
   

I varje regionmästerskapstävling genomförs fyra separata lagtävlingar i klasserna: 

P14 

F14 

P13 

F13. 

För att räkna fram lagresultatet summeras lagets tre bästa placeringar i varje individuell 

gren ihop. Även stafettens poäng adderas till poängen. 

 

 

För lagtävlingen i Götaland och Svealand gäller följande poängräkning i fallande skala: 

12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 poäng. I Norrland där lagtävlingen innehåller tre lag 

gäller poängsättningen 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 poäng. Varje lag får tillgodoräkna sig som 

mest de tre bästa resultaten i varje individuell gren. 

Eftersom stafetten löps i mixade lopp med både P14 och F14 respektive P13 och F13 

delas slutpoängen på två, vilket gör att pojklaget får ena halvan och flicklaget den andra 

halvan av poängen. Ex. vinnande laget får 18 poäng i stafetten där 9 poäng adderas till 

flicklaget och 9 poäng till pojklaget 

Det är tillåtet att ställa upp med flera stafettlag per distrikt men endast ett lag/distrikt får 

poäng. I Götaland och Svealand ger stafetten 24, 20, 16 och 12 poäng. I Norrland 18, 

14 och 10. Poängräkningen ska uppdateras löpande och delges under tävlingens gång. 

Varje lag får tillgodoräkna sig som mest de tre bästa resultaten i varje gren. Som tävlande 

får du poäng för din faktiska placering. Detta gör att om lag A har placering 1-5 i en gren 

så tilldelas laget de tre högsta poängen medan om lag B har placering 6-7 i grenen 

innehar laget poängen placering 6 och 7 ger.   

Vid delad placering tilldelas båda deltagarna den bättre placeringspoängen. Ex. Vid delad 

förstaplacering tilldelas 12p + 12p ut. Deltagare som kommer trea i mål innehar 10p.   

För att kunna få poäng måste deltagaren få ett resultat och därav en placeringssiffra. För 

löpning med både försöksheat och final gäller att giltigt resultat måste uppnås i 

försöksomgången. 



   

Om deltagare kvalificerar sig till löpfinal och sedan inte deltar i finalen tilldelas den 

tävlande lägsta poäng i finalen, dvs. 8 p. För teknikgrenar där det är final direkt är det 

bästa resultat som räknas in oavsett i vilken omgång resultatet görs.  

Enskilda resultat publiceras via arrangörens valda resultatsystem och hos Svensk Friidrotts 

resultat- och statistiksystem Friidrottsstatistik.se. Stafetter som ej står listade i Svensk 

Friidrotts regelbok registreras inte på Friidrottsstatistik.se. Detta handlar exempelvis om den 

inofficiella grenen mixad stafett 6x200m.  

 

https://www.friidrottsstatistik.se/default.php?lang=swe

