vòng thứ hai

Danh sách
đăng ký

Các
đợt
chạy

Thứ
hạng
(P)

Thời
gian
(T)

9 - 16

2

3

2

17 - 24

3

2

2

25 - 32

4

3

33 - 40

5

41 - 48

Thứ
hạng
(P)

Bán kết – Trung kết
Các
đợt
chạy

Thứ
hạng
(P)

4

2

4

4

4

3

2

2

6

3

6

3

2

2

49 - 56

7

3

3

3

2

2

57 - 64

8

2

8

3

2

2

65 - 72

9

2

6

3

2

2

73 - 80

10

2

4

3

2

2

Các
đợt
chạy

Thời
gian
(T)

Thời
gian
(T)

200m, 400m, 800m, 4 x 200m, 4 x 400m
Vòng thứ nhất

Vòng thứ hai

Danh sách
đăng ký

Các
đợt
chạy

Thứ
hạng
(P)

Thời
gian
(T)

7 - 12

2

2

2

13 - 18

3

3

19 - 24

4

25 - 30

Các
đợt
chạy

Thứ
hạng
(P)

3

2

3

2

4

2

3

5

2

2

2

3

31 - 36

6

2

6

3

2

37 - 42

7

2

4

3

2

43 - 48

8

2

2

3

2

49 - 54

9

2

6

4

3

2

3

55-60

10

2

4

4

3

2

3
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Các
đợt
chạy

Thứ
hạng
(P)

Thời
gian
(T)

Bán kết – Trung kết
Thời
gian
(T)

1500m
Vòng thứ nhất
Danh sách
đăng ký

Vòng thứ hai

Các
đợt
chạy

Thứ
hạng
(P)

Thời
gian
(T)

Các
đợt
chạy

Thứ
hạng
(P)

Thời
gian
(T)

12 - 18

2

3

3

19 - 27

3

2

3

28 - 36

4

2

1

37 - 45

5

3

46 - 54

6

2

3

2

3

3

6

2

3

55 - 63

7

2

3

4

2

3

3

Các
đợt
chạy

Thứ
hạng
(P)

Thời
gian
(T)

Bán kết – Trung kết

3000m
Vòng thứ nhất

Danh sách
đăng ký

Các đợt chạy

Thứ hạng (P)

Thời gian (T)

16 - 24

2

4

4

25 - 36

3

3

3

37 - 48

4

2

4

Ghi chú (i) Trình tự tiến hàng phân loại trên chỉ có
giá trị đối với 6 ô chạy đƣờng vòng và 8 ô chạy đƣờng
thẳng.
Ghi chú (ii) Đối với các giải vô địch thế giới trong
nhà, việc thay đổi các bảng có thể bao gồm cả các
Điều lệ kỹ thuật liên quan.
RÖT THĂM Ô CHẠY
2. Đối với các môn chạy (trừ chạy 800m) việc chạy
hoàn toàn hoặc một phần nào đó trong ô chạy riêng ở
đƣờng vòng mà tại đó có các vòng liên tiếp của cuộc
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đua, việc rút thăm chọn ô chạy phải đƣợc tiến hành
nhƣ sau:
(a) Hai ô bên ngoài thuộc về hai vận động viên hoặc
hai đội có thứ hạng cao nhất.
(b) Hai ô kế tiếp thuộc về hai vận động viên hoặc
hai đội có thứ hạng thứ 3 và 4.
(c) Các ô bên trong còn lại thuộc về các vận động
viên và các đội khác.
Việc phân loại thứ hạng đƣợc phân định nhƣ sau:
(d) Đối với những đợt chạy của vòng đầu tiên, dựa
vào danh sách liên quan của các thành tích đạt đƣợc
trong thời kỳ đƣợc ấn định trƣớc đó.
(e) Đối với những vòng tiếp theo hoặc vòng chung
kết thì theo trình tự quy định tại Điều 166.3(b), (i).
3. Đối với tất cả các cuộc đua khác, thứ tự ô chạy sẽ
đƣợc rút thăm theo Điều 166.4 và Điều 166.8.
®iÒu 216
TRANG PHỤC, GIẦY VÀ SỐ ĐEO
Phần đầu nhọn của mỗi chiếc đinh nhô ra khỏi lòng
hoặc gót giầy không đƣợc vƣợt quá 6mm (hoặc theo
yêu cầu của Ban tổ chức), thông số tối đa phải luôn
luôn tuân thủ quy định tại Điều 143.4.
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®iÒu 217
CHẠY VƢỢT RÀO
1. Các cuộc thi chạy vƣợt rào đƣợc tiến hành ở cự
ly 50m hoặc 60m trên đƣờng thẳng.
2. Cách bố trí các rào trong các cuộc đua nhƣ sau:

Độ cao của
các rào

Nam trẻ

Nam
thanh niên

Nam

Nữ trẻ

Nữ
thanh niên

0.914m

0.991m

1.067m

0.762m

0.838m

Cự ly thi đấu

50m/60m

Số lƣợng rào

4/5

Từ vạch
xuất phát đến
rào đầu tiên

13.72m

13.00m

Giữa các rào

9.14m

8.50m

Từ rào
cuối cùng
đến vạch đích

8.86m/9.72m

11.50m/13.00m

®iÒu 218
CHẠY TIẾP SỨC
HƢỚNG DẪN VỀ CÁC CUỘC ĐUA
1. Trong chạy tiếp sức 4 x 200m, toàn bộ chặng đầu
tiên và đƣờng vòng đầu tiên của chặng thứ hai cho tới
mép gần của vạch cho phép chạy vào đƣờng chung,
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đƣợc mô tả trong Điều 214.6, phải chạy theo ô chạy
riêng. Điều 170.18 sẽ không áp dụng, do đó vận động
viên thứ hai, ba và thứ tƣ không đƣợc phép bắt đầu
chạy từ bên ngoài khu vực trao và phải xuất phát ở
trong khu vực đó.
2. Trong nội dung tiếp sức 4 x 400m, hai đƣờng
vòng đầu tiên sẽ phải chạy theo ô chạy riêng. Nhƣ vậy
cùng vạch cho phép rời ô chạy riêng vào đƣờng chạy
chung, các vạch rời v.v. sẽ đƣợc sử dụng nhƣ cho nội
dung thi đấu 400m cá nhân.
3. Trong nội dung tiếp sức 4 x 800m, đƣờng vòng
đầu tiên sẽ phải chạy theo ô chạy riêng. Nhƣ vậy vạch
cho phép rời ô chạy riêng vào đƣờng chạy chung; các
vạch rời v.v... sẽ đƣợc sử dụng nhƣ cho nội dung thi
đấu 800m cá nhân.
4. Những vận động viên chờ tiếp sức ở chặng thứ
ba và chặng thứ tƣ của nội dung tiếp sức 4 x 200m và
4 x 800m sẽ phải, theo sự chỉ dẫn của trọng tài có
trách nhiệm, đứng đợi ở vị trí của họ theo thứ tự (từ
trong ra ngoài) đúng nhƣ thứ tự đã phân công cho các
thành viên trong đội của mình khi họ bắt vào đƣờng
vòng cuối cùng. Khi đồng đội đang chạy đến đã vƣợt
qua điểm này, các vận động viên đang đợi tiếp sức
vẫn phải duy trì thứ tự của mình, và không đƣợc đổi
vị trí tại chỗ bắt đầu của khu vực trao tín gậy.
414

5. Trong các cuộc thi mà ở đó các vận động viên
đƣợc phép rời ô chạy riêng để chạy vào đƣờng thắng
chung sau khi chạy 2 hoặc 3 đƣờng vòng theo ô riêng,
cách bố trí xuất phát theo kiểu bậc thang đƣợc mô tả
trong điều luật 214.9.
Ghi chú: Do các ô chạy hẹp, việc thi đấu ở sân vận
động trong nhà có nhiều nguy cơ va chạm và các trở
ngại không lƣờng trƣớc đƣợc so với thi đấu tiếp sức
trên sân vận động ngoài trời. Vì thế khi điều kiện cho
phép, nên để một ô chạy dự phòng ở giữa mỗi đội.
®iÒu 219
NHẢY CAO
ĐƢỜNG CHẠY ĐÀ VÀ KHU VỰC GIẬM
NHẢY
1. Nếu sử dụng đệm mút có thể di chuyển đƣợc, tất
cả những quy định đƣợc đề cập trong các điều luật đối
với mặt bằng của khu vực giậm nhảy phải đƣợc hiểu
là chỉ dẫn về độ cao của mặt trên đệm.
2. Vận động viên có thể bắt đầu chạy đà trên mặt
nghiêng của đƣờng chạy hình ô van, miễn là 15m cuối
cùng chạy tới của vận động viên đó là trên đƣờng
chạy đà theo đúng quy định tại Điều 182.3, 182.4 và
182.5.
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®iÒu 220
NHẢY SÀO
Vận động viên có thể bắt đầu chạy đà trên mặt
nghiêng của đƣờng chạy hình ô van, miễn là 40m cuối
cùng chạy tới của vận động viên đó là trên đƣờng
chạy đà theo đúng quy định tại Điều 183.6 và 183.7.
®iÒu 221
NHẢY XA VÀ NHẢY BA BƢỚC
Vận động viên có thể bắt đầu chạy đà trên mặt
nghiêng của đƣờng chạy hình ô van, miễn là 40m cuối
cùng chạy tới của vận động viên đó là trên đƣờng
chạy đà theo đúng quy định tại Điều 184.1 và 184.2.
®iÒu 222
ĐẨY TẠ
KHU VỰC TẠ RƠI
1. Khu vực tạ rơi phải có một số vật liệu phù hợp để
khi rơi tạ để lại dấu vết và có độ nẩy tới mức tối thiểu.
2. Trong trƣờng hợp cần thiết để đảm bảo sự an toàn
của khán giả, các quan chức và các vận động viên, khu
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vực tạ rơi xuống phải đƣợc quây kín ở đầu xa và ở hai
bên bằng hàng rào chắn và / hoặc lƣới bảo vệ, đặt gần
vòng ném đẩy với khoảng cách theo mức độ cần thiết.
Các khuyến cáo về chiều cao tối thiểu của lƣới phải là
4m mới đủ để ngăn chặn một quả tạ khi nó đang bay
hoặc nảy lại từ bề mặt mà nó rơi xuống.
3. Do không gian giới hạn của sân vận động trong
nhà, khu vực đƣợc quây rào chắn có thể không đủ
rộng để bao cả khu vực 34.92o. Trƣờng hợp có hạn
chế nhƣ trên, sẽ phải áp dụng các quy định sau đây:
(a) Rào chắn phía trƣớc phải ở xa hơn ít nhất 0.50m
so với kỷ lục thế giới hiện hành về độ xa ném đẩy
đƣợc của nam và nữ.
(b) Các vạch kẻ sân ở cả hai bên phải gần nhƣ đối
xứng với đƣờng trung tâm của khu vực 34.92o.
(c) Các vạch sân có thể hoặc là chạy toả tròn ra từ
tâm của vòng đẩy tạ, bao gồm cả khu vực 34.92o hoặc
có thể song song với nhau và song song với vạch
trung tâm của khu vực 34.92o. Tại nơi các vạch sân
song song, khoảng cách tối thiểu của 2 vạch sân song
song phải là 9m.
CẤU TRÖC CỦA TẠ
4. Tuỳ thuộc vào chất liệu của khu vực tạ rơi (xem
Điều 222.1) tạ phải hoặc là kim loại cứng hoặc kim
loại đƣợc bọc chất dẻo hoặc bọc cao su với độ bám
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chắc phù hợp. Trong cùng một cuộc thi chỉ đƣợc dùng
thống nhất một loại tạ.
TẠ BẰNG KIM LOẠI CỨNG HOẶC ĐƢỢC BỌC
KIM LOẠI
5. Điều này phải tuân theo điều luật 188.4 và 188.5
đối với đẩy tạ ở sân vận động ngoài trời.
TẠ ĐƢỢC BỌC CHẤT DẺO HOẶC CAO SU
6. Tạ phải đƣợc bọc chất dẻo hoặc cao su có độ bám
phù hợp sao cho không bị hỏng khi rơi xuống sàn nhà
tập bình thƣờng. Tạ phải có hình cầu, bề mặt của tạ
không đƣợc xù xì và phải nhẵn. Độ nhẵn mịn trung
bình của bề mặt phải nhỏ hơn 1.6µm, tức là hệ số gồ
ghề là N7 hoặc nhỏ hơn.
Tạ phải phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật sau:
Trọng lƣợng tối thiểu đƣợc thừa nhận
trong thi đấu và công nhận kỷ lục
3.000kg

