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PM Götalandsmästerskapen 2021 Malmö
COVID–19 INFO
För att inte bidra till ökad smittspridning är det viktigt att alla läser igenom hela PM:et.
Deltag endast om du känner dig frisk. Håll avstånd om det uppstår folksamlingar som vid
kioskkö, och entré. I uppvärmnings- och tävlingsarenan finns handsprit att använda om
du inte har möjlighet till annan handtvätt.

UPPVÄRMNING
Uppvärmning sker i Atleticum och grönområde runt Malmö Stadion och i Pildammsparken.

AVPRICKNING
Avprickning 60 min före start i alla grenar, utom i stav som är 80 min före start.
Avprickning sker online i EasyRecord.se och kan tidigast göras samma dag som grenen genomförs.

UPPROP/CALLING
Upprop/Calling sker i Löpargången under Malmö Stadion. Tider för upprop före starttid:
• 40 minuter för teknikgrenar
• 60 minuter för stavhopp
• 15 minuter för löpgrenar
Löpningar: Om det pga strykningar är 8 eller färre i en löpgren löps finalen på utsatt försökstid.
Skulle det vara krock i tidsprogrammet för någon aktiv, ber vi den aktive eller en ledare att
meddela calling detta för att lösa det på ett smidigt sätt. Vid calling kontrolleras att de aktiva
har rätt klubblinne / top / tröja eller distrikttröja som visar vilken klubb / distrikt de representerar.
Laguppställningar för stafetter skall vara inlämnade till sekretariatet senat 1 timme innan start.

LÖPNING 60–80 METER
Vidarekvalificering från försök löpgrenar. Malmö Stadion har 8 banor.

ANTAL STARTANDE

KVALIFICERING

SEMIFINAL

9– 16 (2 heat)

1,2 till fi. + 4 tider

0

17– 24 (3 heat)

1,2 till fi.+ 2 tider

0

25– 32 (4 heat)

1,2,3 till semi + 4 tider

1,2,3 till fi. + 2 tider (2 se)

33– 40 (5 heat)

1,2 till semi + 6 tider

1,2,3 till fi. + 2 tider (2 se)

41– 48 (6 heat)

1,2,3 till semi + 6 tider

1,2 till fi. + 2 tider

1–8
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LÖPNINGAR
Löpningar 200/ 300m, 200/ 300m häck, 600m, 800m, 1500m och 2000m avgörs i seedade finaler,
A-, B, C- o.s.v. A-finalen avgörs alltid sist. Löpare med de bästa angivna tiderna placeras i A-heatet.
Löpare som ej angivit SB alternativt PB efter avprickning blir ej seedad. Kontakta tävlingssekretariat
om det finns annan tid som kan vara seedningsgrundande i de fall det inte finns SB eller PB i grenen.
Sluttiderna från de olika heaten är helt avgörande för slutplacering.

HÖJNINGSSCHEMA I HÖJD
F 13:
F 14:
P 13:
P 14:

1.14
1.28
1.26
1.30

1.20
1.34
1.32
1.36

1.26
1.39
1.38
1.41

1.32
1.44
1.43
1.46

1.37
1.48
1.47
1.50

1.42
1.52
1.51
1.54

1.46
1.56
1.55
1.58

1.50
1.59
1.59
1.62

1.54
1.62
1.62
1.66

1.57
1.65
1.65
1.69

1.60
1.67
1.68
1.72

2 cm
2 cm
3 cm
3 cm

HÖJNINGSSCHEMA I STAV
F 13:
F 14:
P 13:
P 14:

1.70
1.40
1.80
1.70

+10 cm
+10 cm
+10 cm
+10 cm

efter
efter
efter
efter

2.20
2.30
2.40
2.50

+5 cm
+5 cm
+5 cm
+5 cm

NUMMERLAPPAR
Nummerlappar till alla deltagare, de hämtas vid sekretariatet. Nummerlapparna ska bäras
synligt på bröstet, förutom i stav där det är tillåtet med nummerlappen på ryggen.

RESULTAT
Resultat publiceras på www.EasyRecord.se, på arenan kommer det finnas skärmar
som visar resultat och ställning i lagtävlingen.

EGNA REDSKAP
Egna redskap är tillåtna men skall vägas in, detta görs vid sekretariat senast 90 min innan grenstart.
Redskapen blir då tillgängliga för alla deltagarna.

EFTERANMÄLAN
Efteranmälan sker vid sekretariatet i mån av plats och om det inte medför extra omgång i grenen.
Tidsgräns, se ”AVPRICKNING”.
Arrangören kan stänga grenar för anmälan efter ordinarie anmälningstid.

PRISUTDELNING
Prisutdelning sker direkt efter avslutad gren. Funktionär följer med pristagarna till prispallen.
Pris delas ut till 1 – 6 i varje gren förutom stafett där 1 – 3 får pris och i lagtävlingen delas pokal
ut till segrande distrikt.
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LAGLEDARTRÄFF
Lagledarsamling/tekniskt möte och uttagning av jury. Lagledarna, minst en från varje distrikt och
tävlingsledningen samlas en timme innan tävlingsstart i sekretariatet. Arrangören går igenom
förutsättningarna för tävlingarna. Jury utses av närvarande distriktsledare. Juryn ska bestå av
tävlingsledaren eller annan i tävlingsledningen, kontrollanten och en representant från ett distrikt.

PROTEST
Vid protest mot domslut ska först en muntlig anmälan ske till ansvarig grenledare. Protesten kan
lämnas av den tävlande eller någon som företräder den aktive. En påföljande skriftlig protest ska
lämnas till sekretariatet senast 30 minuter efter att resultaten kungjorts. Avgiften för den skriftliga
protesten är 300 kr som återfås om protesten godkänns.

TÄVLINGSOMRÅDET
Aktiva och ledare går in via Vinterträdgården till calling i Löpargången. Ledare går efter calling upp
på läktaren. Nedre delen av läktaren är reserverad för aktiva och tränare. Se karta (sida 4).

PARKERING
Parkering, P-huset vid Stadiongatan.

MAT
Frukost, lunch och middag ska förbeställas i samband med anmälan senast 8 september 2021.
Enstaka lunchbiljetter kommer att finnas till försäljning i kiosken på Malmö Stadion (90 kr).
Lunch serveras på Fria Läroverken ca 400 meter från Malmö Stadion, se karta (sida 4).
Lunch lördag och söndag kl 12.00 – 14.00, det finns möjlighet att ta med matlåda
för den som inte kan äta på plats.
Middag och frukost serveras på Atleticum.
Middag, lördag kl 19.00 – 20.00. Frukost, söndag kl 07.00 – 09.00.
Kiosk uppe på läktaren vid målgången. Här kan ni köpa korv, toast, hamburgare,
kaffe, läsk, snacks m.m. Betalning med Swish.

PUBLIK
Vi hälsar alla som vill se på tävlingarna välkomna, läktaren har gott om plats för alla supporters.
Nedre delen av läktaren kommer att vara reserverad för aktiva och tränare.
Vi ber publiken att hålla avstånd mellan olika sällskap. Ingång för publik sker via rampen
på södra sidan (mot Atleticum). Det finns värdar vid entrén och på läktaren.

Varmt välkomna till Malmö!
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Ingång
Aktiv /Ledare

Calling, under
läktaren. Ingång
via Aktiv /Ledare

Entré
Publik

 Atleticum
 Uppvärmning
 Boende hårt underlag
 Frukost, middag

Grön linje är närmaste väg
till lunchserveringen

Google Earth

Fria Läroverken, Lunch

