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Dokumentet uppdaterat 2023-01-19 kl. 0900 / PRE 
På uppdrag av Svenska Friidrottsförbundet hälsas ni hjärtligt välkomna till 

 Regionsmästerskapen för Flickor och Pojkar 13 och 14 samt 

Norrlandsmästerskapen inomhus 2023 

Arrangörer Piteå IF Friidrott i samarbete med Pite Havsbad 

 

Allmänt 

Tävlingarna är strikt åldersbundna, inga yngre deltagare än födda 2010 får starta.  

Observera att deltagare i RM 13-14 år har rätt att starta i upp till 3 grenar per dag + stafett.  

Lagledningen i respektive lag, Södra Norrland, Västerbotten och Norrbotten tar ut lagen i RM 13-14. 

Max 12 deltagare per gren och åldersklass från varje distrikt för FP13-14.  

Under tävlingen kan fotografering ske, vill man inte vara med på arrangörernas bilder måste man i 

god tid innan tävlingen kontakta tävlingsledningen. Se längre ner i denna inbjudan för 

kontaktuppgifter. 

 

Arena och Parkering 

Tävlingarna kommer hållas i PiteEnergi Arena, Noliagatan 1.  

Parkera gärna på de platser som anges i den bifogade kartan på näst sista sidan i detta PM.  

Piteå kommun hälsar att de gärna ser att vi använder utrymmen bakom hallen.  

 

Försäljning och kiosk  

I foajén finns kiosken där man kan handla fika, varmkorv, toast, frukt och en massa annat gott.  

 

Frukost, lunch, middag och kvällsfika 

Serveras på Christinaskolan ca 5 spjutkast från PiteEnergi Arena, se kartan längst bak i detta PM. 

Fredag:  Kvällsfika  kl. 21-22 

Lördag:  Frukost  kl. 07-09 

  Lunch kl. 11-14 

  Middag kl. 17-19 

  Kvällsfika  kl. 21-22.30 

Söndag:  Frukost  kl. 07-09 

  Lunch kl. 11-14 

Incheckning 

På fredag kväll kl. 18-20, kommer det finnas möjlighet checka in vid boendet samt hämta matbiljetter 

och nummerlappar. Finns det inte möjlighet för incheckning vid ovan nämnda tider kontakta Ingela 

Carlstedt på telefon 070-678 38 47 för överenskommelse om annan lösning för incheckningen. 

 

Kvällsaktivitet  

Lördag kväll kommer vi åka till Äventyrsbadet på Pite Havsbad, badet är bokat kl. 19-21.  

Buss avgår från PiteEnergi Arena ca 18.30 och avresa från Pite Havsbad sker ca 21.15. 

 

Invigning 

Kort invigningsceremoni kommer hållas i samband med att tävlingarna startar.  

Inmarsch med utvalda aktiva som får representera sina respektive lag.  
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Tekniskt ledarmöte 

Ett tekniskt ledarmöte kommer ske kl. 09:30 under sekretariatet, endast tävlingsledningen samt en 

ledare per lag deltar. 

 

Egna redskap och spiklängder 

Invägning av egna kastredskap sker i förrådet i bortre delen av arenan. Kontakta sekretariatet i god 

tid innan grenstart om detta är aktuellt. Max tillåten spiklängd är 7 mm i löpningar och 9 mm i hopp. 

 

Publik 

I hallen finns det några små läktare. För att dessa skall rymma så många åskådare som möjligt så kan 

de inte användas till förvaring av kläder och väskor. Man kan inte heller boka platser genom att 

lämna kvar kläder och annat. Detta kommer i så fall att flyttas av arrangörerna för att bereda plats åt 

åskådare.   

 

Omklädning 

PiteEnergi Arena har omklädningsrum i direkt anslutning till hallen. Dessa återfinns i foajén. 