4.000kg

5.000kg

6.000kg

7.260kg

Thông tin đối với nhà sản xuất: loại tạ cung cấp cho thi đấu
3.005kg

4.005kg

5.005kg

6.005kg

7.265kg

3.025kg

4.025kg

5.025kg

6.025kg

7.285kg

Đƣờng kính:
Tối đa

85mm

95mm

100mm

105mm

110mm

Tối thiểu

120mm

130mm

135mm

140mm

145mm
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®iÒu 223
THI ĐẤU NHIỀU MÔN PHỐI HỢP
1. Năm môn phối hợp bao gồm 5 nội dung sẽ đƣợc
tiến hành thi đấu trong một ngày theo trình tự sau:
Chạy 60m rào, nhảy xa, đẩy tạ, nhảy cao, chạy
1000m
NAM TRẺ, THANH NIÊN VÀ TRƢỞNG
THÀNH (Bẩy môn phối hợp)
2. Bẩy môn phối hợp bao gồm 7 nội dung sẽ đƣợc
tiến hành thi đấu trong hai ngày liền nhau theo trình
tự sau:
Ngày đầu: chạy 60m, nhảy xa, đẩy tạ, nhảy cao
Ngày thứ hai: chạy 60m rào, nhảy sào, chạy 1000m
NỮ TRẺ, THANH NIÊN VÀ TRƢỞNG THÀNH
(Năm môn phối hợp)
3. Năm môn phối hợp bao gồm 5 nội dung sẽ đƣợc
tiến hành thi đấu trong 1 ngày theo trình tự sau:
Chạy 60m rào, nhảy cao, đẩy tạ, nhảy xa, chạy
800m.
CÁC ĐỢT VÀ PHÂN PHỐI NHÓM THI ĐẤU
4. Tốt nhất là 4 hay nhiều hơn thành một nhóm
song không bao giờ đƣợc ít hơn 3 vận động viên trong
đợt hoặc một nhóm thi đấu.
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phÇn vii
CÁC MÔN ĐI BỘ THỂ THAO
®iÒu 230
ĐI BỘ THỂ THAO
ĐỊNH NGHĨA VỀ ĐI BỘ THỂ THAO
1. Đi bô thể thao là một quá trình di chuyển của các
bƣớc đi trong đó vận động viên luôn có sự tiếp xúc
với mặt đất sao cho không thể nhìn thấy (bằng mắt
ngƣời bình thƣờng) có thời điểm cả hai chân rời khỏi
mặt đất. Chân trƣớc phải đƣợc duỗi thẳng (có nghĩa là
không co ở khớp gối) từ lúc đặt xuống đất ở phía
trƣớc cho tới khi đi qua vị trí thẳng đứng.
TRỌNG TÀI GIÁM ĐỊNH
2.(a) Các trọng tài giám định về đi bộ thể thao đƣợc
chỉ định sẽ bầu một tổ trƣởng trọng tài giám định nếu
nhƣ không có sự chỉ định trƣớc.
(b) Tất cả các trọng tài giám định phải hành động
theo khả năng cá nhân và ý kiến của họ phải dựa trên
sự quan sát bằng mắt thƣờng.
(c) Trong các cuộc thi đấu áp dụng điều luật 1.1 (a),
tất cả các trọng tài giám định phải là các trọng tài
giám định đi bộ thể thao quốc tế. Trong các cuộc thi
đấu theo luật 1.1 (b), (c), (e), (f), (g) và (j), tất cả các
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trọng tài giám định phải hoặc là trọng tài giám định đi
bộ thể thao khu vực hoặc trọng tài giám định đi bộ thể
thao quốc tế.
(d) Đối với các cuộc thi trên đƣờng bộ, bình thƣờng
phải có tối thiểu là 6 đến tối đa là 9 trọng tài giám
định, bao gồm cả tổ trƣởng trọng tài giám định.
(e) Đối với các cuộc thi trên đƣờng chạy trong sân
vận động, bình thƣờng phải có 6 trọng tài giám định,
bao gồm cả tổ trƣởng trọng tài giám định.
(f) Trong các cuộc thi đấu theo Điều 1.1(a) của
IAAF mỗi quốc gia chỉ đƣợc cử một trọng tài giám
định
TỔ TRƢỞNG TRỌNG TÀI GIÁM ĐỊNH
3 (a) Trong các cuộc thi đƣợc tổ chức theo Điều 1.1
(a), (b), (c), (d) và (f), tổ trƣởng trọng tài giám định có
quyền loại một vận động viên trong 100m cuối cùng,
khi cách thức di chuyển của vận động viên rõ ràng là
không thực hiện đúng quy định tại Điều 230.1 bất kể
trƣớc đó vận động viên đó đã bị cảnh cáo hay không
(số thẻ đỏ mà tổ trƣởng trọng tài giám định đã nhận
đƣợc dành cho vận động viên đó). Vận động viên bị
tổ trƣởng trọng tài giám định truất quyền thi đấu trong
tình tiết này sẽ phải kết thúc cuộc đua. Tổ trƣởng
trọng tài giám định hoặc trợ lý của Tổ trƣởng trọng tài
giám định này phải thông báo việc truất quyền thi đấu
này này cho vận động viên bằng cách giơ thẻ đỏ ngay
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khi có cơ hội sau khi các vận động viên đã hoàn thành
cuộc đua.
(b) Tổ trƣởng trọng tài giám định phải hành động
nhƣ một trọng tài giám sát cuộc thi và chỉ hành động
nhƣ một trọng tài giám định trong tình huống đặc biệt
đƣợc nêu tại Điều 230.3(a) ở trên. Trong các cuộc thi
đấu theo Điều 1.1(a), (b), (c) và (f), phải có ít nhất hai
trợ lý tổ trƣởng trọng tài giám định do ban tổ chức địa
phƣơng chỉ định sau khi tham khảo ý kiến của tổ
trƣởng trọng tài giám định và các đại diện kỹ thuật.
Các trợ lý của tổ trƣởng trọng tài giám định chỉ có
nhiệm vụ trợ giúp và thông báo về sự truất quyền thi
đấu mà không hành động nhƣ các trọng tài giám định
đi bộ thể thao.
(c) Đối với tất cả các cuộc thi đƣợc tổ chức theo
Điều 1.1 (a), (b), (c) và (f), phải bổ nhiệm thêm một
quan chức phụ trách các Bảng thông báo lỗi và một
thƣ ký cho tổ trƣởng trọng tài giám định.
NHẮC NHỞ
4. Vận động viên sẽ bị nhắc nhở bằng một thẻ vàng
hình mái chèo có biểu tƣợng vi phạm ở mỗi mặt khi
cách thức di chuyển của vận động viên không hoàn
toàn tuân thủ theo Điều 230.1 ở trên. Vận động viên
sẽ không đƣợc quyền nhận sự nhắc nhở (thẻ vàng
hình mái chèo) lần thứ hai của cùng một trọng tài
giám định đối với cùng một lỗi vi phạm. Sau khi nhắc
422

nhở vận động viên, trọng tài giám định phải thông báo
cho tổ trƣởng trọng tài giám định hành động của mình
sau cuộc thi.
THẺ ĐỎ
5. Khi trọng tài giám định quan sát thấy vận động
viên không thực hiện đúng Điều 230.1 với biểu hiện
có thể nhìn thấy rõ hai chân cùng rời khỏi mặt đất
hoặc gập gối trong bất kỳ phần nào của cuộc thi thì
trọng tài giám định sẽ gửi một thẻ đỏ cho tổ trƣởng
trọng tài giám định.
CẢNH CÁO VÀ TRUẤT QUYỀN THI ĐẤU
6 (a) Khi một vận động viên bị 3 thẻ đỏ cảnh cáo từ
3 trọng tài giám định khác nhau gửi tới tổ trƣởng
trọng tài giám định thì vận động viên đó sẽ bị truất
quyền thi đấu và sẽ nhận đƣợc thông báo về sự truất
quyền này từ tổ trƣởng trọng tài giám định hoặc trợ lý
của ông ta bằng một thể đỏ hình mái chèo.
(b) Trong tất cả các cuộc thi đấu theo Điều 1.1 (a),
(b), (c) hoặc (e), không bao giờ đƣợc để hai trọng tài
giám định của cùng một quốc gia có quyền hạn đƣợc
truất quyền thi đấu.
(c) Tại các cuộc thi ở đƣờng chạy trong sân vận
động, vận động viên bị truất quyền thi đấu phải lập
tức rời khỏi đƣờng đua và, tại các cuộc thi đấu trên
đƣờng bộ, ngay sau khi bị truất quyền thi đấu, vận
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động viên sẽ phải lập tức cởi bỏ số đeo và rời khỏi lộ
trình cuộc đua. Bất kỳ vận động viên nào đã bị truất
quyền thi đấu mà quên không rời khỏi lộ trình đua
hoặc đƣờng đua sẽ phải chịu thêm kỷ luật theo Điều
60.4 (f) và Điều145.2.
(d) Một hoặc nhiều bảng thông báo lỗi sẽ đƣợc đặt
trên lộ trình cuộc đua và và gần đích để thƣờng xuyên
thông báo cho các vận động viên về số lƣợng thẻ đỏ
cảnh cáo đối với họ đã đƣợc gửi về cho tổ trƣởng
trọng tài giám định. Các biểu tƣợng của từng hành vi
phạm cũng phải đƣợc hiển thị rõ ràng trên bảng thông
báo lỗi này.
(e) Đối với tất cả các cuộc thi đấu theo Điều 1.1 (a),
các trọng tài giám định phải sử dụng thiết bị máy tính
sách tay có khả năng truyển tải thông tin về tất cả các
lần cảnh cáo thẻ đỏ đến ngƣời ghi chép và các bảng
thông báo lỗi. Trong tất cả các cuộc thi đấu khác, mà
không sử dụng hệ thống thông báo lỗi này, thì tổ
trƣởng trọng tài giám định, ngay sau khi kết thúc nội
dung thi, phải báo cáo trọng tài giám sát nhận dạng tất
cả các vận động viên bị truất quyền thi đấu theo quy
định tại Điều 230.3(a) hay 230.6(a), bằng cách chỉ ra
số đeo xác định, thời điểm thông báo và các hành vi
vi phạm; cách này cũng sẽ đƣợc thực hiện đối với tất
cả các vận động viên bị cảnh cáo bằng thẻ đỏ.
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XUẤT PHÁT
7. Các cuộc đua phải xuất phát bằng tiếng súng phát
lệnh. Các cuộc đua cự ly dài hơn 400m sẽ sử dụng các
hiệu lệnh xuất phát (Điều 162.2 (b)). Trong các cuộc
đua có số lƣợng lớn các vận động viên tham gia phải
phát thông báo: năm phút, ba phút và một phút trƣớc
khi xuất phát cuộc đua. Khi phát hiệu lệnh "Vào chỗ",
các vận động viên sẽ tập hợp trƣớc vạch xuất phát
theo đội hình đã đƣợc ban tổ chức xác định. Trọng tài
phát lệnh phải đảm bảo không có vận động viên nào
chạm chân (hoặc bất kỳ phần nào của cơ thể của họ)
vào vạch xuất phát hoặc mặt sân ở phía trƣớc của
vạch xuất phát, thì mới đƣợc bắt đầu cuộc đua.
AN TOÀN VÀ Y TẾ
8. (a) Ban tổ chức và các cuộc thi đi bộ thể thao
phải bảo đảm an toàn cho các vận động viên và các
quan chức. Trong các cuộc thi đấu đƣợc tổ chức theo
Điều 1.1 (a), (b), (c) và (f), ban tổ chức phải đảm bảo
rằng các tuyến đƣờng đƣợc sử dụng cho cuộc thi đấu
phải đƣợc chặn ở các hƣớng để không cho các
phƣơng tiện giao thông có động cơ tự do đi vào.
(b) Việc cầm tay để kiểm tra y tế trong quá trình thi
đấu của nhân viên y tế chính thức đƣợc ban tổ chức
chỉ định và đƣợc xác định bằng băng công tác đeo ở
cánh tay, áo khoác hoặc trang phục phân biệt tƣơng tự
sẽ không bị coi là hành động trợ giúp.
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(c) Vận động viên phải rời ngay khỏi cuộc đua nếu
đƣợc lệnh phải làm nhƣ vậy của một Đại diện y tế hay
một thành viên của ban y tế chính thức do ban tổ chức
chỉ định.
CÁC TRẠM TIẾP NƢỚC UỐNG, LAU RỬA VÀ
ĂN NHẸ
9 (a) Nƣớc và các đồ ăn nhẹ phù hợp khác phải
đƣợc đặt tại khu vực xuất phát và về đích của tất cả
các cuộc thi.
(b) Đối với tất cả các nội dung thi tới 5km hoặc dài
hơn và tới 10 km, các trạm uống nƣớc, lau rửa phải
đƣợc bố trí tại những khoảng cách phù hợp nếu nhƣ
điều kiện thời tiết đòi hỏi phải nhƣ vậy.
Ghi chú: Cũng có thể đƣợc bố trí các trạm làm mát
bằng quạt phun sƣơng, khi xét thấy cần thiết theo điều
kiện tổ chức và / hoặc khí hậu.
(c) Đối với tất cả các cự ly thi đấu trên 10km, các
trạm ăn nhẹ phải đƣợc bố trí ở mỗi vòng. Thêm vào
đó các trạm tiếp nƣớc uống và khăn lau phải đƣợc bố
trí xen kẽ giữa các trạm ăn nhẹ hoặc bố trí dày đặc
hơn nếu điều kiện thời tiết đòi hỏi.
(d) Thức ăn nhẹ có thể do ban tổ chức cung cấp
hoặc do vận động viên chuẩn bị, cần phải đặt tại các
trạm sao cho dễ lấy hoặc có thể đƣợc những ngƣời có
trách nhiệm đặt vào tay các vận động viên.
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(e) Những ngƣời có trách nhiệm này không đƣợc
phép nhập vào đƣờng đua, cũng không đƣợc cản trở
bất kỳ vận động viên nào. Họ có thể trao giải khát cho
các vận động viên hoặc từ phía sau, hoặc cách hơn
một mét từ một vị trí bên cạnh, nhƣng không đƣợc ở
phía trƣớc của bàn để đồ giải khát.
(f) Trong các cuộc thi đƣợc tổ chức theo Điều 1.1
(a), (b), (c) và (f), mỗi nƣớc có thể đƣợc cử tối đa là
hai cán bộ trực tại bàn để đồ giải khát, thức ăn nhẹ ở
bất kỳ thời điểm nào. Không có quan chức hoặc ngƣời
có trách nhiệm nào đƣợc phép chạy bên cạnh một vận
động viên trong khi vận động viên đang giải khát hay
nhận đồ ăn nhẹ.
Ghi chú: Đối với nội dung thi đấu mà mỗi nƣớc
đƣợc phép có hơn ba vận động viên đại diện, Điều lệ
kỹ thuật có thể cho phép có thêm cán bộ, quan chức
trực tại các bảng giải khát.
(g) Vận động viên có thể, bất cứ lúc nào, mang theo
nƣớc giải khát hoặc cầm tay hoặc đeo vào cơ thể của
mình miễn là nó đƣợc mang ngay từ lúc xuất phát
hoặc lấy hay đƣợc trao tay tại một trạm cung cấp
chính thức.
(h) Vận động viên tiếp nhận hoặc lấy đồ ăn nhẹ hay
nƣớc từ một nơi khác ngoài các trạm cung cấp chính
thức, trừ trƣờng hợp đƣợc cung cấp vì lý do y tế dƣới
sự chỉ đạo của các quan chức điều khiển cuộc đua,
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hoặc lấy đồ của các vận động viên khác, thì: nếu là
lần đầu tiên vi phạm sẽ bị các trọng tài giám sát cảnh
cáo bằng một thẻ vàng. Nếu vi phạm lần thứ hai, vận
động viên sẽ bị truất quyền thi đấu; thông thƣờng
trọng tài giám sát sẽ đƣa ra quyết định bằng một thẻ
đỏ. Các vận động viên sau đó phải lập tức rời khỏi lộ
trình cuộc đua.
CÁC TUYẾN ĐƢỜNG BỘ
10. (a) Các vòng đua phải không đƣợc ngắn hơn
1km và không dài quá 2km.
Đối với các cuộc đua xuất phát và về đích trong sân
vận động, các vòng đua nên đƣợc đặt càng gần sân
vận động càng tốt.
Đối với các cuộc thi đấu đƣợc áp dụng theo luật
12.1 (a), (b), (c) của IAAF, vòng đƣờng không đƣợc
dài quá 2,5km và không ngắn hơn 2km. Đối với các
cự ly có xuất phát và về đích trong sân vận động,
vòng đuờng phải đƣợc bố trí càng gần sân vận động
càng tốt.
(b) Tuyến đƣờng phải đƣợc đo theo đúng quy định
tại Điều 240.3.
CÁCH XỬ LÝ
11. Ở những cự ly thi đấu 20m hoặc dài hơn, vận
động viên có thể rời đƣờng hoặc vòng đua với sự cho
phép và dƣới sự giám sát của một quan chức, miễn là
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khi đi ra khỏi tuyến đƣờng, anh ta không làm giảm
bớt cự ly phải vƣợt qua.
12. Nếu trọng tài giám sát, căn cứ báo cáo của trọng
tài giám định, trọng tài giám thị hoặc trọng tài khác
chứng minh đƣợc rằng vận động viên đã rời khỏi
tuyến đƣờng đƣợc đánh dấu và vì thế đã rút ngắn cự
ly phải vƣợt qua, thì vận động viên đó sẽ bị truất
quyền thi đấu.
13. Trong các cuộc thi đƣợc tổ chức theo Điều 1.1
(a), (b), (c) và (f), các nội dung thi đấu phải đƣợc lên
kế hoạch để xuất phát và về đích khi trời còn sáng.
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phÇn viii

