Ansökningsblankett för sanktion för elittävlingar
Datum
Tävlingens namn
Plats, ort, arena
Arrangerande förening(ar)
Tävlingsledare, namn
Tävlingsledare, telefon och/eller e-post

2021-06-16
Stavtävling
Nya Ullevi
Örgryte IS
Gustaf Hultgren
hultgrengustaf@gmail.com

Sanktionsansökan avser följande
grenprogram:
Grenar kvinnor

Stavhopp

Grenar män

Stavhopp

Specificera vilka grenar ni ska genomföra, könsbundet

Löpgrenar utanför arena
Följande distans(er) är kontrollmätta:
5 km

10 km

Tävlingen genomförs

Maraton

Halvmaraton
Inomhus

Ange banmätare

Utomhus

Sanktionstyp:
Central sanktion
✔
Ansökan mailas till SFIF senast 8 dagar innan tävlingen.
Definition av elittävlingar
Deltagare: Endast aktiva som enligt SFIF:s definition för internationell eller nationell elit får delta.
Grunden för klassificering är att man uppnått de resultatnivåer som definierats av förbundet
under 2019 eller 2020, alternativt att man placerat sig som topp 8 på senior-SM (utomhus och
inomhus) under 2020. Undantag kan ges efter särskild prövning av SFIF. Se den fullständiga
definitionen av elit i den separata bilagan.
Antal grenar: Under en elittävling kan maximalt 3 grenar pågå samtidigt i hallen. Arrangören
behöver alltså ha ett tidsprogram som förhåller sig till detta.
Startfält: Det får maximalt vara 8 deltagare per startfält, förutom i löpgrenar 800m och längre där
f-öljande antal startande per heat gäller:
I hallar med fyra rundbanor
- 800 m med start på skilda banor: Maximalt 6 löpare per heat.
- 800 m med gruppstart: Maximalt 8 löpare per heat, varav fem på bakre och tre på främre
startlinje.
- 1000m–3000m med gruppstart: Maximalt 12 löpare per heat, varav åtta på bakre och fyra på
främre startlinje.
I hallar med sex rundbanor:
- 800m: Maximalt 8 löpare per heat.
- 1000m–3000m med gruppstart: Maximalt 12 löpare per heat, varav åtta på bakre och fyra på
främre startlinje.
Löpgrenar utanför arena:
Observera att ordningslagen gäller för dessa lopp, vilket påverkar antalet deltagare.

Arrangörens ansvar: Tävlingsledares ansvar
Under den tid samhällets särskilda råd, rekommendationer och restriktioner med målet att begränsa
smittspridning gäller, ansvarar tävlingsledare – förutom de rent tävlingstekniska frågorna – också för
att…
För samtliga tävlingar:
• Aktiva, ledare och funktionärer får information om att de ska stanna hemma om de känner
symtom som hosta, snuva, halsont eller feber.
• Ingen servering/försäljning av mat genomförs under tävlingen.
• Genomföra en planering för hur deltagare och funktionärer rör sig på och i anslutning till
tävlingsområdet utan att skapa trängsel, samt att tydligt informera närvarande om detta. Vid
inomhustävlingar är det särskilt viktigt att se till att ingen trängsel uppstår vid in- och utgångar.
• Se till att omklädningsrum är stängda för omklädning och dusch – och att det finns möjlighet att
öppna ett omklädningsrum om det behövs för dopingkontroll.
• Se till att toaletter hålls öppna och städas regelbundet under den tid tävlingen pågår.
• Se till att det alltid finns möjlighet till lätt tillgänglig handtvätt och att handsprit eller annat
desinfektionsmedel finns i tillräcklig mängd.
• Vid upprepade överträdelser av arrangörens anvisningar, avvisa aktiva/ledare/funktionärer från
tävlingsområdet.
• Tävlingsområden/zoner är definierade och tydligt avgränsade (helst med någon typ av fysiskt
hinder) samt att alla deltagare informeras om hur respektive tävlingsområde ser ut, och hur de ska
röra sig in och ut från tävlingsområdet. Zoner kan vara av flera typer, exempelvis tävlingszoner och
coachzoner.
• Varje zon måste vara så stor att personerna som vistas i den med lätthet kan hålla avstånd.
• Upprätta kartskisser över hallen som tydligt visar de olika zonerna.
• Påminna funktionärer och aktiva om vikten att hålla fysiskt avstånd, exempelvis genom att
erbjuda aktiva i hopp- och kastgrenar en egen stol att sitta på mellan försöken, och att dessa stolar
står med minst 1,5 m avstånd från varandra.
• Planera för att kunna torka av (med desinfektionsmedel eller vanligt rengöringsmedel) all
utrustning som vidrörs av flera olika personer, exempelvis sittplatser för aktiva och funktionärer,
bord, startblock, häckar, tidtagarur, hoppbäddar, ribbor, stavar, krattor, spadar, måttband och
kastredskap.

Grenledares ansvar
• Under pågående tävling ansvarar varje grenledare för att…
• Funktionärer och aktiva håller avstånd från varandra.
• Samtliga funktionärer som hanterar utrustning som används av flera personer bär handskar/vantar.
• Göra rent utrustning som används av flera personer.
Teknisk ledares ansvar
Om aktiva har med sig egna kastredskap till tävling ska teknisk ledare…
• Använda handskar/vantar.
• Torka av redskapen (med desinfektionsmedel eller vanligt rengöringsmedel) före och efter kontroll.

Zoner för tävlingen

I de två nedanstående skisserna, placera:
• Tävlingsytor för höjd, stav, längd/tresteg, kula och viktkastning, d.v.s. de delar av hallen som aktiva
och funktionärer i dessa grenar får befinna sig på. (Det räcker att markera ytor för de grenar som ingår
i denna sanktionsansökan.)
• Coachzoner för var och en av teknikgrenarna.
• Yta för löpare i ”nästa heat”, d.v.s. det utrymme som löpare får använda för sina sista förberedelser
inför start.
Block 1: De delar av tävlingen då det pågår löpgrenar på rundbana + teknikgrenar (innanför och/eller
utanför rundbanan)

Klicka på bilden för att rita och kommentera alt. spara och redigera i annat program/manuellt

Block 2: De delar av tävlingen då det pågår löpgrenar på rakbana + teknikgrenar

Klicka på bilden för att rita och kommentera alt. spara och redigera i annat program/manuellt

Besvara slutligen denna fråga: Var kommer aktiva att få göra sin uppvärmning i samband med denna
tävling?
Härmed ansökes om sanktion för ovanstående tävling. Vi som arrangör intygar att vi kommer
genomföra tävlingen i enlighet med Svenska Friidrottsförbundets tävlingsregler samt gällande
specialbestämmelser.
Underskrift

Ort och datum

Gustaf Hultgren

Göteborg, 2021-06-14

