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Члан 146 

Протести и жалбе 
 
1. Протест који се односи на право учешћа атлетичара на такмичењу се подноси 

техничком делегату пре почетка такмичења. На одлуку техничког делегата постоји 
право жалбе Врховној судијској комисији. У случају да проблем не може бити 
решен на задовољавајући начин до почетка такмичења, такмичару ће бити 
дозвољен наступ “под жалбом”, а случај ће бити прослеђен на одлуку Савету 
ИААФ-а или одговарајућем органу. 

2. Протест који се односи на резултат или на поступак одвијања дисциплине улаже 
се у року од 30 минута од тренутка објављивања службених резултата 
дисциплине. Организатор такмичења обезбеђује да буде забележено време 
службеног објављивања резултата сваке дисциплине. 

3. У првом степену сваки такмичар сам или преко другог одговорног лица које заступа 
његове интересе подноси протест усмено главном судији. Такмичар или тим могу 
да поднесу протест само ако се они такмиче у истој серији такмичења на који се 
односи протест (или каснија жалба) или ако учествују у такмичењу где се врши 
екипно рачунање бодова. Решавајући по протесту, главни судија узима у обзир све 
расположиве чињенице које сматра битним, укључујући фотографије или видео 
запис снимљен службеном камером или други фото или видео материјал. Главни 
судија може донети одлуку по протесту или проследити случај Врховној судијској 
комисији. На одлуку главног судије постоји право жалбе Врховној судијској 
комисији. 

4. У дисциплинама трчања, 
(а) ако такмичар уложи непосредан усмени приговор против тога да је погрешно 

стартовао, главни судија може, ако није потпуно сигуран, да дозволи 
такмичару да се такмичи "под жалбом" како би се сачувала права свих 
заинтересованих. Такмичење "под жалбом" неће бити дозвољено уколико је 
погрешан старт детектован помоћу одобреног контролног апарата ИААФ-а за 
погрешан старт, осим ако из било ког разлога главни судија утврди да су 
информације које је дао апарат очигледно погрешне. 

(б) приговор може да се заснива на грешци стартера, да није поништио погрешан 
старт или, у складу са чланом 162.5, да није прекинуо старт. Приговор може 
уложити само такмичар који је завршио трку, или неко у његово име. Ако је 
приговор основан, сваки такмичар који је погрешно стартовао или чије је 
понашање довело до прекида старта, а који је упозорен или дисквалификован 
према члановима 162.5, 162.6, 162.7 или 200.8 (ц), биће упозорен или 
дисквалификован. Без обзира да ли упозорење или дисквалификација постоји 
или не, главни судија има овлашћење да прогласи дисциплину или део 
дисциплине неважећим и одлучи о понављању целе дисциплине или њеног 
дела, ако је по његовом мишљењу то правично. 

 
Напомена: Право на жалбу и приговор под (б)  примењиваће се било да се 
употребљава или не употребљава контролни апарат за погрешан старт. 

5. Ако у дисциплинама скокова или бацања, такмичар коме је досуђен непрописан 
покушај уложи одмах усмени протест на одлуке судије, главни судија, ако сматра 
да за то постоје разлози, може наложити да се дужина изведеног покушаја измери 
и забележи, да би се тако заштитила права свих заинтересованих. 

Ако је покушај на који је уложен протест: 
(a) један од прва три покушаја у дисциплинама скокова и бацања, осим скока 

увис и скока мотком, и у такмичењу учествује више од 8 атлетичара, дотични 
атлетичар иде у финале (завршна три покушаја) само ако протест или каснија 
жалба буду усвојени; 



 
(b) при скоку увис и скоку мотком, атлетичар би могао да се такмичи на 

следећој висини само ако протест или каснија жалба буду усвојени, 
главни судија може дозволити такмичару да настави такмичење у финалној серији 
„под жалбом“ како би се заштитила права свих заинтересованих. 

6. Резултат на који се односи приговор и сви остали резултати које је такмичар 
постигао приликом такмичења „под жалбом“ постаће званични само ако каснија 
одлука главног судије по том питању или жалба Врховној судијској комисији буду 
усвојени. 

7. Жалба Врховној судијској комисији се подноси у року од 30 минута после: 
(a) службеног објављивања промене резултата у тој дисциплини, везано за 

одлуку главног судије; 
(b) савета који је дат лицу које протестује, ако се резултати не мењају. Жалба се 

подноси у писменој форми, потписује је атлетичар или неко ко га заступа, или 
званични представник тима. Уз жалбу се прилаже и депозит који одговара 
вредности од 100 US долара, који се не враћа ако жалба не буде усвојена. 
Такмичар или тим могу да поднесу жалбу само ако се они такмиче у истој 
серији такмичења на који се односи протест (или ако учествују у такмичењу 
где се врши екипно рачунање бодова). 

 
Напомена: Главни судија за дату дисциплину коме је предат протест мора 
после доношења одлуке у вези протеста одмах да обавести ТИЦ о времену 
доношења одлуке. Ако главни судија није могао усмено да пренесе ту 
информацију заинтересованим тимовима и спортистима, тада ће се као 
званично сматрати време кад се одлука у вези протеста појавила на 
информационом столу ТИЦ-a. 

 
8. Решавајући жалбу, Врховна судијска комисија узима у обзир изјаве свих лица 

укључених у случај. Ако у комисији постоји било каква недоумица узимају се у 
обзир и сви додатни доступни подаци у вези са случајем. Ако прикупљени подаци, 
укључујући и евентуални видео запис, ипак не омогућавају доношење коначне 
одлуке, Врховна судијска комисија подржава претходну одлуку главног судије или 
шефа судија за ходање. 

9. Врховна судијска комисија може поново да разматра своју одлуку ако добије нове 
убедљиве доказе, под условом да нова одлука још увек може бити примењена. 
Обично је такво поновно разматрање могуће само пре церемоније додељивања 
награда у тој дисциплини и само ако одговарајући руководећи орган није изнео 
друге аргументоване околности. 

10. О решавању питања која нису обухваћена овим Правилима председник судијске 
комисије хитно реферише Генералном секретару ИААФ-а. 

11. Одлука Врховне судијске комисије је коначна. Ако не постоји Врховна судијска 
комисија или ако жалба није била поднета, тада је одлука главног судије коначна. 
Не постоји могућност жалбе вишој инстанци, укључујући и Суд за арбитражу у 
спорту. 
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