
DEL V – MANGEKAMP 
 

Regel 200 
Mangekamp 

  
U18 gutter, U20 og senior menn (femkamp og tikamp)  
1. Femkamp består av fem øvelser som skal arrangeres på en dag og avvikles i følgende 

rekkefølge: lengde, spyd, 200 m, diskos, 1500 m.  
2. Tikamp består av ti øvelser som skal arrangeres over to påfølgende dager i følgende 

rekkefølge:  
1. dag: 100 m, lengde, kule, høyde, 400 m.  
2. dag: 110 m hekk, diskos, stav, spyd, 1500 m.  

U20 og senior kvinner (syvkamp og tikamp)  
3. Syvkamp består av syv øvelser som skal arrangeres over to påfølgende dager i følgende 

rekkefølge:  
1. dag: 100 m hekk, høyde, kule, 200 m.  
2. dag: lengde, spyd, 800 m.  

4. Tikamp består av ti øvelser som skal arrangeres over to påfølgende dager i rekkefølge som 
nevnt i regel 200.2 eller i følgende rekkefølge:  
1. dag: 100 m, diskos, stav, spyd, 400 m.  
2. dag: 100 m hekk, lengde, kule, høyde, 1500 m. 
Kommentar: Første norske rekord i tikamp for kvinner vil være første resultat over 6300 
poeng for kvinner senior og 5800 poeng for U20 kvinner. 

U18 jenter (syvkamp)  
5. Syvkamp består av syv øvelser som skal arrangeres over to påfølgende dager i følgende 

rekkefølge:  
1. dag: 100 m hekk, høyde, kule, 200 m.  
2. dag: Lengde, spyd, 800 m. 
Kommentar: I tillegg til ovenstående internasjonale standardmangekamper, benyttes andre 
enkeltøvelser i nasjonale og nordiske mangekamper i aldersbestemte klasser. Disse er 
inntatt i «Håndbok for barn og ungdom» og på NFIFs internettsider.  

Generelt  
6. Overdommeren skal, når det er mulig, påse at hver enkelt utøver får et opphold på minst 30 

minutter mellom avslutningen av én øvelse og før den neste øvelsen begynner. Hvis mulig 
skal tiden mellom avslutningen for siste øvelse første dag og starten på første øvelse andre 
dag være minst 10 timer. 
 
Minimumstiden på 30 minutter skal kalkuleres som den faktiske tiden mellom det siste løpet 
eller forsøket for alle utøverne i foregående øvelse og starten på det første løpet eller 
forsøket i den neste øvelsen. Det er derfor mulig og ikke uvanlig for utøvere å gå direkte fra 
avslutningen av en øvelse til oppvarming for den neste, slik at de 30 minuttene medgår til 
forflytning fra et øvelsessted til det neste og til oppvarming. Endringer med hensyn til antall 



dager som en mangekamp gjennomføres på er ikke tillatt unntatt i spesielle tilfeller (f.eks. 
eksepsjonelle værforhold). Slike avgjørelser skal tas av Teknisk delegat og/eller 
overdommeren basert på de spesielle forholdene i hvert tilfelle. Hvis en konkurranse, 
uansett grunn, blir holdt over en lenger periode enn det som følger av regel 200 eller 223, 
kan en rekord i mangekamp (totale antall poeng) ikke godkjennes. 
  

7. I hver enkelt øvelse, med unntak av den siste, skal heat og grupper settes opp av Teknisk 
delegat eller overdommer for mangekamp, slik at utøvere med tilsvarende resultater i hver 
enkelt individuell øvelse i løpet av en forhåndsbestemt periode skal plasseres i samme heat 
eller gruppe. Helst fem eller flere, og aldri færre enn tre, utøvere skal plasseres i hvert heat 
eller gruppe. Når dette ikke kan oppnås på grunn av tidsskjemaet for øvelsene, bør heatene 
eller gruppene for neste øvelse settes opp slik og når utøverne blir tilgjengelige etter forrige 
øvelse.  
I den siste øvelse i mangekampen bør heatene settes opp slik at det siste heatet består av 
utøverne som leder konkurransen etter nest siste øvelse. 
Teknisk delegat eller overdommeren for mangekamp har myndighet til å omgjøre enhver 
gruppering dersom dette etter hans mening er ønskelig.  

