
Inbjudan Lag-SM 29 juni 2021
Välkomna till årets publikfria Lag-SM-final i Halmstad!

Tävlingsplats: Halmstad Arena IP

Preliminära laguppställningar: Skickas in senast torsdagen den 24 juni innan kl 12.00 till
therese.molin@ifkhalmstad.se. För att inte tekniska mötet skall bli tidsödande ber vi er meddela
oss eventuella ändringar löpande. Ändringar kan dock göras fram till 20 minuter före respektive
grenstart.

Tävlingsbestämmelser:
https://www.friidrott.se/tavling/svenskamasterskap/RiktlinjerSM/Lag-SM/

Första grenstart: Kl 11.00 och sista start ca kl 17.40.

Tekniska mötet: Sker i anvisad lokal på andra våningen i Kombihallen kl 10.00. Viktigt att alla
lag, manliga som kvinnliga, har en representant med på tekniska mötet. Om någon inte kan delta
på mötet så får informationen inhämtas genom tekniska delegaten.

OBS: Åldern för deltagare på 5000m och 3000m hinder skall vara minst 17år kalenderåret, född
2004.

Kast: Samtliga kast sker på innerplan

Calling/upprop: Sker för samtliga grenar på anvisad plats i anslutning till huvudentrén.
Löpgrenar 15 minuter innan grenstart, teknikgrenar 30 minuter innan grenstart med undantag för
stavhopp som är 60 minuter innan.

Lottning:

Kvinnor
A: Huddinge AIS
B: Spårvägens FK
C: Upsala IF
D: Örgryte IS
E: Ullevi FK
F: IFK Växjö
G: Hässelby SK
H: IF Göta Karlstad

Män
A: Spårvägens FK
B: Ullevi FK
C: Malmö AI
D: Hammarby IF
E: Upsala IF
F: Hässelby SK
G: IFK Växjö
H: Örgryte IS

Kastgrenar: Kontroll av medhavda kastredskap sker i det gröna förrådet, senast 60 minuter före
start i respektive kastgren. Redskapen behålls av arrangören tills grenen är slutförd. Redskapen
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får användas av samtliga deltagare. Arrangören tillhandahåller ett urval av godkända redskap (ej
stavar).

Representationsregler för Lag-SM: Observera att enbart aktiva som hade rätt att representera
sin nuvarande förening den 15 maj 2021 kan delta i Lag-SM-finalen. Om ni är osäker på om
någon övergång blev registrerad inom denna tidsram, kontrollera listan med karensövergångar:
https://www.friidrott.se/forening/foreningsbyte/Karens2021/

Icke-svensk medborgare måste ha giltigt tävlingstillstånd enligt regel D 1.4.2.2 för att få delta i
Lag-SM.

Skor: Kontroller av tävlandes skor enligt World Athletics ”Technical Rule 5” kommer att
genomföras i samband med Lag-SM-finalen. Påminn era aktiva om att skor med maximalt 25mm
sultjocklek är tillåtna i tresteg och löpgrenar som är 800m och längre. För övriga grenar gäller
maximalt 20mm.

Uppvärmning: Sker på anvisad gräsyta utanför arenan samt i Kombihallen.

Föreningstält: Det kommer att finnas möjligheter att sätta upp föreningstält på anvisad gräsyta.

Lunch: Det kommer att finnas en pastavagn på plats under hela tävlingsdagen, det går bra att
förbeställa matkuponger. Maila beställning till therese.molin@ifkhalmstad.se senast måndag 21
juni.

Omklädningsrum: Omklädningsrum för damer och herrar finns i Kombihallen.

Tävlingsledare: Therese Molin, therese.molin@ifkhalmstad.se

Anmälningsavgift: Direktkvalade till Lag-SM-final kostnad 2000 kr/lag. För lag som kvalificerat
sig via kvaltävlingar är kostnaden 1000kr/lag. Anmälningsavgiften betalas direkt till IFK
Halmstads plusgiro 264371-6.

Varmt välkomna till Lag-SM i friidrott 2021!
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