
UDM 2021 Göteborg 
 

26 september 
 
 

Alla hälsas välkomna till UDM 2021 på Slottskogsvallen 
 
COVID–19 INFO  
Deltag endast om du känner dig frisk. Håll avstånd om det uppstår folksamlingar som vid kioskkö, och 
entré. 
Publik är tillåten då vi bedömt att publiken inte kommer överskrida arenans maxantal. 
 
Uppvärmning 
Efter första start är uppvärmning endast tillåten utanför arenan tills efter upprop då man får beträda 
tävlingsområdet. 
 
Startlistor 
Startlistor finns på appen Roster Athletics (Apple/Google) senast under onsdag em/kväll, sök i högra hörnet 
efter UDM 2021 Göteborg. 
 
Avprickning 
Ingen avprickning. Utan istället gäller uppropstiden. Är man inte vid uppropet är man inte avprickad och får 
inte starta. 
 
Upprop 
Upprop sker nedanför tornet och efter det får hela startfältet gemensamt inträda på tävlingsområdet. 
Tid för upprop: 
Löpgrenar 20 min innan start. 
Teknikgrenar 30 min innan start. 
Stavhopp 45 min innan start. 
 
Resultat 
Resultaten uppdateras direkt på appen Roster Athletics(Apple/Google). Sök i högra hörnet efter UDM 2021 
Göteborg. 
 
Finaler 
Direktfinal i alla löpgrenar. 
I teknikgrenarna får alla tre försök och sedan får de åtta främsta ytterligare tre försök. 
 
Priser 
Medaljer tilldelas till placering 1-3 i varje gren. 
Prisutdelningar sker fortlöpande. Vi uppmanar de aktiva att varken skaka hand eller kramas vid prispallen 
rådande restriktioner. 
 
Lagtävlingen 
Poängberäkning lagtävlingen. De åtta bäst placerade i varje gren tilldelas poäng efter beräkningen 10-8-6-5-
4-3-2-1. 
 
Nummerlappar 
Nummerlappar endast i lopp 600 m och längre. 
 



 
Egna redskap 
Egna redskap är tillåtna och skall vägas in vid tornet 60 min innan start. 
 
Höjningsschema 

Stavhopp F13  
165 + 10 cm  fram till 225 därefter 5 cm. 
Stavhopp F14 och F15 
185 + 10 cm fram till 245 därefter 5 cm.  
Stavhopp P14 och P15 
195 + 10 cm fram till 265 därefter 5 cm.  
 
Höjdhopp F13 och P13 
114, 120, 126, 131, 136, 141, 145, 149, 152, 155, 158 + 2 cm 
Höjdhopp F14 och P14 
120, 126, 132, 137, 142, 147, 151, 155, 158, 161, 164 + 2 cm 
Höjdhopp F15 och P15 
126, 132, 138, 143, 148, 152, 156, 159, 160, 163 + 2 cm 
 
Stafetter 
Laguppställningar i stafetterna skall lämnas in till sekretariatet senast 120 min innan start. 
Om en förening har två lag i stafetterna kan båda lagen ta medalj men endast Lag 1 samlar poäng till 
lagtävlingen. 
 
Efteranmälan 
Vi gör vad vi kan för att försöka få in alla som vill i startfälten. Grenar som strukits pga noll anmälda kommer 
däremot inte öppnas för efteranmälningar. Fortfarande gäller maxbegränsningen om fyra grenar per person 
plus stafett. 
 
Kiosk 
Det kommer finnas kiosk och grill med försäljning hamburgare, korv, bakverk, drickor, kaffe, frukt mm. 
Alla funktionärer kan också hämta ett mål mat från grillen där också under dagen. 
 
Övrigt 
I en av kastgrenarna har det skett ett administrativt misstag och det leder till att i denna gren kommer det 
vara nio deltagare och alla dessa kommer att få sex försök. 
 
I vissa grenar har startfält slagits ihop för att ingen ska behöva tävla ensamma. 
 
Frågor: mattigais@hotmail.com 
 
Varmt välkomna! 
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