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RC19.4 Banderes. S’admet usar un sistema diferent al de banderes per indicar intents
vàlids i nuls, per exemple, una indicació visual alternativa .
RC32 Rècords. S’afegeixen els rècords mundials, tant masculins com femenins, de
35.000 metres marxa, 35 Km marxa i 50 Km en ruta.
RT6.2 Assistència. El JA pot desqualificar directament a un atleta, sense advertència
prèvia, si es violen les regles RT6.3.1 - marcar el ritme- o RT6.3.6 - ser ajudat a progressar
(per exemple estirant-li, empenyent-lo, etc.); l’ajuda per reincorporar-se estar permesa.
RT7.3 Targes en relleus. Fins ara, si un membre d’un relleu rebia una tarja vermella (o 2
grogues) suposava la DQ de l’equip i que l’equip no pogués progressar (RT18.5), però no
impedia que aquest mateix atleta disputés altres proves individuals o altres relleus. Ara,
si a criteri del JA, el comportament d’aquest atleta és prou greu, sí l’impedirà participar
en altres proves individuals, simultànies o futures, i altres relleus.
RT16.10 Sortida falsa. Es permet anul·lar una sortida amb un senyal acústic (xiulet,
sirena, etc.) a banda de la pistola. Les sortides en pista s’han de seguir donant amb
pistola.
RT17.2 Empentes. Defineix millor què vol dir “empènyer”: un o més contactes físics que
resultin en un avantatge injust o que causi dany o lesió a un o més atletes. Per exemple,
un “toque” amb la mà per evitar un xoc en una acció de cursa, que no suposi avantatge
ni perjudici a un altre, no hauria de considerar-se empenta.
RT17.4 Invasió de carrer. A partir d’ara es permet trepitjar una vegada en cada prova
en la què participa l’atleta (si la prova té més d’una ronda, només una vegada en totes
les rondes), la línia de l’esquerra (o la corda si l’atleta és al carrer 1) en curses:
a) per carrers (per exemple, en un 200 o en un 800 en la primera corba que es corre per
carrers) sempre que no s’obtingui un avantatge ni es molesti. En el cas de que la
trepitjada sigui completament més enllà de la línia, serà automàticament DQ [o sigui es
pot arribar a trepitjar més enllà de la línia esquerra o corda mentre es mantingui el
contacte amb la línia o corda].

b) per carrer lliure (per exemple, en un 3.000 o en la 3a posta d’un 4x400), es permet
trepitjar la corda o més a l’interior sempre que no s’obtingui un avantatge ni es molesti.

Si un atleta realitza aquesta acció més d’un cop, ja sigui durant la mateixa cursa o en una
ronda posterior del mateix campionat, serà DQ [s’entén que en una cursa mixta per
carrers i carrer lliure com el 800 només es pot cometre, com a màxim, una de les 2
infraccions exposades].
En el cas dels relleus, s’aplicarà la mateixa norma, com si tot l’equip fos un corredor
individual, fins i tot en diverses rondes. Caldrà fer constar en els resultats (molt
especialment en curses amb més d’una ronda) aquestes infraccions, i també en les llistes
de sortida de rondes posteriors els atletes que han comés una infracció en rondes
anteriors. A efectes de marques i rècords, s’admeten sempre que no s’hagi DQ a l’atleta
(per exemple, si fa un Rècord Mundial en semifinals trepitjant un cop, i el torna a batre
un altre cop en la final, el Rècord Mundial vàlid serà el de la semifinal, ja que l’atleta
haurà estat DQ en la final per haver comés per segon cop la infracció).
RT22.6.2 DQ en tanques. Deixa més clar quan es DQ en tanques si el corredor fa caure
(expressament o no) una tanca amb la cama. Ha de ser amb qualsevol part davantera de
la cama (des de la cuixa fins a la punta del peu). Per exemple, fer caure la tanca amb el
genoll serà DQ, fer-la caure amb el taló no. Es manté la DQ si fa caure la tanca amb la
mà o el cos (expressament o no).

RT25.6. Procediment per a la millora. No hi ha cap canvi de norma, simplement s’ha
afegit un nota per aclarir el procediment a seguir quan hi ha més de 8 atletes en salts
horitzontals i llançaments.
RT29.5 i RT30.1 Nuls en salts horitzontals. Aquesta norma ja estava publicada en el
Manual 2020 però entra en vigor aquest 1 de novembre de 2021. Serà nul si el jutge
determina que el peu o la sabatilla de l’atleta ha sobrepassat el pla vertical de la línia de
batuda. Per determinar aquest fet, es recomana fervorosament usar una càmera de
vídeo alineada amb la línia de batuda. Si no es disposa d’aquesta tecnologia, aleshores
es pot continuar usant la tradicional taula de plastilina, que ara ha de tenir un angle de
90º, en comptes dels anteriors 45º.
RT32.14 Nuls en llançaments de disc/martell. A partir d’ara, si l’artefacte, al ser llançat,
toca la gàbia per la cara oposada del braç amb que es llança (cara esquerra de la gàbia
per llançador dretà i viceversa), l’intent serà nul, fins i tot si l’artefacte cau dins del sector
i no es viola cap altra norma. Si toca la cara més pròxima i cau dins del sector i no es
viola cap altra norma, el llançament serà vàlid. En el cas de que l’artefacte caigui dins
del perímetre de la gàbia, fins i tot deixant marca dins del sector, també serà nul. En tots
els casos s’entén per “artefacte” qualsevol part del disc o del cap del martell.

