Motion nr 12
Avsändare: FK Studenterna
Styrelsens yttrande över Tillåta män och kvinnor att springa i samma lopp även inom arenalöpning
Motionärernas förslag:
Tillåt män och kvinnor att springa i samma lopp även inom arenalöpning, genom ett förtydligande i
regelboken av Kap F 4.1.6.
Förbundsstyrelsen föreslår:
att förbundsårsmötet beslutar att avslå motionen
Förbundsstyrelsens utlåtande:
Mixade lopp, dvs lopp där både män och kvinnor deltar (startar gemensamt) är i princip förbjudna i
de internationella tävlingsreglerna (IAAF:s), vilket också framgå av Tävlingsregler för friidrott i Kap F
4.1.6. Det innebär att resultat uppnådda i sådana lopp saknar giltighet som rekord, som kvalificering
till mästerskap och även rent generellt statistiskt. Den viktigaste bakgrunden till förbudet är att
kvinnor som springer i sådana lopp har tillgång till en draghjälp som innebär en betydande - och
därmed osportslig - fördel jämfört med normala kvinnliga lopp. I Kap F 4.1.6.1 framgår att ”Mixat
lopp är dock tillåtet vid lokala tävlingar”. Syftet med detta är emellertid endast att möjliggöra
praktiska lösningar vid lokala tävlingar med få eller t o m enstaka kvinnliga deltagare. T ex att vid DM
10000m låta de två kvinnliga deltagarna starta samtidigt med de nio manliga. På friidrott.se har det
förtydligats vilka regler och principer som gäller för s k mixade lopp, se:
http://www.friidrott.se/Regler/mixadelopp.aspx
Även om syftet med motionärens förslag, att få fler kvinnor att springa långdistans på arena, är gott
så anser förbundsstyrelsen att den tillämpning av mixade lopp som redovisas i motionen strider dels
mot grundkravet att alla som startar i en tävling skall ha samma förutsättningar, dels mot den
övergripande regeln om "otillåten hjälp" (kap E 4.12) i form av "obehörig pacing".
Mot bakgrund av ovanstående anser förbundsstyrelsen att nuvarande möjlighet till mixade lopp på
lokal nivå alltjämt ska tillåtas, men vad gäller tävlingar med nationell sanktion är det inte motiverat
då antalet tävlande förväntas vara tillräckligt stort för att kunna genomföra lopp med kvinnor och
män var för sig.

