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Avprickning – allmänt:   
Avprickning görs av den aktive med personlig namnteckning senast 60 minuter före grenstart i alla 

grenar, även teknikgrenar. Undantag stavhopp där 90 minuter gäller.  Kontrollera ditt startnummer som 

behövs vid uthämtning av nummerlapp.  
 

Beroende på antalet avprickade kan kvaltävling i viss gren ställas in. I sådana fall går finalen på ordinarie 

finaltid.  
 

Vid avprickning i tresteg anges önskat plankavstånd:  

M22 /P19 13 eller 11m. Övriga klasser 11 eller 9m (sistnämnda är tejpad). Under pågående tävling får 

man ej ändra avstånd. Arrangören förbehåller sig rätten att lotta hoppordning inom varje grupp så att 

exempelvis samtliga som hoppar från 9 meter hoppar före samtliga som hoppar från 11 meter. 
 

Vid semifinaler och finaler tillämpas endast muntligt upprop i Callingen, undantag dock i grenar med 

direkt final. Skriftlig avprickning skall alltså göras inför ”första omgången” av alla grenar, oavsett om det 

handlar om kval, försök eller direkta finaler.  
 

OBS! Aktiv som prickat av sig och uteblir från start har i normalfallet förverkat sin rätt till fortsatt 

deltagande i JSM. Det går alltså inte att pricka av sig och avstå från start och sedan komma tillbaka i en 

annan gren. Detta gäller även vid utebliven start efter avancemang till semi/final. Återbud till semi eller 

final meddelas till tävlingskansliet. Undantag från ovanstående kan beviljas genom beslut av 

tävlingsledaren, tävlingsläkaren och SFIF:s tekniske delegat. Skriftlig begäran lämnas till dessa via 

kansliet. 

 

Nummerlappar:    
Hämtas innanför ”Blå Porten” i Friidrottens Hus (individuellt). Fästs på bröstet. (Valfritt bröst/rygg i höjd 

och stav). Reklamen får ej vikas in.  
 

OBS!    SAMMA NUMMERLAPP ANVÄNDES ALLA DAGAR.    

 

Efteranmälan:   
I mån av plats till en avgift om 350kr som skall betalas kontant eller med Swish om det sker på 

tävlingsdagen.  Efteranmälan emottages endast i mån av plats och under förutsättning att inga extra 

tävlingsomgångar behöver genomföras. Tävlingsledningen innehar rätten att avgöra vilka anmälningar 

som accepteras.  

 

Omklädning:     
Finns på Slottsskogsvallen. 

 

Tävlingsdräkt:   
Reglementsenlig tävlingsdräkt skall användas  

 

Uppvärmning:  
I Slottsskogen utanför Slottsskogsvallen eller i Friidrottens Hus.  Ingen uppvärmning inne på 

tävlingsarenan. 

 



Upprop :   
Calling / upprop / inmarsch: Upprop och kontroll av kläder/utrustning sker vid ”Calling-tältet” på bortre 

långsidan av Slottsskogsvallen 10 min före gemensam inmarsch.  Gäller även semi och finaler.  

-  Inmarsch löpning sker 15 min före start 

-  Inmarsch teknikgrenar 20 min före start 

-  Inmarsch stav 50 min före start 
 

Heatindelning:   
Seedning görs vid två heat eller fler. Heatlistor för löpningar samt startlistor för hopp och kast sätts upp 

på anslagstavlan i anslutning till sekretariatet. (Kvalregler i löpning finns på SFIF:s hemsida.)  

OBS! Om försök utgår på grund av för få deltagare går finalen på finaltiden.  
 

Redskap:  
Invägning av egna tävlingsredskap sker senast 60 minuter före grenstart. Inlämning sker hos den tekniske 

ledaren vid tävlingsförrådet under läktaren vid höjdhoppskurvan. Redskap som lämnas in och godkänns 

står därefter till arrangörens förfogande och återlämnas efter finalen. Arrangören ersätter ej ev. skador 

som kan uppkomma på egna redskap.  
 

Kvaltävlingar och kvalgränser:  
Följande klasser och grenar planerar vi för kval och kvalgränser enligt nedan  

P19   Längd   6.60m   

P17   Längd   6.25m    

K22   Längd  5.65m   

F19   Längd   5.45m  

F17   Längd   5.25m  

F17   Slägga  50.00m 

Klarar färre än 12 st kvalgränsen fyller man på med de därpå följande så det blir 12 finalister. 
 

Höjningsschema:      
Stav M22  360-377-392-405-416-425-434-441-448-453  +5 cm 

Stav P19  330-347-362-375-386-395-404-411-418-423  + 5 cm 

Stav P17 310-327-342-355-366-375-384-391-398-403 + 5 cm 

Stav K22 280-300-318-334-348-360-370-378-384-390 + 5 cm 

Stav F19 250-269-286-301-314-325-334-343-350-357 + 5 cm 

Stav F17 240-259-276-291-304-315-324-333-340-347 + 5 cm 

Höjd M22 176-182-187-191-194-197 + 2 cm 

Höjd P19 175-181-186-190-193-196 + 2 cm 

Höjd P17 161-167-173-178-182-185-188 + 2 cm 

Höjd K22 145-151-157-163-168-172-175-178 + 2 cm 

Höjd F19 144-150-155-159-162-165 + 2 cm 

Höjd F17 139-145-151-155-158-161 + 2 cm 
 

Allmänna tävlingsbestämmelser:  
• Tävlande skall bära reglementsenlig klubbdräkt  

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

• Inga egna redskap, förutom stavar, får tas med in på tävlingsarenan av den aktive  

• Tidsbegränsning för varje försök i teknikgrenarna är 60 sekunder. 

• Den aktive får inte medföra musikanläggningar utan 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  
 

Prisutdelning: 
Sker snarast efter avslutad gren. Grenledaren tar medaljörerna till prispallen. 
 

Resultat:   
Resultat anslås på anslagstavlor och via trackandfield.se  
 

Protest:   
Protest under pågående tävling skall först göras muntligen till ansvarig grenledare. Skriftlig protest 

lämnas till sekretariatet senast 30 minuter efter det resultat anslagits. Samtidigt skall protestavgift 400 

kronor lämnas. Denna summa återbetalas om protesten godkänns.  
 

Dopingkontroller:  

Dopingkontroller kan komma att genomföras under JSM varför den aktive skall ha med sig godkänt ID. 
 

Sjukvård:   
Sjukvårdspersonal kommer att finnas. Plats: vid omklädningsbyggnadens högra del.  
  

Upplysningar   
Per Crona per.crona@ois.se eller 070-6151487. Estelle Montler vikingen@ullevi.nu 0707-955831 
 

Föreningstält 
Uppställning av föreningstält kan ske på grusgången under träden på bortre långsidan. Först till kvarn är 

det som gäller! 
 

Parkering   
Parkeringsplats på de små grusplanerna utanför Slottsskogsvallen. Avgift 30:-/dag. 
 

Mat   
Lunchservering i Friidrottens Hus fredag 13-16 / lördag 12-15 / söndag 12-15 

Kioskservering inne på Slottsskogsvallen 

 

VÄLKOMNA TILL SVERIGES VACKRASTE FRIIDROTTSARENA 
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