
Bilaga 1 

Kravspecifikation friidrott och simning SM-veckan 

Friidrott 
Lag- SM friidrott 
Anläggning 

Sexbanors 400-meteranläggning. 

Eltidstorn med plats för sekretariat, Event presentation samt två eltidsutrustningar. 

Ljus även riktat på löparbanor enligt SVT:s krav. 

Innerplansdisplayer för teknikgrenar med möjlighet till namn, resultat, placering samt vinduppgifter. 

Någon typ av resultattavla för lagställning i samband med tävlingen. 

Längdhoppsgropar med möjlighet att hoppa i två riktningar. 

Stavhoppsansatser med möjlighet att hoppa i två riktningar. 

Reglementsenlig utrustning i teknikgrenar som t ex stavhoppsställning, höjdhoppsställning med mera. 

500 platser för åskådare under tak. 

 
SM friidrott 

Anläggning 

Sexbanors 400-meteranläggning med åtta banor på upploppet. 

Eltidstorn med plats för sekretariat, event presentation samt två eltidsutrustningar. 

Ljus även riktat på löparbanor enligt SVT:s krav. 

Storbildsskärm för rörliga bilder samt resultatredovisning på minst 24 m2. 

Innerplansdisplayer för teknikgrenar med möjlighet till namn, resultat, placering samt vinduppgifter. 

Längdhoppsgropar med möjlighet att hoppa i två riktningar. 

Stavhoppsansatser, spjutansatser med möjlighet att hopp/kasta i två riktningar. 

Uppvärmningsmöjligheter med två 60-meters allvädersbelagda banor samt kastmöjligheter för spjut, diskus och 

slägga. 

Reglementsenlig utrustning i teknikgrenar som t ex stavhoppsställning, höjdhoppsställning med mera. 

1000 platser för åskådare under tak 

4000 platser för övriga åskådare 

 

Simning 
Anläggning 
Anläggningen ska uppfylla SSF:s tävlingsbestämmelser och dokumentet ”Svenska Simförbundets 

mästerskapstävlingar och Grand Prix i simning 2013-2016”, vilket bl.a. innebär en tävlingsbassäng med 

 Minst 8 banor. 

 Banbredd 2,5m 

 Vattendjup på minst 1,8m 1–6m ut från startpallarna och 1,1m i övriga bassängen. Detta är dock bara ett 
minimidjup, djupare bassänger är att föredra då det ger bättre tävlingsresultat. 

 Startpallarna ska vara av den nya typen som Omega OSB 11/12/14. 

Läktare runt tävlingsbassängen för 1500 – 2000 åskådare 

En separat avbadningsbassäng, helst minst 25m. 

En lokal arrangörsförening som klarar ett SM-arrangemang 

Infrastruktur – kommunikation till/från arena och ort, ca 1000 hotellsängar 

Rättigheter simning och friidrott 

Sk clean court, samt att centrala sponsorer ska exklusivt finnas med i alla trycksaker. 

 


