
DELTAKERINFORMASJON 

SMITTEVERNREGLER 

Folkehelseinstituttet (FHI) publiserte oppdaterte regler for arrangementer og samlinger på offentlige 
steder for inntil 200 personer fra 15. juni. Norges Friidrettsforbund har utarbeidet retningslinjer for 
hvordan friidrettsstevner kan avholdes innenfor reglene. Alle regler fra NFIF vil følges.  Viktig at alle 
leser igjennom koronaskrivet bakerst i deltakerinformasjonen. 

DAGSPROGRAM OG TIDSSKJEMA er lagt ut på www.nmjrkristiansand.no  

STEVNEKONTORET er på stadionområdet – utenfor KIF-huset, Kristiansand stadion. 

Åpningstider for utlevering av startnummer og akkrediteringskort.   

Torsdag 13. aug. Kl. 1600 til kl. 2000 
Fredag 14. aug. Kl. 0900 til kl. 1900 
Lørdag 15. aug. Kl. 0900 til kl. 1700 
Søndag 16. aug. Kl. 0830 til kl. 1500 

LISENS: Kun utøvere (f.1998-2002) som har fått godkjent påmeldingen av NFIF og har betalt lisens 
for 2020, er startberettiget i NM jr.  

GARDEROBER: Garderober er under hovedtribunen og i garderobebygget ved hovedinngangen, 
men det oppfordres til at deltakerne dusjer på overnattingsstedet! Arrangør kan ikke ta ansvar for 
det som oppbevares i garderoben.  

STARTNUMMER: Startnummer og akkrediteringskort utdeles til hver utøver på stevnekontoret 
foran KIF-huset. Av smittevernhensyn må hver deltaker påse at informasjon om 
hjemstedskommune og telefonnummer er oppgitt. Merk at det skal brukes startnummer både på 
front og rygg. Unntaket er for deltakelse i hoppøvelser hvor det er valgfritt om man vil bruke ett 
eller to startnummer. Startnummer for stafett er merket med etappenummer. Det er viktig at rett 
startnummer brukes på rett etappe.   

AVKRYSSING: Etter at startnummer er hentet, kan utøver gå til avkryssing. Det er mulig å krysse 
seg av for samtlige påmeldte øvelser. Avkryssingen er bindende, men dersom en utøver i løpet av 
NM jr. ser seg nødt til å trekke seg fra en øvelse, må beskjed om dette sendes på SMS til 
91854384 med utøvers navn, klubb og gjeldende øvelse – senest 90 minutter for start på 
gjeldende øvelse. 

All avkryssing skal skje senest 90 minutter før øvelsesstart. 

OPPVARMING: Foregår på kunstgressbanen, samt i området utenfor stadionområdet. 

INNMARSJ: Alle deltakerne skal være med på innmarsjen. Fremmøte ved inngangen til banen (se 
stadionkart).  Tidene for innmarsj framgår av tidsskjemaet. 

KONTROLL KASTREDSKAP: Kastredskap som ønskes brukt i konkurransen må leveres til 
vektkontroll (se stadionkart) senest 1 time før øvelsesstart.  Arrangøren oppbevarer og bringer 
kastredskapene til øvelsesstedet. Godkjent privat kastredskap kan benyttes av alle utøverne. 

http://www.nmjrkristiansand.no/


LØP: På 100m, 200m, 400m, 100m hekk og 110m hekk gjelder tabellen under for videre 
avansement: 

Inntil 8 deltakere Direkte 
finale  

9-16 deltakere 2 forsøks-
heat 3 beste i hvert heat + 2 tider til finale. 

17-24 deltakere 3 forsøks-
heat 2 beste i hvert heat + 2 tider til finale. 

25-32 deltakere 4 forsøks-
heat 

3 beste i hvert heat + 4 beste tider til semifinale. 
2 semifinaler: 4 beste i hver semifinale til finale. 

33-40 deltakere 5 forsøks-
heat 

4 beste i hvert heat + 4 beste tider til semifinale. 
3 semifinaler: 2 beste i hver semifinale + 2 beste til 
finale 

For løpsøvelser opp til og med 400m vil forsøksheat/semifinale utgå dersom det er 8 eller færre som 
har svart på opprop. 

For 800m vil det være maksimalt 8 deltakere i hvert heat.  For 1500m og lengre løp vil det være 
maksimalt 15 deltakere i hvert heat. 

For 1500m/U20 Menn vil de seks beste tidene i hvert heat gå til finale. 

Dersom forsøksheat/semifinale utgår, vil løpet bli avholdt på oppsatt finaletid. 

