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Vi förbehåller oss rätten att med kort varsel ändra förutsättningarna för tävlingen om detta krävs av 
SFIF. 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 restriktioner som gäller för tävlingen. Vid frågor går det bra att ringa eller maila IFK Växjös 
kansli. Kontaktinfo finns sist i detta PM.  

TÄVLINGSARENA är Telekonsult Arena, Hejaregatan 9, Växjö 

TÄVLINGSTIDER framgår av tidsprogrammet. Första start sker kl. 12.00 lördag och kl. 11.00 söndag.   

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

TRÄNARANMÄLAN ska vara inskickad till anmalan@ifkvaxjo.se senast den 9/2–21. 

För att tävlingen ska fungera smidigt under rådande omständigheter använder vi oss av avanmälan. Samtliga 
deltagare som ej avser att komma till start skall avanmäla sig snarast och senast torsdagen den 11/2 till 
anmalan@ifkvaxjo.se. Inträffar sjukdom efter det är avanmälan självklart välkommen även senare. Vid utebliven start 
utan avanmälan senast 09.00 på tävlingsdagen faktureras en extra avgift på 300kr. 

Entré, nummerlappar m.m. 
TÄVLINGSARENAN är ENDAST öppen för aktiva och tränare under tiden de tävlar samt för våra funktionärer. Ingen publik 
är tillåten.  

ENTRÉ FÖR AKTIVA OCH TRÄNARE sker vid egen entré direkt in i uppvärmningsarenan. Se separat karta. Alla tränare ska 
föranmälas till anmalan@ifkvaxjo.se. 

NUMMERLAPPAR hämtas personligen av den aktive innanför entrén för aktiva och tränare. 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 
INGA OMKLÄDNINGSRUM är öppna för omklädning eller dusch. 

TOALETTER för aktiva och tränare finns i uppvärmningsarenan, se bifogad karta. Vid behov av toalettbesök under 
pågående tävling ska aktiva och tränare använda toaletterna i omklädningsrummen i Telekonsult Arena.  

AVPRICKNING skall ske i alla grenar senast 60 minuter före angiven starttid, förutom stavhopp där gäller senast 90 
minuter före starttid. Avprickningslistor finns vid nummerlappsutdelningen. Heat-indelning noteras på anvisad plats i 
Tipshallens A-hall (fotbollshallen). Återbud till final meddelas till Calling. 

UPPVÄRMNING sker utomhus eller i Tipshallens a-hall (fotbollshallen). Insläpp till uppvärmningen sker tidigast 10.15 på 
lördag och 09.15 på söndag. Sprinthallen (C-hallen) är enbart tillgänglig för ”snabba sprint-/häcklopp” all annan 
uppvärmning sker i Tipshallens A-plan. Vi undanber att ni enbart samlas i Sprinthallen för det som är nödvändigt att 
utföra där för att undvika trängsel. Uppvärmning på tävlingsplats sker enligt tider i separat tidsprogram för att begränsa 
antalet pågående grenar, det kan vara mindre tid än vanligt.  

CALLING för alla grenar sker i Sprinthallen, i änden närmst Telekonsult Arena. Kontroll sker av tävlingsskor (nya 
skogregeln ska kontrolleras i alla grenar) och nummerlapp. Tid för Calling sker på tider som finns utsatta i separat 
tidsprogram (länk till lördag, länk till söndag). Funktionär från grenen du ska tävla i hämtar både aktiva och tränare inför 
grenen. Max EN tränare per aktiv får komma in i tävlingsarenan, detta kontrolleras vid Calling. 

INMARSCH sker gemensamt både för aktiva och tränare snarast efter att upprop är klart. Grenfunktionär hämtar samtliga 
inför varje grenstart. 

mailto:anmalan@ifkvaxjo.se
mailto:anmalan@ifkvaxjo.se
mailto:anmalan@ifkvaxjo.se
https://myclub-member.s3.eu-west-1.amazonaws.com/media/filemanager/317/fTLadirlFHD6/Wexio_Indoor_Callingschema_lordag.pdf
https://myclub-member.s3.eu-west-1.amazonaws.com/media/filemanager/317/Xe9Au64co6eP/Wexio_Indoor_Callingschema_sondag.pdf


COACHZONER finns på utsatta platser vid respektive gren och vi ber er respektera detta och enbart vistas i den zon ni är 
visad till och se till att hålla avstånd till varandra. Ni som har flera grenar att coacha samtidigt får så klart förflytta er i 
arenan, men gör det på ett säkert sätt. 

