Tävlings-PM för Stafett-SM 26-27 maj 2018
Slottsskogsvallen
Välkommen till årets SM i stafettlöpning som äger rum på anrika Slottsskogsvallen. Det är enklast att
ta sig till arenan med kollektivtrafik (hpl Marklandsgatan), då det finns begränsat med
parkeringsutrymme.
Entré
Inträde kostar 50kr/dag (15 år och äldre). Publikingång sker i grinden mellan huvudläktaren och
måltornet. Deltagande föreningar får två ledarbiljetter/anmält lag i nummerlappskuverten och aktiva
visar nummerlapp för att komma in. Behövs fler ledarbiljetter kan sådana avhämtas vid
nummerlappsutdelningen. Aktivas och ledares ingång finns mellan måltornet och södra läktaren.
Nummerlappar
Nummerlappar avhämtas i Friidrottens Hus, sydväst om Slottsskogsvallen. I nummerlappskuvertet
finns alla föreningens nummerlappar, ledarbiljetter samt laguppställningsblanketter. Kom ihåg att
det är ett nummer/lag och gren! En tävlande som är med i flera grenar kan således ha mer än en
nummerlapp. Samtliga tävlande i ett lag skall bära nummerlapp på bröstet och reklamen får ej vikas
in.
Efteranmälan
Efteranmälan sker, senast 90 minuter före start, i sekretariatet som finns i måltornet. Vi kommer inte
att kunna ta emot anmälan där det medför en extra löpomgång.
Avprickning – Laguppställning
Inlämnad laguppställning gäller som avprickning. Korrekt ifylld laguppställning med tydligt textade
namn och födelseår skall inlämnas på anvisad plats mellan huvudläktaren och måltornet senast 60
minuter före start. Här kommer också listor med avprickade lag att presenteras.
Om laguppställning ändras (gäller både ordning eller nya namn) mellan försök och final, måste ny
laguppställning lämnas in senast 60 minuter före final. Observera att max 50% av deltagarna får bytas
ut mellan försök och final. Deltagarna får ej byta lag inom grenen mellan försök och final.
Föreningstält
Plats för föreningstält finns på östra (bortre långsidan) respektive norra läktaren (mot Slottsskogen).
Var beredd på att någon av våra marshalls kan be er flytta på tält som står dumt till.
Uppvärmning
Uppvärmning sker i Slottsskogen eller i Friidrottens Hus. Ta med egna stafettpinnar om uppvärmning
med pinnar behövs. Ingen uppvärmning är tillåten inne på arenan.
Omklädningsrum
Omklädningsrum finns under Slottsskogsvallens södra läktare (första kurvan).
Calling/Upprop
Calling/Upprop sker på östra läktaren, vid 300m-starten, senast 20 minuter före start. Här anslås
även startlistor med heat-och banindelning. Vid uppropet kommer nummerlapp och tävlingsdräkt att
kontrolleras. Laget skall bära enhetlig officiell tävlingsdräkt! Funktionärer leder lagen ut på arenan.

Heatindelning
Eventuell seedning sköts av tävlingssekretariatet i samråd med SFIF:s tekniska delegat.
Final på finaltid
Om försök utgår, genomförs finalerna på finaltid.
Vidarekvalificering
Regler för vidarekvalificering finns på http://www.friidrott.se/tavling/bestamm/smkvalsystem.aspx.
Undantag har, i samråd med SFIF:s tekniska delegat, gjorts för F15 och P17 3x800m, där 13
respektive 14 lag är föranmälda och försöken är strukna.
Särskilda regler
För SM, JSM och USM gäller särskilda regler som beskrivs på
http://www.friidrott.se/tavling/bestamm/smprogram.aspx#regler. Lägg särskilt märke till:
• att två lag måste starta i en klass/gren för att den skall vara SM-värdig;
• att minst 50% av deltagarna i ett lag måste tillhöra aktuell åldersklass (seniorklassen är
öppen för alla);
• att 14-åringar endast kan komplettera ett 15-årslag (ej 17-, 19- eller 22-årslag).
För VSM gäller att tävlingen avgörs i femårsklasser, där lagets yngsta deltagare bestämmer i vilken
klass laget startar i. Lag från olika klasser kan starta i samma heat. Tävling och prisutdelning
genomförs i alla klasser där något lag anmält sig före anmälningstidens utgång. Samtliga övriga
klasser har strukits från programmet.
Lägg särskilt märke till de nya regler som gäller för växlingar upp t o m 300m
http://www.friidrott.se/Regler/nyaregler18.aspx.
Var uppmärksamma på domarnas information vad gäller placering av deltagare inför växling.
Endast ett siktmärke per växel får placeras på banan och då endast på egen bana. Siktmärken
tillhandahålls av domarna.
Protester
Eventuella protester skall inlämnas till sekretariatet på särskild blankett som finns där, senast 30
minuter efter resultatet kungjorts via anslag. Protestavgiften är 500 kr för seniorer och veteraner
samt 400 kr för ungdomar och juniorer. Den kan betalas kontant eller via Swish. Avgiften betalas
tillbaka om protesten bifalls av juryn.
Resultat
Resultat anslås direkt i anslutning till måltornet och på internet.
Prisutdelning
Prisutdelning sker på upploppsrakan snarast efter respektive final. Stolar kommer att finnas
uppställda för lagen att samlas på.

Mat
Kioskförsäljning finns på Slottsskogsvallen.
Boende
Information om bra och prisvärt boende finns på Stafett-SM:s hemsida:
http://www.smfriidrott.com/tavling/stafett-sm-2018/boende-0.
Friidrottskanalen
Friidrottskanalen sänder hela tävlingen live. Mer information finns på
https://friidrottskanalen.solidtango.com/live.
Övrigt
Under helgen kommer växlingar att filmas som stöd för domare och jury. Det filmade materialet kan
också komma att användas i utbildningssyfte på framtida funktionärsutbildningar. Om någon inte vill
synas i sådant utbildningssammanhang, skall det anmälas i förväg.

Välkomna!
Mölndals AIK, Sävedalens AIK, Ullevi/Utby, Ullevi/Vikingen och Örgryte IS

