
PM	  FÖR	  FOLKSAM	  CHALLENGE	  HELSINGBORG	  21/8	  2016	  	  

Arena	   	  Hedens	  idrottsplats,	  	  Planteringsvägen	  141,	  Helsingborg.	  GPS	  koordinater:	  
N56°	  00.744'	  E12°	  43.634'	   	  

	  Parkering	  	   	   Begränsad	  parkering	  utmed	  Planteringsvägen	  utanför	  arenan.	  	  
	   	   Fler	  platser	  på	  parkeringsplatsen	  norr	  om	  Co-‐Op	  stormarknad,	  
	   	   Landskronavägen	  (omedelbart	  öster	  om	  Heden).	  

Nummerlappar	  	   Nummerlappar	  hämtas	  tävlingsdagen	  från	  kl.	  12.00	  på	  arenan,	  	  
	   	   i	  avprickningstältet.	  Uthämtning	  av	  nummerlapp	  räknas	  också	  som	  	  
	   	   avprickning	  och	  skall	  ske	  senast	  60	  min	  innan	  grenstart.	  Nummerlapp	  	  
	   	   skall	  bäras	  reglementsenligt	  och	  skall	  vara	  väl	  synlig.	  Reklam	  får	  ej	  vikas	  in	  

Efteranmälan	  	   	  Kan	  göras	  i	  mån	  av	  att	  ingen	  extra	  omgång	  behövs.	  Skall	  göras	  senast	  en	  
timma	  före	  grenstart.	  Förhöjd	  avgift	  om	  300:-‐	  faktureras	  i	  efterhand.	   	  

Avprickning	  	   	   Uthämtad	  nummerlapp	  =	  avprickning	  (se	  ovan	  under	  punkten	  nummerlappar.)	  
	  
Kastredskap	  	   	   Egna	  redskap	  skall	  lämnas	  in	  till	  tekniska	  ledaren	  i	  kamratgården	  (blå	  byggnad	  med	  	  
	   	   vita	  knutar)	  senast	  2	  timmar	  före	  grenstart.	  	  
	   	   Inlämnade	  redskap	  återfås	  hos	  tekniska	  ledaren	  efter	  avslutad	  tävling	  

Omklädning	  	   	  Omklädning	  samt	  duschmöjligheter	  i	  byggnaderna	  i	  anslutning	  till	  upplopps-‐	  
kurvan	  i	  norr.	  

Mat/dryck	  	   Hamburgergrill	  samt	  dryck	  finns	  till	  försäljning	  i	  Kamratgården	  söder	  om	  
huvudläktaren	  

Uppvärmning	  	   	  Ingen	  uppvärmning	  på	  löparbanorna.	  Undantag:	  Häck	  samt	  200	  m	  finalister	  får	  
använda	  bortre	  långsidan.	  Uppvärming	  kast;	  Gräsplanen	  öster	  om	  tävlingsarenan.	  
Uppvärmning	  även	  på	  konstgräsplan	  strax	  öster	  om	  tävlingsarenan.	  

Transporter	   	  Mellan	  Grand	  Clarion	  hotell	  /	  Comfort	  Hotel	  Nouveau	  och	  Hedens	  idrottsplats	  går	  
minibuss	  var	  30;e	  minut	  med	  början	  12.30.	  Möjlighet	  till	  individuellt	  anpassad	  
transport	  –	  ring:	  0768	  404234	  Hanna.	  

Calling	  	   	  Upprop	  (calling)	  sker	  i	  tält	  i	  anslutning	  till	  kamratgården.	  Se	  skyltning.	  Kontroll	  sker	  
av	  tävlingsdräkt,	  spikskor,	  reklam	  och	  nummerlapp.	  

Inmarsch	  /	  Heatindelning	  	   vid	  uppropet	  (Calling).	  Upprop	  före	  resp.	  start	  sker	  för:	  	  
Löpningar:	  15	  minuter	  
Teknikgrenar:	  50	  minuter	  .	  
	  Inmarsch	  från	  calling	  sker	  under	  ledning	  av	  inmarschledare.	  
Löpgrenar	  seedas.	  Seedning	  baseras	  på	  årsbästa	  /	  personbästa.	  

Höjningsschema	  	   Höjd	  herrar:	  	  	  181-‐186-‐191-‐196-‐200-‐204-‐208-‐211-‐214-‐217-‐220	  +	  2	  cm	  	  
Stav	  damer:	  	  	  	  260-‐285-‐310-‐330-‐350-‐367-‐383-‐395-‐406-‐415-‐423-‐431-‐437-‐442	  +	  5cm	  	  

 



Klädkorgar	  	   	  Korgar	  finns	  för	  överdragskläder	  vid	  start	  för	  löpgrenar.	  Korgbärare	  ser	  till	  att	  
kläderna	  finns	  i	  anslutning	  till	  målgång.	  

Prisutdelning	  	   	  Sker	  snararast	  efter	  avslutad	  gren.	  Prispengar	  betalas	  ut	  till	  den	  tävlandes	  förening	  
eller	  mot	  faktura	  efter	  tävlingen.	  

Spikskor	  	  /	  spiklängd	   Maximal	  spiklängd	  är	  9	  mm,	  höjd	  12	  mm.	  	  
	  
Ansatsmarkeringar	  	   Från	  arrangören	  tillhandahålles	  markeringar	  i	  längd	  och	  tresteg.	  Höjdhoppare	  får	  	  
	   	   använda	  tejp	  eller	  annat	  borttagbart	  material	  (ej	  krita).	  Maximalt	  ansats-‐	  
	  	  	  	  	  	  	  	   	   markeringar	  per	  tävlande	  är	  2.	  

Tidvisare	  	   	   Vid	  teknikgrenar	  använder	  arrangören	  klocka	  som	  visar	  disponibel	  tid.	  

Dopingkontroller	  	   Dopingkontroller	  kan	  genomföras	  under	  tävlingarna.	  Giltig	  ID-‐handling	  måste	  	  	  
kunna	  uppvisas.	  Ledsagare	  följer	  med	  den	  tävlande	  till	  dopingkontroll.	  	  

Sjukvård	  	   	   Sjukvårdspersonal	  finns	  på	  arenan.	  Sjukvårdsrum	  finns	  i	  kamratgården.	  

Resultat	  	   	   Publiceras	  fortlöpande	  online	  på	  hemsidan	  för	  Folksam	  Challenge	  
	  
Protester	  	   	   Under	  pågående	  tävling	  lämnas	  protest	  muntligen	  direkt	  till	  grenledaren.	  Skriftlig	  	  	  	  
	   	   protest	  kan,	  mot	  en	  avgift	  på	  700	  kr	  kontant,	  lämnas	  in	  till	  sekretariatet	  senast	  30	  	  
	   	   min	  efter	  att	  resultaten	  anslagits.	  Protesten	  behandlas	  då	  av	  tävlingsjuryn.	  Avgiften	  	  
	   	   återbetalas	  om	  protesten	  godkänns.	  Protest	  får	  styrkas	  genom	  videofilm,	  bilder	  el	  	  
	   	   dyl.	  Juryns	  beslut	  kan	  ej	  överklagas.	  	  

Innerplan	  	   	   Endast	  tävlande	  (efter	  inmarsch)	  får	  beträda	  innerplan.	  Inga	  ledare	  får	  vistas	  på	  	  
	   	   innerplan.	  	  

	  
Kontakt	  	   	   Patrick	  Malmquist,	  0733	  203899	  eller	  Karin	  Olsson,	  0709	  240793.	  

	  

	  

	  	  

	  	  


