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Götalandsmästerskapen inomhus 2018-03-10--11 

 
Varbergs GIF hälsar, på uppdrag av Götalandsregionen, alla hjärtligt välkomna till Tresteget 

och till Götalandsmästerskapen inomhus 2018 för 13- och 14-åringar. 
 

 
Tidsprogram: Se hemsidan. 
 
Parkering: Framför Tresteget/Trönningeskolan samt även söder om arenan.  

 
Inkvartering:  För er som bokat logi i Trönningeskolan: Ingång till skolan endast via entrén till arenan 

Tresteget. Därefter passage inomhus mellan Trönningeskolan och Tresteget. OBS att inga 

ytterskor får användas i Trönningeskolan. Våra arenavärdar vid entrén anvisar och kan 
svara på eventuella frågor. Identifiering för tillträde till Trönningeskolan erhålls i 
distriktskuvert vid entrén i Tresteget.   
 

Lagledarmöte: Hålls på lördagen kl 11.30 i Varbergs GIF Friidrotts kansli på plan 2 vid entrén i Tresteget. 
Arenavärd anvisar. Varje distrikt deltar med en representant. 

 
Invigning: Samling kl 11.50 i idrottshallen i Tresteget, för gemensam inmarsch distriktvis. Därefter 

kort invigningsceremoni. 
 
Nummerlappar: Utdelas distriktsvis vid entrén till Tresteget. Nummerlapp ska bäras av samtliga tävlande, 

med placering tydligt på bröstet (för stavhopp på ryggen). 
 

Efteranmälan: Kan endast göras av ansvarig distriktsledare och fram till första tävlingsstart lördag 
respektive söndag, dock senast 60 minuter (stav 90 minuter) före grenstart. Efteranmälan 
på löpgrenar är möjlig där det inte innebär ytterligare heat eller omgångar. 
Efteranmälningsavgift 200 kr för individuell start.  

 
Tävlingsstart: Lördag 10 mars kl 12.30, söndag 11 mars kl 09.00. 
 

Omklädning: Finns i arenan, se skyltning. 
 
Spiklängder: För samtliga grenar max sex mm, ej nålspik.   
 
Invägning kula: Invägning av egna kulor sker vid informationsdisken utanför sekretariatet på plan 2 i 

arenan, senast 90 minuter för grenstart.  

 
Uppvärmning: I idrottshallen, utan spikskor. Efter upprop inne på arenan, med spikskor, på bortre 

långsidan inför 60 m/60 m häck samt på 60 m-banorna inför 200/800/1000 m. 

 
Inhoppning: I längd och tresteg max två inhopp per deltagare. 
 
Instötning: I kula max tre instötar per deltagare. 

 
Innerplan:  Vi vädjar till er alla som inte tävlar att visa hänsyn till tävlande och funktionärer. OBS att 

på innerplan vistas endast de som tävlar för tillfället, samt funktionärer. Övriga håller sig 
utanför avspärrningen.  
 

Avprickning:  I samtliga grenar senast 60 minuter före start (stav 90 minuter). Avprickning sker på plan 
2 i arenan, utanför sekretariatet. Är du inte avprickad blir du struken från grenen. 

OBS att säsongsbästa ska anges i samtliga grenar, i de fall det inte är redovisat 
vid anmälan. Ingen ny avprickning inför semifinal och final. Eventuella återbud till 
semi/final meddelas sekretariatet. 

 



 

 

Upprop: I call-room (idrottshallen) för samtliga grenar. Uppropet ska ses som det enda tillåtna 

sättet att komma in på tävlingsområdet. Den som vid uppsatt uppropstid redan befinner 
sig på annan tävlingsgren kan därför ge någon annan uppgiften att meddela vid uppropet.  

Tider för upprop: 
Löpgrenar:    15 minuter före utsatt starttid 
Teknikgrenar exkl stavhopp:  40 minuter före utsatt starttid 
Stavhopp:   50 minuter före utsatt starttid 
OBS att spiklängd och -typ kontrolleras vid upprop. Efter upprop sker gemensam inmarsch. 

 
Grenregler: 60 m och 60 m häck 

Vidarekvalificering enligt följande: 

Antal 
startande 

Antal 
försöksheat 

Vidare på 
placering 

Vidare  
på tid 

Antal 
semifinaler 

Vidare på 
placering  

Vidare 
på tid 

  9 – 16 2 2 4 utgår   

17 – 24 3 2 2 utgår   

25 – 32   4 3 4 2 3 2 

33 – 40  5 2 6 2 3 2 

41 – 48  6 3 6 3 2 2 

 

 200 m 

Avgörs i seedade finaler direkt, seedning enligt angivet säsongsbästa. Genomförs i omvänd 
ordning, d.v.s. att A-finalen går sist. Banorna seedas i ordningen 3-4-2-1.  

 
 800 m  

Vidarekvalificering enligt följande: 

Antal 

startande 

Antal 

försöksheat 

Vidare på 

placering 

Vidare  

på tid 

Totalt antal 

till final 

  9 – 12    2 2 2 6 

13 – 18  3 1 4 7 

19 – 24  4 1 3 7 

 
1000 m 
Vidarekvalificering enligt följande: 

Antal 
startande 

Antal 
försöksheat 

Vidare på 
placering 

Vidare  
på tid 

Totalt antal 
till final 

11 – 18    2 2 4 8 

19 – 27  3 2 2 8 

28 – 36  4 1 4 8 

 
 (Kvalificeringsregler enligt SFIF regler för SM-tävlingar inomhus.)  