8. Regler for de enkelte øvelser gjelder med følgende unntak:  
a) I lengde og i hver av kastøvelsene skal hver utøver bare ha tre forsøk.  
b) Dersom helautomatisk elektronisk tidtaking- og Photo Finish system ikke er tilgjengelig, 

skal tiden på hver utøver tas av tre uavhengige tidtakere.  
c) I løpsøvelsene er bare en tyvstart per løp tillatt uten diskvalifikasjon av utøveren som er 

ansvarlig for tyvstarten. Enhver utøver som er ansvarlig for ytterligere tyvstarter skal 
diskvalifiseres av starteren. (Se også regel 162.8). 

d) I de vertikale hoppøvelsene skal listen heves med 3 cm i høyde og 10 cm i stav gjennom 
hele konkurransen.  

9. Bare ett system for tidtaking skal benyttes for hver enkelt øvelse. Imidlertid skal tider som 
er tatt fra et helautomatisk elektronisk tidtaking- og Photo Finish system benyttes i forhold 
til rekorder, selv om slike tider ikke er tilgjengelige for andre utøvere i øvelsen. 
Kommentar: Flere klokker/kameraer kan benyttes, men samme system må anvendes. 
 
To systemer for tidtaking er anerkjent for dette formål – de som er nevnt i regel 165.1(a) og 
(b). 
Hvis det f.eks. er en feil ved Photo Finish for noen, men ikke alle heatene, vil det være umulig 
å sammenligne direkte oppnådde poeng i de to systemene for den samme tiden – en manuell 
tid og en automatisk. 
Ettersom regel 200.9 bestemmer at det bare skal benyttes ett system for tidtaking for hver 
enkelt øvelse, må alle utøverne få fastsatt sine poeng basert på sine manuelle tider ved bruk 
av de manuelle tidstabellene. 
For å gjøre det klart, dersom alle utøvere i andre øvelser har Photo Finish tider, kan 
poengtabellen for elektroniske tider benyttes for disse øvelsene. 
 



10. En utøver som ikke starter eller unnlater å gjøre forsøk i en av øvelsene skal ikke tillates 
å delta i de etterfølgende øvelser, og skal derved anses å ha brutt konkurransen. Utøveren 
skal derfor ikke føres opp i den endelige rekkefølgen.  
En utøver som bestemmer seg for å trekke seg fra konkurransen, skal straks informere 
overdommeren om sin beslutning.  
11. Poengsummene, i henhold til gjeldende IAAF mangekampstabeller, skal annonseres 
separat for hver øvelse og sammenlagt, etter hver øvelse.  
Utøverne skal plasseres i rekkefølge i henhold til oppnådd samlet poengsum. 
 
De samme poengtabellene benyttes for hver øvelse selv om det for yngre aldersklasser er 
andre hekkehøyder og vekter på kastredskaper enn de som brukes i seniorkonkurransene. 
Poeng for resultater i løpsøvelser og tekniske øvelser finnes i poengtabellen. I mange 
øvelser er ikke alle mulige tider eller lengder inntatt i tabellen. I slike tilfeller skal poengene 
for den nærmest dårligere prestasjon benyttes. 
Eksempel: for kvinners spydkast vises det ikke noen poeng for 45,82 m. Nærmeste kortere 
lengde som er vist i tabellen er 45,87 m som gir 779 poeng.  
 

Uavgjort 
12. Hvis to eller flere utøvere oppnår samme poengsum skal det anses å være uavgjort, 
uansett plassering i konkurransen. 

 