STAFETTER: Navn og etappefordeling skal leveres skriftlig på eget skjema til stevne-kontoret 
senest 90 minutter før øvelsesstart og gjelder som opprop. Skjema fås på stevnekontoret hvor også 
startnummer utleveres. 

TEKNISKE ØVELSER: Trekning av startrekkefølgen vil bli foretatt før mesterskapet starter, og 
startrekkefølgen vil framgå av startlistene som legges ut på www.nmjrkristiansand.no  

I kast og horisontale hopp får deltakerne tre forsøk. De åtte beste går deretter videre til finale med 
tre nye forsøk. Før finaleomgangene endres rekkefølgen i henhold til konkurransereglene.   

HOPPHØYDER HØYDE – gjelder begge klassene:  

Kvinner 1,50 1,55 1,60 1,63 1,66 1,69 1,72 +2cm     
Menn 1,75 1,80 1,85 1,90 1,94 1,97 2,00 2,03 2,06 +2cm 

Omhopp 2 cm. 

HOPPHØYDER STAV – gjelder begge klassene: 

Kvinner 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 +5cm         
Menn 3,20 3,40 3,60 3,75 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 +5cm 

Omhopp 5 cm. 

PREMIEUTDELING: Det deles ut tre medaljer i hver øvelse. Premieutdeling vil foregå snarest mulig 
etter avsluttet øvelse.  Oppmøte er ved premiepallen. 

PROTESTER – REGEL 146: Frist for å legge inn protest er 30 minutter etter at resultatene er 
offentliggjort. Henvendelse på stevnekontoret. Protestgebyret i NM jr. er kr. 250 som betales 
samtidig med innlevering av skriftlig protest. 

FØRSTEHJELP: Stevnets lege og fysioterapeut vil ha tilholdssted midt på oppløpssiden under 
hovedtribunen. 

RESULTATER OG STREAMING:  
Liveres: https://liveres.andro.no/  
Resultater: https://webres.andro.no/nm_junior/2020 
Streaming: https://livestream.com/accounts/9867890/events/9239104 
 

http://www.nmjrkristiansand.no/
https://liveres.andro.no/
https://webres.andro.no/nm_junior/2020
https://livestream.com/accounts/9867890/events/9239104


 
 

 

Informasjon – NMjr 
Retningslinjer for NMjr i forbindelse med Covid-19 

 
Bakgrunn 
Folkehelseinstituttet (FHI) publiserte oppdaterte regler for arrangementer og samlinger 
på offentlige steder for inntil 200 personer fra 15. juni. Med utgangspunkt i dette har 
Norges Friidrettsforbund (NFIF) utarbeidet retningslinjer for hvordan friidrettsstevner kan 
avholdes innenfor reglene. Alle regler fra NFIF vil følges i sin helhet.  
De generelle reglene er som følger: 

  
• Maksimalt 200 personer på stadionområdet, eksklusive trenere, dommere og funksjonærer 

når de har oppgaver. 
• Alle trenere må ha akkreditering. De inngår i arrangørstaben mens de utfører trener 

oppgaver. 
• Minimum én meter avstand mellom personer. 
• Håndvask. Antibac er tilgjengelig på øvelsesstedene og på sentrale plasser på 

stadionområdet. 
• Personer som er smittet av korona, sitter i karantene. Personer som har symptomer 

på luftveisinfeksjon, som for eksempel feber, sår hals, rennende nese, hoste eller 
nedsatt almenntilstand, skal ikke være tilstede på området i det hele tatt.De skal 
holde seg hjemme. 

• Arrangøren bortviser personer som ikke følger anbefalte smittevernråd. 
 
 

  STADIONKART PÅ NESTE SIDE. 
Inngang til stadion, oppvarming, konkurranse og utgang 
Området innenfor svart markering ansees som stadionområdet. Se kart over Kristiansand 
Stadion. Området blir avgrenset med gjerder/merkebånd.  
Betongtribunene på begge sider og i  søndre sving er skille mellem stadionområdet og 
friarealet.  
Vi deler opp arrangementet i flere økter slik at det i hver økt ikke overstiger 200 personer. 
Stadion tømmes mellom øktene. 
Det er kun utøvere som er påmeldt og trenere som har søkt og fått bekreftelse på 
akkreditering, som slipper inn på stadionområdet.   
Alle som er ferdig med sin øvelse må forlate stadion så raskt det lar seg gjøre.  

 
Garderober 
Garderober er tilgjengelig, men man vi oppfordrer deltakerne til å dusje på overnattings-
stedet. 

 
 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/?term&h=1
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/?term&h=1
https://www.friidrett.no/nyheter/nfif-sine-retningslinjer-for-konkurranser/
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