
 

 

 

 

 

PM     Skelleftespelen     Lördag 25 juli 2020  

 
Arena Norrvalla IP, Skellefteå 
 
Tävlingsstart  10.00 
 
Nummerlappar Gäller enbart 800 m, 1 500 m och 5 000 m. 
 Nummerlappen skall bäras på bröstet. Nummerlappen får vid Calling. 

Nummerlappar återlämnas efter avslutat lopp.  
 
Calling  Avprickning/upprop sker vid Calling. Samling utanför räcket vid vattengraven. 

Gemensam inmarsch. Tider för Calling finns längre ned i PM:et. 
 
Resultatlistor Inga resultatlistor kan publiceras p g a pandemin. Resultat publiceras senare på 

Skellefteå AIK Friidrotts hemsida. 
 
Höjningsschema Stavhopp samtliga åldersklasser: 130-140-150-160… +10cm 

Höjdhopp samtliga åldersklasser: 95-99-103-107… +4cm 
 
Invägning Sker bakom läktaren 09.00-09.30. Vid 

invägning övriga tider skicka ett sms eller ring 

till 070-681 46 28. 

 
Protester Lämnas direkt till grenledare. Protest lämnas 

av den aktive själv eller ledare för den aktives 

räkning på plats, under eller direkt efter 

avslutad tävling. 

 
Omklädning Ingen omklädning tillgänglig. 
 
Spiklängd 7 mm i löpningar och 9 mm i hopp och spjut. 
 
Uppvärmning Sker förslagsvis på Alhemsområdet. Se 

kartbild, inringat område. Endast tävlande 
och funktionärer får vistas på innerplan. 

 
Coaching Mycket begränsade möjligheter att coacha 

aktiva, eftersom vi då får svårt att uppfylla 
villkoren för Covid-19. 

 
Publik Ingen publik får vistas på arenan. Gäller även läktaren. 



 
Prisutdelning  Enbart för SDM. Gäller 800 m, 100 m häck, Höjd och Slägga.  
 Medalj till tre bästa i varje gren. 
 
Tävlingsledare  Kurt Jonsson, tfn 070-635 55 04 
 
 
Calling – tider 60 m 12.40 20 min före grenstart 
 80 m 12.25 20 min före grenstart 
 100 m 12.15 15 min före grenstart  
 800 m 14.10 20 min före grenstart 
 1 500 m 11.10 20 min före grenstart   
 5 000 m 13.35 10 min före grenstart  
 60 m häck 09.45 15 min före grenstart 
 80 m häck 09.55 20 min före grenstart 
 100 m häck 10.20 15 min före grenstart 
 Höjd grp 1 14.05 25 min före grenstart 
 Höjd grp 2 15.05 25 min före grenstart 
 Stav 10.00 45 min före grenstart 
 Längd 12.50 25 min före grenstart  
 Längd zon 11.15 15 min före grenstart 
 Tresteg 09.35 25 min före grenstart 
 Tresteg zon 11.15 15 min före grenstart 
 Kula 13.00 30 min före grenstart 
 Diskus 09.30 30 min före grenstart vid kastplan 
 Slägga 14.00 30 min före grenstart vid kastplan 
 Spjut 11.00 30 min före grenstart 
 
 

Särskild information med anledning av Covid-19 

• Det är viktigt att vi tillsammans hjälps åt att minska risken för smittspridning. 

• Stanna hemma om du känner av symptom såsom snuva, hosta, halsont eller feber. 

• Tyvärr kan vi inte välkomna deltagare, ledare eller funktionärer som är 70 år eller äldre. 

• Toaletter finns tillgängliga. 

• Omklädningsrum är inte tillgängliga. 

• Ingen servering eller försäljning. 

• Endast aktiva och funktionärer tillåts på innerplan (innanför räcket runt arenan). När ni 

tävlat klart, lämna innerplan snarast möjligt. 

• Undvik trängsel även utanför arenan. 

• Följ Folkhälsomyndighetens råd i övrigt – Håll avstånd, tänk på handhygien, hosta/nys i 

armveck, undvik att röra ansiktet. 

 

 

 

 


