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Borttagande av diskvalifikation för hela tävlingen för barn och 
ungdomar 14 år eller yngre 
 

Bakgrund 
 
Barn och ungdomar har idag lärt sig att vid löpgrenar finns det olika påföljder om man inte 
fullföljer en start korrekt. 
Ett gult kort är en personlig varning och utdelas om starten inte utfördes korrekt men ej heller 
var en tjuvstart. En rörelse eller ett ”ryck” är en typisk sådan orsak till att starten inte 
bedömdes som korrekt. 
Ett rödsvart kort utdelas om löparen tjuvstartat och medför diskvalifikation i grenen. 
 
Få barn och ungdomar, om ens några alls, känner till att om de får två personliga varningar så 
utdelas ett rött kort vilket medför diskvalifikation inte bara i grenen utan även i hela tävlingen 
och i samtliga grenar därmed. Straffet anses hårt i förhållande till förseelsen då vi pratar om 
barn och ungdomar. Ej heller känner barn och ungdomar i regel till att ett gult kort de fått i en 
gren har de med sig i hela tävlingen. Detta innebär att om de får ett gult kort i en annan gren så 
får de ett rött kort och är uteslutna ur hela tävlingen. 
 
Det är viktigt att barn och ungdomar tidigt lär sig hur de ska uppföra sig på tävlingar och på 
friidrottsarenor. Glädjen hos dessa unga barn och ungdomar syns tydligt då de tävlar med 
varandra och är något vi ska vara stolta över och värna för att behålla den fina friidrottskultur 
vi byggt upp under väldigt många år.  
 
Ett straff för två varningar som innebär diskvalifikation i hela tävlingen kan för dessa barn och 
ungdomar anses väldigt hårt och de riskerar också att ta det väldigt hårt och kan ha svårt att 
komma tillbaka till nästa tävlingstillfälle. 
Om man jämför ett barn eller ungdom som ryckt två gånger och blir diskvalificerad för hela 
tävlingen med ett som ryckt en gång och tjuvstartat en gång och därmed får ett rödsvart kort 
och blir diskvalificerad endast i den grenen så anser vi att påföljden i det första fallet inte står i 
rimlig proportion till förseelsen. 

 
 
Vi yrkar för barn och ungdomar 14 år eller yngre 
 
Att röda kort som är ett resultat av två gula kort inte utdelas utan att det istället utdelas 
rödsvart kort som innebär endast diskvalifikation i grenen.  
Att ett rött kort endast får utdelas om två gula kort utdelats för synnerligen dåligt uppförande. 
Att ett gult kort i en gren icke följer med till annan gren. 
 



 
IFK Lidingö Friidrott 
 
  
IFK Lidingö Friidrott 
Box 10057  
181 10 Lidingö  
Tel: 08-767 64 83  
Email: ifk@lidingofri.se  
www.lidingofri.se  
 

 

mailto:ifk@lidingofri.se
http://www.lidingofri.se/

