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VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN ATT MED KORT VARSEL ÄNDRA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR TÄVLINGEN OM DETTA KRÄVS 
PGA PANDEMIN. DU SOM TÄVLANDE OCH TRÄNARE ANSVARAR FÖR ATT FÖLJA DE RÅD SOM GÄLLER . HÅLL UTKIK PÅ 
HEMSIDAN FÖR INFORMATION OM EVENTUELLA ÄNDRINGAR AV FÖRUTSÄTTNINGARNA FRÅN ARRANGÖREN . 

För att vi ska kunna genomföra en säker tävling ur smittskyddssynpunkt är det viktigt att alla som besöker tävlingen följer och 

accepterar de riktlinjer som gäller för tävlingen. Alla ansvarar för att resa säkert till och från tävlingen samt stanna hemma vid minsta 

symtom för Covid-19. Vid frågor går det bra att ringa eller maila IFK Växjös kansli. Kontaktinfo finns sist i detta PM.  

EXTRA INFORMATION GÄLLANDE COVID-19 

• Stanna hemma vid sjukdomssymtom. 

• Res säkert och undvik övernattningar i den mån det går. 

• Håll avstånd till de människor du normalt sett inte träffar. Var noga med att hålla avstånd vid avprickning, nummerlappar mm. 

• Håll god handhygien, det finns många toaletter och handsprit på flera ställen i arenan. 

• Ingen publik – endast aktiva, tränare och funktionärer släpps in i arenan.  

• När du som tränare och aktiv inte tävlar/coachar, värmer upp eller joggar ner räknas du som publik. 

• Kom till arenan så nära inpå din start som möjligt och lämna arenan så snart du kan efter att du tävlat klart. 

• För att minimera väntetiden mellan grenar i samma klass är det inte möjligt att dubblera i alla grenar. När du inte 

tävlar/värmer upp/coachar ska du lämna Telekonsult Arena och uppvärmningsarenan. 

• Ingen kiosk men vi bjuder alla aktiva och tränare på kaffe. Ta gärna med en termosmugg eller liknande. 

TÄVLINGSARENA är Telekonsult Arena, Hejaregatan 9, Växjö. 

TÄVLINGSTIDER framgår av tidsprogrammet. Telekonsult Arena öppnar kl. 08.30 för de som ska tävla och coacha. 

PARKERING finns i anslutning till Telekonsult Arena, närmst är parkeringen norr om Telekonsult Arena, längs med Hejaregatan. 

TRÄNARANMÄLAN görs via denna länk: Tränaranmälan Wexio Indoor Games senast den 4/2–22. 

ENTRÉ, NUMMERLAPPAR M.M.  

ENTRÉ FÖR AKTIVA OCH TRÄNARE sker vid entrén som ligger på den västra gaveln av Telekonsult Arena (den mot Värendsvallen, 

friidrott utomhus). 

STAVINLÄMNING sker på vagnen som står utmed räcket till rundbanan i området utanför omklädningsrummen. 

NUMMERLAPPAR ligger på bord utanför omklädningsrummen. Håll avstånd till andra när du hämtar nummerlappen. Nummerlappen 

ska fästas på tävlingströjan i brösthöjd. I höjd och stav alternativt på ryggen. Reklamtexten får inte vikas in. 

KIOSK kommer inte att finnas i Telekonsult Arena. Medhavd mat får ätas i uppvärmningsarenan.  

UNDER TÄVLINGEN 

OMKLÄDNINGSRUM undvik i största möjliga mån att byta om och duscha i Telekonsult Arena. 

TOALETTER för aktiva och tränare finns både i uppvärmningsarenan och i Telekonsult Arena. I Telekonsult Arena finns det många 

toaletter bakom 60m starten utöver de som är i omklädningsrummen.  

AVPRICKNING skall ske i alla grenar senast 60 minuter före respektive grenstart. I stavhopp för seniorer gäller det senast 90 minuter 

före starttid. Avprickningslistor finns vid kastväggen i området utanför omklädningsrummen. Återbud till final meddelas till 

sekretariatet en trappa upp i Telekonsult Arena. 

UPPVÄRMNING sker utomhus, i Sprinthallen (maxantal personer i denna hall är 80 styck). Det går även bra att värma upp i 

Telekonsult Arena men alla tar eget ansvar för att inte vara i vägen för de som tävlar.  

UPPROP på tävlingsplats i samtliga grenar 10 minuter innan grenstart på tävlingsplats. För lopp 200 meter och längre sker uppropet vid 

60 metersstarten. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetxY9M8O4o8Q86m-Be4ft_ysDf6lC4MuxrNlIZo20txAa1vg/viewform


PRISUTDELNINGAR sker direkt i anslutning till avslutad gren av grenfunktionärerna. I klasserna 13–15 år är det pris till de 6 främsta. 

