Fastlagt PM

(uppdateringar 23/2 -17)

IFK Växjö hälsar samtliga deltagare och ledare hjärtligt välkomna till Växjö,
Telekonsult Arena och ISM 2017.
Tidsprogram finns anslaget separat.
Tävlingsarena är Telekonsult Arena, Hejaregatan 9, Växjö förutom viktkastning som sker i
Tipshallen med samma inpassering och adress.

Entré för aktiva och ledare sker endast genom den västra ingången (mot Värendsvallens
utebanor). De ledare som ej anmält ackreditering får lösa entrébiljett via östra ingången.

Entré för aktiva, ledare

Publikentré är i den östra ingången mot Fort Knox arena
Parkering finns i anslutning till Telekonsult Arena. Parkering inne på Värendsvallsområdet är
förbjudet och överträdelser medför risk för parkeringsböter

Enklare mat och fika finns i Arenans servering som är belägen vid de aktivas ingång.
Förbeställ lunch på Restaurang Tipshallen hos IFK Växjö i samband med anmälan
info@ifkvaxjo.se Pris 90 kronor gäller endast vid föranmälan. Biljetter för lunch lämnas vid
nummerlappsutdelningen. Korrigering av antalet biljetter är möjlig fram till torsdag 23/2 kl. 11.

Restaurang Tipshallen är öppen lördag kl. 11-15 och söndag kl. 11-14. Lunchbiljetter uthämtas
klubbvis vid nummerlappsutdelningen.

Läktare för aktiva och tränare är på de läktare som är närmast publikentrén. Sektion G och
H. Detta måste respekteras då publiken har betalt för sina platser och alla vill ha publik i arenan

Sjukvårdspersonal kommer att finnas på plats under tävlingarna
Tävlingsarenan är öppen för träning fredag 24 februari kl. 17.00 -19.30. Vi vill uppmärksamma
om att det samtidigt pågår full aktivitet med att iordningställa arenan och ber därför om största
hänsyn till de arbetande.
Det finns 2 stora dubbelomklädningsrum på Telekonsult Arena. Ett för män och ett för
kvinnor

Nummerlappar delas ut föreningsvis i västra entrén till Telekonsult Arena på följande tidpunkter:
Fredag 17.00 - 19.30, lördag 10,00 till tävlingens slut. Söndag 08.00 - 12.00. Tävlande erhåller en
nummerlapp. Nummerlappen ska fästas på tävlingströjan I brösthöjd. I höjd och stav alternativt på
ryggen. Reklamtexten får inte vikas in.

Aktiva kommer in på arenan genom att visa upp sin nummerlapp!
Klubbledare och tränare skall visa upp ett ackrediteringskort för att komma in på arenan. De
förbeställda ackrediteringskorten avhämtas klubbvis samtidigt med nummerlappskuverten.
OBS! (enligt inbjudan) Varje klubb får ha en ledare per anmäld aktiv plus en. Ledarna skall anmälas,
med namn, senast den 15 februari till info@ifkvaxjo.se Ledare/tränare som ej är anmälda på detta
sätt kommer att få lösa entré.

Tränarplatser för stav, längd och tresteg. De nedersta raderna på respektive sektion är
reserverade för coacherna i dessa grenar. I nummerlappskuvertet kommer det att ligga med EN
biljett som ger rätt till EN coachplats per anmäld deltagare. Biljetten gäller endast när den aktuella
grenen avgörs. Biljetten gäller inte som entrébiljett/ackreditering för att komma in i Telekonsult
Arena. Dessa coachbiljetter behöver man inte ansöka om, utan de tilldelas med automatik.
De föreningar som har anmält önskemål om att sätta upp massagebänk kommer att
erbjudas plats i Telekonsult Arena, utanför omklädningsrummen. Någon plats för föreningstält finns
inte, varken i Telekonsult Arena eller i Tipshallen.

Efteranmälan är möjlig under vissa förutsättningar. Måste ske senast 90 minuter före grenstart.
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att avgöra vilka efteranmälningar som kan accepteras.
Efteranmälan som medför ytterligare tävlingsomgång kan inte tillåtas. Tävlande kan erbjudas att
sätta upp sig på väntelista och tillåtas starta om vakans uppstår. Grenar som är stängda för
efteranmälan, och där väntelista upprättas är: Kvinnor 60m, kvinnor tresteg och män längd.
Efteranmälan gör man i sekretariatet uppför spiraltrappan.
Avgiften är 400 kr per individuell grenstart och 500 kr per stafettlag och ska betalas kontant.

Högsta tillåtna spiklängd är 7 mm förutom i höjd där man får ha 9 mm.

Stavpluggar av svart gummi är ej tillåtna. Stavpluggar av plast är tillåtna. Det finns att köpa i
Arenan vid stavhoppet.

Egna redskap skall lämnas för invägning/mätning senast 2 timmar före grenstart. Redskapen
lämnas in i redskapsrummet till höger om utgången till uppvärmningsarenan.

Prisutdelningar med de tre främsta i varje gren kommer att genomföras direkt efter avslutad
gren. Även prisutdelningen i viktkastning sker i Telekonsult Arena. Samling i mixed zon

Uppvärmning sker utomhus eller i sprinthallen inne i Tipshallen. OBS! Tipshallens A-plan
(fotbollsplan) har vi bara tillgång till i samband med viktkastningen

Avprickning sker personligen senast 60 minuter före anvisad starttid, förutom stavhopp där det är
senast 90 minuter innan. Avprickningslistor finns uppsatta i gången mellan Telekonsult Arena och
uppvärmningen (i Tipshallen).
Avprickning skall ske med personlig NAMNTECKNING (ej initialer)
Tävlande som inte prickar av sig i tid tillåts ej starta i grenen. Tävlande som uteblir vid start trots
avprickning riskerar att ej få starta i annan gren. Ingen avprickning i semi och final. Återbud i semieller final meddelas sekretariatet.

