Tävlings PM för Stafett‐SM
27‐28 maj 2017
Malmö Stadion
Välkommen till årets SM i stafett som äger rum på Malmö Stadion.
Det är enklast att ta sig till arenan kommunalt då det är begränsat med parkeringsplatser.
Aktiva går in via Vinterträdgården, där är nummerlappar, laguppställningsblanketter,
resultat och Calling samlat nere i Löpargången. Publik går in via rampen på Södra läktaren,
se karta.

Nummerlappar
Nummerlappar uthämtas föreningsvis i löpargången. I nummerlappskuvertet finns alla
föreningens nummerlappar samt laguppställningsblanketter. Kom ihåg att det är en
nummerlapp lag/gren. Nummerlappen ska bäras på bröstet, reklamen får ej vikas in.

Efteranmälan
Efteranmälan sker i sekretariatet. Vi kommer inte att kunna ta emot anmälan där det
innebär en extra löpomgång.
Grenar som är stängda är K 4x100m, P17 3x800m och F15 3x800m.

Avprickning‐ laguppställning
I samband med anmälan har även namn på deltagare lämnats in. Detta har inget
med inlämning av laguppställning att göra utan är endast för att underlätta för
tävlingssekretariatet. Inlämnad laguppställning gäller som avprickning. Korrekt ifylld
laguppställning med tydligt textade namn ska lämnas in senast 60 minuter före start
till Info nere i Löpargången. Om laguppställning ändras mellan försök och final
(gäller både ordning eller nya namn) ska ändrad laguppställning lämnas in senast
60 minuter före final. OBS! Mellan försök och final får max 50% av deltagarna bytas ut.
Deltagarna får ej byta lag inom klassen/grenen mellan försök och final.

Föreningstält
De föreningar som föranmält kommer att bli anvisade en tältplats på
läktaren vid 300m starten.

Uppvärmning
Uppvärmning sker utanför Malmö Stadion eller inne på Atleticum.
Ta med egna stafettpinnar om uppvärmning med pinnar behövs.
Ingen uppvärmning får ske inne på arenan.

Omklädningsrum
Omklädningsrum finns på Malmö Stadion och Atleticum.

Calling (upprop)
Calling (upprop) sker i Löpargången ingång via Vinterträdgården en trappa ned.
Där kommer nummerlapp och tävlingsdräkt (linne) att kontrolleras.
Laget ska bära enhetlig officiell tävlingsdräkt. Calling sker 20 minuter före grenstart.
Funktionärer leder lagen ut till arenan.

Heatindelning
Eventuell seedning sköts av tävlingssekretariatet i samråd med SFIF.

Final på finaltid
Om försök utgår genomförs finalerna på finaltid.

Vidarekvalificering
Vidarekvalificeringsreglerna finns på
http://www.friidrott.se/tavling/bestamm/smkvalsystem.aspx#ute8r
Undantag har gjorts på F15 och P17 3x800m där 13 lag kommer att
vara gräns för direktfinal.

Särskilda regler
För att en tävling ska anses vara SM värdig måste minst tre lag från tre olika föreningar
vara anmälda vid ordinarie anmälningstids utgång och minst två lag starta.
Minst 50% av startande deltagare i ett lag ska tillhöra sin åldersgrupp.
Notera att 14‐åringar endast får komplettera 15‐åringar. Seniorklassen är öppen för alla.
Accelerationssträcka i växel två på 1000m stafett får användas.
Var uppmärksamma på reglerna vad gäller funktionärernas placering av deltagare
inför växling.
Endast ett siktmärke med tejp per växel får placeras på banan och endast på egen bana.

Protester
Eventuella protester ska inlämnas till sekretariatet på särskild blankett senast 30 minuter
efter kungjort resultat. Protestavgiften är 500 kronor för seniorer och veteraner,
400 kronor för ungdomar och juniorer. Avgiften betalas tillbaka om protesten bifalls
av juryn.

Resultat
Resultat anslås direkt på anslagstavlan i Löpargången samt på internet.

Prisutdelning
Prisutdelning kommer att ske snarast efter respektive final.

Mat
På Malmö Stadion finns kioskförsäljning. Mindre än 100m från Malmö Stadion ligger
Olearys som erbjuder lunch lördag och söndag samt kvällsbuffe på lördagen. För meny
se Stafett‐SMs hemsida. Förbeställning med antal och ev matallergier kan göras fram till
och med måndag den 22 maj till Stafett‐SM‐2017@mai.se

Boende
Se inbjudan.

Friidrottskanalen sänder Stafett‐SM
Svenska Friidrottsförbundet kommer vara på plats på under stafetthelgen 27‐28 maj och
sända tävlingen live. Kan du inte vara på plats i Malmö? Då kan du se tävlingen live från
Malmö på Friidrottskanalen. Priset för en dag är 39 kronor eller 59 kronor för båda
dagarna. Till Friidrottskanalen.

Övrigt
Under helgen kommer växlingar att filmas som stöd till eventuellt juryarbete,
det filmade materialet kan också komma att användas i utbildningssyfte på
framtida funktionärsutbildningar. Om någon person inte vill synas i sådant
utbildningsmaterial ska det anmälas i förväg.