Enbart pris till segraren i respektive gren för 17–19 år och seniorerna. 

SJUKVÅRDSPERSONAL  kommer att finnas på plats under tävlingarna. De har sin bas i vid målet på 60 meter. 

RESULTATEN publiceras live på www.ifkvaxjo.se. Inga resultat anslås i arenan. Vid felaktigheter kontakta sekretariatet. 

WEBBSÄNDNING från tävlingen kommer att ske. Mer info kommer på hemsidan: www.ifkvaxjo.se. 

EFTERANMÄLAN endast i mån av plats, fram tills 90 min före grenstart mot dubbel avgift. Efteranmälan gör till anmalan@ifkvaxjo.se 

fram till tävling. På tävlingsdagen görs efteranmälan till sekretariatet en trappa upp.  

TÄVLINGSREGLER 

Inga ledare, tränare eller motsvarande samt icke-ackrediterade fotografer får vara på tävlingsområdet. Tävlingsområdet är rundbanan 

och området innanför. Högsta tillåtna spiklängd är 7 mm förutom i höjd där man får ha 9 mm.  

F13 OCH P13  

Alla deltagare har fyra försök vardera i längd och kula. I längdhopp är F13 uppdelat i två pooler. Inga finaler i dessa klasser. 

LÖPNING 

Heatindelning och banlottning sköts av representant i sekretariatet. Vi kommer på 200 m använda oss av bana 2–6 (6-5-4-3-2), på 400 

m är det bana 1–6 (5-6-4-3-2-1) som används vid fulla heat. Aktuella heatindelningar/banlottningar anslås i anslutning till 

avprickningen. Inga finaler på 60 m i 13 och 15 årsklasserna. För 60m/60mh för åldrarna 17 år, 19 år och senior går de 8 främsta tiderna 

till final. Vid fler än 3 försöksheat avgörs även en B-final för försökstiderna 9–16. Vid max 8 avprickade på 60m/60mh avgörs finalen 

direkt på försökstiden och extralopp erbjuds på finaltiden. 

SEEDNING görs på alla lopp där det inte erbjuds någon final. Seedning görs utifrån resultat angivet vid avprickningen. Där det blir fler än 

ett heat avgörs loppen i seedade A- och B-finaler.  

HÖJD     

P17 höjd: 144-150-156-161-166-170-174-177-180 + 2 cm   P13 höjd: 119-127-134-140-145-149-152-155-158 + 2 cm  

K/F17 höjd: 134-140-146-151-156-159-162 + 3cm                  F13 höjd: 110-116-122-127-132-136-140-143-146 + 2 cm 

Ansatsmarkeringar finns att låna. Observera att det är förbjudet att göra markeringar på banan med exempelvis färg/krita/magnesium.  

STAV 

M stav: 370-385-395-405-413-420 + 7 cm  K stav: 255-270-285-300-315-330-345-360-370-380-387 + 7 cm 

P13/15 stav: 130-150-170-185-200-215 + 10 cm F13/15 stav: 130-150-170-185-200-215 + 10 cm 

Stavpluggar av svart gummi är ej tillåtna. Stavpluggar av plast är tillåtna. Ansatsmarkeringar finns att låna. Observera att det är 

förbjudet att göra markeringar på banan med exempelvis färg/krita/magnesium.  

TRESTEG 

Trestegsplankor finns på längd/tresteg 2 på 11 och 13 m, samt målad planka på 9 m. Längd/tresteg 1 (F15) planka på 9.30 m samt 

målad planka på 7 m. Ange vid avprickningen vilken planka du vill hoppa från. 

Ansatsmarkeringar finns att låna. Observera att det är förbjudet att göra markeringar på banan med exempelvis färg/krita/magnesium.  

LÄNGD 

F15 delas upp i två seedade pooler där finalhoppen avgörs på längd 1.Ansatsmarkeringar finns att låna. Observera att det är förbjudet 

att göra markeringar på banan med exempelvis färg/krita/magnesium.  

EGNA REDSKAP skall lämnas för invägning/mätning senast en timme före grenstart. Redskapen lämnas i en låda vid avprickningen. De 

invägda redskapen hämtas ut på samma ställe efter avslutad tävling. 

ÖVRIGT 

TÄVLINGSLEDARE är Martin Joabsson, IFK Växjö.  FRÅGOR BESVARAS av IFK Växjös kansli 0470–16116 eller info@ifkvaxjo.se 

https://ifkvaxjo.myclub.se/wexioindoor
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