
 
 

 
 
 
På uppdrag av Svenska Friidrottsförbundet hälsar IFK Göteborg Friidrott er varmt välkomna till 
Kraftmätningen (kvaltävling). Detta är en lokal kvaltävling som avgörs på självaste nationaldagen, den 6 juni 
2020, på Slottsskogsvallen. Vi ber alla att noga läsa igenom nedanstående anvisningar innan tävlingen. 

 

 

Tävlings-PM Kraftmätningen (kvaltävling) 6 juni 
Slottsskogsvallen, Göteborg 

LAG-, GRENLEDAR- OCH FUNKTIONÄRSSAMLING 
Slottsskogsvallen kl. 10:00 på läktaren nära målgången. 
 

AVPRICKNING, NUMMERLAPPAR OCH UPPROP 
Ingen avprickning och inga nummerlappar. Upprop sker 
15 min före grenstart vid respektive tävlingsplats. 
 

OMKLÄDNING OCH UPPVÄRMNING 
Ombyte och dusch sker hemma. Medtag överdrag, 
keps/solskydd etc. För värdesaker och kläder ansvarar 
den aktive själv. Löpning/värmning sker utanför vallen. 
Stretch och stegringslopp kan göras inne på vallen. 
 

MAT OCH DRYCK 
Deltagare och funktionärer behöver själva ta med det 
som de önskar äta och dricka under tävlingsdagen. 
 

FÖRÄLDRAR OCH SUPPORTERS 
Vi är ledsna att ni under rådande omständigheter (SFIFs 
riktlinjer) inte får följa med in på Slottsskogsvallen. 
 

FOTOGRAFERING & LIVESÄNDNING 
Deca Text & Bild finns på plats för fotografering och kl. 
12:40 samlas lagen på innerplan för lagfotografering. 
Livesändningar planeras via vår Facebook-sida: IFK 
Göteborg Friidrott Anno 1904. 
 

STARTLISTA, RESULTAT OCH TIDTAGNING 
Kommer att finnas tillgängliga på arrangemangssidan. 
Tävlingen genomförs med eltidtagning. 
 

LAGSAMMANSÄTTNING 
Ett mixlag består av 6-16 personer födda 2005-07, varav 
minst tre och högst åtta av respektive kön (högst en 
pojke och en flicka får vara född 2007). Ett flick- eller 
pojklag består av 3-8 personer, födda 2005-07 (högst en 
deltagare får vara född 2007). Lag anmälda i mixklassen 
deltar i tävlingen i alla tre klasserna (mix + F15 + P15). 
Varje förening har rätt att starta med ett eller flera lag. 
 
 
 
 

GRENPROGRAM 
P 15   800 m, 80 m häck, höjd, längd, kula och spjut 
F 15   800 m, 80 m häck, höjd, längd, kula och spjut 
Stafett   6x200 m (3 pojkar + 3 flickor, endast mixlag). I 
stafetten springer pojkar på sträcka 1, 3 och 5, flickor på 
sträcka 2, 4 och 6. Startlinjer för 800 m används, och 
löparna går in på gemensam bana efter första kurvan. 
Samtliga växlingar sker på gemensam bana. 
 

 Löpning: Ett lopp för alla, inga finaler. 

 Höjd: 4 cm höjningar genom hela tävlingen. 

 Längd, kula & spjut: Alla deltagare har tre försök. 
 

Löpning: 
Avgörs i seedade heat, seedning enligt angivna årsbästa. I 
löpgrenarna används den startregel som gäller för 
mångkamp, regelboken Kap Q 4.4.2, som innebär att en 
första tjuvstart i ett heat inte medför diskvalifikation 
utan istället en kollektiv varning för hela startfältet. 
 

Höjningschema höjdhopp: 
F15: …, 135, 139, 143, 147, 151, … 
P15: …, 138, 142, 146, 150, 154, … 
 

Häckhöjder och avstånd: 
F15 | 80 mH | 76,2 cm/12,00 – 8,00 – 12,00 (8 häckar) 
P15 | 80 mH | 84,0 cm/13,00 – 8,50 – 7,50 (8 häckar) 
 

Kula och spjut: 
Gren F15 P15 

Kula 3 kg 4 kg 

Spjut 500 g 600 g 
 

POÄNGRÄKNING 
För att räkna ut lagets poäng används mångkamps-
tabellerna (utgåva 1999) för pojkar och flickor 14-15 år. 
De tre bästa resultaten per individuell gren räknas in i 
lagets resultat. För stafetten 6x200 m används Ove 
Edlunds poängtabell från 2007. 
 

UPPLYSNINGAR OM KRAFTMÄTNINGEN (KVAL) 6/6 
Jeremy Pryce, jeremy.pryce@ifkgoteborgfriidrott.com 
eller 070-340 15 89, www.ifkgoteborgfriidrott.se 
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