Tävlingsinfo SFIM 19 – 21.8.2022,
Baltic Friidrottsarena
Parkering
Personbilar parkeras på anvisade P-platser. Huvudparkeringsplatserna finns i anslutning till arenan. Avgift 5 € som gäller hela tävlingshelgen.
Tävlingskansliet
Tävlingskansliet finns i måltornet på Baltic Friidrottsarenan.
Öppet enligt följande:
Fredag 19.8 kl. 13.00-21.00
Lördag 20.8 kl. 8.30-19.30
Söndag 21.8 kl. 8.30-14.00
Bekräftelse av deltagande
Bekräftelse av deltagande görs digitalt senast 60 min före respektive grens början.
sfim2022.ax/bekrafta/ Lösenord: mariehamn
Officiella anslagstavlan
Officiella anslagstavlan finns vid läktarens norra vägg.
Resultatservice
Resultatservicen sköts från huvudläktarens sekretariat. Online-resultat finns på www.
sfim2022.ax och resultaten sätts upp på den officiella anslagstavlan så fort som möjligt efter avslutad gren.
Call room
Alla idrottare går till tävlingsplatsen via call room som finns nära spjutansatsbanan.
Respektive grens call in och call out finns i tidsschemat. Alla idrottare går under ledning av respektive grenledare till tävlingsplatsen.
Efter avslutad tävling avlägsnar sig idrottaren på egen hand från tävlingsplatsen.
Ifall en idrottare är förhindrad att komma till call room p.g.a att hen deltar i en annan
gren samtidigt, bör en representant för idrottaren meddela om detta till call-room
personalen.
Redskap
Invägning av egna tävlingsredskap bör göras minst en timme före grenstart. Granskningen sker inne i Baltichallen (i anslutning till arenan).
Tävlingsnumror
Alla har egna tävlingsnumror och samma nummer används båda dagarna i alla individuella grenar. Tävlingsnumrorna finns i föreningskuvert och fås från tävlingskansliet.
Nummerlapparna får inte vikas.
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Omklädningsrum
Omklädningsrum och duschmöjligheter finns i Baltichallen.
Heatindelning
Heatindelningarna kommer upp på anslagstavlan så fort som möjligt efter att bekräftningstiden gått ut.
Prisutdelning
Medaljörer samlas vid officiella anslagstavlan 5 minuter innan angiven tid för prisutdelning.
Första hjälp
Första hjälp finns på anvisad plats.
Ribbhöjningar
Höjd:
Herrar: 172-177-182-186-190-193-196 +2
Damer: 150-155-160-164-168-171-174 +2
Herrar 17: 167-170-173-176-179-182-185-187 +2
Damer17: 135-140-145-150-154-157-160 +2
Pojkar 15: 140-145-150-154-158-161-164-167-170 +3
Flickor 15: 127-132-137-142-146-150-153-156 +2
Stav:
180-195-210-225 + 10 cm höjningar – inledningshöjd enligt önskemål.
3-steg
Avstånd från planka/tape till sand:
F15 8m + 9m
D17 8m + 9m
P15 9m + 10m
H17 11m
Damer 9m + 10m
Herrar 10m + 11m
Försöksheat----till final
80mH – 110mH – 100m – 200m:
2 heat- 3 bästa/heat + 2 tider till final
3 heat- 2 bästa/heat + 2 tider till final
(4 heat- 1 bästa/heat + 4 tider till final
300m/400m/200mH/300mH/400mH
Löps som direkta finaler i A-B-C-heat. Så att de bästa enligt uppgivna årsbästatider
löper i första heatet.
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