Funktionärs-PM
Stafett-SM 25-26 maj Stockholms Stadion

Ingång
Ingång och avprickning sker utmed valhallavägen vid ingång F.
Samling
Samling lördag kl 11:30 på läktaren nedanför sekretariatet (uppgång A närmast mållinjen),
tävlingsledning, löpningsledare, callingansvariga och växelchefer träffas 11:00.
Samling söndag kl 09:00 på läktaren nedanför sekretariatet (uppgång A närmast mållinjen)
tävlingsledning, löpningsledare, callingansvariga och växelchefer träffas 08:30 (vid behov).
Klädsel
När du kommer får du en T-shirt att bära under tävlingen som hämtas i
funktionärsservicerummet vid entré F. Vi har regnponchos men regnar det mycket
rekommenderar vi att du har egna regnkläder samt andra varma kläder om det är kallt.
Matbiljetter
Vid avprickningen får du matbiljett.
Tidsprogram
Tidsprogram samt PM för deltagare med mera finner du på tävlingens hemsida:
http://smfriidrott.com/tavling/stafett-sm-2019
Lathund
Lathund med översikt över distanser och färgmarkeringar finns på SM-hemsidan och är
också utskickade till ansvariga i varje förening. Där finns också utdrag ur regelboken kring
just stafetter.
Kommunikation under tävlingen
Växlingschefer, callingchefer, starters och mål ska hämta ut kommunikationsradio, dessa
hämtas ut i sekretariatshuset. Kommunikation kring felaktigheter, klart i växel med mera ska
ske genom radio. Speakern kommer alltså inte ropa till växlingarna genom högtalarsystemet.
Teknisk delegat
Thomas Eriksson är förbundets tekniska delegat. Den tekniska delegaten är Svenska
Friidrottsförbundets förlängda arm och är både ett stöd för tävlingsledningen och
kontrollerar samtidigt att reglerna efterföljs. Vid frågor, prata med närmaste ansvariga, om
det sedan finns tveksamheter tar de sedan stöd från Thomas . Var hörsam om han har
synpunkter.
Protokoll
Protokoll med lag och startordningar med mera skrivs ut vid calling och kommer ut till start,
löpningsledare och växlingar före varje start.
Ditt funktionärsuppdrag
Eftersom det kan uppstå vakanser med mera så kan det bli så att ditt uppdrag under helgen
kan ändras mot det du fått besked om. Räkna också med att vi alla Behöver hjälpas åt att
städa och riva efter tävlingen. Om alla hjälps åt går det snabbt!

Huvudfunktionärer
Tävlingsledare
Lars Linde
Löpningsledare
Marika Diurson, Per Gyllenhammar Hoppe
Callingchef
Lars Hagström
Växlingschefer
Åsa Cumlin, Lars Hamrebjörk, Andreas Thornell
Startledare
Anders Nykvist
Starters
Benny Engström
Lisbeth Polgård
Tom Börjesson
Eltid
Gunnar Olausson
Adam Linde
Roger Karlsson
Jury
Anders Gustavsson, ordförande
Lou Cederwall
Anders Prytz
Kommunikationsradio
Kommunikationsradios finns att hämtas på Tävlingens informationscentrum, följande ska
hämta:
Tävlingsledare
Kanal 12
Löpningsledare 2st
Kanal 12
Växlingschefer 3 st
Kanal 12
Startledare
Kanal 12
Eltidsledare
Kanal 12
Callingchef
Kanal 12
Sjukvård
Kanal 12
Sekretariat
Kanal 12
Speaker
Kanal 13
Ceremoniansvarig
Kanal 13
Reservkanal är kanal 14 och eller 2
I övrigt hoppas vi på fina tävlingsdagar, kul att du kan vara med och hjälpa till!
Vi ses på Stadion!

