PM för Örebro Indoor Games 15-16/1 2022
SÄRSKILD INFORMATION PGA CORONA PANDEMIN
För att kunna klara av arrangemanget har vi fått banta rejält i år, båda i antalet klasser och i
antalet startande per gren. Tyvärr kommer inga 12-14 åringar kunna tävla i egen klass i år
utan vi hänvisar dessa till Tybblelundsspelen 26/2.
Hallen kan ta in 600 personer enligt de anvisningar som finns om 10 m2 per person. Men med
250 anmälda deltagare, ledare och funktionärer utspridda på två tävlingsdagar lär det finnas
gått om plats och marginal för att kunna undvika trängsel för oss som deltar. Du kan
underlätta för arrangören genom att om möjligt anlända så nära uppvärmningstid som möjligt
samt att lämna hallen så snart tävlandet är klart.
En förutsättning för att få delta är att du är fullt frisk! Vid minsta symptom på sjukdom stanna
hemma! Då riskerar du inte att öka på smittspridningen i de virus som cirkulerar.
Enligt senaste rekommendationerna som börjar gälla 12/1 kommer alla över 18 år behöva visa
upp vaccinbevis i samband med entrén.
Vid arrangemanget tillåts ingen medföljande publik. Aktiva och ledare måste prickas av vid
entrén till hallen. En i taget går in och eventuella köer ska ske utomhus med behörigt avstånd.
För att ledare ska få komma in behöver ni anmäla namn och förening till:
info@kfumorebrofriidrott.se eller mikael@kfumorebrofriidrott.se.
Inga övriga förutom funktionärer kommer släppas in i hallen.
Flera av tävlingens grenar kommer troligtvis även i år filmas och läggas upp på föreningens
hemsida efter tävlingen. Nära anhöriga får följa tävlingen på detta viset i efterhand.
Då vi har ett maxtak i grenarna har alla inte fått chansen att anmäla sig. Skulle det vara så att
en tävlande inte kommer till start, vill arrangören att ni avanmäler till ovanstående mejladress
så snart som möjligt för att kunna öppna upp för de som gärna vill tävla.
Avslutningsvis ber vi alla att acceptera de påvisningar och avspärrningar som kommer finnas
inne i hallen för att undvika trängsel. Det är för er och allas vår skull som vi försöker göra
arrangemanget så smitt säkert som möjligt. Kom gärna tävlingsombytta och om möjligt
duscha hemma. Vi vill även påminna om att tvätta händer, sköta hygienen, hålla avstånd till
folk ni möter samt att vara sparsam med att träffa många kontakter inför och under
arrangemanget. Tillsammans kan vi göra det här riktigt bra och säkert!
Övrig viktig(!) information om själva tävlingen följer härmed.
ALLMÄN INFORMATION
Arrangerande förening
KFUM Örebro Friidrott
Tävlingsarena
Tybblelundshallen, Tybblelundsvägen 3 Örebro. GPS-koordinater 59,25664, 15,26031

Följ skyltning mot Universitetet. Vid universitetet finns sedan skyltning mot friidrottshall.
Tybblelundsvägen är en utstickare från universitetsgatan. (Hallen ligger precis nordost om
Universitetet.)
Tävlingstider
Lördag 15:e januari kl. 10.45- 16.20, Söndag 16:e januari kl. 10.00- 15.25
För specifika starttider se tidsprogram.
Parkering
Finns närliggande parkeringar i anslutning till hallen. Dessutom betalparkeringar med ca
200m gångavstånd.
Omklädning/Toaletter
Arrangören uppmanar alla att komma ombytta samt att duscha hemma om möjligt efter
avslutad tävling. Hallen har två omklädningsrum med duschar och toalett för kvinnor och två
för män. På grund av coronarestriktioner får det vistas max fem personer i taget per
omklädningsrum. De hittas längs korridoren till höger vid instigning i arenan. Där finns även
5st toaletter. Ytterligare en toalett finns inne i tävlingshallen och ska främst användas av de
tävlande.
Läktare
En läktare för 500 sittande personer finns i hallen men på grund av coronarestriktioner tillåts
ingen publik. Läktaren får endast användas av tävlande och föranmälda tränare som inväntar
nästa gren. Påvisade platser till föreningarna kan komma att ske. Sällskap om åtta personer
från samma förening får sitta ihop. I övrigt ber vi folk från olika platser att sprida ut sig och
hålla avstånd med minst en meter. När tävlandet är klart ber vi er att lämna hallen så snart
som möjligt.
Servering
För att förhindra trängsel och trånga passager kommer ingen caféförsäljning ordnas under
årets tävling. Vi ber alla ta med sig det ni behöver proviantera under tävlingens gång.
TÄVLINGSBESTÄMMELSER
Anmälan/Efteranmälan
Efteranmälan kan göras i mån av plats, senast en timme före grenstart, till förhöjd avgift
200kr/grenstart. Vi tillämpar åldersbunden anmälan, det går inte att anmäla i äldre klass
förutom seniorklassen som är öppen. Avanmälningar efter anmälningstidens utgång (från
10/1) kommer faktureras, men vi ber ändå alla att meddela vid utebliven tävlan för att kunna
släppa in aktiva på reservlistan.
Avprickning
Skall ske i alla grenar senast 45 minuter före grenstart. Detta görs i år muntligt i entrén i
samband med ankomsten till hallen. Missad avprickning kan innebära att man inte får delta.
Upprop
OBS! Inget upprop i löpgrenarna. Heaten kommer läggas ut på webathletics.se så snart de är
färdigställda samt sättas upp i samband med uppvärmningen. Funktionär ropar upp när heaten
kan gå in på innerplan, cirka 5-10 min innan start.

