
GRENPROGRAM
F17:  100m,  400m,  3000m,  100m häck,  höjd,  tresteg,  diskus,  spjut,  4x100m
P17:   200m,  800m,  110m häck,  2000m hinder,  stav,  längd,  kula,  slägga,  4x100m

F/P 17-15 år, födda 2001–2003. Alla grenar genomförs med 17-års betingelser. Varje lag skall ha en deltagare per  
individuell gren plus stafettlag. Högst två pojkar och två flickor får dubblera d.v.s. starta i två individuella grenar.

TEKNISKT MÖTE
Klockan 12.00, MAIs kansli 2:a våningen inne på Atleticum.

LAGUPPSTÄLLNING
Skall skickas till arrangören senast torsdag den 16 augusti till lag-usm@mai.se
Eventuella ändringar meddelas skriftligen på tekniskt möte. Ändringar under pågående tävling kan göras  
om omständigheterna kräver det, men skall inte missbrukas. Sena ändringar meddelas till sekretariatet.

NUMMERLAPPAR
Nummerlappar ska bäras på bröstet av alla deltagare förutom i höjd och stav där den får sättas på ryggen.  
Nummerlapparna delas ut klubbvis på det tekniska mötet.

TÄVLINGSDRÄKT 
Klubbens officiella tävlingsdräkt skall bäras.

EGNA REDSKAP
Får användas, men ska lämnas in senast 60 minuter före aktuell grenstart för kontroll i sekretariatet.

POÄNGBERÄKNING
Placeringspoäng delas ut utifrån antalet deltagande lag. Vid t.ex 11 deltagande lag delas poäng ut från 11 - 10 - 9 … 1  
för placering 1 och ned till 11, för alla deltagare med godkänd resultat i varje gren. Lag som hamnar på samma totalpoäng  
skiljs åt via antalet grensegrar, därefter andraplaceringar osv. I löpgrenar med flera heat räknas poäng efter bästa resultat.

RESULTAT OCH POÄNG
Anslås på anslagstavlan i anslutning till kiosken, samt läggs ut efter tävlingens slut på www.mai.se och på www.smfriidrott.com

HOPPHÖJDER
Flickor höjd: 131 - 136 - 141 - 146 - 151 - 155 - 159 - 163 - 166 - 169 - 171 - 173 - 175 - 177  +2 cm
Pojkar stav:  232 - 252 - 272 - 292 - 312 - 327 - 342 - 357 - 372 - 382 - 392 - 402 - 407 - 412  +5 cm
Ingångshöjden kan sättas lägre om något lag så önskar. Höjningsschema bestäms slutligen på det tekniska mötet.

ANTALET HOPP OCH KAST
Deltagare har 4 försök i längd/tresteg, samt respektive kastgrenar.
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BAN OCH STARTORDNING
Vi tillämpar lottning enligt schema för ban och startordning. 
På 4x100m seedas lagen utifrån poängsammanställningen.

PROTEST
Lämnas senast 15 minuter från att resultatet officiellt kungjorts mot en avgift om 400 kr (ska betalas kontant)  
som återfås om protesten godkänns av tävlingsjury.

UPPROP
Ingen avprickning. Upprop 15 minuter före respektive grenstart. Inhoppning i stav från kl 12.00.

UPPVÄRMNING
Uppvärmning sker på ytor runt Stadion, i Pildammsparken och i Löpargången (Malmö Stadion).

OMKLÄDNING
Omklädning sker i närliggande omklädningsrum på Malmö Stadion med toalett och duschmöjligheter.  
För värdesaker och kläder ansvarar den aktive själv. Föreningstält får sättas upp på norra läktaren.

PARKERING
Avgiftsbelagd parkering finns utanför Malmö Stadion.

MAT 
På Malmö Stadion kommer det att finnas korv med bröd, kaffe, dricka, bullar m.m. till försäljning.

TÄVLINGSLEDARE
Annika Hovang tel. 0733-26 90 90 och bitr. tävlingsledare Mikael Wirstedt tel. 0709-22 04 17.

UPPLYSNINGAR
MAIs kansli 040 - 86 900 eller annika@mai.se 

Välkomna till Malmö Stadion och LAG-USM F/P17, 2018!
MAI i samverkan med Malmö stad och  
Svenska Friidrottsförbundets sponsorer.

SVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDETS SPONSORER


