
 

 
 

 

 

 

JSM Hopp 

Sannavallen Kristinehamn 29 – 30 augusti 
 

Avprickning 
Inga avprickning i några grenar. 

Nummerlappar 
Hämtas intill entrén till uppvärmningsområdet. 

Nummerlappen skall fästas på bröst eller rygg för höjd- och stavhoppare, övriga ska ha 

nummerlappen på bröstet. 

Reklamen får ej vikas in. 

 

Omklädning/Toaletter 
De aktiva kommer till arenan ombytta och klara. 

Toaletter finns i närheten av respektive gren. 

Uppvärmning 
Uppvärmning sker på bortre lång och första kurvan. 

Aktiva har tillträde till området 30 minuter innan calling. 

Calling 
Stavhopp 60 minuter innan start vid 110m starten 

Höjdhopp 25 minuter innan start vid 200m starten 

Längd och tresteg 25 minuter innan start bakom huvudläktaren. 

 

Calling för ledare sker samtidigt med respektive tävlande vid samma callingplats. 

Funktionär följer ledare till aktuell coachzon. 

 

Grenar 
Höjningsschema 

M22 höjd: 173-181-187-193-197-201-204-207 +2 

M22 stav: 385-404-423-442-456-470-480-490-497-504 +5 

P19 höjd: 171-177-183-187-191-194-197 +2 

P19 stav: 352-372-392-407-422-433-444-451-458 +5 

P17 höjd: 167-173-179-183-187-190-193 +2 

P17 stav: 347-364-381-398-410-422-430-438 +5 



K22 höjd: 149-157-165-170-175-178-181 +2 

K22 stav: 250-266-282-298-314-325-336-344-352 +5 

F19 höjd: 141-148-155-160-165-168-171 +2 

F19 stav: 248-268-288-308-328-343-358-369-380-388-396 +5 

F17 höjd: 139-146-153-158-163-166-169 +2 

F17 stav: 200-222-244-266-288-304-320-331-342-349-356 +5 

 

Trestegsplankor 

9m, 11m och 13m. 9m tejpas övriga är riktiga plankor. 

 

Tävlingsbestämmelser 
• Tävlande skall bära reglementsenlig klubbdräkt  

• Högst tillåtna spiklängd är 7 mm i löpningar och 9 mm i hopp/kast  

• Tidsbegränsning för varje försök i teknikgrenarna är 60 sekunder.  

• Den aktive får inte medföra musikanläggningar med hörlurar in på arenan. Man får inte 

heller ha med sig påslagen mobiltelefon på arenan under pågående tävling.  

• Inga ledare, tränare eller ej tävlande aktiva får vistas på innerplanen  

• Reklam på överdragskläder och väskor skall vara i enlighet med SFIF:s regler. Endast två 

ansatsmarkeringar är tillåtna i hoppgrenarna. Krita/färg får ej förekomma 

• Vi har dispens på skoregeln fram till 1 december 2020 för teknikgrenar. Det kommer 

därmed inte ske någon större skokontroll på JSM Hopp 

Prisutdelning 
Prisutdelning sker snarast efter avslutad gren. Grenledarna tar med medaljörerna till 

prispallen. 

Resultat 
Anslås på arenan och kommer kontinuerligt uppdateras via resultatlänk på arrangemangets 

hemsida. 

Protest 
Protest ska alltid göras muntligt till grenledare, direkt eller via sekretariatet. Kan göras under 

pågående tävling eller senast 30 minuter efter kungjort resultat i grenen. Grenledarens beslut 

(oförändrat eller ändrat) kan överklagas till tävlingsjuryn. Överklagan ska göras skriftligt till 

sekretariatet senast 30 minuter efter offentliggörande av grenledarens beslut. Avgift för 

överklagan är 400 kr som betalas tillbaka om överklagan medför ändrat domslut. 

Dopingkontroller 
Dopingkontroller kan genomföras. Den aktive skall därför ha med ett godkänt ID. 

Resa och parkering 
Arenan ligger på Arenavägen 3, 681 54 Kristinehamn. Sök efter Kristinehamn Arena på din 

GPS så kommer det upp. 

Det finns gratis parkering på grusplan intill arenan. 



Ledare och tränare 
Bara föranmälda ledare och tränare får komma in på arenan i samband med att den aktive 

skall tävla. Föranmälan med namn, förening samt vilken/vilka aktiv man coachar skickas via 

e-post till sm@ifgota.se senast den 26 augusti. 

 

Grenar med fler än 16 anmälda 
I de grenar där fler än 16 hoppare anmälde sig (K22 längd och F19 längd) är nu startlistorna 

fastställda. Se http://www.trackandfield.se/anmalda.aspx?compID=510 

 

Efteranmälan 
Efteranmälningar kommer enbart att tillåtas i grenar med färre än 16 anmälda. Sista dagen för 

efteranmälan är onsdag 26 augusti, till en kostnad av 350 kr/grenstart. 

Anmälan görs via e-post till sm@ifgota.se 

 

Mat/kiosk 
Det finns en kiosk vid simhallen/inomhusarenan. På tävlingsområdet finns ingen försäljning 

Arenan 
Exakta indelningen i zoner för aktiva och ledare kommer att göras när hoppriktningen 

bestämts. 

Följ instruktioner från funktionärerna. 

 

Kontakt 
Frågor besvaras via e-post sm@ifgota.se 
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