CÁC CUỘC THI CHẠY
TRÊN ĐƢỜNG BỘ
®iÒu 240
CÁC CUỘC THI CHẠY
TRÊN ĐƢỜNG BỘ
CÁC CỰ LY THI ĐẤU
1. Các cự ly chuẩn đối với nam và nữ là 10km,
15km, 20km, bán marathon, 25km, 30km, marathon
(42,195km), 100km và chạy tiếp sức trên đƣờng bộ.
Ghi chú: Chạy tiếp sức trên đƣờng bộ là chạy qua
cự ly marathon, tốt nhất là qua tuyến đƣờng vòng 5km
với các đoạn chạy 5km, 10km, 5km, 10km, 5km,
7,195km. Đối với các vận động viên trẻ, cự ly tiếp sức
trên đƣờng bộ phù hợp là bán marathon với các đoạn
5km; 5km; 5km, 6,098km.
ĐƢỜNG ĐUA
2. Các cuộc thi phải tiến hành trên đƣờng bộ (do
con ngƣời làm). Tuy nhiên, khi mà việc giao thông
hoặc các tình huống tƣơng tự gây trở ngại thì tuyến
đƣờng đua có thể đƣợc đánh dấu một cách tƣơng ứng
trên đƣờng dành cho xe đạp hoặc cho ngƣời đi bộ dọc
theo đƣờng bộ, song không đƣợc chạy trên đất mềm
430

nhƣ cỏ hoặc tƣơng tự. Vị trí xuất phát và về đích có
thể đặt trong sân thi đấu điền kinh.
Ghi chú (i) Đối với các cuộc đua trên đƣờng bộ
đƣợc tiến hành qua những cự ly chuẩn thì các vị trí
xuất phát và về đích không nên cách xa nhau quá 50%
cự ly đua (đƣợc đo theo đƣờng thẳng giả định- đƣờng
chim bay). Để công nhận các kỷ lục, xem Điều
260.28(b).
Ghi chú (ii) Có thể chấp nhận cho xuất phát, về
đích và các phân đoạn khác của cuộc đua sẽ đƣợc tiến
hành trên sân cỏ hay các bề mặt không trải nhựa khác.
Những phân đoạn này phải ở mức tối thiểu.
3. Đƣờng đua phải đƣợc đo theo lộ trình ngắn nhất
mà vận động viên có thể chạy trong phần đƣờng đƣợc
phép sử dụng để thi đấu.
Trong tất cả các cuộc thi đấu theo Điều 1.1 (a) và
có thể (b), (c) và (f), việc đo đƣờng phải đƣợc đánh
dấu dọc theo tuyến đua bằng một màu dễ phân biệt để
không bị lầm với các dấu khác.
Độ dài của tuyến đƣờng đua không đƣợc ngắn hơn
so với cự ly chính thức của nội dung thi đấu. Trong
các cuộc thi đấu theo Điều 1.1 (a), (b), (c) và (f), sai
số trong khi đo không đƣợc vƣợt quá 0,1% (có nghĩa
là 42m đối với chạy marathon) và độ dài của đƣờng
đua phải đƣợc xác nhận trƣớc của một nhân viên đo
đạc đƣợc IAAF công nhận.
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Ghi chú (i) Khi đo nên áp dụng "phƣơng pháp đo
bằng xe đạp đƣợc định cỡ"
Ghi chú (ii) Để phòng ngừa tuyến đƣờng bị ngắn
trong lần đo lại sau, nên có "hệ số dự phòng rút ngắn"
khi bố trí tuyến đƣờng. Đối với cách đo bằng xe đạp,
hệ số này là 0,1%, điều này có nghĩa là mỗi kilômét
trên tuyến đƣờng sẽ có "độ dài đƣợc đo" là 1001m.
Ghi chú (iii) Nếu đã dự định vạch rõ các phần của
tuyến đƣờng trong ngày đua bằng cách sử dụng những
vật mốc, hàng rào tạm thời thì việc bố trí chúng phải
đƣợc quyết định không chậm hơn so với thời gian đo
và tài liệu về các quyết định nhƣ vậy phải đƣợc đƣa
vào trong báo cáo đo đạc.
Ghi chú (iv) Đối với các cuộc đua trên đƣờng bộ
với các cự ly chuẩn, việc giảm độ cao giữa vị trí xuất
phát và về đích không đƣợc vƣợt quá 1:1000, có
nghĩa là 1m đối với mỗi kilômet (0,1%). Để công
nhận các kỷ lục, xem Điều 260.28(c).
Ghi chú (v) Giấy chứng nhận đo tuyến đƣờng đua
có giá trị 5 năm, sau đó đƣờng đua sẽ đƣợc đo lại
ngay cả khi không có những thay đổi rõ ràng đối với
tuyến đƣờng đó.
4. Biển báo cự ly tính theo kilômét trên tuyến đƣờng
phải đƣợc trƣng ra cho tất cả các vận động viên.
5. Đối với các cuộc đua tiếp sức trên đƣờng bộ, các
vạch kẻ rộng 5cm phải đƣợc vẽ ngang qua đƣờng để
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đánh dấu cự ly của mỗi đoạn và biểu thi vạch xuất
phát. Các vạch tƣơng tự nhƣ vậy, sẽ đƣợc kẻ ở 10m
phía trƣớc và 10m phía sau vạch xuất phát để biểu thị
vùng trao tín gậy. Toàn bộ các thủ tục trao- nhận tín
gậy phải đƣợc thực hiện bên trong vùng này.
XUẤT PHÁT
6. Các cuộc đua phải xuất phát bằng tiếng súng phát
lệnh. Các cuộc đua cự ly dài hơn 400m sẽ sử dụng các
hiệu lệnh xuất phát (Điều 162.2 (b)). Trong các cuộc
đua có số lƣợng lớn các vận động viên tham gia phải
phát thông báo: năm phút, ba phút và một phút trƣớc
khi xuất phát cuộc đua. Khi phát hiệu lệnh "Vào chỗ",
các vận động viên sẽ tập hợp trƣớc vạch xuất phát
theo đội hình đã đƣợc ban tổ chức xác định. Trọng tài
phát lệnh phải đảm bảo không có vận động viên nào
chạm chân (hoặc bất kỳ phần nào của cơ thể của họ)
vào vạch xuất phát hoặc mặt sân ở phía trƣớc của
vạch xuất phát, thì mới đƣợc bắt đầu cuộc đua.
AN TOÀN VÀ Y HỌC
7. (a) Ban tổ chức các cuộc thi chạy trên đƣờng bộ
phải đảm bảo về sự an toàn của các vận động viên và
quan chức. Trong các cuộc thi đấu đƣợc tổ chức theo
Điều 1.1 (a), (b), (c) và (f), ban tổ chức phải đảm bảo
các tuyến đƣờng sử dụng cho thi đấu đƣợc chặn ở tất
cả các hƣớng để xe cơ giới không thể tự do lƣu thông.
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(b) Việc cầm tay để kiểm tra y tế trong quá trình thi
đấu của nhân viên y tế chính thức đƣợc ban tổ chức
chỉ định và đƣợc xác định bằng băng công tác đeo ở
cánh tay, áo khoác hoặc trang phục phân biệt tƣơng tự
sẽ không bị coi là hành động trợ giúp.
(c) Vận động viên phải rời ngay khỏi cuộc đua nếu
đƣợc lệnh phải làm nhƣ vậy của một Đại diện y tế hay
một thành viên của ban y tế chính thức do ban tổ chức
chỉ định.
CÁC TRẠM UỐNG NƢỚC, LAU RỬA VÀ ĂN
NHẸ
8(a) Nƣớc và các đồ ăn nhẹ phù hợp khác phải đƣợc để
sẵn tại khu xuất phát và về đích của tất cả các cuộc đua.
(b) Đối với tất cả các nội dung thi đấu, việc cấp
nƣớc phải đƣợc bố trí tại các khoảng cách thích hợp là
5km. Đối với các cự ly thi đấu dài hơn 10km, các đồ
ăn nhẹ khác mà không phải là nƣớc có thể đƣợc thực
hiện tại những điểm này.
Ghi chú (i) Trƣờng hợp có điều kiện cho phép, căn cứ
theo đặc điểm của nội dung thi, các điều kiện thời tiết và
tình trạng sức khỏe của đa số các vận động viên, nƣớc
và / hoặc nƣớc giải khát có thể đƣợc đặt tại các khoảng
cách dày đặc hơn dọc theo các tuyến đƣờng.
Ghi chú (ii) Khi xét thấy cần thiết theo điều kiện tổ
chức và / hoặc khí hậu có thể bố trí các trạm làm mát
bằng phun sƣơng.
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(c) Đồ uống giải khát có thể bao gồm các đồ uống,
các chất bổ sung năng lƣợng, thực phẩm chức năng
hoặc bất kỳ thứ gì khác ngoài nƣớc. Ban tổ chức sẽ
xác định các loại đồ giải khát nào sẽ đƣợc cung cấp
dựa trên các điều kiện thực tế.
(d) Đồ uống giải khát thông thƣờng sẽ do ban tổ
chức cung cấp, nhƣng vẫn có thể cho phép các vận
động viên chuẩn bị riêng của mình, trong trƣờng hợp
này vận động viên sẽ chỉ định các trạm nào sẽ chuẩn
bị để cung cấp cho mình. Đồ uống giải khát do các
vận động viên chuẩn bị sẵn phải đƣợc lƣu giữ dƣới sự
giám sát của các quan chức do Ban Tổ chức bổ nhiệm
từ thời điểm mà đồ giải khát đƣợc các vận động viên
hoặc đại diện của họ giao nộp. Các quan chức làm
nhiệm vụ này phải đảm bảo rằng các đồ giải khát đó
không bị thay đổi hoặc can thiệp vào bằng bất kỳ cách
nào.
(e) Ban tổ chức phải khoanh vùng, bằng các hàng
rào, những chiếc bàn hoặc các dấu hiệu trên mặt đất,
khu vực mà vận động viên có thể đƣợc trao tận tay
hoặc lấy đồ giải khát. Các trạm phục vụ này không
đƣợc đặt trực tiếp trên tuyến đƣờng thuộc cự ly đã đo.
Các trạm phục vụ giải khát phải đƣợc bố trí sao cho
vận động viên có thể dễ dàng tiếp cận đƣợc, hoặc có
thể đƣợc ngƣời có trách nhiệm đƣa tận tay các vận
động viên. Những ngƣời đó sẽ đƣợc ở lại trong khu
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vực đƣợc chỉ định và không đƣợc nhập vào lộ đƣờng
đua và cũng không cản trở cho bất kỳ vận động viên
nào. Không có quan chức hoặc ngƣời có thẩm quyền
nào đƣợc phép chạy bên cạnh vận động viên trong khi
vận động viên đó đang giải khát hay nƣớc uống trong
bất kỳ tình huống nào.
(f) Trong các cuộc thi đƣợc tổ chức theo Điều 1.1
(a), (b), (c) và (f), mỗi nƣớc chỉ có thể đƣợc cử tối đa
hai cán bộ ứng trực phía sau khu vực đƣợc chỉ định
cho quốc gia của họ tại bất kỳ một thời điểm nào.
Ghi chú: Đối với nội dung thi đấu mà mỗi nƣớc
đƣợc phép có hơn ba vận động viên đại diện, Điều lệ
kỹ thuật có thể cho phép có thêm cán bộ, quan chức
trực tại các bảng giải khát.
(g) Vận động viên có thể, bất cứ lúc nào, mang theo
nƣớc giải khát hoặc cầm tay hoặc đeo vào ngƣời mình
miễn là nó đƣợc mang ngay từ lúc xuất phát hoặc lấy
hay đƣợc trao tay tại một trạm cung cấp chính thức.
(h) Vận động viên tiếp nhận hoặc lấy đồ ăn nhẹ hay
nƣớc từ một nơi khác ngoài các trạm cung cấp chính
thức, trừ trƣờng hợp đƣợc cung cấp vì lý do y tế dƣới
sự chỉ đạo của các quan chức điều khiền cuộc đua,
hoặc lấy đồ của các vận động viên khác, thì: nếu là
lần đầu tiên vi phạm sẽ bị các trọng tài giám sát cảnh
cáo bằng một thẻ vàng. Nếu vi phạm lần thứ hai, vận
động viên sẽ bị truất quyền thi đấu; thông thƣờng
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trọng tài giám sát sẽ đƣa ra quyết định bằng một thẻ
đỏ. Các vận động viên sau đó phải lập tức rời khỏi lộ
trình cuộc đua.
CÁCH XỬ LÝ
9.Trong các nội dung thi chạy trên đƣờng bộ, vận
động viên có thể rời khỏi con đƣờng hoặc đƣờng chạy
với sự cho phép và giám sát của một trọng tài miễn là
việc rời khỏi tuyến đƣờng đua không làm cho cự ly
phải vƣợt qua bị ngắn lại.
10. Nếu trọng tài giám sát, căn cứ báo cáo của trọng
tài giám định, trọng tài giám thị hoặc trọng tài khác
chứng minh đƣợc rằng vận động viên đã rời khỏi
tuyến đƣờng đƣợc đánh dấu và vì thế đã rút ngắn cự
ly phải vƣợt qua, thì vận động viên đó sẽ bị truất
quyền thi đấu.
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phÇn ix