 

Nummerlappar 

Nummerlapp skall bäras synligt på bröstet och sponsortryck får inte vikas in eller döljas. Stavhoppare 

får bära nummerlapp på ryggen i stället om så önskas. Nummerlapparna behöver inte lämnas in efter 

avslutad tävling. Nummerlapparna hämtas ut lagvis (se under rubriken incheckning) 

 

Uppvärmning 

Uppvärmning kommer måsta ske ute eller i hallen mellan de olika grenarna. Vi kommer köra både 

sprintlopp på rakbanorna samt rundbanelöpningar. Uppvärmning får ske i hallen i mån av plats och 

då måste man iakttaga största försiktighet samt visa respekt för de övriga tävlande.  

 

Stafetter 

Laguppställningar, skrivna på särskild blankett, skall lämnas in till sekretariatet senast en timme innan 

stafetterna ska starta. Dessa blanketter finns att hämta i sekretariatet. En ledare per lag ska vara på 

plats under loppet för att hjälpa till så att växlingarna förflyter så smidigt som möjligt. 

I klasserna F/P13 och i  F/P14 löps stafetten som 6x200m. Stafettlagen ska bestå av tre flickor och tre 

pojkar och löpordningen är P-F-P-F-P-F. Vid behov kan flicka ersätta pojke men inte i syfte att toppa 

laget.  

I klasserna F/P15 och F/P17 löps en mixstafett bestående av två löpare från varje klass, dvs 8x200m. 

Här kan yngre löpare ersätta i de äldre klasserna och flickor kan ersätta pojkar. Dock får ej detta ske 

för att toppa laget ifall det finns aktiva från ”rätt klass” att tillgå.  

Löpordningen i dessa stafetter är P15-F15-P15-F15-P17-F17-P17-F17. Respektive lag får ställa upp 

med flera stafettlag men kan endast erhålla en placering som ger poäng i stafetterna. 
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Avprickning 

Löpgrenar: Avprickningar i löpgrenar måste senast 45 minuter innan loppet. Avprickning sker digitalt 

via Easyrecord. Den tävlande skall sedan infinna sig för upprop, vid calling, senast 15 minuter innan 

start.  

Teknikgrenar: Avprickningar i teknikgrenar (hopp och kast) sker vid respektive gren senast 10 minuter 

innan grenstart. Undantaget stavhopp där avprickning sker senast 30 minuter innan grenstart. 

 

Anmälningsavgifter / Efteranmälningar / Boende 

80:- per individuell start, 200:- per stafettlag. Efteranmälan kan göras mot dubbel avgift (160:- per 

individuell start, 400:- per stafettlag) i mån av plats. Efteranmälningar görs till sekretariatet på 

tävlingsdagarna. Anmälningsavgifter (paket-/ startavgifter, inklusive efteranmälningsavgifter) 

faktureras respektive förening efter genomförd tävling. 

För deltagare i F/P 13-14 ingår avgifterna för deltagande i grenar i de paket vi erbjuder enligt nedan: 

 

BOENDEALTERNATIV OCH MAT FÖR TÄVLANDE 13-14 ÅR i RM 

För deltagare i RM 13–14 år finns två alternativ för deltagaravgift, en avgift med boende (RM1) och 

en avgift utan boende (RM2). Båda deltagaravgifterna för deltagare i RM inkluderar startavgifter i 

grenar.  

Alternativ RM 1: RM 13–14 år, deltagaravgift är 750 kr. Startavgifter, boende på hårt underlag, 

kvällsfika fredag, frukost, lunch, middag och kvällsfika lördag samt frukost och lunch söndag ingår i 

den avgiften.  
 

Alternativ RM 2: Deltagaravgift utan boende men inklusive lunch och middag lördag samt lunch 

söndag och startavgifter är 550 kr.  
 

BOENDEALTERNATIV OCH MAT FÖR TÄVLANDE 15 ÅR OCH ÄLDRE i NLM SAMT ALLA LEDARE 

Tävlande i NLM (15 år och äldre) erbjuds också deltagarpaket med eller utan boende enligt:  
 

Alternativ 3: Deltagaravgift för tävlande i NLM (15 år och äldre) samt alla medföljande ledare 500 kr. 