I samtliga teknikgrenar sker ”upprop” när den aktive kommer in på plats, dock senast 20 min
innan start.
Nummerlappar
Nummerlappar kommer endast att användas i löpgrenar från 400 m och uppåt. Dessa delas ut
i samband med start.
Uppvärmning
På grund av pandemin hoppas vi att så många som möjligt kan göra så mycket av
uppvärmningen som möjligt utomhus. Annars får den även ske på rakbanan bakom läktaren.
Vänligen respektera de löpriktningspilar och avspärrningar vi sätter upp för att förhindra
trängsel.
Innerplan (och utanför innerplan)
Innerplan får endast beträdas av aktiva som tävlar och funktionärer. Ledare till aktiva som
tävlar får följa med in till särskilt anvisade sittplatser på innerplan från vilket coachning får
ske. Ingen coachning eller pepp/stöd får ske från staketen utanför tävlingsområdet då dessa
ytor behöver vara fria för rörelse.
Löpningar
Vidarekvalificering till final på rakbaneloppen: Heat-segrare plus tider vid tre eller färre
försöksheat, annars enbart tider vilket sammantaget blir åtta löpare. Vid max 8 avprickade går
finalen direkt på försökstiden och den senare finaltiden utgår, undantaget seniorerna där vi
alltid erbjuder extralopp.
Rundbaneloppen heat-indelas efter angivna tider. Alla bör ange bästatid i samband med
avprickningen för att säkerställa jämna heat.
A-heat i rundbaneloppen med de snabbast seedade löparna går alltid först vilket kan vara bra
att veta när uppvärmningen ska planeras. För slutplacering är tiderna avgörande oavsett heat.
Extraregler för 200m/400m är att inomhustider ska anges som bästaresultat om sådana finns.
Banorna kommer inte heller lottas utan rankas efter angivna tider enligt följande:
P15-M (400m), F12-K; 3-4-2-1
M (200m); 4-3-2-1
På 200m används inte bana 1
Längd och Tresteg
Alla får göra 3 försök och sedan får de 8 bästa göra 3 finalhopp.
Groparna är numrerade i banan. Längd hoppar i grop 3 och Tresteg i grop 2.
I kvinnor tresteg kommer man att kunna välja på 8 och 10 meters planka. I män tresteg gäller
8, 10 och 13 meter planka.
Kula
Tävlingen genomförs med metallkulor. Arrangören tillhandahåller redskap.
Eftersom startfältet pga restriktioner är begränsat till 10st kommer alla få göra 6 försök var.

Stav
Höjningsschema
Ungdomsklasserna F15 och P15-P17: Ingångshöjd bestäms i samråd med grenledare, osv med
10cm höjningar.
Kvinnor/F17: 250 266 281 296 306 316 326 336 346 356 366 376 osv med 5 cm
Män: 307 327 347 367 387 407 422 432 442 452 462 472 482 492 502 512 osv med 6cm
Höjd
Höjningsschema
Klass
F15
P15
F17
P17
K
M

Ingångshöjd och Höjningar
1.25
1.30
1.25
1.39
1.50
1.70

1.30
1.36
1.30
1.45
1.55
1.76

1.35
1.42
1.36
1.51
1.60
1.81

1.40
1.47
1.41
1.57
1.63
1.86

1.44
1.52
1.45
1.62
1.66
1.91

1.48
1.57
1.49
1.67
1.69
1.95

1.52
1.61
1.53
1.71
1.72
1.99

1.55
1.64
1.57
1.75
1.75
2.02

1.58
1.67
1.60
1.78
1.78
2.05

osv med 3 cm
osv med 3 cm
osv med 3 cm
osv med 3 cm
osv med 2 cm
osv med 3 cm

EFTER TÄVLINGEN
Resultat
På grund av corona kommer inga resultat anslås i hallen. Resultaten kommer finnas
liveuppdaterat på nätet på: https://webathletics.se/events/202

Prisutdelning
Sker snarast efter det att resultaten blivit anslagna. Pris till de tre främsta i varje gren. Vid
händelse av ett tävlingsrekord utdelas ett bonuspris. Vid händelse av ett hallrekord i någon av
seniorgrenarna erhåller rekordsättaren 3 000 kr som sätts in till den aktives förening.
Mycket varmt välkomna hälsar arrangören!

Kontaktuppgifter:
KFUM Örebro Friidrott
Tybblelundsvägen 3
70286 Örebro
Telefon: 019-10 26 36
E-post: info@kfumorebrofriidrott.se

Tävlingsledare:
Jonathan Waern