CHẠY VIỆT DÃ BĂNG ĐỒNG
VÀ CHẠY LEO NÖI
®iÒu 250
THI ĐẤU CHẠY VIỆT DÃ
BĂNG ĐỒNG
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1. Có sự khác nhau rất lớn về các điều kiện tổ chức
thi đấu chạy việt dã băng đồng và chạy leo núi tại các
địa điểm trên thế giới và những khó khăn trong việc
xây dựng luật tiêu chuẩn hoá cho môn thể thao này.
Điều phải chấp nhận là sự khác nhau giữa những lần
tổ chức thi rất thành công và thất bại thƣờng phụ
thuộc vào các đặc điểm tự nhiên tại nơi thi đấu và các
khả năng của ngƣời thiết kế tuyến đƣờng đua. Các
điều luật dƣới đây nhằm hƣớng dẫn và khích lệ các
quốc gia tích cực phát triển môn chạy việt dã trên địa
hình tự nhiên.
ĐƢỜNG ĐUA
2.(a) Tuyến đƣờng phải đƣợc thiết kế trên một khu
vực thoáng hoặc vùng đất có cây rừng đƣợc phủ cỏ
càng nhiều càng tốt, với các chƣớng ngại vật tự nhiên.
Ngƣời thiết kế tuyến đƣờng có thể sử dụng các vật
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chƣớng ngại tự nhiên để xây dựng một tuyến đƣờng
đua có tính thách thức và hấp dẫn.
(b) Khu vực phải đủ rộng để không chỉ chứa đƣợc
tuyến đƣờng mà cả các tiện nghi cần thiết.
3. Đối với các giải vô địch và các giải đấu quốc tế,
và đối với các cuộc thi khác ở những nơi có điều kiện:
(a) Tuyến đƣờng có hình vòng phải đƣợc thiết kế
với vòng có độ dài 1500m và 2000m. Nếu cần thiết
thì có thể thêm vào một vòng nhỏ để đạt đƣợc đúng
cự ly đòi hỏi của các nội dung thi đấu khác nhau.
Trong trƣờng hợp này, vòng nhỏ phải đƣợc chạy ở
những chặng đầu của cuộc thi. Mỗi một vòng lớn phải
có một đoạn dốc lên ít nhất 10m.
(b) Các vật chƣớng ngại tự nhiên nếu có thể phải
đƣợc sử dụng, tuy nhiên, các chƣớng ngại vật rất lớn
thì nên tránh nhƣ các rãnh sâu, các đoạn dốc lên, dốc
xuống nguy hiểm, đƣờng ngầm dày đặc và nói chung,
bất kỳ vật chƣớng ngại nào tạo nên khó khăn vƣợt ra
ngoài mục đích cuộc thi. Tốt nhất là không nên sử
dụng các vật chƣớng ngại nhân tạo, song nếu điều
kiện để khắc phục vấn đề này là không thể thì chúng
phải đƣợc làm giống với các vật chƣớng ngại tự nhiên
thƣờng gặp ở nhiều nƣớc. Trong các cuộc đua có số
lƣợng lớn vận động viên tham gia, các khe hẹp hoặc
những vật chƣớng ngại khác gây cản trở cho việc
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chạy của vận động viên thì cần tránh ở khoảng 1500m
đầu tiên.
(c) Phải tránh các đƣờng giao nhau hoặc bất kỳ
đƣờng có mặt trên phủ đá dăm hoặc ít nhất phải để ở
mức tối thiểu. Khi không thể tránh khỏi các điều kiện
nhƣ vậy thì ở một hoặc hai khu vực của tuyến đƣờng
phải phủ cỏ, đất hoặc các tấm thảm.
(d) Ngoài các khu vực xuất phát và về đích, tuyến
đƣờng không đƣợc có bất kỳ đoạn thẳng dài nào khác.
Một tuyến đƣờng “tự nhiên”, nhấp nhô với các đoạn
đƣờng cong mềm mại và các đoạn đƣờng thẳng ngắn
là phù hợp nhất.
4.(a) Lộ trình đua phải đƣợc đánh đấu rõ ràng bằng
dải băng ở cả hai bên. Dọc theo toàn bộ một bên lộ
trình đua nên có hành lang rộng 1m đƣợc rào chắc bên
ngoài của tuyến đƣờng, nhằm dành cho các nhân viên
y tế và các cán bộ tổ chức sử dụng (bắt buộc đối với
các giải vô địch). Những khu vực quan trọng phải đƣợc
rào chắc xung quanh, cụ thể là khu vực xuất phát (bao
gồm cả khu vực khởi động và gọi số) và khu vực về
đích (kể cả khu vực giáp ranh). Chỉ những ngƣời có
trách nhiệm mới đƣợc phép đi vào khu vực này.
(b) Công chúng chỉ đƣợc phép đi ngang qua tuyến
đƣờng đua ở những chặng đầu của cuộc thi tại các
điểm đƣợc bố trí để đi qua tốt, do thành viên ban tổ
chức hƣớng dẫn.
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(c) Ngoài khu vực xuất phát và về đích, tuyến
đƣờng nên có độ rộng khoảng 5m, bao gồm cả khu
vực có chƣớng ngại vật.
CÁC CỰ LY
5. Các cự ly thi đấu tại các giải vô địch chạy việt dã
trên địa hình tự nhiên của IAAF phải tƣơng đƣơng:
Nam

12km

Nữ

8km

Nam thanh niên

8km

Nữ thanh niên

6km

Các cự ly thi đấu tại các giải trẻ nên là:
Nam trẻ: 6km
Nữ trẻ: 4km
Các cự ly tƣơng tự đƣợc dùng cho các cuộc thi đấu
quốc gia và quốc tế khác.
XUẤT PHÁT
6. Các cuộc đua phải xuất phát bằng tiếng súng phát
lệnh. Các cuộc thi cự ly trên 400m sẽ sử dụng các
hiệu lệnh (xem Điều 162.2(b)).
Trong các cuộc thi đấu có số lƣợng lớn vận động
viên tham gia, phải phát thông báo 5 phút, 3 phút, 1
phút trƣớc lúc xuất phát.
Phải có các khu xuất phát dành cho các cuộc thi đấu
đồng đội và các thành viên của mỗi đội phải xếp hàng
dọc ngƣời nọ sau ngƣời kia tại chỗ xuất phát của cuộc
đua. Trong các cuộc thi khác khác, các vận động viên
sẽ đƣợc xếp hàng theo cách xác định của ban tổ chức.
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Khi phát hiệu lệnh "Vào chỗ", trọng tài phát lệnh phải
đảm bảo rằng không có vận động viên nào chạm chân
(hoặc bất kỳ phần nào của cơ thể của mình) vào vạch
xuất phát hoặc mặt đất ở phía trƣớc của vạch xuất
phát, mới cho xuất phát cuộc đua.
ĐẢM BẢO AN TOÀN VÀ CHĂM SÓC Y TẾ
7. (a) Ban tổ chức các thi đấu phải đảm bảo sự an
toàn của các vận động viên và các quan chức.
(b) Việc cầm tay để kiểm tra y tế trong quá trình thi
đấu của nhân viên y tế chính thức đƣợc ban tổ chức
chỉ định và đƣợc xác định bằng băng công tác đeo ở
cánh tay, áo khoác hoặc trang phục phân biệt tƣơng tự
sẽ không bị coi là hành động trợ giúp.
(c) Vận động viên phải rời ngay khỏi cuộc đua nếu
đƣợc lệnh phải làm nhƣ vậy của một Đại diện y tế hay
một thành viên của ban y tế chính thức do ban tổ chức
chỉ định.
CÁC TRẠM PHỤC VỤ NƢỚC UỐNG, KHĂN
LAU VÀ ĂN NHẸ
8. Nƣớc và các thức ăn nhẹ phù hợp khác phải đƣợc
cung cấp tại chỗ xuất phát và về đích của tất cả các
cuộc đua. Đối với tất cả các cự ly, các trạm tiếp nƣớc,
lau rửa phải đƣợc bố trí ở mỗi vòng nếu điều kiện thời
tiết đòi hỏi nhƣ vậy.
CÁCH XỬ LÝ
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9. Nếu trọng tài giám sát, căn cứ các báo cáo của
trọng tài giám định, giám thị hoặc trọng tài khác
chứng minh đƣợc một vận động viên đã rời khỏi
tuyến đƣờng đua đã đƣợc đánh dấu vì vậy cự ly phải
vƣợt qua đã bị rút ngắn thì vận động viên đó sẽ bị
truất quyền thi đấu.
®iÒu 251
CÁC CUỘC THI CHẠY NÖI
1. (a) Các cuộc chạy leo núi diễn ra trên địa hình
chủ yếu là đồi núi, trừ những nơi có độ cao tăng đáng
kể trên các tuyến đƣờng, cũng có thể chấp nhận
trƣờng hợp bề mặt trải đá răm.
(b) Các tuyến đƣờng không nên bao gồm các đoạn
nguy hiểm.
(c) Các vận động viên không đƣợc sử dụng sự hỗ trợ
bổ sung để trợ giúp họ vƣợt lên trƣớc trong cự ly đua.
(d) Địa hình của đƣờng đua liên quan đến hoặc một
lƣợng đáng kể các đoạn lên dốc (đối với các cuộc đua
chủ yếu là leo dốc), hoặc lên- xuống dốc (đối với các
cuộc đua chủ yếu là lên xuống dốc xuất phát và về
đích ở cùng một độ cao).
(e) Độ nghiêng trung bình nên bao gồm tối thiểu là
5% (hoặc 50 mét trên một cây số) và không vƣợt quá
20% (hay 200 mét trên một cây số).
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(f) Điểm cao nhất trên đƣờng đua không đƣợc vƣợt
quá 3000 mét độ cao.
(g) Toàn bộ tuyến đƣờng đua phải đƣợc đánh dấu rõ
ràng và có biển báo ở mỗi km.
(h) Các chƣớng ngại vật tự nhiên hoặc các điểm
khó khăn thử thách trên suốt dọc đƣờng đua phải
đƣợc đánh dấu thêm.
(i) Phải có một bản đồ chi tiết về tuyến đƣờng đua
cùng với những thông số vể tỷ lệ sau đây:
Độ cao: 1/ 10.000 (10mm = 100m)
Khoảng cách: 1/ 50.000 (10mm = 500m)
CÁC NỘI DUNG THI ĐẤU CHẠY LEO NÖI
2. (a) Chạy leo núi cổ điển
Đối với các giải vô địch, các cự ly nên sử dụng và
tổng độ dốc phải leo lên vào khoảng:
Chủ yếu lên dốc