Upprop sker i uppvärmningsarenan. I den ände som är närmast Telekonsult Arena. I löpgrenar 20
min före start. I teknikgrenarna 40 min förutom stav som har 70 min.

Särskilt meddelande från Svenska Friidrottsförbundet
Efter en hel del problem under föregående år med att aktiva inte passerar uppropet på väg till sitt
tävlande är nu instruktionen att tävlande som EJ passerat uppropet EJ kommer att få

delta!
Inmarsch sker gemensamt under grenledarens ledning snarast efter att upprop är klart
Line up och presentation kommer att ske vid löpfinaler och en del aktiva kommer att
presenteras efter hand i teknikgrenarna

Utmarsch sker direkt efter avslutad gren. Samtliga aktiva skall passera mixed zon som är utanför
omklädningsrummen och bakom pressläktaren. Där placerar korgbärarna kläderna efter starten.

Mixed zon är bakom pressläktaren och i anslutning till gången ut till uppvärmningen. Mixed zon är
enbart tillgänglig för Press, aktiva, ledare och behöriga funktionärer.

Resultaten publiceras på tävlingens hemsida on line. Dessutom anslås resultaten på väggen i
mixed zon

Webbsändning från tävlingen kommer att ske live på www.friidrottskanalen.se under hela
helgen. Kommentator är A Lennart Juhlin och reporter Magnus Fridell. Pris 49kr per dag, eller 69kr
för bägge dagarna.
Storbildsskärmen i Telekonsult Arena kommer att sända från tävlingen som vanligt.

Tävlingsregler
Reglementsenlig tävlingsdräkt skall bäras. Det är inte tillåtet att använda mobiltelefon, videokamera
eller laptop inom tävlingsområdet.
Inga ledare, tränare eller motsvarande samt icke-ackrediterade fotografer får vara på innerplan.
Tävlingsområdet är rundbanan och området innanför. Vid viktkastning är tävlingsområdet markerat.
Ingen annan gren kommer att avgöras utanför rundbanan.

Final avgörs alltid på utsatt finaltid. Om semifinal utgår så går försök på utsatt försökstid.
Heatindelning och banlottning sköts av representant från SFIF. Aktuella
heatindelningar/banlottningar anslås i anslutning till resultatlistan. Regler för heatindelning och
banlottning hittar du på www.friidrott.se under tävlingar –bestämmelser m.m. Banordningen i finaler
på 200 m och 400 m seedas 5-6-4-3-2-1.
Notera att Telekonsult Arena har 8 banor på 60 meter och 6 på rundbanan

Höjningsschema fastställt av SFIF
Höjd Män

191-197-201-205-208-211 + 2 cm

Höjd Kvinnor

165-171-175-179-182-185 + 2 cm

Stav Män

434-455-469-483-492-501-507-513 + 5 cm

Stav Kvinnor

334-352-370-388-400-412-420-428-434-440 + 5 cm

Längd kommer att avgöras i två parallella pooler om det blir 16 eller fler avprickade i K längd.
(stav K, tresteg K, stav M, längd M, tresteg M, genomförs i en pool).

Viktkastning sker i Tipshallen från en portabel träring.
Kulstötning sker med järnkulor. Följande storlekar tillhandahålls av arrangören
4 kg = 95,100,100,105,110

7,2 kg = 115,118,120,125,128

Protest under pågående tävling ska först göras muntligen till grenledaren. Protest kan lämnas av
tävlande, eller annan person på den aktives uppdrag. Skriftliga protester inlämnas till tävlingskansliet
(upp för spiraltrappan) senast 30 minuter efter kungjort resultat tillsammans med protestavgift 600
kronor. Avgiften återbetalas om protesten godkänns av juryn. Juryn behandlar protesten och
meddelar beslut så snabbt som möjligt.

Juryn består av Lars Danielsson, Andreas Thornell och Tommy Ursby
Dopningskontroller kommer att genomföras varje tävlingsdag. Observera att vid svenskt rekord
krävs att den aktive testas senast dygnet efter för att rekordet ska godkännas.

Teknisk delegat av SFIF utsedd är Lars Danielsson. Seedare från SFIF är Anders Grönvall
Tävlingsledare är Martin Joabsson, IFK Växjö.

Antidopingföreläsning Inför 2017 har Svenska Friidrottsförbundet bestämt att få deltaga i
landslaget måste du ha genomgått de två olika delarna i antidopingkörkortet senast den 1 juni 2017.
Fredagen den 24 februari klockan 18:30. Samling vid aktivaentrén i Telekonsult Arena för promenad
till föreläsningssalen. Intresserade anmäler på mejl till anders.ryden@friidrott.se

Elitklubbarna bjuder in till informationsmöte för ledare/tränare i samband med ISM. Söndagen
den 26/2 kl. 09:30 till 11:30 (cirka) i konferensrummet i överbyggnaden mellan Tipshallen och
Värendsvallens huvudläktare. Det kommer att vara skyltat från aktivaentrén i Telekonsult Arena.
Representanter för Svenska FIF kommer även att vara på plats och informera.

Frågor besvaras av IFK Växjös kansli 0470-16116 eller info@ifkvaxjo.se

