
 

 
 

DAGSPROGRAM: 
Lördag 22/2–2020  Söndag 23/2-2020 

 Kvinnor Män  Kvinnor Män 
 60 m 60 m  60 m häck 60 m häck 
 200 m fö 200 m fö  200 m final 200 m final 
 400 m fö 400 m fö  400 m final 400 m final 
 800 m fö 800 m fö  800 m final 800 m final 
 1500 m fö 1500 m fö  1500 m final 1500 m final 
 3000 m 3000 m  Höjd Stav 
 Stav Höjd  Tresteg Längd 
 Längd Tresteg  Vikt Vikt 
 Kula Kula    

ANMÄLAN & AVGIFT: 
 Anmälan sker via www.friidrottsanmalan.se senast onsdag 12 februari. Anmälningsavgiften 
är 200 kr per deltagare och gren. Avgiften faktureras till föreningen i efterhand.  

För att en gren ska ha SM-status krävs att minst tre tävlande från minst tre olika föreningar 
har anmält sig vid anmälningstidens utgång. Om någon gren inte uppfyller detta krav 
kommer grenen att avlysas och inga efteranmälningar accepteras. Regel C 2.1.22 för SM-
tävlingar. 

EFTERANMÄLAN: 
Efteranmälan mottages i de fall det inte leder till en extra tävlingsomgång senast 60 minuter 
(90 minuter för stavhopp) före tävlingsstart mot en avgift på 500 kr per deltagare och gren. 

KVALTÄVLING: 
Vid 15 deltagare eller fler kommer teknikgrenarna att delas i två pooler (en A och en B pool 

utifrån SFIFs årsbästalista). I längd har vi möjlighet att köra poolerna parallellt. Där seedas 

poolerna utifrån SFIFs årsbästalista. Den hälft som har bäst säsongsbästa kommer hoppa i 

Pool 1 där även de tre finalhoppen kommer hoppas, övriga hoppar i Pool 2. Efter de tre 

första omgångarna kommer alltså de som är topp-8 få hoppa vidare i gropen där de i Pool 1 

hoppat. För kvalsystem i löpning se SM - Kvalsystem löpning. Telekonsult Arena har 8 banor 

för 60 m/60 m häck och 6 banor runt. 

 

  

Inbjudan 
 IFK Växjö bjuder in friidrottssverige till inne -SM i friidrott 

Telekonsult Arena, Växjö. 22–23 februari 2020. 
 

http://friidrottsanmalan.se/Anmalan.aspx?StrCid=ZoaTTtHhYJg=
http://www.friidrott.se/tavling/bestamm/smkvalsystem.aspx#inne8


HOTELL:  
Kontaktuppgifter, priser och bokningskod för samtliga hotell i Växjö hittar du på vår SM-sida: 
ISM2020 
 

FÖRENINGSTÄLT/MASSAGEBÄNK:  
De föreningar som önskar sätta upp massagebänk kommer vi att erbjuda plats i Telekonsult 
Arena, utanför omklädningsrummen. Anmälan om detta måste göras senast 12 februari till 
info@ifkvaxjo.se. Någon plats för föreningstält finns inte, varken i Telekonsult Arena eller i 
Tipshallen. 

LEDARE:  
Varje klubb får ha en ledare per anmäld aktiv plus en. Ledarna skall anmälas, med namn, 
senast den 12 februari till info@ifkvaxjo.se.Ledare/tränare som ej är anmälda på detta sätt 
kommer att få lösa entré. 

MAT: 
Kiosken i Telekonsult Arena kommer bl.a. servera lasagne (70kr) och pastasallad (60kr). För 
att säkerhetsställa att det dessa rätter finns till era aktiva rekommenderar vi att ni 
förbeställer detta genom att skicka ett mail till info@ifkvaxjo.se. Sista beställningsdagen är 
den 12 februari. 

BILJETTER:  
Kommer att finnas till försäljning för 150-200kr per dag, alternativt 250-300kr för bägge 
dagarna. Info via www.smfriidrott.com och biljetter via www.tickster.com 

MEDIA:  
Information om ackreditering för media kommer att finnas via www.smfriidrott.com 

UNGDOMSSTAFETT: 
Mixstafett F13/P13 4 x 200m kommer att genomföras på lördagen 22 februari. Inbjudan 
finns på www.ifkvaxjo.se. 

FRÅGOR:  
Kontakta Mikaela Wieslander Mayer via info@ifkvaxjo.se eller 0470-161 16.  
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