 
Start för 800 m sker på skilda banor, med skilda banor genom första kurvan. OBS att det 

inte är tillåtet att trampa på linjen i första kurvan.  
Start för 1000 m på linje. 
 

 Löpfinaler 
Försök avgörs på utsatt försökstid, även om semifinal utgår.  
Finaler avgörs på utsatt finaltid, även om försök och semifinal utgår.  

 

 Stafett 
Omfattar två deltagare vardera från klasserna P14, P13, F14 och F13. Laguppställning 

inlämnas senast söndag kl 13.00 vid informationsdisken utanför sekretariatet på plan 2  
i arenan.  
 
Antal omgångar längd, tresteg och kula 
Avgörs med tre försök, därefter tre finalomgångar för de åtta främsta. 

 
Höjdhopp och längdhopp 
På grund av stort startfält avgörs höjdhopp i klasserna F14 och F13 i två pooler, baserat på 
angivet säsongsbästa.  
Längdhopp för F14 och F13 avgörs likaså i två pooler, baserat på säsongsbästa. De tre 
finalomgångarna i längd avgörs i gropen för pool 1. De som får byta grop till 

finalomgångarna ges möjlighet att mäta in ansatsen på nytt.  
 
Tresteg 
Avgörs med planka/zon på 7, 8 eller 9 m. Ange önskad planka/zon vid avprickningen.  
 



 

 

Höjningsschema höjd respektive stav (tills en tävlande återstår) 

Höjd P14: 1,24 – 1,30 – 1,36 – 1,41 – 1,46 – 1,50 – 1,54 – 1,58 – 1,62 – 1,66 + 3 cm 
 Höjd P13: 1,20 – 1,26 – 1,32 – 1,38 – 1,43 – 1,47 – 1,51 – 1,55 – 1,59 + 3 cm 

Höjd F14: 1,22 – 1,28 – 1,34 – 1,39 – 1,44 – 1,48 – 1,52 – 1,56 – 1,59 – 1,62 + 2 cm 
Höjd F13: 1,20 – 1,26 – 1,32 – 1,37 – 1,42 – 1,46 – 1,50 – 1,54 – 1,57 – 1,60 + 2 cm 
 
Stav P14: 1,94 + 10 cm 
Stav P13: 1,74 + 10 cm 

Stav F14: 1,84 + 10 cm 
Stav F13: 1,64 + 10 cm 
 
Deltagande vid parallella grenar 
Tidsprogrammet är lagts för att möjliggöra olika grenval. Om det för en tävlande blir 
kollision mellan 60 m/60 m häck och teknikgren kommer teknikgrenen att göra ett kortare 

uppehåll till dess löpningen är avklarad. Vid löpning på andra sträckor görs inte uppehåll.   
 

Startlistor: Presenteras i AthletiComp.  
 
Resultat: Visas efter avslutad gren i AthletiComp. 
 

Resultatlistor: Anslås på plan 2 i arenan, utanför sekretariatet.  

 
Distriktstävling: De sex främsta i samtliga grenar samt stafett erhåller poäng enligt 6-5-4-3-2-1. Varje 

distrikt får tillgodoräkna sig som mest de två främsta i varje gren.  
 

Prisutdelning: Priser till de sex främsta i respektive gren. Vår ambition är att prisutdelning genomförs 
direkt efter varje avslutad gren. 

 

Protester: Vid protest mot domslut ska en muntlig anmälan göras direkt till grenledare och i direkt 
anslutning till aktuell gren. Protesten kan lämnas av den tävlande eller av annan person 
som företräder den tävlande. En påföljande skriftlig protest ska därefter lämnas in, senast 
30 minuter efter att resultatet kungjorts. Avgift för skriftlig protest är 300 kr. Summan 
återfås om protesten går igenom.  
 

Tävlingsjury: Peder Bengtsson, tävlingsledare 
Christer Strand, tävlingskontrollant 

Representant från distrikten utses vid lagledarmötet. 
 
Försäljning: Global Sport kommer att finnas på plats på plan 1 i arenan, intill läktaren, för försäljning 

av friidrottsutrustning. 
 

Kiosk: Försäljning av fika och kioskvaror i kiosken i entrén till Tresteget, samt på plan 2 i arenan, 
ovanför läktaren. Ingen varm mat serveras.  
 

Mat för tävlande: För er som förbokat mat under tävlingen finns matkuponger att avhämta i distriktskuvert 
vid entrén i Tresteget. Servering i Trönningeskolans matsal. 
Preliminära mattider lördag och söndag: 
Frukost (lör, sön):  07.00 – 09.00  

Lunch (lör, sön): 11.00 – 14.00 
Middag (lör):  18.00 – 20.00  

 
Kvällsaktivitet: Se information i distriktskuvertet.  

 
Vakt kvällstid och Trönningeskolan kommer under fredag och lördag kväll/natt att vara bemannad med vakt.  

nattetid Information om detta i distriktskuvertet.   
   
  
 
 
Varmt välkomna och lycka till 

 önskar Götalandsregionen och Varbergs GIF Friidrott samt våra sponsorer!    



 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

  Varbergs GIF Friidrott 

  

Huvudsponsorer 

  

  

  

  

  

  

Varbergs Sparbank 

  

Ringhals 

  

Simplicity 

 
  

XLNT-reklam 
 

   
Ezy-webwerkstaden 

       Lagercentrum 

  
Stormen Kommunikation   

  

  


