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PM för Lag-USM 
 

Uppsala Friidrottsarena 
18 augusti 2019 

 

 
Välkomna! 
På uppdrag av Svenska Friidrottsförbundet hälsar Upsala Idrottsförening alla välkomna 
till Uppsala Friidrottsarena för 2019 års Lag-USM 15-17 år i friidrott.  
Vi vill att tävlande och ledare noggrant läser genom nedanstående upplysningar. 
 
Uppsala Friidrottsarena ligger i östra Uppsala på Råbyvägen 77, se karta på sista sidan. 
 
Grenprogram 
F/P 17-15 år, födda 2002–2004. 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. 
 
Laguppställning skall skickas till arrangören senast torsdag den 15 augusti till 
njakobj@gmail.com 
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. 
 
Tekniskt möte sker kl 11:00 på bottenvåningen i huvudläktaren (bakom målet). 
 
Nummerlappar delas ut föreningsvis under det tekniska mötet. Nummerlappen behöver 
inte återlämnas. Nummerlapp skall bäras på bröstet utom i stav och höjd där det är 
valfritt att använda den på rygg eller bröst. Reklamen får ej vikas bort. 
 
Startlistor anslås utanför sekretariatet som är på läktaren vid målet. 
 
Poängberäkning 
Placeringspoäng delas ut utifrån antalet deltagande lag. Vid 12 deltagande lag delas 
poäng ut från 12 - 11 - 10 … 1 för placering 1 och ned till 112, 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. 
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Resultatlistor och aktuell poängställning anslås på tavlorna bakom huvudläktaren 
samt löpande via hemsidan www.smfriidrott.com. 
 
Omklädning sker på baksidan av läktaren. 
 
Föreningstält får sättas upp på bortre långsidan samt i kurvorna där plats finnes. 
 
Sjukvård kommer att finnas under tävlingen. 
 
Åskådare, föräldrar och kompisar får heja på de sina från läktaren. Innerplanen får 
endast beträdas av funktionärer och tävlande. Det är fri entré. 
Ledare/tränare måste respektera och följa de allmänna tävlingsreglerna om tillträde till 
tävlingsområdet. 
 
Försäljning kommer att finnas på idrottsplatsen i läktarens gavel vid målet. 
 
Lunchbokning: Lunchserveringen i IFU Arena är öppen 11:00 – 14:00. Lunchen kostar 
90 kr och måste förbeställas enligt uppgifter på www.smfriidrott.com 
 
Bilparkering finns mellan Ishallen och IFU Arena samt bakom IFU Arena framför 
Uppsala Friidrottsarena. Observera att den är avgiftsbelagd. 
 
Övriga upplysningar: Upsala IF Friidrott kansli tel. 070-5135058. 
Tävlingsledare: Anders Gustafsson, 070–2842608. 
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Allmänna tävlingsregler 

• Tävlingsdräkt från den tävlandes förening skall bäras 

• Reklam på väskor och kläder kan komma att kontrolleras 

• Endast tävlande och funktionärer på innerplan 

• Tävlande som önskar lämna tävlingsområdet under pågående tävling för 
exempelvis toalettbesök meddelar grenledaren för godkännande 

• Under pågående tävling är det inte tillåtet att använda tekniska hjälpmedel för att 
ge eller ta emot information inne på tävlingsutrymmet. Däremot får tävlande ta 
del av video/bilder tagna av person utanför tävlingsutrymmet så långe 
bildskärmen inte förs in på tävlingsutrymmet. Detta får dock inte störa andra 
tävlande i egen eller annan gren. Grenledaren har rätt att neka tävlande att av 
denna orsak lämna tävlingsutrymmet, t ex är rundbanan INTE en del av 
tävlingsutrymmet för deltagare i teknikgrenar). 
 

Protester under pågående tävling görs muntligt till grenledaren. 
Protest efter avslutad gren inlämnas skriftligt till sekretariatet senast 15 minuter efter att 
resultaten officiellt kungjorts. Protestavgiften är 400 kronor (kontant). Om protesten 
leder till ändrat domslut från juryn betalas protestavgiften tillbaka. 
 
Ingen avprickning. Upprop 15 minuter före respektive grenstart. Inhoppning i stav från 
kl 11.00. 
 
Ban och startordning sker genom ett schema som är uppgjort i förväg. Detta kommer 
att publiceras innan tävlingen. 
På 4x100m seedas och banfördelas lagen utifrån poängsammanställningen. 
 
Antal hopp och kast 
Alla deltagare har fyra (4) försök i längd/tresteg, samt i respektive kastgrenar. 
 
Höjningsschema 
Pojkar höjd: 1.49 - 1.54 – 1.59 – 1.64 – 1.69 – 1.72 – 1.75 – 1.78 -1.81 – 1.84 – 1.87-
1.90 + 2 cm 
Flickor stav: 2.03 - 2.23 – 2.43 – 2.63 – 2.73 – 2.83 – 2.93 – 3.03 -3.13 – 3.23 – 3.33 – 
3.43 + 10 cm 
Ingångshöjden kan sättas lägre om något lag så önskar. Höjningsschema bestäms 
slutligen på det tekniska mötet. 
 
Spjut Pojkar kommer att gå på kastplan för att kunna hålla tidsprogrammet med långa 
kast på innerplan. Kastplanen är precis bakom huvudläktaren. 
 
Eventuellt egna redskap ska lämnas till teknisk ledare i rum på baksidan av läktaren 
(nära 100m-starten) för kontroll senast 60 min före respektive grenstart.  
 
För ansatsmärken tillåts egen tejp. Annan färgmarkering eller krita är förbjuden. Max två 
märken per aktiv gäller i alla grenar utom kula, och vi ber dig att ta bort dina märken 
efter slutförd tävling. 
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Vägbeskrivning  (GPS-koordinater: N 59.88233°, E 17.65926°) 
Uppsala Friidrottsarena ligger på Råbyvägen 77 i Uppsala. Från E4 tar man av vid 
Uppsala N. Kör mot väg 55/72 och sedan vid nästa rondell ta av mot Gränby Sportfält. 
Detsamma gäller om man kommer från väg 55/72. Sedan ligger Uppsala Friidrottsarena 
(samt IFU Arena och Arenahotellet) på vänster sida. 
Buss nr 3 mot Nyby går från Centralstationen, hållplats Lagerlöfsgatan (observera inga 
kontanter på bussen). 
 
 

 
 

Gränby Sportfält 


