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Odjeljak VII – Natjecanja u brzom hodanju 
 

PRAVILO 230 

Definicija natjecateljskog brzog hodanja 
1. Natjecateljsko brzo hodanje je napredovanje korakom na način da 

hodač ima kontakt s podlogom pri čemu nema (LJUDSKOM OKU) 
vidljivog gubitka dodira s podlogom. Noga koja započinje korak 
mora biti ispružena (ne smije biti savinuta u koljenu) od trenutka 
prvog kontakta s podlogom do trenutka vertikalnog položaja te 
noge. 

Suđenje 
2. (a) do (f) 

Glavni sudac 
3. (a) do (c) 

Upozorenje 
4. Potrebno je upozoriti natjecatelje u slučaju kad su, svojim načinom 

napredovanja, u opasnosti nepridržavanja gore navedenog članka 1, pokazivanjem 
žute pločice koja na svakoj strani sadrži simbol učinjene pogreške. Natjecatelji ne 
mogu dobiti drugo upozorenje od istog suca za istu pogrešku. Sudac treba o 
prikazanim upozorenjima informirati glavnog suca nakon natjecanja. 

Crveni kartoni 
5. Kad sudac primjeti da se natjecatelj ne pridržava gore navedenog članka 1 

na način vidljivog gubitka kontakta s podlogom ili savinutog koljena u bilo kojem dijelu 
natjecanja, mora poslati crveni karton glavnom sucu. 

Diskvalifikacija 
6. (a) Kad su tri crvena kartona od strane tri različita suca poslana glavnom 

sucu, natejcatelj će biti diskvalificiran od strane glavnog suca ili njegovog 
pomoćnika pokazivanjem natjecatelju crvene pločice. Neuspjeh obavještavanja 
natjecatelja neće rezultirati ukidanjem diskvalifikacije. 

(b) U svim natjecanjima, izravno kontroliranim od strane IAAF-a ili organiziranim 
uz dozvolu IAAF-a, ni u kojim okolnostima neće crveni kartoni dvoje sudaca iz iste 
zemlje voditi diskvalifikaciji. 



(c) U natjecanjima na atletskoj stazi, natjecatelj koji je diskvalificiran treba odmah 
nakon diskvalifikacije napustiti stazu i ukloniti natjecateljski broj. Natjecatelj koji ne 
napusti stazu može biti kažnjen prema pravilima IAAF-a 22.1(f) i 145.2 

  (d) Uz stazu i u blizini cilja treba biti smještena jedna oglasna ploča ili više njih 
za obavještavanje natjecatelja o broju crvenih kartona koji su poslani glavnom sucu za 
svakog natjecatelja. Na toj ploči treba biti naznačen i simbol svake učinjene pogreške. 

(e) Za sva natjecanja koje se održavaju prema pravilu 1 IAAF-a, suci moraju za 
slanje crvenih kartona glavnom sucu i prema oglasnoj ploči koristiti ručna računala s 
mogućnostima prijenosa podataka. 

Start utrke 
7. Početak utrke označava se pucnjem iz pištolja. Potrebno je koristiti upute i 

procedure za atletske utrke dulje od 400 metara (Pravilo 162.3). U utrkama s velikim 
brojem natjecatelja, potrebno je dati upozorenje pet minuta prije starta te dodatna 
upozorenja ako je potrebno. 

Sigurnost i medicinski nadzor 
8. (a) Organizacijski odbor utrka u brzom hodanju treba se pobrinuti za sigurnost 

natjecatelja i službenog osoblja. 

(b) U natjecanjima koja se održavaju prema pravilu 1 (a), (b) i (c) IAAF-a, 
predviđena satnica natjecanja treba osigurati start i kraj utrke za dnevnog svijetla. 

(c) Medicinski pregled tijekom utrke od strane službenog medicinskog osoblja, 
koje je označeno narukvicama, prslucima ili sličnom tipičnom odjećom, ne smatra se 
pruženom pomoći. 

(d) Natjecatelj kojem medicinski delegat utrke ili član službenog medicinskog 
osoblja naloži napuštanje utrke mora to odmah učiniti. 

Napitci, spužve i okrijepne postaje 
9. (a) Voda i ostala odgovarajuća okrijepa treba biti raspoloživa na startu i cilju 

svih natjecanja. 

(b) Za sva natejcanja na 10 i više kilometara, okrijepne postaje moraju biti 
smještene na prikladnim mjestima ukoliko to nalažu vremenski uvjeti. 

(c) Za sva natjecanja duža od 10 kilometara, okrijepne postaje moraju biti 
smještene za svaki krug utrke. Pored toga, dodatne postaje samo za vodu i spužve 
trebaju biti smještene po prilici na sredinu između okrijepnih postaja ili na više mjesta, 
ukoliko to nalažu vremenski uvjeti.   

(d) Okrijepa, osigurana od stane organizacijskog odbora ili samih natjecatelja, 
treba biti smještena na postajama na način koji podrazumjeva lak pristup ili može biti 
pružena u ruke natjecateljima od stane ovlaštenih osoba. 

(e) Natjecatelj koji uzima okrijepu izvan okrijepnih postaja može biti dikvalificiran. 

(f) Pri natjecanjima koja se održavaju prema pravilu 1 (a), (b) i (c) IAAF-a, najviše 
dvije službene osobe iz iste zemlje mogu biti smještene iza stola za okrijepu u isto 
vrijeme. Nijedna službena osoba ne smije ni u kojem slučaju trčati pored natjecatelja dok 
uzima okrijepu. 



Trase cestovnih natjecanja 
10. (a) Pri natjecanjima koja se održavaju prema pravilu 1 (a), (b) i (c) IAAF-a, 

kružna staza ne smije biti dulja od 2,5 km niti kraća od 2 km. Za natjecanja koja imaju 
start i cilj na stadionu, kružna staza mora biti smještena što bliže stadionu. 

(b) Trase cestovnih natjecanja moraju biti izmjerene sukladno Pravilu 240.3 
IAAF-a. 

Tijek utrke 
11. Tijekom natjecanja na 20 ili više kilometara, natjecatelj može napustiti cestu 

ili stazu uz dozvolu i pod nadzorom službene osobe, uz uvjet da tako ne skraćuje 
udaljenost koju mora proći. 

12. Ako je službeni izvjestitelj obaviješten od strane suca ili direktora utrke ili na 
neki drugi način kako je natjecatelj napustio označenu trasu i tako skratio udaljenost koju 
mora proći, bit će diskvalificiran. 
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