Till tävlare

Information angående denna tävling.
V2

TIDTABELLEN
Då vi planerar tidtabellen använder vi den bästa tillgängliga informationen om deltagarantalet. Vi
påbörjar planeringen med att använda information från tidigare arrangemang och avslutar den med de
inom anmälningstiden inkomna antalen anmälda idrottare och grenar. Dessutom beaktar vi möjligheterna
och restriktionerna som tävlingsplatsen ger oss samt andra faktorer som inverkar på tidtabellen såsom
till exempel flyttning av häckar, målkamerafunktioner, försöksronder och eventuella
idrottarpresentationer. Vi hoppas att vi på detta sätt kan ordna de bästa möjliga förutsättningarna för en
angenäm tävling var ni kan koncentrera er på det väsentligaste; att göra bra resultat, att njuta av idrotten
och trivas med era vänner.
Vi publicerar två olika versioner av tidtabellen: Den preliminära tidtabellen som är såsom namnet
säger riktgivande och kommer att uppdateras, samt den slutliga tidtabellen, som publiceras några dagar
efter det anmälningstiden har löpt ut och vi vet hur många som har anmält sig grenvis. I fall att det efter
detta tillkommer många efteranmälningar kan dessa ha en fördröjande inverkan på tidtabellen. Vi strävar
till att informera om större förändringar under själva tävlingen. Som följd av efteranmälningar kommer
ingen gren att tidigareläggas.
En versionmarkerad och daterad tävlingstidtabell finns på anslagstavlan och i tävlingsinbjudan på
Kilpailukalenteri.fi.

EFTERANMÄLNINGAR
Fast den egentliga anmälningstiden har löpt ut ger vi tävlare möjligheten att mot dubbel
anmälningsavgift göra efteranmälningar. Anmälningsavgiften betalas till bankkontot som är angivet i
tävlingskallelsen.
Som arrangör reserverar vi oss ensamrätten att godkänna eller förkasta efteranmälningar som kan ha
en större inverkan på heatindelningar och tidtabellen. Vi informerar tävlare om detta via utrop under
tävlingen.
Efteranmälningar till löpgrenar görs på bekräftelselistan som finns på anslagstavlan. Till fältgrenar kan
man efteranmäla sig hos grensekreteraren i samband med namnuppropet.

BEKRÄFTELSER
I löpgrenar inverkar det faktiska löparantalet direkt på heatindelningarna. Därför ber vi alla som
anmälts sig till en löpgren att bekräfta sitt deltagande innan heatindelningarna görs. Om du inte bekräftar
ditt deltagande så kommer du inte som en följd av detta med i heatindelningen och inte heller i själva
tävlingen.
Bekräftelsen görs på en lista som finns upphängd på anslagstavlan. För varje gren listas vem som har
anmälts sig och statistiktiderna som var och en har angivit i samband med anmälningen. Dessa
statistiktider använder vi då heat- och banindelningen görs. Det är därför viktigt att du anger din
statistiktid med anmälningen eller senast vid bekräftelsen.
Bekräftelsen skall göras senast 60 minuter före den på tidtabellen angivna starttiden för grenen.
I fältgrenar tar vi inte bekräftelserna via anslagstavlan utan de ges direkt åt grensekreteraren i
samband med namnuppropet på tävlingsplatsen. Uppropet ordnas 15 minuter före den i tidtabellen
angivna tiden för grenen. Samtidigt registrerar vi även den första hopphöjden och stavavståndet. I
samband med uppropet är det möjligt att efteranmäla sig till grenen.

UPPSAMLING
I löp- och gånggrenar samlas tävlarna på en skyltad uppsamlingspalts senast 15 minuter före den
angivna starttiden för grenen.
På uppsamlingsplatsen berättar vi vilket heat och vilken bana var och en är tilldelad. Dessutom delar
vi ut tävlingsnumror i grenar som löps i mål på gemensam bana. Efter detta förflyttar sig tävlarna till
startplatsen för att invänta sin starttur.
I fältggrenar kommer tävlarna i egen takt till tävlingsplatsen, dock senast 15 minuter före den i
tidtabellen angivna starttiden för grenen

TÄVLINGEN
Tävlingen går av stapel i normal ordning och efter tävlingen avlägsnar sig tävlarna till läktaren. Med
undantag av höjd och stavhopp har alla tävlare i fältgrenar till och med åldersklassen 13 år fyra
tävlingsförsök. I åldersklasserna 15 och över tävlas först en kvaltävling på tre försök varefter de åtta
bästa fortsätter tävlingen med tre finalförsök som går i omvänd placeringsordning. Om du deltar i flera
grenar samtidigt kan du förflytta dig till den andra platsen men du skall meddela grensekreteraren om
detta. Samtidigt kan du komma överens om att göra ditt försök i början eller slutet av ett tävlingvarv. Om
du inte hinner tillbaka i tid mister du ditt försök för sagda varv.
Tävlingen kan tävlas i olika etapper beroende på grenen och tävlarantalet. Om tävlingen inte går som
direkt final ordnar vi kvalheat och eventuellt semifinaler. I dessa avgörs kvalificeringen antingen på basen
av placeringen i heatet (t.ex. segrarna) eller på tiden. De som kvalifierar sig vidare till finalen vet vi efter
att alla kvalheat har tävlats. I tidtabellen kan du läsa hur de olika grenarna tävlas i denna tävling.
Du behöver inte bekräfta ditt deltagande i semifinaler eller finaler. Om du har kvalificerat dig men
avbryter tävlingen före finalen ber vi dig att meddela omedebart om detta till tävlingskansliet. I så fall
lyfter vi om möjligt och i fair-play anda den följande bästa tävlaren med i stället för dig. Om du alltså
ligger strax under kvalgränsen så bli kvar på tävlingsplatsen, det kan ju hända att någon som kvalicifierat
sig uteblir!

FÖRSTA HJÄLP
Förstahjälp-platsen är markerad med skyltar och befinner sig i närheten av målområdet.

PRISUTDELNING
Vi strävar till att dela ut priserna så fort tävlingen är avgjord. Prisutdelningen sker utan att störa den
pågående tävlingen.