Chạy lên- xuống

Cự ly

Lên dốc

Cự ly

lên dốc

Nam trƣởng thành

12km

1200m

12km

600m/750m

Nữ trƣởng thành

8km

800m

8km

400m/500m

Nam thanh niên

8km

800m

8km

400m/500m

Nữ thanh niên

4km

400m

4km

200m/250m

Nam trẻ

5km

500m

5km

250m/300m

Nữ trẻ

3km

300m

3km

150m/200m
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(b) Các cuộc thi chạy leo núi cự ly dài
Các tuyến đƣờng đua leo núi cự ly dài bao gồm các
cự ly 20km đến 42,195km, với độ cao tối đa 4000m.
Những ngƣời ở độ tuổi dƣới 18 tuổi không nên tham
gia thi đấu ở những cự ly dài hơn 25km.
(c) Chạy leo núi tiếp sức.
(d) Chạy leo núi tính thời gian.
Các cuộc thi chạy leo núi với những lần xuất phát
cá nhân tại những khoảng cách quãng khác nhau đƣợc
coi là thời gian đã hoàn thành. Các kết quả đƣợc sắp
xếp theo các giá trị thời gian về đích của mỗi cá nhân.
XUẤT PHÁT
3. Các cuộc đua phải xuất phát bằng tiếng súng phát
lệnh. Các cuộc thi cự ly trên 400m sẽ sử dụng các
hiệu lệnh (xem Điều 162.2(b)).
Trong các cuộc thi đấu có số lƣợng lớn vận động
viên tham gia, phải phát thông báo 5 phút, 3 phút, 1
phút trƣớc lúc xuất phát.
Phải có các khu xuất phát dành cho các cuộc thi đấu
đồng đội và các thành viên của mỗi đội phải xếp hàng
dọc ngƣời nọ sau ngƣời kia tại chỗ xuất phát của cuộc
đua. Trong các cuộc thi khác khác, các vận động viên
sẽ đƣợc xếp hàng theo cách xác định của ban tổ chức.
Khi phát hiệu lệnh "Vào chỗ", trọng tài phát lệnh phải
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đảm bảo rằng không có vận động viên nào chạm chân
(hoặc bất kỳ phần nào của cơ thể của mình) vào vạch
xuất phát hoặc mặt đất ở phía trƣớc của vạch xuất
phát, mới cho xuất phát cuộc đua.
ĐÁM BẢO AN TOÀN VÀ CHĂM SÓC Y TẾ
4. (a) Ban tổ chức các cuộc thi chạy leo núi phải
đảm bảo sự an toàn của các vận động viên và các
quan chức.
(b) Việc cầm tay để kiểm tra y tế trong quá trình thi
đấu của nhân viên y tế chính thức đƣợc ban tổ chức
chỉ định và đƣợc xác định bằng băng công tác đeo ở
cánh tay, áo khoác hoặc trang phục phân biệt tƣơng tự
sẽ không bị coi là hành động trợ giúp.
(c) Vận động viên phải rời ngay khỏi cuộc đua nếu
đƣợc lệnh phải làm nhƣ vậy của một Đại diện y tế hay
một thành viên của ban y tế chính thức do ban tổ chức
chỉ định.
CÁC TRẠM PHỤC VỤ NƢỚC UỐNG, KHĂN
LAU VÀ ĂN NHẸ
5. Nƣớc và các thức ăn nhẹ phù hợp khác phải đƣợc
cung cấp tại chỗ xuất phát và về đích của tất cả các
cuộc đua. Đối với tất cả các cự ly, các trạm tiếp nƣớc,
lau rửa phải đƣợc bố trí ở mỗi vòng nếu điều kiện thời
tiết đòi hỏi nhƣ vậy.
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CÁCH XỬ LÝ
6. Nếu trọng tài giám sát, căn cứ các báo cáo của
trọng tài giám định hoặc trọng tài giám thị hay trọng
tài khác chứng minh đƣợc một vận động viên đã rời
khỏi tuyến đƣờng đua đã đƣợc đánh dấu vì vậy cự ly
phải vƣợt qua đã bị rút ngắn thì vận động viên đó sẽ
bị truất quyền thi đấu.
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phÇn x

