På uppdrag av Svenska Friidrottsförbundet bjuder Upsala IF in till

Friidrotts-SM 14-16 augusti 2020
på Uppsala Friidrottsarena i Uppsala
Fredag 14 augusti

Lördag 15 augusti

Söndag 16 augusti

kval från ca 14:00, finaler ca 16:30-19:45

kval från ca 10:30, finaler ca kl 14-18

ev kval från 10:30, finaler ca kl 12-16

Kvinnor:
200m fö, 400m fi, 800m fö, 1500m
fi, 3000m hinder, 100m h fö-fi,
400m h fö, höjd fi, stav fi (A-B),
längd fi, tresteg kv, kula kv, diskus
kv, slägga fi

Kvinnor:
200m sf-fi, 800m fi, 5000m, 400m h
fi, tresteg fi, kula fi, diskus fi

Kvinnor:
100m fö-sf-fi, 400m fö, 1500m fö,
10000m, höjd kv, längd kv, slägga
kv, spjut fi

Män:
100m fö-sf-fi, 400m fö, 1500m fö,
10000m, höjd kv, tresteg fi, kula fi,
diskus kv, spjut fi

Män:
Män:
200m fö, 400m fi, 800m fö, 1500m
200m sf-fi, 800m fi, 5000m (A-B),
fi, 3000m hinder, 110m h fö-fi,
400m h fi, stav fi (A-B), längd fi,
400m h fö, höjd fi, längd kv, diskus
slägga fi
fi, slägga kv
Parasport:
Parasport:
RR, R1-2: 100m, 200m
100m, 800m, diskus
höjd, längd, kula
Inga kval i stav, tresteg, kula och spjut för män. Inga kval i stav och spjut för kvinnor. Kvaltävling planeras vid 16 eller fler
anmälda och genomförs vid 16 eller fler avprickade. Se i övrigt SFIF:s regler för kvalificering vid SM-tävlingar. Uppsala
Friidrottsarena har åtta banor runt om.
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Anmälan kommer att ske via friidrottsanmalan.se → SM-Anmälan
Sista anmälningsdag är den 6 augusti 2020 kl 24.00. Därefter gäller efteranmälan.
Anmälningsavgiften är 200 kr/deltagare och gren och faktureras respektive förening efter
tävlingen.
Efteranmälan tas emot via e-post till sm@uiffriidrott.se mot en avgift på 500 kr/deltagare fram
till 13 augusti kl 24:00. Därefter gäller efteranmälan på plats senast 90 min innan utsatt
grenstart. Observera att efteranmälningar bara accepteras i mån av plats.
All övrig information såsom boende, biljetter, media och preliminärt PM finns eller kommer att
publiceras på 2020.smfriidrott.com/
Slutgiltigt tidsprogram och PM publiceras på 2020.smfriidrott.com/ efter anmälningstidens
utgång.
Kontakt: Upsala IF Friidrott, sm@uiffriidrott.se
IFU Arena, Råbyvägen 7, 754 60 Uppsala, tel 0705-135058

Välkomna till Uppsala och Friidrott-SM hälsar Upsala IF och SFIF

