
TÄVLINGS-PM
MAI – Malmö AI, Malmö stad och Svenska Friidrottsförbundet hälsar alla hjärtligt  
välkomna till 2023 års Svenska Mästerskap i Atleticum, Malmö.

TÄVLINGSARENA

Atleticum, Eric Perssons väg 53, 217 62 Malmö.
Tävlingarna i M/K vikt och S-13/I-20 kula genomförs i Kombihallen.

ENTRÉ PUBLIK

Entré för publik är vid huvudingången mot Malmö Stadion. Biljetter digitalt via Tickster.com

ENTRÉ AKTIVA OCH LEDARE

För att komma in i arenan krävs uppvisande av ackreditering.  
De ledare som ej anmält ackreditering får köpa entrébiljett via Tickster.com

PARKERING

Ett fåtal parkeringsplatser finns intill Atleticum. I övrigt hänvisas till P‐huset Stadion,  
Eric Perssons väg 61 samt parkeringsområdet vid Coop, Stadiongatan.

SERVERING

Kiosken är öppen och har enklare förtäring samt hamburgare och korv.

TÄVLINGSLÄKARE

Tävlingsläkare kommer att finnas på tävlingsarenan.

OMKLÄDNING

Finns på Atleticum.
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AVPRICKNING

Avprickning skall göras i samtliga grenar och sker digitalt på easyrecord.se. Avprickningen öppnar samma 
dag som grenens första omgång genomförs och stängs automatiskt 60 minuter innan grenstart, i alla  
grenar utom stavhopp där det är 100 min.  
Tävlande som inte prickat av sig tillåts inte starta i tävlingen.

Följande steg görs för att genomföra avprickningen:
	Gå till EasyRecord.se
	Klicka på knappen avprickning
	Sök fram deltagare i listan över deltagare
	Vid behov korrigera PB & SB
	Signera i den grå rutan för signatur
	Klicka på bekräfta avprickning

Det är möjligt att i avprickningen se vilka som är avprickade genom att trycka på knappen  
”Visa avprickning per gren” och där efter välja klass och gren.

Ingen avprickning sker inför final utom vid direktfinal.
Uteblir tävlande från start i vidare tävlingsomgång dit vederbörande kvalificerat sig eller efter avprickning 
till grenstart riskerar hon/han att inte tillåtas starta i annan gren under mästerskapet. Eventuella återbud  
ska lämnas till sekretariatet.

UPPVÄRMNING

All upp- och nedvärmning sker inne i uppvärmningsarenan.

UPPROP/CALLING

Obligatoriskt Upprop/Calling sker inne på Atleticum (se karta). 

Samling sker senast för:
 Löpningar inklusive häck – 25 minuter före start
 Kula, Vikt, Höjd, Tresteg – 40 minuter före start
 Längd – 50 minuter före start
 Stavhopp – 90 minuter före start

Tävlande som deltar i flera grenar som kommer att pågå samtidigt kan anmäla närvaro för flera grenar i 
samband med det första av startuppropen.

INMARSCH

Aktiva hämtas i Calling för inmarsch till:
	Löpningar inklusive häck – ca 15 minuter före respektive heatstart
	Höjd, tresteg, kula och vikt – 30 minuter före start
	Längd – 40 minuter före start
	Stavhopp – ca 80 minuter före start

LINE UP

De tävlande ombeds ställa upp för en line up presentation inför final.

EFTER TÄVLINGEN

Utpassering från innerplan sker i gemensam trupp.
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MIXED ZONE - INTERVJUER/PRESSKONFERENSER

Pressansvarig kommer kalla aktiva till mixzon för intervjuer på tävlingsarenan se karta.

PRISUTDELNING

De tre främsta i samtliga grenar ska medverka i en prisceremoni som  
sker i direkt anslutning till avslutad gren.

RESULTAT

Alla resultat publiceras online på tävlingarnas hemsida EasyRecord.se

WEBBSÄNDNING

Friidrottskanalen producerar mästerskapets live-stream länk se friidrottskanalen.se

TÄVLINGSBESTÄMMELSER

ALLMÄNT

Reglementsenlig klubbdräkt ska bäras. Väska eller annan personlig utrustning som medförs till innerplan  
får inte bära reklam. Det är inte tillåtet att ha med sig mobiltelefon på innerplan.

DOPNINGSKONTROLL

Ett antal slumpvisa dopningskontroller kommer att genomföras varje tävlingsdag. Observera att vid  
svenskt rekord och mästerskapsrekord krävs att den aktive testas senast dygnet efter för att rekordet ska 
godkännas, vi garanterar att aktiva som slår svenskt rekord under mästerskapet kan lämna dopingprov.

PROTEST

Under pågående tävling ska göras muntligen till grenledaren. Protest kan lämnas av tävlande eller  
annan person på den tävlandes uppdrag. Om grenen är avslutad kan protest lämnas till grenledaren  
via sekretariatet, senast 30 minuter efter kungjort resultat. Överklagande av en grenledares beslut med  
anledning av en protest inlämnas skriftligt till sekretariatet senast 30 minuter efter kungjort (ev. ändrat)  
resultat tillsammans med en deposition på 500 kronor. Depositionen återbetalas om överklagandet  
godkänns av juryn. Juryn behandlar överklagandet och meddelar beslut så snabbt som möjligt.  
Sammankallande för juryn är Daniel Bergin.  