CÁC KỶ LỤC THẾ GIỚI
®iÒu 260
CÁC KỶ LỤC THẾ GIỚI
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1. Kỷ lục phải đƣợc lập trong một cuộc thi đấu
trung thực đã đƣợc sắp xếp chính thức, đƣợc thông
báo và đƣợc quốc gia thành viên, nơi diễn ra cuộc thi
chấp thuận, và đƣợc tiến hành theo đúng quy định của
luật thi đấu này.
2. Vận động viên khi đạt đƣợc kỷ lục phải có đủ tƣ
cách thi đấu theo luật của IAAF và thuộc quyền quản
lý hợp pháp của một nƣớc thành viên thuộc IAAF.
3. Khi một kỷ lục thế giới đƣợc lập thì liên đoàn
thành viên ở nƣớc mà tại đó thành tích kỷ lục đƣợc
lập phải thu thập ngay tất cả những thông tin cần thiết
để đƣợc IAAF phê chuẩn. Không một thành tích nào
đƣợc coi là kỷ lục thế giới khi chƣa đƣợc IAAF phê
chuẩn. Liên đoàn thành viên này phải thông báo ngay
cho IAAF về dự định đệ trình thành tích đó.
4. Biểu mẫu về đơn từ quy định của IAAF phải
đƣợc điền đầy đủ các mục và phải đƣợc gửi tới Văn
phòng IAAF trong vòng 30 ngày. Các mẫu đơn đƣợc
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in sẵn sẽ đƣợc văn phòng IAAF cung cấp khi có yêu
cầu hoặc có thể tải về từ website của IAAF. Nếu đơn
có liên quan đến một vận động viên nƣớc ngoài (hay
một đội nƣớc ngoài) thì phải gửi hai bộ đơn trong
cùng một thời gian tới Liên đoàn thành viên của vận
động viên hoặc đội đó.
5. Liên đoàn thành viên của nƣớc, nơi mà kỷ lục đã
đƣợc lập phải gửi đơn chính thức cùng với:
- Chƣơng trình thi đấu đƣợc in sẵn;
- Các kết quả tổng hợp của môn thi;
- Các bức ảnh đích và test kiểm tra ở giá trị 0 (xem
Điều 260.8).
6. Vận động viên lập kỷ lục thế giới (theo định
nghĩa tại Điều 260.8) phải đƣợc triệu tập để kiểm tra
doping vào lúc kết thúc nội dung thi đấu theo đúng
những điều luật có hiệu lực hiện hành về chống
doping của IAAF. Trƣờng hợp có kỷ lục về môn tiếp
sức thì tất cả các thành viên của đội tiếp sức đó phải
đƣợc xét nghiệm.
Phải gửi các mẫu xét ghiệm đã đƣợc lấy đến phòng
thí nghiệm đã đƣợc WADA chính thức công nhận để
tiến hành phân tích, và các kết quả phải đƣợc giao nộp
cho IAAF để bổ sung những thông tin cần thiết khác
do IAAF yêu cầu đối với việc công nhận kỷ lục này.
Nếu kết quả xét nghiệm này là dƣơng tính hoặc test
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không theo hƣớng dẫn thì IAAF sẽ không công nhận
kỷ lục đó.
7. Trƣờng hợp một vận động viên đã thú nhận rằng,
tại một thời gian nào đó trƣớc khi lập đƣợc kỷ lục thế
giới đã dùng, hoặc đã lạm dụng một chất, hoặc một
phƣơng pháp đã bị cấm, thì, theo ý kiến của Uỷ ban
chuyên trách về y tế và chống doping, kỷ lục đó sẽ
không đƣợc IAAF tiếp tục công nhận là kỷ lục thế
giới nữa.
8. Các hệ thống phân cấp kỷ lục thế giới sau đây
phải do IAAF công nhận.
(a) Các kỷ lục thế giới;
(b) Các kỷ lục thanh niên thế giới;
(c) Các kỷ lục thế giới ở sân vận động trong nhà;
(d) Các kỷ lục thanh niên thế giới ở sân vận động
trong nhà;
9. Đối với các nội dung thi đấu cá nhân thì ít nhất
phải có 3 vận động viên tham gia thi đấu và đối với
các nội dung thi tiếp sức thì ít nhất phải có 2 đội tham
gia cuộc thi.
10. Kỷ lục phải tốt hơn hay ngang bằng với kỷ lục
thế giới hiện hành đối với môn thi đó nhƣ đã đƣợc
IAAF công nhận. Nếu một kỷ lục là ngang bằng thì
vẫn giữ nguyên trạng mức kỷ lục ban đầu.
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11. Những kỷ lục lập đƣợc trong các vòng đấu loại,
trong những lần thi đấu phân định vị trí xếp hạng giữa
những vận động viên có thành tích ngang nhau trong
môn nhảy cao và nhảy sào, trong bất kỳ nội dung
hoặc một phần của nội dung thi đấu mà sau đó đƣợc
quyết định vô hiệu theo quy định tại Điều 125.7 hoặc
146.4 (b), hoặc trong các nội dung thi đấu riêng lẻ
trong cuộc thi nhiều môn phối hợp, thì bất kể vận
động viên đó có thi đấu toàn bộ cuộc thi đấu nhiều
môn phối hợp đó hay không đều có thể đƣợc trình lên
để công nhận.
12. Chủ tịch và Tổng thƣ ký của IAAF có thẩm
quyền thừa nhận các kỷ lục thế giới. Nếu họ có bất cứ
nghi ngờ nào về việc kỷ lục có đƣợc thừa nhận hay
không, trƣờng hợp này sẽ đƣợc chuyển tới Hội đồng
IAAF quyết định.
13. Khi một kỷ lục thế giới đƣợc phê chuẩn, IAAF
sẽ thông báo điều này cho Liên đoàn thành viên của
vận động viên đó, Liên đoàn yêu cầu công nhận kỷ
lục và hiệp hội khu vực liên quan.
14. IAAF sẽ cung cấp các kỷ niệm chƣơng kỷ lục thế
giới để trao tặng cho những ngƣời giữ kỷ lục thể giới.
15. Nếu kỷ lục không đƣợc công nhận, IAAF sẽ
đƣa ra những lý do giải thích.
16. IAAF phải cập nhật danh sách chính thức các
kỷ lục thế giới mỗi khi có một kỷ lục thế giới mới
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đƣợc công nhận. Danh sách này phải trình bày các
thành tích mà IAAF coi là thành tích tốt nhất do một
vận động viên hoặc đội của các vận động viên đạt
đƣợc ở mỗi nội dung của các môn thi đƣợc công nhận
đã đƣợc liệt kê trong các Điều 26,1262, 263, 264.
17. IAAF phải công bố danh sách này vào ngày 1
tháng giêng hàng năm.
NHỮNG QUY ĐỊNH RIÊNG
18. Trừ các môn thi trên đƣờng bộ:
(a) Các kỷ lục phải đƣợc lập tại một sân thi đấu
điền kinh có hoặc không có mái che phù hợp với Điều
140. Cấu trúc của đƣờng chạy, đƣờng chạy đà , khu
vực tiếp đất và /hoặc vòng ném đẩy đƣợc sử dụng
phải phù hợp với các thông số kỹ thuật trong tài liệu
hƣớng dẫn về quy chuẩn trang thiết bị, dụng cụ thi
đấu điền kinh của IAAF. Đối với các kỷ lục trong
nhà, xem thêm Điều 260.21.
(b) Đối với bất kỳ kỷ lục ở cự ly 200m hoặc dài
hơn, để đƣợc công nhận, thì đƣờng đua trong đó môn
thi đƣợc tổ chức, không đƣợc vƣợt quá 402.3m (440
yards) và cuộc đua phải xuất phát trên một số phần
của vòng đua. Sự hạn chế này không áp dụng đối với
các nội dung thi chạy vƣợt chƣớng ngại vật mà có rào
và hố nƣớc đƣợc đặt bên ngoài vòng đua 400m thông
thƣờng.
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(c) Đối với các môn chạy và đi bộ, kỷ lục phải đƣợc
lập trên vòng đua có bán kính ô chạy bên ngoài không
vƣợt quá 50m, ngoại trừ trƣờng hợp đƣờng vòng đƣợc
tạo bởi hai bán kính khác nhau. Trong trƣờng hợp này
cung dài hơn không đƣợc lớn hơn 60o so với đƣờng
vòng 180o.
(d) Trừ các môn nhảy và ném đẩy đƣợc tiến hành
theo quy định tại Điều 147, tất cả những thành tích do
một vận động viên lập đƣợc trong một cuộc thi đấu
lẫn lộn (thi đấu cả nam và nữ lẫn lộn) đều không đƣợc
công nhận.
19. Các kỷ lục thi đấu ngoài trời chỉ đƣợc lập trên
đƣờng đua phù hợp với quy định tại Điều 160.
20. Đối với các kỷ lục trẻ thế giới, trừ trƣờng hợp
ngày tháng, năm sinh của vận động viên đã đƣợc
IAAF khẳng định từ trƣớc thì hồ sơ đầu tiên nhân
danh vận động viên đó phải có một bản sao hộ chiếu
của vận động viên, giấy khai sinh hoặc các tài liệu,
giấy tờ, chính thức tƣơng tự khẳng định ngày, tháng
năm sinh của vận động viên.
21. Đối với các kỷ lục thế giới ở các môn thi đấu
trong nhà:
(a) Kỷ lục phải đƣợc lập trên sân bãi, dụng cụ đƣợc
IAAF công nhận, đảm bảo quy định tại Điều 211 và 213.
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(b) Đối với các môn thi chạy 200m và dài hơn,
đƣờng chạy ô van không đƣợc phép có độ dài lớn hơn
201.2m (200 yard).
(c) Kỷ lục có thể đƣợc lập trên một đƣờng đua hình
ô van với chiều dài danh nghĩa ít hơn 200m, với điều
kiện cự ly chạy nằm trong dung sai cho phép.
(d) Tất cả các đƣờng chạy thẳng phải theo đúng quy
định tại Điều 212.
22. Kỷ lục thế giới ở các nội dung thi đấu chạy và
đi bộ thể thao:
Các kỷ lục thế giới ở các nội dung thi đấu chạy và
đi bộ phải tuân thủ các điều kiện sau:
a. Các kỷ lục thế giới về thời gian phải do các
trọng tài bấm giờ chính thức hoặc do hệ thống thiết bị
đo thời gian có chụp ảnh đích hoặc hệ thống phát đáp
hoàn toàn tự động xác định (xem Điều 165).
b. Đối với các cuộc thi dƣới và tới 800m (kể cả các
nội dung 4 x 200m và 4 x 400m), thì chỉ những thành
tích đƣợc xác định thời gian bằng hệ thống thiết bị đo
thời gian có chụp ảnh đích hoàn toàn tự động phù hợp
với Điều 165 mới đƣợc chấp nhận.
c. Ảnh về đích và test "giá trị 0"trong trƣờng hợp
lập kỷ lục ở các môn chạy mà ở đó có sử dụng hệ
thống thiết bị đo thời gian tự động hoàn toàn phải
đƣợc đƣa vào hồ sơ gửi tới IAAF.
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d. Đối với tất cả các kỷ lục đƣợc lập trên sân vận
động ngoài trời ở cự ly dƣới và tới 200m, thông tin về
tốc độ gió đƣợc đo nhƣ đã nêu trong Điều 163, 8 cho
đến 163.13 phải đƣợc đệ trình. Nếu tốc độ gió trung
bình đƣợc đo theo hƣớng chạy quá 2m/giây thì kỷ lục
sẽ không đƣợc công nhận.
e. Trong một cuộc đua chạy theo ô riêng, kỷ lục sẽ
không đƣợc công nhận nếu vận động viên đã chạy
trên vạch hoặc trong vạch giới hạn đƣờng cong phía
trong của ô chạy của mình.
(f) Đối với tất cả các kỷ lục của các nội dung thi
đấu dƣới và tới 400m (bao gồm cả 4 × 200m và 4 ×
400m) theo quy định tại Điều 261 và 263, phải sử
dụng các bàn đạp xuất phát đƣợc kết nối với một hệ
thống thiết bị phát hiện lỗi xuất phát đƣợc IAAF phê
duyệt theo Điều 161.2 và máy phải hoạt động một
cách chính xác để ghi lại đƣợc các thời gian phản ứng.
23. Đối với kỷ lục đƣợc lập trong các cuộc đua vƣợt
qua quãng đƣờng có nhiều cự ly thành phần.
(a) Một cuộc đua phải đƣợc tuyên bố là vƣợt qua
chỉ một cự ly.
(b) Tuy nhiên, một cuộc thi chạy trong một thời
gian cố định có thể đƣợc kết hợp với cuộc thi chạy
vƣợt qua một cự ly nhất định (Thí dụ thi trong 1 giờ
và thi 20,000m, xem Điều 164.3) .
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(c) Đƣợc phép cho cùng một vận động viên đạt
đƣợc trong cùng một cuộc đua một số lƣợng kỷ lục
nào đó.
(d) Đƣợc phép cho một vài vận động viên đạt đƣợc
các kỷ lục khác nhau trong cùng một cuộc đua.
(e) Tuy nhiên, không đƣợc phép cho một vận động
viên đƣợc công nhận kỷ lục tại một cự ly ngắn hơn nếu
không hoàn thành toàn bộ cự ly thi của cuộc đua đó.
24. Đối với các kỷ lục thế giới trong các nội dung
thi đấu tiếp sức.
(a) Một kỷ lục tiếp sức chỉ đƣợc lập bởi một đội nếu
tất cả thành viên của đội đó là công dân của một nƣớc
thành viên. Quyền công dân đƣợc đề cập trong Điều 5.
(b) Một thuộc địa không phải là thành viên độc lập của
IAAF sẽ đƣợc coi nhƣ một bộ phận của "Nƣớc mẹ".
(c) Thời gian mà vận động viên chạy đầu tiên trong một
đội tiếp sức đạt đƣợc không đƣợc coi nhƣ một kỷ lục.
25. Đối với các kỷ lục thế giới về đi bộ thể thao.
Ít nhất phải có 2 trọng tài giám định của ban trọng
tài giám định đi bộ thể thao quốc tế của IAAF hoặc
cấp khu vực tham gia trọng tài trong cuộc thi đấu và
ký tên vào biên bản thi đấu.
26. Kỷ lục trong các môn nhảy và ném đẩy:
(a) Các mức thành tích phải đƣợc đo hoặc bởi 3
trọng tài giám định khi sử dụng thƣớc thép hoặc thƣớc
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thẳng có chia đơn vị đƣợc công nhận hoặc bởi một
thiết bị đo chuyên dụng mà độ chính xác của chúng
đƣợc một trọng tài giám định đo lƣờng đƣợc đào tạo
về chuyên môn khẳng định.
(b) Trong nhảy xa và nhảy ba bƣớc, thông tin về tốc
độ gió đƣợc đo theo chỉ dẫn của Điều luật 184.10,
184.11 và 184.12 phải đƣợc đệ trình. Nếu tốc độ gió
đƣợc đo theo hƣớng nhảy của vận động viên trung
bình lớn hơn 2m/giây, kỷ lục đó sẽ không đƣợc công
nhận.
(c) Các kỷ lục thế giới có thể đƣợc ghi nhận đối với
nhiều hơn 1 thành tích trong một cuộc thi, miễn là
mỗi một kỷ lục đƣợc ghi nhận nhƣ vậy phải bằng
hoặc hơn thành tích tốt nhất trƣớc đó tại thời điểm đó.
(d) Trong các môn ném đẩy, dụng cụ đƣợc sử dụng
phải đƣợc kiểm tra trƣớc khi thi đấu theo đúng quy
định tại Điều 123. Nếu trong một nội dung thi, trọng
tài nhận thấy kỷ lục đã bằng hoặc tốt hơn thì phải
ngay lập tức đánh dấu vào dụng cụ đã đƣợc sử dụng
và tiến hành kiểm tra để xác minh xem dụng cụ đó
vẫn đảm bảo đúng luật hoặc đã có sự thay đổi nào
trong các thông số kỹ thuật hay không. Thông thƣờng,
dụng cụ đó phải đƣợc kiểm tra lại một lần nữa sau khi
thi đấu.
27. Đối với các kỷ lục thế giới trong các nội dung
thi đấu nhiều môn phối hợp.
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Các điều kiện bắt buộc để thừa nhận một kỷ lục ở
nhiều môn phối hợp phải theo trong từng nội dung thi
riêng, ngoại trừ trong các nội dung thi có tiến hành đo
tốc độ gió thì tốc độ gió trung bình (căn cứ tổng tốc
độ gió khi đo đối với từng môn riêng, chia cho số nội
dung thi trong môn phối hợp đó) phải không đƣợc
vƣợt quá 2m/giây.
28. Đối với các kỷ lục thế giới về các nội dung thi
chạy trên đƣờng bộ.
(a) Quãng đƣờng đua phải đƣợc một trọng tài quốc
tế hạng A hoặc B của IAAF/AIMS đo đạc.
(b) Khoảng cách đƣợc đo theo đƣờng thẳng giữa
điểm xuất phát và về đích phải không đƣợc cách xa
nhau quá 50% của cự ly thi đấu.
(c) Việc giảm độ cao giữa vị trí xuất phát và về đích
không đƣợc vƣợt quá 1:1000, nghĩa là 1m/km (0.1%).
(d) Phải là trọng tài đo đƣờng - ngƣời đã chính thức
đo quãng đƣờng đó hoặc là một trọng tài đo lƣờng
khác có chứng chỉ “A” hoặc “B” đang có bản đồ và
các số liệu đo lƣờng hoàn chỉnh xác nhận quãng
đƣờng đã đƣợc đo chính là quãng đƣờng đã chạy qua
khi ngồi trên phƣơng tiện dẫn đƣờng.
(e) Quãng đƣờng đua phải đƣợc xác nhận (tức là
đƣợc đo lại) càng muộn càng tốt trƣớc khi thi đấu, vào
ngày thi đấu hoặc ngay sau cuộc đua, tốt nhất là do
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trọng tài đo đƣờng có chứng chỉ hạng "A" trong số
những ngƣời đã thực hiện việc đo ban đầu đo lại.
Ghi chú: Nếu quãng đƣờng đua, ban đầu, do ít nhất
hai trọng tài đo đƣờng hạng "A" hoặc một trọng tài
hạng "A" và một trọng tài hạng "B" đã đo, và ít nhất
một trong số họ có mặt tại cuộc đua để xác nhận
quãng đƣờng đua theo đúng Điều 260.28 (d), lại
không xác minh (đo lại) thì sẽ phải áp dụng Điều
260.28 (e).
(f) Các kỷ lục thế giới về các nội dung thi chạy trên
đƣờng bộ đƣợc lập ở các cự ly giữa trong một cuộc
đua phải hoàn toàn phù hợp với các quy định tại Điều
260 và đƣợc đo thời gian theo đúng luật của IAAF.
Các cự ly giữa phải chính thức đƣợc đo và đánh dấu
trong khi tiến hành đo quãng đƣờng đua và phải đƣợc
xác nhận theo đúng Điều 260.28(e).
(g) Đối với các nội dung thi chạy tiếp sức trên
đƣờng bộ, cuộc đua phải đƣợc phân theo các chặng
5km, 10km, 5km, 10km, 5km, 7.195km. Các chặng
đua này phải đƣợc đo và đánh dấu trong quá trình đo
với dung sai ± 1% cự ly của mỗi chặng và phải đƣợc
xác nhận theo đúng Điều 260.28(e).
29. Đối với các kỷ lục về đi bộ thể thao trên đƣờng bộ.
(a) Quãng đƣờng phải đƣợc một trọng tài đo đƣờng
quốc tế hạng A hoặc B của IAAF/AIMS tiến hành đo đạc.
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(b) Chu vi của vòng đua không đƣợc ngắn hơn 1km
và không đƣợc dài hơn 2km, có thể tiến hành đƣợc
phần xuất phát và về đích ở trong sân vận động.
(c) Phải là trọng tài đo đƣờng - ngƣời đã chính thức
đo quãng đƣờng đó hoặc là một trọng tài đo lƣờng
khác có chứng chỉ “A” hoặc “B” đang có bản đồ và
các số liệu đo lƣờng hoàn chỉnh xác nhận quãng
đƣờng đã đƣợc đo chính là quãng đƣờng đã chạy qua.
(d) Quãng đƣờng đua phải đƣợc xác nhận (tức là
đƣợc đo lại) càng muộn càng tốt trƣớc khi thi đấu, vào
ngày thi đấu hoặc ngay sau cuộc đua, tốt nhất là do
trọng tài đo đƣờng có chứng chỉ hạng "A" trong số
những ngƣời đã thực hiện việc đo ban đầu đo lại.
Ghi chú: Nếu quãng đƣờng đua, ban đầu, do ít nhất
hai trọng tài đo đƣờng hạng "A" hoặc một trọng tài
hạng "A" và một trọng tài hạng "B" đã đo, và ít nhất
một trong số họ có mặt tại cuộc đua để xác nhận quãng
đƣờng đua theo đúng Điều 260.29 (c), lại không xác
minh đƣợc thì sẽ phải áp dụng Điều 260.29 (d).
(e) Các kỷ lục thế giới ở các nội dung thi đấu đi bộ
thể thao trên đƣờng bộ đƣợc lập tại các cự ly ở giữa
trong một cuộc đua phải tuân thủ các điều kiện quy
định tại Điều 260. Các cự ly ở giữa này phải đƣợc đo
và đánh dấu trong quá trình đo tuyến đƣờng đua và
phải đƣợc xác nhận theo Điều 260.29 (d).
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Ghi chú: Khuyến cáo các cơ quan quản lý quốc gia
và các hiệp hội khu vực cần áp dụng các điều luật
tƣơng tự nhƣ trên cho việc công nhận các kỷ lục riêng
của mình.
®iÒu 261
CÁC NỘI DUNG THI ĐẤU
ĐƢỢC CÔNG NHẬN
KỶ LỤC THẾ GIỚI
Thành tích đƣợc xác định thời gian bằng đồng hồ
điện tử hoàn toàn tự động (F.A.T).
Thành tích đƣợc xác định thời gian bằng đồng hồ
bấm tay (H.T).
Thành tích đƣợc xác định thời gian bằng hệ thống
thiết bị phát đáp.
NAM
Các nội dung chạy, phối hợp và đi bộ:
F.A.T chỉ với các cự ly :
100m; 200m; 400m; 800m
110m rào; 400m rào;
Tiếp sức: 4 x 100m; 4 x200m; 4 x 400m.
10 môn phối hợp
F.A.T hoặc H.T:
1000m: 1500m; 1 dặm; 2000m; 3000m;
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5000m;10.000m; 20,000m; 1 giờ; 25,000m ;
30,000m; 3000m vƣợt chƣớng ngại vật.
Tiếp sức: 4 x 800m; 4 x 1500m;
Đi bộ (trong sân): 20,000m; 30,000m; 50,000m.
F.A.T hoặc H.T hoặc T.T:
Chạy trên đƣờng bộ : 10km; 15km; 20km; bán
Marathon;
25km; 30km; Marathon; 100km; tiếp sức trên
đƣờng bộ (chỉ ở cự ly Marathon).
Đi bộ (trên đƣờng bộ) 20km; 30km; 50km.
Các môn nhảy:
Nhảy cao; nhảy sào; nhảy xa; nhảy ba bƣớc.
Các môn ném đẩy:
Đẩy tạ; ném đĩa; ném tạ xích; ném lao.
NỮ
Các nội dung chạy, phối hợp và đi bộ:
F.A.T chỉ với các cự ly:
100m; 200m; 400m;
100m rào; 400m rào.
Tiếp sức: 4 x 100m; 4 x 200m; 4 x 400m;
Bẩy môn phối hợp; Mƣời môn phối hợp;
F.A.T hoặc H.T.:
1000m; 1500m; 1 dặm; 2000m; 3000m;
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5000m; 10,000m; 20,000m; 1 giờ; 25,000m
30,000m; 3000m vƣợt chƣớng ngại vật
Tiếp sức: 4 x 800m; 4 x 1500m;
Đi bộ (trong sân vận động): 10,000m; 20.000m.
F.A.T hoặc H.T hoặc T.T.:
Chạy trên đƣờng bộ: 10 km; 15km; 20km; bán
Marathon;
25km; 30km; Marathon; 100km; tiếp sức trên
đƣờng bộ (chỉ có cự ly Marathon);
Đi bộ thể thao (trên đƣờng bộ): 20km.
Ghi chú: Ngoại trừ các nội dung thi đi bộ thể thao,
IAAF sẽ giữ hai kỷ lục thế giới cho phụ nữ ở các nội
dung thi chạy trên đƣờng bộ: một kỷ lục thế giới cho
thành tích đạt đƣợc trong nội dung thi đấu nam nữ
hỗn hợp và một kỷ lục thế giới cho thành tích đạt
đƣợc ở nội dung thi đấu theo giới tính duy nhất.
Các môn nhảy: Nhảy cao; nhảy sào; nhảy xa; nhảy
ba bƣớc.
Các môn ném đẩy: Đẩy tạ; ném đĩa; ném tạ xích;
ném lao.
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®iÒu 262
CÁC NỘI DUNG THI ĐẤU
ĐƢỢC CÔNG NHẬN
KỶ LỤC TRẺ THẾ GIỚI
Thành tích đƣợc xác định thời gian bằng đồng hồ
điện tử hoàn toàn tự động (F.A.T).
Thành tích đƣợc xác định bằng đồng hồ bấm tay
(H.T).
Thành tích đƣợc xác định bằng hệ thống thiết bị
phát đáp.
NAM TRẺ
Các nội dung thi chạy, phối hợp và đi bộ:
F.A.T chỉ với các cự ly:
100m; 200m; 400m; 800m;
110m rào; 400m rào;
Tiếp sức: 4 x 100m; 4 x 400m;
Mƣời môn phối hợp.
F.A.T hoặc H.T:
1000m ; 1500m; 1 dặm; 3000m; 5.000m;
10.000m; 3000m vƣợt chƣớng ngại vật.
Đi bộ (trong sân vận động):10,000m
F.A.T hoặc H.T hoặc T.T:
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Đi bộ (trên đƣờng bộ): 10km
Các môn nhảy:
Nhảy cao; nhảy sào; nhảy xa; nhảy ba bƣớc.
Các môn ném đẩy:
Đẩy tạ; ném đĩa: ném tạ xích; ném lao.
NỮ TRẺ
Các nội dung thi chạy, phối hợp và đi bộ:
F.A.T chỉ với các cự ly:
100m; 200m; 400m; 800m rào;
100m rào; 400m rào
Tiếp sức: 4 x 100m; 4 x 400m.
Bẩy môn phối hợp, Mƣời môn phối hợp*
F.A.T hoặc H.T:
1000m; 1500m; 1 dặm; 3000m; 5000m;
10,000m; 3000m vƣợt chƣớng ngại vật.
Đi bộ (trong sân vận động): 10,000m.
F.A.T hoặc H.T hoặc T.T:
Đi bộ (trên đƣờng bộ): 10km
Các môn nhảy :
Nhảy cao; nhảy sào; nhảy xa; nhảy ba bƣớc
Các môn ném đẩy:
Đẩy tạ; ném đĩa; ném tạ xích; ném lao .
*Chỉ công nhận nếu vƣợt qua 7.300 điểm.
465

