KRAVSPECIFIKATION

Inlinestävlingar



För SM ska deltagare anmäla sig senast 1 vecka innan tävlingsdatum
(efteranmälan är inte tillåtet)



Banan ska vara utformad så att den ger sportslig rättvisa samt största säkerhet
för de tävlande.



Sjukvårdare ska närvara på angiven/angivna platser enligt PM.



Tillräckligt antal funktionärer skall finnas tillgängliga och tidtagare och andra
funktionärer skall ha genomgått lämplig utbildning



Information om var nummerlapp ska placeras ska finnas i PM eller vid
informationstavla vid startområdet.



Det ska finnas utrymmen inom behörigt avstånd där tävlande kan byta om,
duscha mm (separata utrymmen för dam och herr)



Toaletter ska finnas i närheten av start och målområde



För Track-tävlingar ska finnas ett rum alternativt ett avskilt område i
anslutning till målet där domare kan ha möten under tävling.



För Track tävlingar ska ett sekretariat finnas vid banans anslutning.
Sekretariatet ska upprätta startlistor till samtliga heat/distanser och ge dessa
till domare och lagledare i god tid före start, samt anslå dessa på resultattavla.



För SM 200m samt Marathon är tidtagning ett krav. För 200m ska arrangören
eftersträva tidtagning där åkaren startar tidtagningen själv alternativt kan
manuell tidtagning med 3 tidtagarur (personer). Detta skall godkännas av
inlineskomittén.



För Marathon där stavar är tillåtna ska dessa åkare starta från en separat
startfålla så att inte stavåkare blandas med snabbare åkare utan stavar.



För Track-tävlingar så ska det finnas en ringklocka (alternativt annan tydlig
ljudsignal) som signalerar sista varvet för åkarna.



Start och mål ska vara tydliga, helst med banner eller skrivet i marken men
minimum en linje på marken.



Vid Marathon tävlingar så ska markering finnas när 500m återstår.



Prisutdelning ska hållas direkt efter sista målgång.



För SM så ska arrangören dela ut priser till ett värde av minst 50% av
startavgifterna.



Arrangör av SM skall omedelbart efter tävlingens slut göra en
sammanställning av resultaten, skicka resultatlistor till massmedia, samtliga
berörda föreningar samt dessutom till SSF för ratificiering (bekräftelse) av
tävling samt publicering på förbundets hemsida, http://www.skridsko.se



Arrangör ska vid målområdet kunna presentera resultatlistor.
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