
 

 

Covid-restriktioner Luciasprinten 
Allmänna åtgärder: 

• Stanna hemma vid minsta symptom på Covid-19. 

• Var noga med handhygien, tvätta händerna eller använd handsprit. Vi har placerat ut 
handsprit på olika platser i Telekonsult Arena. 

• Om du är över 18 år och inte är fullvaccinerad ska du fortsatt hålla avstånd till andra. 

Publik: 

Den som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning inomhus med fler 
än 100 deltagare utan att använda vaccinationsbevis ska se till att: 

• varje åskådare har en sittplats. Stående publik tillåts inte. 
• sällskap, när de sitter på sin plats, har ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt 

framåt och bakåt till andra sällskap. 
• inget sittande sällskap omfattar fler än 8 personer. Det vill säga att sällskap som 

egentligen består av fler än 8 personer delas upp så att det blir högst 8 sittande 
personer i varje 

 Vad räknas som allmän sammankomst eller offentlig tillställning, i friidrottssammanhang? 

• Publiken som besöker en tävling. 

Vad räknas inte som allmän sammankomst eller offentlig tillställning, i 
friidrottssammanhang? 

• Verksamheten på själva tävlingsområdet under en arenatävling – t.ex. tävlande aktiva 
och funktionärer. 

• Funktionärer och övrig personal som arbetar med en tävlings genomförande. 
• Träningsverksamhet. 

Vem räknas till publiken? 

• Alla som är på en tävling för att titta och som inte har en aktiv roll i själva tävlingen. 
• Även aktiva som inte tävlar eller värmer räknas som publik. De omfattas då på 

samma sätt som övrig publik av de riktlinjer som finns. 
• Tränare som sitter bland övrig publik räknas som publik. 



För aktiva: 

• All uppvärmning sker utomhus eller i Sprinthallen som ligger i anslutning till 
Telekonsult Arena. Inga aktiva ska vistas i Telekonsult Arena före eller efter sina 
grenar. Det går bra för aktiva som inte tävlar att använda toaletterna i 
omklädningsrummen. 

• På läktaren i Telekonsult Arena tillåts enbart eventuella medföljande och tränare.  
• Vi uppmanar alla att byta om och duscha hemma men för långväga gäster går det bra 

att använda omklädningsrummen. 
• Ingen kiosk finns öppen denna kväll. 
• All avprickning sker i gången mellan Telekonsult Arena och Sprinthallen. 

 
Grenordning – nästa gren börjar när föregående gren är avslutad. 
 

Gren   Avprickning  Tidsordning 
 
60 m häck 16:45  Första start 17:00  

Ordning: F13, F15, F17, K, P13, P15, 
P17, P19, M  

 
60 m fö 17:00  kvinnor, män 
 
60 m fi    kvinnor, män där A-final  

avslutar 
 

400 m  17:45  män 
 
200 m  18:00  kvinnor, män där A-final  

avslutar 
 

Resultat anslås på samma ställe som avprickningen samt på IFK Växjös hemsida.  
 
På grund av rådande restriktioner har vi beslutat att INTE Bjuda på glögg och pepparkakor. 
 
/ IFK Växjö   


