
 

TÄVLINGS PM Friidrotts-SM 5 - 7 augusti 2022 

Tjalve Friidrott, Svenska Friidrottsförbundet och Norrköpings kommun hälsar alla hjärtligt välkomna 
till årets Friidrotts- SM på Norrköpings Friidrottsarena. 

 

ALLMÄNT 

TÄVLINGSPLATS: Norrköpings Friidrottsarena, Adress Vattenverksvägen 10, på Sportområdet 
Himmelstalund Södra.  

Karta över tävlingsområdet samt rekommendationer om kollektivtrafik finns på tävlingens hemsida. 

FÖRSTA START: 

Första start sker 13:00 på fredag, 10:30 på lördag och 12:30 på söndag. Tävlingen beräknas vara 

avslutad på söndag 17.00. Tidsprogram finns på hemsidan https://2022.smfriidrott.se/ 
 

PARKERING: 

Gratis parkering finns på flera platser i direkt anslutning till arenan, eller utanför Stadium 
Arena/Mässhallarna. Se arenakarta på hemsidan, och skyltningar på området.  
 

ENTRÈ: 

För entré till arenan krävs ackreditering eller köpt biljett. Aktiva och ledare hämtar personligen sina 
ackrediteringar vid Aktivas Service i Stadium Arena. Ackrediteringen gäller sedan som entrébevis till 
arenan.  

Vi hänvisar er sedan i första hand till ”Entré för aktiva och ledare” på södra sidan av arenan, bakom 
100m-starten. Gå förbi läktaren utanför området. Ni kan gå in även den publika entrén som är på 
motsatt sida, men undvik gärna den om ni ser att det är mycket publik på väg in.  

Bara ledare som har anmälts via e-post till elin@tjalvefriidrott.se får ackreditering. Senast måndag 
1/8.  Övriga måste köpa biljett. En ledare per aktiv, plus ytterligare en ledare per förening kan få 
ackreditering.  
 

AKTIVAS SERVICE: 

Finns inne i foajén i Stadium Arena med öppettider: 

Torsdag 4 augusti: 17:00-20:00 

Fredag 5 augusti: 10:00-20:00 

Lördag 6 augusti: 08:30-19:00 

Söndag 7 augusti: 10:00-17:00 



 

Här hämtar ni ackrediteringar, nummerlappar och föreningskuvert med lunchbiljetter för er som har 
förbeställt det. 

Här sker också avprickning, se nedan, och det finns uppvärmningsmöjlighet inne i friidrottshallen. 

Dagens lunch serveras även i restaurangen i Stadium Arena.  

 

FÖRENINGSOMRÅDE: 

Bakom läktarna utanför 200m-kurvan är arenan avgränsad, så att ytan söder om denna är 
föreningsområde, dvs bara tillträde för aktiva, ledare samt funktionärer. 

Här finns omklädningsrum (2 dam, 2 herr) och flera WC. På kastplanen som ni når inifrån detta 
område finns yta för föreningstält och det går även att göra viss uppvärmning på den gräsplanen, där 
det också finns en gummibelagd yta för sista uppvärmning med spikskor, 2 banor bredd cirka 35m. 

Här finns också ett ”Aktivas tält”, där vår partner Stjärnkliniken finns med naprapat/fysioterapeut vid 
behov av hjälp, samt även vår första-hjälpen med sjuksköterska och läkare. Behandlingsrum finns vid 
behov i närheten. 

I aktivas tält finns cisterner med dricksvatten samt laddstationer för mobiltelefon /dator. 

Föreningstält behöver inte föranmälas, men vi ber att ni inte har större tältyta än motsvarande 6x3m, 
och att ni sätter upp tälten på de ytor som är markerade med stolpar och skyltar på gräsplanen.  

Ingen nattbevakning på den ytan, men grindar till området stängs. El finns inte. Gräsplanen är 
inhägnad med ett högt staket, så ni behöver ta in tält m.m. via Entrén för aktiva och ledare.  

Tält kan sättas upp torsdag mellan kl. 17-20.  
 

AKTIVAS /LEDARES LÄKTARE: 

Vi har inte avsatt några speciella läktarsektioner/platser för aktiva/ledare. 

