
PM Lag-SM 29 juni 2021

Tävlingsplats: Halmstad Arena IP

Tävlingsledare: Therese Molin (0730-315713)

Tävlingsjury: Josefine Dahlqvist (SFIF Teknisk delegat, 0704-500326), Mikael Romell, vakant

Tävlingsstart: 11.00

Invigning: 10.20

Ändringar laguppställningar: Skickas till therese.molin@ifkhalmstad.se fram till och med
måndag 28 juni. Under pågående tävling lämnas ändringar till sekretariatet. 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.

Namnen på deltagarna i stafettlagen lämnas senast 60 minuter före stafetterna startar.
Sekretariatet finns i nedre delen av måltornet.

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

Hemsida för tävlingen: https://friidrott.smfriidrott.com/tavling/lag-sm-2021

Riktlinjer Covid-19: https://www.friidrott.se/Coronavirusetcovid-19/riktlinjertavlingarjuni-21/

Resultat: Officiella resultat publiceras på https://trackandfield.se/

Protest: Tiden för protest är 15 minuter från att resultatet offentliggjorts.

Parkering: Finns utanför idrottsplatsen samt utanför Halmstad Arena, ca 200m från
idrottsplatsen.

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. 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 får användas av samtliga deltagare.
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Höjningsschema: 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: Trestegsplankor föreslås på tekniska mötet till 11m och 13m för herrar samt
9m och 11m för damer.

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. Skor med maximalt 25mm sultjocklek är tillåtna i
tresteg och löpgrenar som är 800m och längre. För övriga grenar gäller maximalt 20mm.
Samtliga aktiva skall anmäla sina skor enligt följande formulär:
https://forms.gle/uAL9bA7NAxgn6Ej4A

Nummerlappar: Lämnas ut i samband med det tekniska mötet.

Förbeställd mat: Matkuponger lämnas ut i samband med det tekniska mötet.

Uppvärmning: Sker på anvisad fotbollsplan utanför arenan samt i Kombihallen, där finns även
toaletter. Kastarna har även tillgång till kastplanen. Se karta.

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

In- och utgång på tävlingsarenan: Det kommer att finnas en ingång och en utgång för både
aktiva och ledare. Vid utmarsch från tävlingsarenan efter måltornet kommer media ges möjlighet
till intervjuer.

Inpassering sker genom den stora grinden till vänster om det gröna förrådet och utpassering sker
genom snurrgrinden. Se karta.

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

Coachzoner: Coacher kommer hämtas vid calling och ledas av funktionär till respektive
coachzon samt ledas ut efter avslutad tävling.

För löpgrenar kommer coacher att få vistas vid respektive startplats. Samtliga kastgrenar
återfinns i målkurvan, höjd och stav i 200m-kurvan samt längd/tresteg på bortre lång. Coachzon
för stav kommer finnas på gräset på innerplan.
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Deltagarens ansvar: Aktiva får endast samlas inom synhåll för arenan i samband med sitt egna
tävlande.

Toaletter: Finns i Kombihallen. Observera att omklädningsrummen endast får användas för
toalettbesök, ej omklädning eller dusch.

Prisutdelning: Sker så snart som poängen är summerade framfö lläktaren på gräsplanen.
Samlingsplats är vid calling. Håll avstånd!

Publik: Tävlingen kommer att vara publikfri.

Press och media: Skall i förväg anmälas till ordforande@ifkhalmstad.se.

Antidoping: Dopingtester kan komma att genomföras och plats för detta blir då i den gröna
klubbstugan.

Varmt välkomna till Lag-SM i friidrott 2021!
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Kartor