Boende på hårt underlag, kvällsfika fredag, frukost, lunch, middag och kvällsfika lördag samt frukost 

och lunch söndag.  
 

Alternativ 4: Deltagaravgift utan boende men inklusive lunch och middag lördag samt lunch söndag 

är 300 kr. 

 

Anmälan till grenarna görs via     Easyrecord.se     sista dag för grenanmälan 31/1 

Anmälan för mat och boende görs via detta     formulär     sista dag för anmälan 5/2 

 

Pite Havsbad - kan den här helgen erbjuda 20% rabatt på boende för er som deltager vid tävlingarna.  

Bokning av boende vid Pite Havsbad gör man själv på   pitehavsbad.se   och uppger rabattkoden PIF. 

 

Häcklöpning 

Häckhöjder och häckavstånd följer Svenska Friidrottsförbundets fastställda regler.  

 

 

https://easyrecord.se/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfa49y3H93vEyJX9qIff75rF-qYDv80d3SA8PTuLbx3JYPH5A/viewform?fbclid=IwAR3RyuL_65zpga0QISm1Om99278vaktNeKPvqZJXzHz654zGsOcNrysmsno
pitehavsbad.se
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Höjningsschema höjd- och stavhopp. 

Ambitionen är att alla tävlande skall ha goda förutsättningar av att klara minst en höjd. Därför får den 

tävlande välja en ingångshöjd som är lägre än den som anges i höjningsschemat. Efter att ha klarat 

den höjden måste dock den tävlande hoppa enligt det fastslagna höjningsschemat. 

 
HÖJDHOPP 
P13  1.11  -  1.16  -  1.21  -  1.26  -  1.31  -  1.36      +3cm 
P14  1.16  -  1.21  -  1.26  -  1.31  -  1.36  -  1.41      +3cm 
P15  1.28  -  1.33  -  1.38  -  1.43  -  1.48  -  1.53      +3cm 
P17  1.43  -  1.48  -  1.53  -  1.58  -  1.63  -  1.68      +3cm 
M  1.53  -  1.63  -  1.68  -  1.73  -  1.78  -  1.83      +3cm 
 

F13  1.03  -  1.08  -  1.13  -  1.18  -  1.23  -  1.28      +3cm 
F14  1.13  -  1.18  -  1.23  -  1.28  -  1.33  -  1.38      +3cm 
F15  1.23  -  1.28  -  1.33  -  1.38  -  1.43  -  1.48      +3cm 
F17  1.28  -  1.33  -  1.38  -  1.43  -  1.48  -  1.51      +3cm 
K  1.43  -  1.48  -  1.53  -  1.58  -  1.63  -  1.66      +3cm 

STAVHOPP 
P13/P14  1.43  -  1.63  -  1.83  -  2.03  -  2.18  -  2.33  -  2.43  -  2.53  -  2.63  -  2.73      +5cm 
P15  1.63  -  1.83  -  2.03  -  2.18  -  2.33  -  2.43  -  2.53  -  2.63  -  2.73  -  2.83      +5cm 
P17  2.83  -  3.03  -  3.23  -  3.33  -  3.43  -  3.53  -  3.63  -  3.73  -  3.83  -  3.88      +5cm 
M  3.43  -  3.63  -  3.83  -  4.03  -  4.18  -  4.33  -  4.43  -  4.53  -  4.63  -  4.73      +5cm 
 

F13/F14  1.23  -  1.43  -  1.63  -  1.83  -  2.03  -  2.18  -  2.33  -  2.43  -  2.53  -  2.63      +5cm 
F15  1.43  -  1.63  -  1.83  -  2.03  -  2.18  -  2.33  -  2.43  -  2.53  -  2.63  -  2.73      +5cm 
F17/K  1.93  -  2.13  -  2.33  -  2.53  -  2.68  -  2.83  -  2.93  -  3.03  -  3.13  -  3.23      +5cm 