Ni får sitta/stå på tillgängliga onumrerade platser utmed arenan. Det finns 600 st. onumrerade 
sittplatser i 200m-kurvan och gradänger med sitt/stå utmed ”bortre lång” och första kurvan. Ni får 
inte markera/boka platser eller sätta upp banderoller/beachflaggor på andra ytor än ute på 
gräsplanen/kastplanen. På huvudläktaren utmed upploppet gäller strikt att man har en köpt biljett, 
eller har en gäst-inbjudan, och passage dit kontrolleras av läktarvärdar. 
 

MAT: 

Ni som har förbeställt lunch för lördag /söndag kan får hämta ut matbiljetter i föreningskuvert i 
Aktivas Service i Stadium Arena. Lunch finns i Restaurang Time Out i Stadium Arena lördag + söndag 
mellan 11.30 -14.30. För frågor om ev. komplettering maila elin@tjalvefriidrott.se  

Det finns även mat ( Thai House / Broadway Kvarterskrog Burgare) att köpa på tävlingsområdet för 
dig som inte har förbeställt lunch.  
 



 

 

 

NUMMERLAPPAR och AVPRICKNING: 

Aktiva hämtar sin personliga nummerlapp i Aktivas Service i Stadium Arena. Då får man som aktiv 
också sin ackreditering.  

Nummerlappen skall bäras på bröstet utom i hoppgrenar där det är valfritt att använda den på rygg 
eller bröst. För rullstol/framerunning sätts nummerlapp väl synligt för funktionärerna. Reklamen får 
ej vikas bort. Samma nummerlapp används i alla grenar under tävlingen och behöver inte 
återlämnas. 

Avprickning är obligatorisk i samtliga grenar, och skall ske med personlig namnteckning i alla grenar 
senast 60 minuter före angiven starttid. I stav för män gäller 110 minuter före angiven starttid och 
för kvinnor stav 90 minuter. I gren där man går vidare till semifinal/final behövs ej ny avprickning för 
de omgångarna. Listor för avprickning finns uppsatta i Aktivas Service, i foajén i Stadium Arena. 

OBS! Aktiv som prickat av sig och uteblir från start kan ha förverkat sin rätt till fortsatt deltagande i 
SM. Detta gäller även vid utebliven start efter avancemang till semifinal/final, om man ej meddelat 
detta i förväg. Meddela ev. utebliven start, och skäl till detta, till funktionär i Aktivas Service, eller 
Funktionär vid Calling, som har kontakt med sekretariatet.  
 

EFTERANMÄLAN: 

I mån av plats, förutsatt att extra tävlingsomgång inte behöver läggas till, senast 90 minuter före 
respektive grenstart mot en avgift på 500 kr/gren. Grenar som är stängda för efteranmälan meddelas 
på hemsidan.  

Efteranmälan görs till anna@tjalvefriidrott.se  till och med lunch torsdag 4/8, därefter via Aktivas 
Service, och då ska avgiften betalas direkt, via swish 123 605 18 09 till arrangören.  
 

STARTLISTOR: 

Startlistor och heatindelning anslås på anslagstavlan i anslutning till Calling. Dessa finns även digitalt 
på tävlingens sida hos https://webathletics.se/ här anslås även resultat löpande live under tävlingen. 
 

UPPVÄRMNING: 

Uppvärmning kan ske utomhus, eller inne i friidrottshallen i Stadium Arena. Ingång via Aktivas 
Service, bara för aktiva och ledare med ackreditering. Samma öppettider som för Aktivas Service, se 
ovan.   

Avspärrad /uppmärkt gräsyta för kastuppvärmning finns utanför/baksidan av Stadium Arena, dock 
ingen bur/ring eller spjutansats. Visa hänsyn, och kasta med förstånd. Inne i hallen finns kastnät för 
spjut och diskus.  

 



 

 

Övriga uppvärmningsytor utomhus kan vara på gräsplanen där föreningstält sätts upp, eller på 
Himmelstalundsområdet med stora gräsytor. Man får ej jogga på /passera disc-golfområdet precis 
utanför arenan.  