PRISUTDELNINGAR ingen prisutdelning. Intervjuer kan komma att ske efter avslutad gren. 

UTMARSCH sker direkt efter avslutad gren/prisutdelning. Detta gäller både aktiva och tränare. Ska den aktive delta i en 
annan gren som har Calling inom 15 minuter är det ok för både den aktive och tränaren att stanna kvar i arenan. Då ska 
dessa personer direkt förflytta sig till nästa grens tävlingsplats och coachplats. Funktionär leder både aktiva och tränare 
ut ur tävlingsarena in till uppvärmningsarenan. För att komma utomhus är utpassering via Calling. Avvakta tills eventuell 
pågående Calling är klar innan du går ut för att undvika trängsel.  

KLÄDKORGAR för överdragskläder finns vid start för löpgrenarna. Korgbärare tar sedan med kläderna till anvisad plats där 
löparna hämtar sina kläder när de leds ut ur arenan direkt efter sitt heat. 

SJUKVÅRDSPERSONAL, sjukvårdare 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 för att minska risken för smittspridning. Vid 
felaktigheter kontakta Calling. 

WEBBSÄNDNING från tävlingen kommer att ske via friidrottskanalen.se. 

EFTERANMÄLAN endast i mån av plats, fram tills avprickningstiden för aktuell gren löper ut. Tävlande kan erbjudas att 
sätta upp sig på väntelista och tillåtas starta om vakans uppstår. Efteranmälan görs till anmalan@ifkvaxjo.se fram till 
tävling. På tävlingsdagen görs efteranmälan vid nummerlappsuthämtningen. Avgiften är 320 kr per grenstart och 
faktureras. 

Tävlingsregler 
Inga ledare, tränare eller motsvarande samt icke-ackrediterade fotografer får vara på innerplan. Tävlingsområdet är 
rundbanan och området innanför.  

HEATINDELNING OCH BANLOTTNING sköts av representant i sekretariatet. Vi kommer på 200m enbart använda oss av bana 
3–6 (5-6-4-3), på 400m är det bana 2–6 (4-5-6-3-2) som används vid fulla heat. Aktuella heatindelningar/banlottningar 
anslås i anslutning till Calling efter avprickning. På 60 m och 60 m häck är det enbart tider som går vidare till finalerna. 
Tid 1–8 i A-final och tid 9–16 i B-final, vid färre än nio deltagare erbjuds ett extra lopp i stället för final. 

HÖJNINGSSCHEMA  

M höjd: 172-176-180 +4cm – 208-212-216 +2 cm  M stav: 415-435-445-453-461-466-471 +5 
K höjd: 156-161-165-169-173-176-179-181 +2 cm K stav: 356-370-384-394-404-411-418 +5 

LÄNGD är det inte fler än totalt åtta kvinnor och män anmälda på tisdag (9/2) kl. 12.00 kommer både kvinnor och män 
tävla tillsammans på den utsatta tiden för kvinnor (kl. 12.55). 

TRESTEGSPLANKOR finns på 11 och 13 m. Målad plankad finns på 9 m. Ange vid avprickningen vilken planka du vill hoppa 
från. 

Vid STAV, LÄNGD, TRESTEG OCH HÖJD finns ansatsmarkeringar att låna. Observera att det är förbjudet att göra markeringar 
på banan med exempelvis krita/magnesium.  

HÖGSTA TILLÅTNA SPIKLÄNGD är 7 mm förutom i höjd där man får ha 9 mm.  

STAVPLUGGAR av svart gummi är ej tillåtna. STAVPLUGGAR av plast är tillåtna.  

TECHNICAL RULE 5 ”SKOREGELN” alla skor ska kontrolleras vid Calling. Fyll i blanketten ”Athlete Shoe Declaration Form” 
och lämna vid nummerlappsutdelningen. Har du under vinter 2021 redan tävlat i Växjö och har samma skor som förra 
tävlingen behöver du inte lämna in någon ny blankett. Har du glömt fylla i eller ta med finns det tomma ex vid 
nummerlappsutdelningen. Alla skor som misstänks ha för tjock sula kommer kontrollmätas. 

EGNA REDSKAP skall lämnas för invägning/mätning senast en timme före grenstart. Redskapen lämnas in vid Calling. 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
https://friidrottskanalen.solidtango.com/live
mailto:anmalan@ifkvaxjo.se
https://myclub-member.s3.eu-west-1.amazonaws.com/media/filemanager/317/UDMTEJDzZntl/Athlete_Shoe_Declaration_Form__Sample__1_.pdf
mailto:info@ifkvaxjo.se


 



 



 
 