 

Kvalificering till final 

Löpningar: Avancemang från försöksheat följer Svenska Friidrottsförbundets regelverk om 

kvalificering till final. Därför gäller följande kvalificeringsregler:  

Vid två försöksheat är kvalificeringsreglerna 2+4, dvs. de två bästa placeringarna/heat + de fyra bästa 

tiderna utöver dessa.  Vid tre försöksheat gäller kvalificeringsreglerna 2+2, dvs. de två bästa 

placeringarna/heat + de två bästa tiderna utöver dessa. Vid fler än tre försöksheat är heatsegrare 

kvalificerad till final och övriga platser fylls upp med de bästa tiderna. I rundbanelöpningar (200m och 

längre) sker inga finaler utan där gäller tider direkt för slutplacering. Om det efter avprickning visar 

sig att kvalomgång inte behövs avgörs finalen på utsatt finaltid.  

 

Teknikgrenar: I alla åldersklasser gäller sedvanliga regler där de åtta tävlande med de bästa 

resultaten efter tre omgångar kvalificerar sig för final. Vid oavgjort resultat i höjd- och stavhopp sker 

skiljehoppning för att särskilja deltagarnas placeringar. 

 

Poängräkning i Lagtävlingarna  
Tävlingarna består av tre lag: Södra Norrland, Västerbotten och Norrbotten. 

I klasserna F/P13 och F/P14 är det fyra separata lagtävlingar medan de äldre tävlar tillsammans i F15-

17 och P15-17. Poängräkningen sker enligt Svenska Friidrottsförbundets regler enligt fallande skala.  

I Norrland gäller: 9-8-7-6-5-4-3-2-1 poäng. Varje lag får tillgodoräkna sig som mest de tre bästa 

resultaten i varje gren. I stafetten får endast ett lag/distrikt poäng.  

I Norrland är poängfördelningen i stafetterna, 18, 14 och 10 poäng. 
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Resultatrapportering 

Via easyrecord.se kan ni följa resultatrapporteringen direkt.  

Resultaten publiceras även på vår hemsida efter avslutad tävling. 

 

Priser/prisutdelningar 

Prisutdelningarna sker största möjliga mån i direkt samband med avslutad gren.  

Pristagare i teknikgrenar ombeds gå omedelbart till prispallen efter avslutad gren. I varje individuell 

gren delas medaljer (guld, silver och brons) ut till de tävlande som kommer 1:a, 2:a och 3:a. I stafett 

får samtliga löpare i stafettlagen som kommer 1:a, 2:a och 3:a medalj. Bästa lag får ett lagpris. 

Segrande lag i RM (13/14-åringar) belönas med en vandringspokal. 

 

Ersättningar för utlägg i samband med Regionmästerskapen 2023 

Det går att ansöka om bidrag för kostnader man som deltagande förening haft kopplat till 

Regionsmästerskapen. Kostnader som är sökbara 2023 är framför allt måltider och boende. 

I första hand beviljas föreningar som använt sig av arrangörens kost- och logipaket.  

Föreningar som inte använt sig av dessa ska ange i ansökan varför man frångått detta. 

Mer info om detta hittar man på tävlingens hemsida. Dvs här: Norrlands inomhus 2023 

 

Tävlingsledning och protester 

Protester lämnas direkt till grenledare av den aktive själv eller någon representant för den aktive. 

Detta sker på plats eller direkt efter avslutad tävling. 

Tävlingsledare är: Peter Ridderstråle, 070-692 30 43 

Arrangörsstödjare är: Niklas Wiklund, 076-022 59 73 

 

 

 

 

 

  

https://liveresults.se/
https://piteaiffriidrott.wordpress.com/rm-inlm-norrlandsmasterskapen-2023/
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Parkering Noliaområdet 
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PiteEnergi Arena (friidrottshallen) i förhållande till  

Christinaskolan där ni finner mat och boende 

 

 

 

 

 


