Förbundsstyrelsens förslag nr 4

Anpassning av startregeln för barn upp t o m 11 år

Förslag:
Förbundsstyrelsen (FS) föreslår:
att förbundsårsmötet beslutar att tillåta en felaktig start per deltagare (ge varning) för barn upp t o
m 11 år.
att den nya regeln införs från och med utomhussäsongen 2016.

Bakgrund
Vår idrott har blivit större och större vad gäller idrottande barn. Till stor del ser friidrotten likadan ut
för barn som för vuxna friidrottare och man kan säga och tycka mycket om det. Svenska
Friidrottsförbundet tog 2006 fram en arrangörshandbok för barn- och ungdomstävlingar som
fortfarande har en viktig del i våra tankar kring barn- och ungdomstävlingar, men just kring
startregeln väljer vi nu att föreslå en förenkling.
Vi vill att alla barn ska kunna gå från en friidrottstävling och känna att man har fått prestera sitt
bästa, att man får åka hem med resultat från sitt tävlande. Det är mänskligt att fela och det gäller i
ännu större utsträckning en oerfaren, ung friidrottare.
Förbundsstyrelsen (FS) väljer därför att föreslå att det för barn upp t o m 11 är den ”gammelgamla”
startregeln som ska gälla, d v s att varje deltagare får göra ett misstag utan att bli diskvalificerad.
Förslag till ny ordalydelse nedan:
Kapitel F
Gammal ordalydelse
Ny ordalydelse
4.3.14.3* I lopp (inklusive mångkamp) för veteraner
medför tjuvstart varning för ansvarig
tävlande och signaleras till denne med gulsvart kort.
Anm:

För veteraner är alla varningar individuella

4.3.14.3* I lopp (inklusive mångkamp) för veteraner
och barn upp t o m 11 år medför tjuvstart
varning för ansvarig tävlande och signaleras
till denne med gul-svart kort.
Anm: För veteraner och barn upp t o m 11 år är alla
varningar individuella

FS valde just 11 år som gräns för att man vid 13 år också tävlar i regionmästerskap.
För den som är intresserad av Handbok för barn- och ungdomstävlingar så finner man den på
friidrott.se -> Ungdom -> Arrangemang/regler -> Arrangörshandbok

