Ansökningsblankett för sanktion för tävling i klasserna P/F 12 och äldre
* Tävlingar för barn (11 år och yngre) omfattas inte av krav på sanktionsansökan enligt de regler som
antogs av Förbundsårsmötet 2019.

Datum
Tävlingens namn
Plats, ort, arena
Arrangerande förening(ar)
Tävlingsledare, namn
Tävlingsledare, telefon och/eller e-post
Sanktionsansökan avser följande grenprogram:
Löpgrenar på arena
Mångkamp
Hoppgrenar
Kastgrenar
Löpgrenar utanför arena
Följande distans(er) är kontrollmätta
Halvmaraton
5 km
10 km

Specificera vilka grenar ni ska genomföra, ej köns-/åldersbundet

Maraton

Banmätare, datum

Ja/Nej
Sanktionsansökan avser följande åldrar:
Ungdomar 12–17 år
Juniorer 18–22 år
Seniorer
Veteraner 35–69 år
Veteraner 70+ (endast lokala deltagare)
Sanktionstyp:
Central sanktion
Distrikssanktion
Ansökan mailas till SDF och ev. SFIF senast 8 dagar innan tävlingen.
Från och med söndagen den 14 juni är tävlingsverksamhet i friidrott åter tillåtet för vuxna
utövare, utifrån vissa ramar.
Arrangörens ansvar: Tävlingsledares ansvar
Under den tid samhällets särskilda råd, rekommendationer och restriktioner med målet att begränsa
smittspridning gäller, ansvarar tävlingsledare – förutom de rent tävlingstekniska frågorna – också för
att…
För samtliga tävlingar:
• Genomföra en riskbedömning utifrån Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg.
• Aktiva, ledare och funktionärer får information om att de ska stanna hemma om de känner symtom
som hosta, snuva, halsont eller feber.
• Ingen servering/försäljning av mat genomförs under tävlingen.
• Genomföra en planering för hur deltagare och funktionärer rör sig på och i anslutning till
tävlingsområdet utan att skapa trängsel, samt att tydligt informera närvarande om detta.
• Se till att omklädningsrum är stängda för omklädning och dusch – och att det finns möjlighet att
öppna ett omklädningsrum om det behövs för dopingkontroll.
• Se till att toaletter hålls öppna och städas regelbundet under den tid tävlingen pågår.

• Se till att det alltid finns möjlighet till lätt tillgänglig handtvätt och att handsprit eller annat
desinfektionsmedel finns i tillräcklig mängd.
• Vid upprepade överträdelser av arrangörens riktlinjer, avvisa aktiva/ledare/funktionärer från
tävlingsområdet.
För arenatävlingar specifikt:
• Tävlingsområden/zoner är definierade och tydligt avgränsade (helst med någon typ av fysiskt hinder)
samt att alla deltagare informeras om hur respektive tävlingsområde ser ut, och hur de ska röra sig in
och ut från tävlingsområdet. Zoner kan vara av flera typer, exempelvis uppvärmningszoner,
tävlingszoner (där det totala antalet aktiva och funktionärer inte får överskrida 50 personer) och
coachzoner.
• Det aldrig vistas fler än 50 personer samtidigt i någon zon.
• Upprätta kartor över idrottsplatsen som tydligt visar de olika zonerna, inklusive in- och utpassager,
vägen till närmaste toalett o.s.v.
• Påminna funktionärer och aktiva om vikten att hålla fysiskt avstånd, exempelvis genom att erbjuda
aktiva i hopp- och kastgrenar en egen stol att sitta på mellan försöken, och att dessa stolar står med
minst 1,5m avstånd från varandra.
• Planera för att kunna desinficera/tvätta all utrustning som vidrörs av flera olika personer, exempelvis
sittplatser för aktiva och funktionärer, bord, startblock, häckar, stafettpinnar, vindmätare, tidtagarur,
hoppbäddar, ribbor, stavar, krattor, spadar, måttband och kastredskap.
• Samtliga funktionärer som hanterar utrustning som används av flera personer bär handskar/vantar.
För lopp utanför arena specifikt:
• Säkerställa att riktlinjerna gällande maximalt 50 medverkande (löpare, funktionärer och eventuell
publik) efterlevs. Tävlingsområdet omfattar området för start och mål samt hela bansträckningen.
• Säkerställa att start, mål och eventuella vätskekontroller är definierade och avgränsade.
• Ansöka om polistillstånd för offentlig tillställning och följa direktiv från lokal polismyndighet.
Under pågående tävling ansvarar varje grenledare för att…
• Funktionärer och aktiva håller avstånd från varandra.
• Göra rent utrustning som används av flera personer.
Om aktiva har med sig egna kastredskap till tävling ska teknisk ledare…
• Använda handskar/vantar.
• Tvätta/desinficera redskapen före och efter kontroll.
I löpgrenar gäller följande maximala antal deltagare:
• På arena, löpsträckor till och med 800m: Max en löpare per bana vid starten.
• På arena, löpsträckor från 1000m till 2000m: Max 12 löpare per heat.
• På arena, löpsträckor från 3000m och uppåt: Max 18 löpare per heat om gruppstart används (12 på
bakre startlinjen, 6 på främre startlinjen).
• På arena, löpsträckor från 5000m till 10000m: Max 30 löpare per heat om gruppstart och dubbla
startled används (12 löpare på bakre startlinjen samt ytterligare 12 minst 2 m bakom startlinjen + 6
på främre startlinjen).

Härmed ansökes om sanktion för ovanstående tävling. Vi som arrangör intygar att vi kommer
genomföra tävlingen i enlighet med Svenska Friidrottsförbundets tävlingsregler samt ovanstående
specialbestämmelser.
Underskrift

Ort, datum

