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Välkomna! 

Upsala Idrottsförening hälsar alla välkomna till den 36:e upplagan av Uppsalaspelen. Vi hoppas att årets 

tävlingar blir lyckosamma för de deltagare som kommer till Studenternas. Vi vill att tävlande och ledare 

noggrant läser genom nedanstående upplysningar. 

 

Nummerlappar avhämtas söder om 100-metersstarten, klubbvis eller individuellt. Nummerlappen behöver 

inte återlämnas. 

 

Avprickning i löpgrenarna görs på de uppsatta avprickningslistorna i norra läktargången senast 45 minuter 

före start. Vi har ingen avprickning i teknikgrenarna. 

 

Upprop i varje gren sker på tävlingsplatsen 10 minuter före start. 

 

Efteranmälningar tas emot vid nummerlappsutdelningen senast 60 minuter före start i löpgrenar och senast 

30 minuter före start i teknikgrenar. Efteranmälda deltagare i löpgrenar ska skriva upp sig på aktuell 

avprickningslista i norra läktargången senast 45 minuter före start. Efteranmälningar debiteras i efterhand. 

Ingen efteranmälan kan göras i följande grenar: 

 Män stav, P19 diskus, P17 800m, P17 stav, Kvinnor stav, F17 800m och F17 stav (strukna p.g.a. inga 

anmälda) 

Det blir final direkt (inga försök) på 60m för P13, F13 och F10 samt på 100m för P17 och F17. Därmed finns 

det bara plats för åtta deltagare i dessa grenar. 

 

Heatindelningen i löpgrenar baseras på de i anmälan angivna årsbästanoteringarna. Det kommer att vara 

möjligt att ange eller korrigera sin årsbästanotering direkt på avprickningslistan. 

 Slätlöpningar upp till 100m avgörs i försök och final. Om antalet avprickade är högst åtta, utgår 

försöksomgången och finalen sker på försökstiden.  

 Häcklöpningar och löpningar från 200m och uppåt avgörs i en direktfinal, i förekommande fall 

uppdelad i seedade heat med det högst seedade heatet sist. 

 Det blir gemensam tävling med heatindelning efter årsbästa i följande grenar: 

o K+F17: 200m, 400m och 1500m.  

o M+P17: 200m, 400m och 1500m.  

 

Invägning av redskap sker på baksidan av huvudläktaren senast en timme före grenstart. 

 

Längd, tresteg och kast har följande regler: 

 I klasserna för 13 år och yngre gäller fyra hopp/kast för samtliga deltagare – ingen finalomgång. 

 I klasserna för 14 år och äldre gäller försök och final. De åtta främsta efter tre försök går till 

finalomgången och får göra ytterligare tre hopp/kast. Vid gemensam start för två eller flera klasser går 

de åtta bästa i varje klass vidare till finalomgången. 

  

Slägga avgörs på Kap belägen några hundra meter söder om Studenternas. Övriga långa kast avgörs på 

Studenternas IP.  

 

Höjningsschemat i höjd och stav bestäms på plats av funktionärerna i samråd med de tävlande. 

 

Prisutdelning sker så snart som möjligt efter respektive grens avslutning. Medaljer till de tre främsta.  

 



 

Resultatlistor anslås på resultattavlan i norra läktargången. 

 

Omklädning sker i bandyläktaren alldeles söder om idrottsplatsen. 

 

Uppvärmning sker i Stadsparken norr om idrottsplatsen. Tillgång till tävlingsarenan har de tävlande tidigast 

20 minuter före respektive start. 

 

Bilparkering finns söder om idrottsplatsen. Det är absolut förbjudet att parkera längs Fyrisån. 

 

Åskådare, föräldrar och kompisar får heja på de sina från läktaren. Innerplanen får endast beträdas av 

funktionärer. 

 

Servering kommer att finnas på idrottsplatsen. 

 


