
FRIIDROTTS-SM
Ryavallen 27-29 Augusti 2021

IK YMER OCH BORÅS STAD HÄLSAR ALLA VÄLKOMNA TILL
FRIIDROTTS-SM BORÅS 27-29/8 2021

RYAVALLEN: Placerad i direkt anslutning till Knalleland i Borås, med adress Erikslundsplatsen 1. 

 Fredag 27 augusti

Kvinnor:
100m fö-sf-fi, 400m fö, 1500m 
fö, 10000m, tresteg kv, stav fi, 
slägga kv, kula fi, spjut fi
 
Män:
100m fö-sf-fi, 400m fö, 1500m 
fö, 10000m, stav kv, längd fi, 
diskus kv, slägga fi 

Lördag 28 augusti 

Kvinnor:
200m fö, 400m fi, 800m fö, 
1500m fi, 3000m hinder, 100m h 
fö-fi, 400m h fö, längd kv, tresteg 
fi, diskus kv, slägga fi
 
Män:
200m fö, 400m fi, 800m fö, 
1500m fi, 3000m hinder, 110m h 
fö-fi, 400m h fö, höjd kv, tresteg 
kv, stav fi, diskus fi

Parasport:
RR, R1-2: 100m, 200m
längd, diskus
 

Söndag 29 augusti 

Kvinnor:
200m sf-fi, 800m fi, 5000m, 
400m h fi, längd fi, höjd fi, dis-
kus fi
  
Män:
200m sf-fi, 800m fi, 5000m, 
400m h fi, tresteg fi, höjd fi, kula 
fi, spjut fi

Parasport:
100m, 800m, 
kula, höjd

ANMÄLAN OCH AVGIFT: Anmälan sker på friidrottsanmalan.se, senast 18/8
För parasportgrenar: Anmälan till magnus.olsson@parasport.se senast 10/8

Anmälningsavgiften är 200 kr/gren som faktureras i efterhand.
Efteranmälan i mån av plats förutsatt att inga extra heat m.m. behövs, senast 90 minuter före respektive gren-
start mot en avgift på 500 kr/gren.

PM OCH TIDSPROGRAM: Publiceras under Information för aktiva på 2021.smfriidrott.com senast 9 dagar 
innan tävlingsstart.



KVALTÄVLING: Final direkt sker för teknikgrenar vid femton eller färre avprickade. Vid fler avprickade genomförs 
kvaltävling om finaltävling inte genomförs första dagen då final genomförs direkt. Undantag under Friidrotts-SM 
2021 gäller följande grenar: höjd K, kula M och spjut M där final direkt genomförs söndag. 

Observera att undantag från kvalsystem i löpning gäller för 200m: Vid minst 25 anmälda start enligt 
dagsprogram. Vid högst 24 anmälda: försök och final söndag. Vid minst 25 anmälda och högst 24 avprickade: 
försök utgår lördag och försök samt final genomförs söndag.

UPPVÄRMNING OCH TRÄNINGSARENA: Uppvärmning kan ske inomhus i Ryahallen eller utomhus vid Borås 
Arena 2 (ca 300 meter från Ryavallen). Kastplan för träning inför och under tävlingsdagarna kan ske på trä-
ningsarenan Parkervallen som ligger 2.5 km från Ryavallen längs med Almenäsvägen. Öppettider för kastpla-
nen kommer finnas i PM.

FÖRENINGSTÄLT:  Om man som förening vill ta med ett föreningstält ska det meddelas vilken storlek man har 
på tältet senast 18/8 till anna.sm2021@ikymer.se

BOENDE: För information om boende, se Information för aktiva på 2021.smfriidrott.com

RESTRIKTIONER: Vi ber alla föreningar att tänka på och följa de restriktioner och rekommendationer som 
gäller från myndigheterna. Om restriktioner gällande antal tävlande och ledare införs på Friidrotts-SM 2021 
kommer denna information att publiceras på 2021.smfriidrott.com

KONTAKT: Ansvar tävling/arena: Anna Hellsten Kronander anna.sm2021@ikymer.se. Tävlingsledare: Christer 
Strand strandchrister1@gmail.com 

@friidrottssmfacebook.com/friidrottssm20212021.smfriidrott.com @friidrottssm


