
MAI.SE/MALMOINVITATIONAL

Malmö Invitational kommer att ha en liten publik och ett antal förhållningsregler 
som gäller för deltagare, funktionärer, tränare och ledare för att uppfylla  
myndighetsregler och SFIF rekommendationer.

SAMARBETSPARTNERS

INGÅNG DELTAGARE,  
LEDARE OCH TRÄNARE
Deltagare och ledare/tränare går in via  
Vinterträdgården, entrén mot Eleda Stadion.

NUMMERLAPPSUTDELNING –   
VINTERTRÄDGÅRDEN,  
ENTRÉN MOT ELEDA STADION
Onlineavprickning – avprickning  
sker online ( www.easyrecord.se )  
i alla grenar senast 1 timme innan start  
utom stav 90 min innan start.

Calling (Upprop) i löpargången under  
Malmö Stadion.

NUMMERLAPP
Nummerlappskuvert hämtas ut senast 90 minuter 
före grenens start.

Nummerlappen ska bäras på bröstet  
(i stav kan den även sättas på ryggen).

OMKLÄDNING
Finns på Malmö Stadion, 2 dam, 2 herr och  
1 regnbågsrum.

Toaletter
För deltagare finns toaletter i Atleticum och  
omklädningsrummen på Malmö Stadion,  
vid Vinterträdgården. 

UPPVÄRMNING
Uppvärmning kan ske på gräsytan utanför  
Malmö Stadion eller i Pildammsparken  
samt inne i Atleticum.

REDSKAP
Inlämning av egna kastredskap för kontroll  
skall ske senast 90 minuter före grenstart.
Inlämning sker i löpargången.

Redskap som lämnats in och godkänts står därefter 
till arrangörens förfogande under tävlingen och  
kan användas av alla tävlande.

Tävlingsinformation Malmö Invitational 
lördag 14 augusti 2021

Malmö AI hälsar alla välkomna till Malmö Stadion

https://www.mai.se/malmoinvitational
https://malmo.se
https://www.golvpoolen.se/
https://www.easyrecord.se


14 AUGUSTI 2021 PÅ MALMÖ STADION

CALLING OCH INMARSCH
Samling och kontroll av nummerlappar,  
reklam på utrustning och kläder samt skor. 

NYA SKOREGLER
Alla deltagare måste vare uppdaterade och  
medvetna om innehållet i World Athletics ”regel 5” 
som avhandlar tävlingsskor och bara de skor som 
finns på World Athletics lista över godkända  
tävlingsskor får användas. Kontroller kan komma  
att ske i samband med Calling.
Skokontroll formulär finns för digital ifyllnad  
fram till och med fredag den 13/8.

s  Till SKO-formuläret Online!

CALLING TIDER
	För löpgrenar (förutom häcklöpningar),  
 samling senast 15 minuter innan starttid och   
 inmarsch 10 minuter före starttid.

	För häcklöpning, samling senast 20 minuter 
 innan starttid och inmarsch 15 minuter före   
 starttid.

	För teknikgrenar (utom stavhopp), 
 samling 35 minuter innan starttid och  
 inmarsch 30 minuter före starttid.

	För stavhopp, samling 70 minuter innan starttid  
 och inmarsch 65 minuter före starttid.

HEATORDNING
Vid löpningar i för-/eftertävlingen med flera heat  
går heaten i ordningen D/C/B osv.

KLÄDKORGAR
I löpning kommer det att finnas klädkorgar vid  
starten. Efter loppet finns de i löpargången där  
de aktiva hämtar sina kläder. 

PRISCEREMONIER
Inga prisceremonier kommer att genomföras  
p.g.a. restriktionerna som gäller.

GRENPROGRAM
Män: 100m,  200m,  400m,  800m,  3000m,   
110m häck,  Höjd,  Längd,  Kula,  Diskus

Kvinnor: 100m,  200m,  400m,  800m,  3000m,  
100m häck,  Stav,  Kula,  Diskus

EFTER TÄVLINGEN
Det finns plats på läktaren för aktiva efter att de 
tävlat klart.
Golvpoolen bjuder alla deltagare och ledare på  
hamburgare på ståplatsläktaren från kl 17.00.

RESULTAT
Resultat läggs ut löpande på tävlingens hemsida: 

s www.mai.se/malmoinvitational

ÅTERBUD
Eventuella återbud meddelas via mail till:  
mikael@mai.se

MAI.SE/MALMOINVITATIONAL

SAMARBETSPARTNERS

https://docs.google.com/forms/d/1VmDSzOUrfsHKKVz2oYl6n9Xb5IHah1OoOF-4KHpv6h4/viewform
https://www.mai.se/malmoinvitational
mailto:mikael@mai.se?subject=Malmö%20Invitational 2021: Återbud
https://www.mai.se/malmoinvitational
https://malmo.se
https://www.golvpoolen.se/