®iÒu 263
CÁC KỶ LỤC THẾ GIỚI Ở SÂN
THI ĐẤU TRONG NHÀ
Thành tích đƣợc xác định thời gian bằng đồng hồ
điện tử hoàn toàn tự động (F.A.T).
Thành tích đƣợc xác định bằng đồng hồ bấm tay
(H.T).
NAM
Các nội dung thi chạy, phối hợp và đi bộ:
F.A.T chỉ với các cự ly:
50m; 60m; 200m; 400m; 800m.
50m rào; 60m rào;
Tiếp sức: 4 x 200m; 4 x 400m;
Bẩy môn phối hợp.
F.A.T hoặc H.T.:
1000m; 1500m; 1 dặm; 3000m; 5000m
Tiếp sức: 4 x 800m;
Đi bộ: 5000m.
Các môn nhảy:
Nhảy cao; nhảy sào; nhảy xa; nhảy ba bƣớc
Các môn ném đẩy:
Đẩy tạ.
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NỮ
Các nội dung thi chạy, phối hợp và đi bộ:
F.A.T chỉ với các cự ly:
50m; 60m; 200m; 400m; 800m.
50m rào; 60m rào;
Tiếp sức: 4 x 200m; 4 x 400m;
Năm môn phối hợp.
F.A.T hoặc H.T.:
1000m; 1500m; 1 dặm;3000m; 5000m
Tiếp sức: 4 x 800m;
Đi bộ: 3000m.
Các môn nhảy :
Nhảy cao; nhảy sào; nhảy xa; nhảy ba bƣớc
Các môn ném đẩy:
Đẩy tạ.
®iÒu 264
CÁC NỘI DUNG THI ĐẤU
ĐƢỢC CÔNG NHẬN KỶ LỤC
THẾ GIỚI TRẺ Ở SÂN TRONG NHÀ
NAM
Các nội dung thi chạy và nhiều môn phối hợp:
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F.A.T chỉ với các cự ly:
60m; 200m; 400m; 800m;
60m rào;
Bẩy môn phối hợp.
F.A.T hoặc H.T.:
1000m; 1500m; 1dặm; 3000m; 5000m.
Các môn nhảy :
Nhảy cao; nhảy sào; nhảy xa; nhảy ba bƣớc
Các môn ném đẩy:
Đẩy tạ.
NỮ
Các nội dung thi chạy và nhiều môn phối hợp:
F.A.T chỉ với các cự ly:
60m; 200m; 400m; 800m;
60m rào;
Bẩy môn phối hợp.
F.A.T hoặc H.T:
1000m; 1500m; 1dặm; 3000m; 5000m.
Các môn nhảy:
Nhảy cao; nhảy sào; nhảy xa; nhảy ba bƣớc
Các môn ném đẩy:
Đẩy tạ.
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CÁC LIÊN ĐOÀN THÀNH VIÊN
AFGHANISTAN (AFG)
ALBANIA( ALB)
ALGERIA (ALG)
AMERICAN SAMOA (ASA)
ANDORRA (AND)
ANGOLA (ANG)
ANGUILLA (AIA)
ANTIGUA AND
BARBUDA (ANT)
ARGENTINA (ARG)
ARMENIA (ARM)
ARUBA (ARU)
AUSTRALIA (AUS)
AUSTRIA (AUT)
AZERBAIJAN (AZE) BAHAMAS
(BAH)
BAHRAIN (BRN)
BANGLADESH (BAN)
BARBADOS (BAR)
BELARUS (BLR)
BELGIUM (BEL)
BELIZE (BIZ)
BENIN (BEN)
BERMUDA (BER)
BHUTAN (BHU)
BOLIVIA (BOL)
BOSNIA AND HERZEGOVINA
(BIH)
BOTSWANA (BOT)
BRAZIL (BRA)
BRITISH VIRGIN ISLANDS (IVB)
BRUNEI (BRU)
BULGARIA (BUL)
BURKINA FASO (BUR)
BURUNDI (BDI)
CAMBODIA (CAM)