 

SPECIFIKA TÄVLINGSBESTÄMMELSER 

HEATINDELNING och LOTTNING: 

Utförs enligt Svenska Friidrottsförbundets seedningsregler för mästerskap omedelbart efter att 
avprickningstiden gått ut. 
 

KVALTÄVLING OCH KVALGRÄNSER: 

Final direkt sker för teknikgrenar vid femton eller färre avprickade. Vid fler avprickade genomförs 
kvaltävling om finaltävling inte genomförs första dagen då final genomförs direkt. Undantag under 
Friidrotts-SM 2022 gäller följande grenar: tresteg M samt kula M och K där final direkt genomförs 
under söndagen. 

Kvalgränser: 

M Längd: 7,20 

K Längd: 6,10 

K Diskus: 47,00 

K Slägga: 56,00 

Höjningsscheman: 

M Höjd: 183-189-195-199-203-206-209 + 2cm 

M Stav: 445-465-480-490-497-502 + 5cm 

K Höjd: 157-163-169-173-177-180-183 + 2cm 

Höjd Paraklass: 120 – 125 -130- 133 – 136 – 139 + 2cm 

K Stav: 341-356-371-382-393-401-409 + 5cm 

Längd Längdhoppskval för M och K kommer genomföras i två parallella gropar. Hoppriktning bestäms 
av tävlingsledningen 2 timmar före grenstart. 

Tresteg Final direkt för både kvinnor (fredag) och män (söndag). Hoppriktning bestäms av 
tävlingsledningen 2 timmar före grenstart. Kvinnor har planka på 11m, män planka på 13m.  

Höjd Final direkt för både män (fredag) och kvinnor (lördag).  

Stav Hoppning på en matta, en grupp för både K respektive M. Hoppriktning bestäms av 
tävlingsledningen 2 timmar före grenstart.  



 

 

 

Spjut Final direkt för både män och kvinnor fredag, kastriktning från 200m-kurvan. 

Kula Final direkt för både män och kvinnor. Kula stöts från kulring vid målet, nedslag på gräs. 

Diskus Final direkt för män. Kval, se kvalgräns ovan, för K.   

Slägga Final direkt för män. Kval, se kvalgräns ovan, för K. 

200 meter Försök går på den utsatta försökstiden på lördag. Om semifinal utgår, så utgår semi ur 
tidsprogrammet på söndag FM.  
 

5000 meter för män kommer att delas upp i A och B heat om fler än 20 löpare prickar av sig. 

 

EGNA REDSKAP 

Kontroll av egna redskap sker i tekniska förrådet senast 90 minuter före grenstart. Tekniska förrådet 
finns på Föreningsområdet bakom 200m-kurvan.  Icke godkända redskap behålls tills tävlingen är 
slut. Efter märkning av godkända redskap återfinns de vid respektive gren innan start, tillgängliga för 
alla deltagare. Redskap lämnas tillbaka efter avslutad tävling där de lämnades in för kontroll. 

Stavar lämnas till Jonas Renz 070 - 538 70 98, finns tillgänglig torsdag 17-20 samt under hela 
tävlingen. 
 

UPPROP/CALLROOM: 

Upprop/Callroom är obligatorisk och sker i callingtält på föreningsytan bakom 200m-kurvan, se 
arenaskissen. Calling sker både vid försök/kval och semi/finaler.  

Följande tider gäller: 

 25 min före utsatt starttid i löpgrenar. Varje heat /final kommer att ha en egen utsatt tid. 
 40 min före utsatt starttid i teknikgrenar utom stav. 
 70 min före utsatt starttid i stav för kvinnor 
 95 min före utsatt starttid i stav för män. 

Tidsprogram för upprop finns på anslagstavlan i anslutning till tältet.  

Kontroll sker av medhavd väska, tävlingsdräkt, reklam och nummerlapp. För tillåtna skor gäller att ni 
som aktiva har ansvar för att de skor ni använder är tillåtna vad gäller sultjocklek, spiklängd osv.. 
Tillåtna skomodeller hittar ni på lista på anslagstavla vid callingtält. 