HEATINDELNING/BANLOTTNING

SFIF:s representant ansvarar för mästerskapets heatindelning och banlottning.
För aktuella kvalregler hänvisas till https://www.friidrott.se/tavling-landslag/tavling/svenska-master-
skap/sm-bestammelser/kvalsystem-lopning/
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SÄRSKILDA BESTÄMMELSER - HOPP
Egen tejp eller av arrangören tillhandahållna markeringar tillåts. Färg eller krita är förbjuden.  
Max två markeringar per tävlande är tillåtet.

HÖJD

Kvinnor – Hoppschema
160–165–169–173–176–179 +2

Kvinnor I-20 – Hoppschema
108–113–118–123–128–131–134–137 +2

Män – Hoppschema
185–190–195–200–204–208–211–214 +2

Män I-20 – Hoppschema
131–137–141–145–149 +2

STAV

Kvinnor – Hoppschema
345–363–375–387–395–403 +5

Män – Hoppschema
420–440–460–475–490–500 +5

TRESTEG

Hopplankornas avstånd till grop är 10 meter för kvinnor och 13 meter för män. 

KULA

I kula genomförs tävlingen med utomhuskula. Kula I-20 genomförs i Kombihallen.

VIKT

Vikt genomförs inne i Kombihallen, arrangören tillhandahåller vikter för tävlingen, 
men även egna redskap är tillåtna.

200M

Seedningsordning mellan banorna: Toppseedad löpare i heatet får bana 4, därefter bana 3, 2 och 1.  
Bana 1 används enbart i finalheat. 

400M

Seedningsordning mellan banorna. Toppseedad löpare i heatet får bana 3, därefter bana 4, 2 och 1.

800M

Start på skilda banor vid 6 löpare eller färre. I heat med 5 löpare dubbleras bana 3, i heat med 6 deltagare 
dubbleras bana 3 och 1. I heat med 7 eller 8 löpare används gruppstart, med tre löpare på främre startlinje.

STRUKEN TÄVLINGSOMGÅNG

Mästerskapets finaler avgörs på utsatt finaltid.
Utgår semifinal sker försök på försökstiden.
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NUMMERLAPPAR OCH ACKREDITERING

Nummerlappar och ackreditering för aktiva och ledare hämtas ut föreningsvis och finns vid entrén till  
uppvärmningsarenan.  Tävlande erhåller en nummerlapp. Nummerlappen ska fästas på tävlingströjan  
I brösthöjd – i hoppgrenar alternativt på ryggen. Reklamtexten får inte vikas in. Deltagare i R-71, R-72,  
ska bära nummerlappen på ryggen. 
Ledare som önskar access till arenan ska anmäla detta senast tisdag den 14 februari.  
>> Till Anmälningsformuläret  (Max 1 ledare per aktiv och gren).

SKOREGEL

Varje aktiv är ansvarig att använda skor som är godkända för tävling, detta betyder att skomodellen måste 
finnas med i den senaste versionen av World Athletics Approved Shoe List och skosulan får inte vara högre 
än 25 mm (för 800m, 1500m, 3000m och tresteg) eller 20 mm (övriga grenar). Iläggsulor eller hälilägg är 
tillåtna vid medicinska skäl. Om sådant inlägg gör att sulan överskrider gränsvärdena för tillåten tjocklek 
måste de medicinska skälen kunna styrkas med intyg från läkare eller fysioterapeut som den tävlande ska 
visa upp för aktuell grenledare och/eller skokontrollfunktionär vid Calling.
Tillåten spiklängd är 6 mm i löp- och hoppgrenar med undantag för höjd där max spiklängd är 9 mm. 

KASTREDSKAP

Kula: Arrangören tillhandahåller följande stålkulor: 4 kg: 95 mm. 7,26 kg: 110 mm, 129 mm, 129 mm.
Vikt: Arrangören tillhandahåller vikter.
Kula och Vikt: Egna redskap tillåts. Dessa ska inlämnas för kontroll vid nummerlappsutdelningen i 
uppvärmningsarenan senast 90 minuter före grenstart. Kontrollerade och godkända redskap får användas 
av samtliga deltagare i grenen och kan hämtas ut efter avslutad tävling.

EFTERANMÄLAN

Grenar som är stängda för efteranmälan annonseras på SM-hemsidan. I övriga grenar tillåts efteranmälan 
fram till avprickningstidens slut. Avgiften för efteranmälan är 500:- per gren, och faktureras efter tävlingen.

FÖRENINGSTÄLT

I uppvärmningsarenan finns plats för föreningstält. 
>> Anmäl i formuläret om din klubb vill ha en plats senast tisdag den 14 februari.

HEMSIDA INOMHUS-SM 2023

ism2023malmo.se

FRÅGOR

Kontaka MAI:s kansli, 040 - 86 900 eller info@mai.se
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CENTRALA SPONSORER

ARRANGERAS AVI SAMARBETE MED

LOKALA SPONSORER GRENPARTNERS



KARTA FRIIDROTTSHALLEN ATLETICUM
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