Lag-SM final 2020
Torsdag 6 augusti
Datum:
15.30-19.50
Tävlingstid:
Slottsskogsvallen, Göteborg
Var:
Örgryte IS
Arrangör:
Christer Strand
Tävlingsledare:
Thomas Eriksson (SFIF teknisk delegat), Måns Åkerberg, vakant
Tävlingsjury:
Förbundsstarters: Jörgen Kvist och Thomas van Zalingen
Anmälan och ändringar laguppställning: Via per.crona@ois.se
Via friidrott@ois.se
Övriga frågor:
Anmälningsavgift: 2000kr per deltagande lag betalas in till Örgryte IS BG 886-0017.
Svenska Friidrottsförbundets regelverk gällande Lag-SM finns att läsa här:
https://www.friidrott.se/tavling/bestamm/lagsmregel20.aspx
Särskilda korrigeringar för 2020 finns att läsa här:
https://www.friidrott.se/tavling/bestamm/lagsm20.aspx
Hemsida för tävlingen: http://oisfriidrott.se/final-lag-sm-2020/
Tidsprogram:

återfinns på tävlingens hemsida.

Parkering:

Finns utanför Slottsskogsvallen mot avgift.

Svensk Friidrotts nya ramverk gäller
Det nya ramverk som gäller för svenska tävlingar från och med den 14 juni statuerar
att tävlingar skall arrangeras småskaligt och ansvarsfullt. En arenatävling utan publik
är ej en offentlig tillställning och träffas därför inte av förbudet mot offentliga tillställningar
för fler än 50 personer. Svensk Friidrotts ramar för tillåten tävlingsverksamhet gäller.
Svensk Friidrotts ramar för tillåten tävlingsverksamhet innebär att vi kommer att behöva
begränsa flödet av personer inne på arenan där funktionärer och tävlande kommer att
prioriteras. Tränare/ledare tillåts inne på arenan mot uppvisning av föreningens ledarkort.
Deltagande föreningar kommer att tilldelas dessa ledarkort på tekniska mötet. Varje
förening får disponera dessa själva för access till arenan, de är alltså inte personliga men
dock föreningsbundna. Förening med 1 deltagande lag (dam eller herr) får 4 kort, förening
med 2 deltagande lag (både dam och herr) får 6 kort.
Vi räknar med att samtliga respekterar och följer av SFIF och arrangör uppsatt regerverk
och gör sitt yppersta för att minska smittspridningen. Tävlingen TV-sänds så vi har
tillsammans ögonen på oss.
Lagledar-/Tekniskmöte – Möte för de deltagande klubbarnas lagledare.
Mötet kommer att hållas i Friidrottens Hus, andra våningen, kl 13:30 och kommer att ledas
av tekniska delegaten från SFIF och tävlingsledare från arrangörsföreningen.
Preliminär laguppställning - Skall meddelas arrangören senast fem dagar före match.
Definitiv laguppställning skall lämnas vid tekniska mötet. Ändring kan dock göras fram till
20 minuter före grenstart eller ännu senare om detta är tävlingsadministrativt möjligt. För
att inte tekniska mötet skall bli tidsödande ber vi er meddela oss eventuella ändringar
löpande via per.crona@ois.se

Namnen på deltagarna i stafettlagen lämnas senast 60 minuter före stafetterna startar.
Sekretariatet finns i måltornet innan på Slottsskogsvallen.
Ändring behöver ej godkännas av tävlingskontrollant, dock uppmanas deltagande lag att
vara sparsamma med sena ändringar.
Höjningsschema och trestegsplankor – Höjning i stav och höjd föreslås på tekniska
mötet enligt det årligen gällande förslag via SFIFs hemsida:
M Höjd: 150-165-175-182-187-192-196-200-203+3cm
M Stav: 260-290-320-340-360-380-400-416-431-446-456+10cm

K Höjd: 120-130-140-147-154-159-163-167-170+3cm
K Stav: 160-200-230-260-280-300-315-328-338-348+10cm
Trestegsplankor föreslås på tekniska mötet till 11m och 13m för herrar samt 9m och 11m
för damer.
Nummerlappar - Lämnas ut i och med det tekniska mötet.
Förbeställd mat - Lämnas ut i och med det tekniska mötet.
Invägning av redskap
Har tävlande med eget redskap som skall vägas in sker inlämning av dessa under första
kurvans läktare inne på Slottsskogsvallen från kl 14.00. Ingång via entrén vid måltornet.
Utlämning på samma plats efter avslutad tävling.
Uppvärmning
Får ej ske inne på tävlingsarenan utan all uppvärmning sker utanför Slottsskogsvallen.
Kastarna har tillträde till kastplanen bredvid Friidrottens Hus.
I Friidrottens Hus finns fler toaletter och möjlighet till uppvärmning vid dåligt väder. SVts
sändning kommer att visas på storbildsskärm från att tävlingen drar igång, alltså kl 16.00.
In- och utgång på tävlingsarenan:
Det kommer att finnas två olika entréer och dessa ser ni på kartan över arenan.
- En entré för samtliga teknikgrenar vid den så kallade maratonporten
- En entré för samtliga löpgrenar vid måltornet
Samtliga funktionärer, aktiva och tränare/ledare (med ledarkort) går in och ut på samma
ställe på Slottsskogsvallen förutom om SVT vill prata med någon aktiv.
Då kommer grenledaren eller annan utsedd person att leda den aktive till rätt plats.
Calling/upprop: Kommer att göras vid de olika entréerna innan ingång på arenan. Gäller
både aktiva och tränare/ledare med ledarkort.
Löpgrenar:
Teknikgrenar:
Stavhopp:

15 minuter innan grenstart
25 minuter innan grenstart
60 minuter innan grenstart

Väl inne på arenan finns flera zoner/avgränsningar.
Kastgrenarna återfinns i andra kurvan på Slottsskogsvallen, där funktionärer och tävlande
i de fyra kastgrenarna kommer att vistas avskilt. De aktiva och tränarna hämtas vid
maratonporten av ansvarig funktionär och leds in till sina platser. Efter avslutad gren går
den aktive och tränare ut samma väg de kom in.
Hoppgrenarna är ju något utspridda över arenan men det finns särskilda platser för
tränarna att sitta och coacha, se karta. De aktiva och tränarna hämtas vid maratonporten
av ansvarig funktionär och leds in till sina respektive platser. Efter avslutad gren går den
aktive och tränare ut samma väg de kom in.
Löpgrenarna återfinns över hela löparbanorna men de aktiva och tränarna hämtas vid
entrén vid måltornet och leds sedan in av löpfunktionär till aktuell startplats. Efter avslutat
lopp går de aktiva och tränarna ut genom samma plats som ingången skedde, alltså
entrén vid måltornet.
OBS! Nya regler om skotjocklek från World Athletics som trädde i kraft i juli säger
att skor med maximalt 25 mm tjocka sulor får användas i tresteg och löpgrenar som
är 800m och längre. För alla övriga grenar gäller maximimåttet 20 mm för sulornas
tjocklek.
Samtliga löpares skor kommer att registreras (märke och modell) och fotograferas före
start på löpsträckor från 800m och uppåt. Löpare som tävlat i skor som inte uppfyller World
Athletics krav på ”allmän tillgänglighet” riskerar att i efterhand strykas från resultatlistan.
Deltagarens ansvar
- Inte resa eller närvara – utan istället stanna hemma om man upplever sjukdomssymptom
eller är sjuk. Vara lyhörd för och följa myndigheternas rekommendationer. Detta innefattar
bland annat symtom som hosta, snuva, halsont eller feber.
- Inga personer som är 70 år eller äldre, eller tillhör någon av övriga riskgrupper, kan delta
vid tävlingen, varken som aktiv, ledare eller funktionär.
- Tvätta händerna ofta och noga, använd handsprit om inte handtvätt är möjlig.
- Tänk på att hålla avstånd till varann.
- Följa arrangörernas information och instruktioner och under sitt deltagande agera på ett
sätt som underlättar för arrangören att genomföra en säker tävling.
Toaletter
För kastare och dess funktionärer finns toaletter vid tornet vid 200m starten.
För hoppare och löpare finns aktivas toaletter utvändigt i måltornet och är bara till för
tävlande. Funktionärer inom löpning och hopp har toaletter inne i måltornet samt i
Slottsskogsvallens huvudbyggnad.
Utpassering/utmarsch
Efter avslutad tävling skall den aktive och tränaren avlägsna sig från arenan samma väg
som de kom in. Undantaget gäller ifall en aktiv skall intervjuas av SVT efter tävlingen.
Tränare/Ledare inne på läktaren
Tillåtna på tävlingsarenan mot uppvisande av föreningens ledarkort vid ingång och vidare

in på hänvisade coachytor.
Prisutdelning
Prisutdelning kommer att genomföras så snart som poängen är summerade framför
huvudläktaren på gräsplanen. Planen är att dela ut till segrarna i dam och herr-klasserna
först och inom TVs sändningstid, därefter tvåorna och treorna. Samlingsplats för inlöp på
gräsplanen framför huvudläktaren är mitten på huvudläktaren. Håll avstånd!
Publik
Kommer ej att tillåtas eftersom vi i så fall ej kan uppfylla kriterierna för arenatävling utan
publik. Vänligen respektera detta då tävlingen också TV-sänds.
Press/media
Press skall anmäla sig i förväg till goran.byhlin@gmail.com och kommer att ha begränsat
tillträde till innerplanen utifrån antal personer på arenan.
Omklädning
Ingen omklädning är tillgänglig.
Antidoping
Dopingtester kan genomföras under tävlingen och plats för detta blir då Friidrottens Hus,
våning 2.

Välkomna till Göteborg!

