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WORLD RANKINGS COMPETITION-sanktionerad tävling!!! 
 

Välkomna! 
Upsala IF Friidrott hälsar alla välkomna till av Sveriges modernaste friidrottshallar. 

 

TA DIG HIT IFU Arena ligger på Råbyvägen 77 (Gränby Sportfält). 
Avfart 188 från E4.  

NUMMERLAPPAR I friidrottshallen i korridoren ovanför läktaren. 
Nummerlappen behöver inte återlämnas. Samma 
nummerlapp används under båda tävlingsdagarna. 
Nummerlappen bärs på magen utom i stav där den aktive 
själv väljer mellan mage/rygg. 
 

AVPRICKNING görs på de uppsatta avprickningslistorna som är placerade 
utanför hallen på våning 1 på de röda anslagstavlorna. OBS: 
senast 60 minuter före start i samtliga grenar! 
 

UPPROP i varje gren sker på tävlingsplatsen 15 minuter före start. 
 

EFTERANMÄLAN Efteranmälan kan göras i mån av plats, vid 
nummerlappsutdelningen senast 2 timmar före grenstart, 
alternativt via mail senast onsdag 25 februari kl 16:00 till 
linus@uiffriidrott.se mot dubbla avgiften; 200, 240 resp. 
300 kr/gren.  
 

SEEDING I löpgrenar baseras på de i anmälan angivna 
årsbästanoteringarna. Det kommer att vara möjligt att ange 
eller korrigera sin årsbästanotering direkt på 
avprickningslistan senast 60 minuter före start. 

• 60m avgörs i direktfinaler för 9 åringar. I övriga 
klasser i försök och final, de 8 snabbaste tiderna till 
final. 

• Löpningar från 200m och uppåt avgörs i 
direktfinaler, i förekommande fall uppdelad i 
seedade heat med det högst seedade heatet först. 
Alltså de med bäst SB springer på utsatt tid. Vi avstår 
från att använda bana 1 i samtliga klasser. 

 

INVÄGNING Sker vid tävlingsförrådet nedanför läktaren vid kulsektorn. 

mailto:linus@uiffriidrott.se


 
             Foto: Deca Text&Bild 

LÄNGD, TRESTEG 
OCH KAST 

• I klasserna för 13 år och yngre gäller fyra hopp/kast 
för samtliga deltagare – ingen finalomgång. 

• I klasserna för 14 år och äldre gäller försök och final. 
De åtta främsta efter tre försök går till 
finalomgången och får göra ytterligare tre 
hopp/kast. Vid gemensam start för två klasser går de 
åtta bästa i varje klass vidare till finalomgången. 

• I tresteg kommer följande plankor att erbjudas: 
             M + P17: 11/9m 
             K: 11/9m 
             F17 + F15 + P15: 9/7m 
             F/P13 + F/P12: zon 6-7m och 8-9m 
 

HÖJNINGSCHEMA 
HÖJDHOPP 

F11: 95-100-105-110-115-119-124-128 + 3 
F12: 100-105-110-115-120-125-129-133-137 + 3 
F13: 100-105-110-115-120-125-130-134-138-142-146 + 3 
F15: 120-125-130-135-140-144-148-152-156-160 + 3 
F17: 130-135-140-145-150-154-158 + 3 
K: 130-135-140-145-150-155-160-164 + 3 
 
P11: 95-100-105-110-115-119-124-128 + 3 
P12: 100-105-110-115-120-125-129-133-137 + 3 
P13: 110-115-120-125-130-134-138-142-146-150 + 3 
P15: 130-135-140-145-150-155-159-163-167 + 3 
P17: 146-151-156-161-166-171-176-180 + 3 
M: 162-168-173-178-183-187-192 + 3 
 

HÖJNINGSCHEMA 
STAVHOPP 

F15: 151-171-191-211 + 10 
F17: 216-236-251-266 + 10 
K: 216-236-251-266 + 10 
 
P15: 151-171-191-211-226-241 + 10 
P17: 236-256-276-291-306-321 + 10 
M: 301-321-341-361-376-391-406-421 + 10 --> 511 + 5 
 

PRISER Priser delas ut direkt efter avslutad gren, endast i klasserna 
F/P12, F/P13, F/P15, F/P17. Pris delas då ut till de tre 
främsta i varje gren direkt efter avslutad gren. I klasserna 
F/P9 och F/P11 kommer resultaten publiceras i 
namnordning på hemsidan efter avslutad tävling. 
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RESULTATLISTOR 
OCH LIVE-RESULTAT 

Kommer finnas på Live Results. Eller liveresults.se under 
Mondo Indoor Games 2023. 
 

OMKLÄDNING Finns i F-omklädningsrummen på IFU Arena, fråga i 
servicecenter om ni inte hittar. 
 

UPPVÄRMNING Sker på 135m rakbanan som ni finner ”under” läktaren. Det 
är absolut förbjudet att värma upp inne i Friidrottshallen. 
 

PARKERING Finns mellan Ishallen och IFU Arena samt bakom IFU Arena. 
Glöm inte att köpa p-biljett. 
 

FÖRSÄLJNING Global Sport kommer att finnas på plats för försäljning med 
spikskor, skor och övriga produkter. 
 

MAT IFU Arenas restaurang och kiosk har öppet under 
tävlingsdagarna. Där kommer det finnas möjlighet att köpa 
mat, fika och mellanmål. Förbeställningar görs föreningsvis 
via länken Caspeco Webbokning. 
 

INFORMATION För ytterligare information kontakta Upsala IF Friidrotts 
kansli på linus@uiffriidrott.se. 

LOGIFÖRSLAG 
 

Vi rekommenderar Arenahotellet (www.arenahotellet.se) 
som ligger 150m från IFU Arena.  
 

 

https://liveresults.se/competition/mondo-indoor-games-3
https://cloud.caspeco.se/public/webBooking?system=se_ifuupp&unitId=15
mailto:linus@uiffriidrott.se
http://www.arenahotellet.se/