KIRIBATI(KIR)
KOREA (KOR)
KOREA
(Democratic Republic of) (PRK)
KUWAIT (KUW)
KYRGHYZSTAN (KGZ)
LAOS (LAO)
LATVIA (LAT)
LEBANON (LIB)
LESOTHO (LES)
LIBERIA (LBR)
LIBYA (LBA)
LIECHTENSTEIN (LIE)
LITHUANIA (LTU)
LUXEMBOURG (LUX)
MACAO (MAC)
MACEDONIA
(Former Yugoslav Republic of)
(MKD)
MADAGASCAR (MAD)
MALAWI (MAW)
MALAYSIA (MAS)
MALDIVES (MDV)
MALI (MLI)
MALTA (MLT)
MARSHALL ISLANDS (MHL)
MAURITANIA (MTN)
MAURITIUS (MRI)
MEXICO (MEX)
MICRONESIA (FSM)
MOLDOVA (MDA)
MONACO (MON)
MONGOLIA (MGL)
MONTENEGRO (MNE)
MONISERRAT (MNT)
MOROCCO (MAR)
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CAMEROON (CMR)
CANADA (CAN)
CAPE VERDE ISLANDS (CPV)
CAYMAN ISLANDS (CAY)
CENTRAL AFRICAN
REPUBLIC (CAF)
CHAD (CHA)
CHILE (CHI)
CHINA (People’s Republic of) (CHN)
COLOMBIA (COL)
COMOROS (COM)
CONGO (CGO)
CONGO (Dem. Rep. of) (COD)
COOK ISLANDS (COK)
COSTA RICA (CRC)
CROATIA (CRO)
CUBA (CUB)
CYPRUS (CYP)
CZECH REPUBLIC (CZE)
DENMARK (DEN)
DJIBOUTI (DJI)
DOMINICA (DMA)
DOMINICAN REPUBLIC (DOM)
ECUADOR (ECU)
EAST TIMOR (TLS)
EGYPT (EGY)
EQUATORIAL GUINEA(GEQ)
ERITREA (ERI)
ESTONIA (EST)
ETHIOPIA (ETH)
FIJI (FIJ)
FINLAND (FIN)
FRANCE (FRA)
FRENCH POLYNESIA (PYF)
GABON (GAB)
THE GAMBIA (GAM)
GEORGIA (GEO)
GERMANY (GER)
GHANA (GHA)
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MOZAMBIQUE (MOZ)
MYANMAR (MYA)
NAMIBIA (NAM)
NAURU (NRU)
NEPAL (NEP)
NETHERLANDS (NED)
NEW ZEALAND (NZL)
NICARAGUA (NCA)
NIGER (NIG)
NIGERIA (NGR)
NORFOLK ISLAND (NFI)
NORTHERN MARIANAS
ISLANDS (NMI)
NORWAY (NOR)
OMAN (OMA)
PAKISTAN (PAK)
PALAU (PLW)
PALESTINE (PLE)
PANAMA (PAN)
PAPUA NEW GUINEA (PNG)
PARAGUAY (PAR)
PERU (PER)
PHILIPPINES (PHI)
POLAND (POL)
PORTUGAL (POR)
PUERTO RICO ( P U R )
QATAR (QAT)
ROMANIA (ROU)
RUSSIA (RUS)
RWANDA (RWA)
SAINT KITTS AND NEVIS (SKN)
SAINT LUCIA (LCA)
SAINT VINCENT (VIN)
EL SALVADOR (ESA)
SAMOA (SAM)
SAN MARINO (SMR)
SAO TOME E PRINCIPE
(Dem. Rep. Of) (STP)
SAUDI ARABIA (KSA)

GIBRALTAR (GIB)
GREAT BRITAIN AND
NORTHERN IRELAND (GBR)
GREECE (GRE)
GRENADA (GRN)
GUAM (GUM)
GUATEMALA (GUA)
GUINEA (GUI)
GUINEA-BISSAU (GBS)
GUYANA (GUY)
HAITI (HAI)
HONDURAS (HON)
HONG KONG-CHINA (HKG)
HUNGARY (HUN)
ICELAND (ISL)
INDIA (IND)
INDONESIA (INA)
IRAN (IRI)
IRAQ (IRQ)
IRELAND (IRL)
ISRAEL (ISR)
ITALY (ITA)
IVORY COAST (CIV)
JAMAICA (JAM)
JAPAN(JPN)
JORDAN (JOR
KAZAKHSTAN (KAZ)
KENYA (KEN)
VENEZUELA (VEN)
VIETNAM (VIE)
US VIRGIN ISLANDS (ISV)
YEMEN (Republic of) (YEM)
ZAMBIA (ZAM)
ZIMBABWE (ZIM)
AMERICA (USA)
URUGUAY (URU)
UZBEKISTAN (UZB)
VANUATU (VAN)

SENEGAL (SEN)
SERBIA (SRB)
SEYCHELLES (SEY)
SIERRA LEONE (SLE)
SINGAPORE (SIN)
SLOVAK REPUBLIC (SVK)
SLOVENIA (SLO)
SOLOMON ISLANDS (SOL)
SOMALIA (SOM)
SOUTH AFRICA (RSA)
SPAIN (ESP)
SRI LANKA (SRI)
SUDAN (SUD)
SURINAM (SUR)
SWAZILAND (SWZ)
SWEDEN (SWE)
SWITZERLAND (SUI)
SYRIA (SYR)
CHINESE TAIPEI (TPE)
TAJIKISTAN (TJK)
TANZANIA (TAN)
THAILAND (THA)
TOGO (TOG)
TONGA (TGA)
TRINIDAD AND TOBAGO
(TTO)
TUNISIA (TUN)
TURKEY (TUR)
TURKMENISTAN (TKM)
TURKS AND CAICOS ISLANDS
(TKS)
TUVALU (TUV)
UGANDA (UGA)
UKRAINE (UKR)
UNITED ARAB EMIRATES
(UAE)
UNITED STATES OF
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Lời nói đầu
Các khái niệm
Chƣơng 1. Các cuộc thi đấu Quốc tế
Điều 1. Các cuộc thi đấu Quốc tế
Điều 2. Thẩm quyền sắp xếp các cuộc thi đấu
Điều 3. Điều lệ chi phối việc tiến hành các
cuộc thi đấu Quốc tế
Điều 4. Những yêu cầu đối với việc đƣợc thi
đấu tại các cuộc thi đấu Quốc tế
Điều 5. Đủ tƣ cách đại diện cho liên đoàn
thành viên
Điều 6. Tiền cho trả cho vận động viên
Điều 7, Đại diện của vận động viên
Điều 8. Quảng cáo và trƣng bày tại cuộc thi
đấu Quốc tế
Điều 9. Chống tham nhũng cà cá cƣợc bất
hợp pháp
Chƣơng 2. Đủ tƣ cách tham gia thi đấu
Điều 20. Định nghĩa về vận động viên đủ tƣ
cách
Điều 21. Giới hạn về thi đấu đối với những
vận động viên đủ tƣ cách
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Điều 22. Không đủ tƣ cách tham gia các
cuộc thi đấu Quốc tế và các cuộc thi đấu
trong nƣớc
Chƣơng 3. Chống Doping và đảm bảo về
mặt y tế
Phần I. Luật chống Doing
Điều 30. Phạm vi áp dụng luật chống Doping
Điều 31. Tổ chức chống Doping của IAAF
Điều 32. Những hành vi vi phạm luật chống
Doping
Điều 33. Bằng chứng về Doping
Điều 34. Danh mục các chất bị cấm và
phƣơng pháp bị cấm
Điều 35. Kiểm tra Doping
Điều 36. Phân tích mẫu xét nghiệm
Điều 37. Quản lý các kết quả xét nghiệm
Điều 38. Các thủ tục thi hành kỷ luật
Điều 39. Mặc nhiên bị tƣớc bỏ thành tích thi
đấu cá nhân
Điều 40. Các hình thức xử phạt đối với cá
nhân
Điều 41. Xử phạt đối với các đội
Điều 42. Các trƣờng hợp khiếu nại
Điều 43. Trách nhiệm phải báo cáo của liên
đoàn thành viên
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Điều 44. Các hình thức xử phạt đối với liên
đoàn thành viên
Điều 45. Việc công nhận kết quả kiểm tra
Doping
Điều 46. Quy định về một số hạn chế
Điều 47. Giải thích thêm
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Điều 100. Những vẫn đề chung
Phần I. Điều 100. Các quan chức quốc tế
Điều 111. Các đại diện kỹ thuật
Điều 113. Dại diện y tế - y học
Điều 114. Diện kiểm tra Doping
Điều 115. Các quan chức kỹ thuật Quốc tế và
các quan chức kỹ thuật Quốc tế về môn chạy
việt dã, chạy trên đƣờng bộ và chạy leo núi
Điều 116. Các trọng tài giám định Quốc tế về
đi bộ thể thao
Điều 117. Trọng tài đo lƣờng Quốc tế
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Điều 118. Trọng tài giám định Quốc tế về
ảnh đích
Điều 119. Trọng tài phúc thẩm
Điều 120. Các quan chức của một cuộc thi
đấu
Điều 121. Trƣởng ban tổ chức
Điều 122. Tổng trọng tài (Phụ trách điều
hành)
Điều 123. Trƣởng ban kỹ thuật
Điều 124. Trƣởng ban thông tin, gọi số
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Điều 126. Các trọng tài giám định
Điều 127. Các trọng tài giám định (các môn
chạy, đi bộ)
Điều 128. Trọng tài bấm giờ, trọng tài giám
định ảnh đích và trọng tài giám định thiết bị
đo thời gian
Điều 129. Trọng tài điều hành xuất phát,
trọng tài phát lệnh và trọng tài bắt phạm quy
Điều 130. Các trợ lý trọng tài phát lệnh
Điều 131. Trọng tài theo dõi số vòng chạy
Điều 132. Thƣ ký cuộc thi, trung tâm thông
tin kỹ thuật
Điều 133. Trƣởng ban lễ tân
Điều 134. Trọng tài thông tin
Điều 135. Giám định về sân bãi và dụng cụ
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Điều 136. Trọng tài đo tốc độ gió
Điều 137. Trọng tài giám định đo lƣờng
(điện tử)
Điều 138. Các trọng tài giám định trang phục
và số đeo
Điều 139. Ủy viên phụ trách quảng cáo
Chƣơng II. Các điều luật chung
Điều 140. Trang thiết bị thi đấu
Điều 141. Các nhóm tuổi và giới tính
Điều 142. Tƣ cách tham gia thi đấu
Điều 143. Quần áo thi đấu, giày thi đấu và
số đeo
Điều 144. Sự hỗ trợ cho các vận động viên
Điều 145. Việc truất quyền thi đấu
Điều 146. Kháng nghị và khiếu nại
Điều 147. Thi đấu lẫn lộn
Điều 148. Xác định các số đo
Điều 149. Công nhận thành tích
Điều 150. Việc ghi hình
Điều 151. Tính điểm
Phần III. Các môn chạy
Điều 160. Các kích thƣớc đƣờng chạy
Điều 161. Bàn đạp xuất phát
Điều 162. Xuất phát
Điều 163. Thi chạy và đi bộ thể thao
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Điều 164. Về đích
Điều 165. Xác định thời gian và chụp ảnh
đích
Điều 166. Chọn hạt giống, rút thăm và thi
đấu loại trong các môn chạy
Điều 167. Cách phân định khi thành tích
bằng nhau
Điều 168. Chạy vƣợt rào
Điều 169. Chạy vƣợt chƣớng ngại vật
Điều 170. Thi chạy tiếp sức
Phần IV. Các môn nhảy và ném đẩy
Điều 180. Những quy định chung
A. Các môn nhảy cao, nhảy sào
Điều 181. Những quy định chung
Điều 182. Nhảy cao
Điều 183. Nhảy sào
B. Các môn nhảy xa, nhảy ba bƣớc
Điều 184. Những quy định chung đƣờng
chạy đà
Điều 185. Nhảy xa
Điều 186. Nhảy ba bƣớc
C. Các môn ném đảy
Điều 187. Những quy định chung các dụng
cụ chính thức
Điều 188. Đẩy tạ
Điều 189. Ném đĩa
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Điều 190. Lƣới bảo vệ trong ném đĩa
Điều 191. Ném tạ xích
Điều 192. Lƣới bảo về trong ném tạ xích
Điều 193. Ném lao
Phần V. Thi đấu nhiều môn phối hợp
Điều 200. Thi đấu nhiều môn phối hợp
Phần VI. Các cuộc thi đấu ở sân vận động
trong nhà
Điều 210. Áp dụng luật thi đấu trên sân vận
động ngoài trời vào các cuộc thi đấu ở sân
vận động trong nhà
Điều 211. Sân vận động trong nhà
Điều 212. Đƣờng chạy thẳng
Điều 213. Đƣờng chạy vòng hình Ô van và
các Ô chạy
Điều 214. Xuất phát và về đích trên đƣờng
chạy hình Ô van
Điều 215. Chọn hạt giống, rút thăm và thi
đấu loại trong các môn chạy
Điều 216. Trang phục, giầy và số đeo
Điều 217. Chạy vƣợt rào
Điều 218. Chạy tiếp sức
Điều 219. Nhảy cao
Điều 220. Nhảy sảo
Điều 221. Nhảy xa và nhảy ba bƣớc
Điều 222. Đẩy tạ
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Điều 223. Thi đấu nhiều môn phối hợp
Phần VII. Các môn đi bộ thể thao
Điều 230. Đi bộ thể thao
Phần VIII. Các cuộc thi chạy trên đƣờng bộ
Điều 240. Các cuộc thi chạy trên đƣờng bộ
Phần IX. Chạy việt dã băng Đồng và chạy
leo núi
Điều 250. Thi đấu chạy việt dã băng đồng
Điều 251. Các cuộc thi chạy núi
Phần X. Các kỷ lục thế giới
Điều 260. Các kỷ lục thế thới
Điều 261. Các nội dung thi đấu đƣợc công
nhận kỷ lục thế giới
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nhận
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Các liên đoàn thành viên
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