Se även: https://www.friidrott.se/tavling/Regler/Skoregler/ 

 

 



 

Stickprovskontroll av skor kan ske, både vid calling, och av grenledare/löpledare. Otillåtna skor kan 
medföra DQ. Du som har sulor av medicinska skäl se till att ha med dig ett intyg. 

Notera att träningsbyxor/tights med stor tillverkarlogo på resår ej är tillåten enligt reglerna. Undvik 
denna byxa.  

 

 

 

 

 

Inmarsch sker sedan efter calling gemensamt med funktionär som ledare. 

 

• Inmarsch för löpgrenar sker 15 minuter före starttid. 

• Inmarsch för teknikgrenar sker senast 30 minuter före starttid. 

• Inmarsch för stavhopp sker 60 min (KS lör) respektive 80 min (MS sön) före starttid.  

Det är inte tillåtet att beträda tävlingsområdet innan eller efter din tävling.  
 

UTMARSCH/MIXED ZONE 

Löpare passerar mixed zone beläget bakom målet direkt efter avslutad löpning.  

Utmarsch från teknikgren sker samlat tillsammans med funktionär efter att grenen är klar. Aktiva får 
ej lämna sin gren utan grenledares tillstånd.  

Samtliga aktiva ska passera ut från tävlingsområdet via Mixed zone som finns i direkt anslutning till 
målet.  
 

KLÄDKORGAR 

Korgar för överdragskläder finns vid start för löpgrenar, och finns sedan i tält efter mixed zone bakom 
målet.  

 

PRISUTDELNING 

Sker så snart som möjligt efter respektive grens avslutning, under förutsättning att ingen muntlig 
protest kommit in till grenledaren. Pristagare samlas med funktionär direkt efter mixed 
zone/klädkorgarna i samlingstältet beläget strax bredvid.  

 

 



 

TRÄNARE /COACHER 

Tränare får ej vara inne på tävlingsområdet = innanför staketet runt bana 8. 

Tränare för aktiv vid längd/tresteg får i samband med calling en access/nyckelband till ytan framför 
första bänkrad på huvudläktaren för att kunna titta på plankan. Var snälla och håll er till stolarna så 
länge er aktiv inte hoppar. Nyckelbandet ska lämnas tillbaka till calling efter avslutad tävling.  

Det kommer finnas markerade sittplatser vid stavhoppet på första raden för tränare, först till kvarn. 
Respektera sikt för övrig publik. 

Det finns inga specifikt uppmärkta platser för tränare vid övriga teknikgrenar, utan ni får hitta 
ståplats/sittplats utanför staketet vid kast, höjd, löpning, men respektera avspärrningar och ev. zoner 
där fri sikt för SVT /löpfunktionärer behöver finnas.  

Tränare får ej gå in och stå på ytan framför huvudläktaren, mer än bara precis vid inlöpning till första 
häck.  

 

RESULTAT 

Listor anslås ej, ni hittar live-resultat och slutliga resultat på https://webathletics.se/  

klockslag för när en gren avslutas officiellt (protesttid) anslås på anslagstavlan i anslutning till Calling. 

 

PROTEST 

Ska göras muntligt till ansvarig grenledare under pågående gren, eller via Aktivas Service inom 30 
minuter från det resultaten kungjorts. Grenledarens beslut (oförändrat eller ändrat) kan överklagas 
till tävlingsjuryn.  

Överklagan ska göras skriftligt till Aktivas Service senast 30 minuter efter offentliggörande av 
grenledarens beslut. Avgift för överklagan är 500 kr (kontant eller Swish) som betalas tillbaka om 
överklagan medför ändrat domslut.  
 

DOPINGKONTROLLER 

Antidoping Sverige finns på plats under hela helgen. Kontroller kommer att ske slumpmässigt. Enligt 
beslut från förbundsårsmötet 2021 ska även aktiva som förbättrar gällande mästerskapsrekord 
lämna dopingprov. Dopingkontroll ska ske vid svenskt rekord.  

 

KONTAKTER TÄVLINGSFRÅGOR 

Tävlingsledare Anna Palmerius,  Teknisk delegat Göran Kero  
anna@tjalvefriidrott.se  gorankero@hotmail.com 
Tel 070 511 54 36 

Välkomna till Norrköping! 


