
 

Föredragningslista för tekniskt möte Lag USM 11 sept 2022 10.00  

 1. Matchen genomföres i enlighet med SFIF:s tävlingsregler och de speciella 

bestämmelser som fastställts för Lag USM. 
OBS! Tiden för inlämnande av protest är i cupmatcher och Lag-USM förkortad från 30 till 

15 minuter. Tiden räknas som vanligt från det att resultaten officiellt har kungjorts. 
 

2. Namnuppgift på tävlingsledare,     Per Öhrland 
Namnuppgift på teknisk ledare:        Tomas Classon 

Namnuppgift på tävlingssekreterare: Gunnar Olausson 

3. Jury  = Claes Jurstrand, Thomas Eriksson. Lars E Andersson 

4. Matchen genomföres enligt fastställt tidsprogram. Vid avvikelse, som tidigare 
godkänts av SFIF, skall skäl anges och i majoritet godkännas av närvarande lagledare. 

 
5. Lottning verkställs av SFIF i förväg. Tilldelad bana behålles även om lag eller medlem 

av lag uteblir. Vid delad placering delas poängen. Något skiljeförfarande genomförs ej. 
Detta gäller även teknikgrenarna. 

 
6. Antal deltagare. OBS! Högst två aktiva (2 av resp kön) får dubblera i individuella 

grenar. Extra deltagare utom tävlan tillåts ej i någon gren. 
 

7. Alla ändringar av tidigare laguppställning överlämnas vid tekniska mötet till 
sekretariatet. Laguppställningen skall innehålla uppgift om födelseår. Eventuell senare 

ändring kan göras fram till grenstart om detta är tävlingsadministrativt möjligt annars 
senast 20 minuter före grenstart. 

 

8. Poängberäkning - se tävlingsbestämmelserna.  
 

9. Nummerlappar finns i resp tävlingskuvert och laget har samma nummer oavsett 
gren. 

 
10. Inga föreningsledare eller tränare tillåts vistas på innerplanen under pågående 

match. Detta gäller även eventuell kastplan. 
 

11. Kontrollera att godkänd eltidtagningsutrustning finns tillgänglig samt att som reserv 

tillräckligt antal klockor och tidtagare finns för manuell tidtagning. 

Kontrollera att det finns tillräckligt antal funktionärer (speciellt bandomare). 

Om tillräckligt antal funktionärer ej finns, se till att komplettering sker genom 
exempelvis gästande föreningsledare. Poängtera det viktiga i att bandomarna är rätt 

placerade (i kurvor etc) samt att det finns en växelkontrollant per bana/växel under 
stafetterna. Denna skall vara placerad i jämnhöjd med bortre gränsen av växlingszonen 

på resp bana. 
 

12. Hopphöjder: Se PM! 
 

13. Egna redskap får användas om de före tävlingen inlämnats för kontroll och därvid 

godkänts av tekniske ledaren. Dessa redskap betraktas som arrangörens till dess 
tävlingen är avslutad. De förvaras av tekniske ledaren och får under tävlingen användas 

av samtliga deltagare. 


