Uppdaterad: 2020-12-20

På uppdrag av Svenska Friidrottsförbundet hälsar
Malmö AI och Malmö stad alla hjärtligt välkomna
till 2021 års Svenska Mästerskap i Friidrott Inomhus.
TÄVLINGSARENA

Atleticum, Eric Perssons väg 53, 217 62 Malmö.
Uppvärmningsarena: Kombihallen (50 meter från Atleticum).

DATUM

19–21 februari 2021.

DAGSPROGRAM
FREDAG1919FEBRUARI
FEBRUARI2021
2021
FREDAG
Kvinnor

Män

Preliminär starttid fredag 19/2 kl 15.00 och
sluttid söndag 21/2 kl 16.00.

800m fö
3000m final
Kula
		

ANMÄLAN

LÖRDAG2020FEBRUARI
FEBRUARI2021
2021
LÖRDAG

Anmälan sker via www.easyrecord.se
senast tisdag 9 februari.
Startavgiften betalas i samband med anmälan till
MAIs BG 973–5168, märk inbetalningen med
föreningens namn.

AVGIFT

Anmälningsavgiften är 200 kr per deltagare och gren.

Kvinnor

60m
200m fö
400m fö
800m final
1500m fö
Stav
Längd
Vikt

800m fö
3000m final
Stav
Kula

Män

60m
200m fö
400m fö
800m final 	
1500m fö
Höjd
Tresteg
Vikt

EFTERANMÄLAN

Inga efteranmälningar kommer att tillåtas.
Endast aktiva med tävlingstillstånd kan anmäla sig,
se uppdaterad info på www.ism2021malmo.se/anmalan

ACKREDITERING

Strikt ackreditering för tävlande, ledare, funktionärer och
media kommer att gälla för tillgång till arenan.

SÖNDAG21
21FEBRUARI
FEBRUARI2021
2021
SÖNDAG
Kvinnor

60m Häck
200m final
400m final
1500m final
Höjd
Tresteg

Män

60m Häck
200m final
400m final
1500m final
Längd

Vi ber alla föreningar att arbeta för att minimera antalet
medföljande ledare. Aktiva och ledare får endast vara på
tävlingsarenan under tiden de själva är aktiva.
Gemensam ingång från Calling och
gemensam utgång från tävlingsarenan.

ISM 2021 MALMO.SE

Inbjudan uppdaterad: 2020-12-20

LEDARE

Ledare som önskar access till arenan ska anmäla detta
senast torsdag 11 februari på e-post ISM2021@mai.se
Ange namn på ledare samt vilken aktiv och gren
(Max 1 ledare per aktiv).

ARENAN

Arenan kommer att delas in i zoner vilket i viss mån påverkar
tidsprogram och maxantal tävlande vid en viss tidpunkt. Aktiva
och ledare måste följa de direktiv vi alla måste förhålla oss till.

BOENDE

Se hemsidan www.ISM2021MALMO.se

MATERBJUDANDE

MAI erbjuder i samarbete med
Erics Bar & Restaurang (50 meter från
Atleticum) varm lunchbuffé inkl. sallad,
bröd och måltidsdryck.
Det finns också kaffe, fika och lättare mat
även som take away.

Vi förbehåller oss rätten att ändringar kan komma att ske
om förutsättningarna eller gällande restriktioner ändras.

Lunchmeny och info om förbeställning
kommer senare.

TÄVLINGSLÄKARE

Webbsändningen från ISM 2021 kommer
att visas på Erics Bar & Restaurang.

Tävlingsläkare kommer att finnas på plats på tävlingsarenan.
Det kommer inte att finnas några ytor för andra behandlare
eller föreningstält på tävlingsområdet.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Annika Hovang, 0733–26 90 90,
annika@mai.se

RESTRIKTIONER OCH REKOMMENDATIONER
Vi ber alla föreningar att tänka på och följa de Restriktioner och
Rekommendationer som gäller från myndigheterna. Detta innefattar
resa, boende, måltider och övrigt umgänge utanför arenan.
I SAMARBETE MED

ARRANGERAS AV

CENTRALA SPONSORER

LOKALA SPONSORER

