
SVENSKA MÄSTERSKAPEN 
INLINES

Svenska Skridskoförbundet och arrangören Motala AIF Skrinnarna har äran
att inbjuda till

                                            

Inlines-SM
8-9 juli 2016 i Norrköping/Motala

Tävlingarna arrangeras enligt Svenska Skridskoförbundets regelverk för SM-tävlingar.



Vem får starta i mästerskapen?
Halva denna SM-tävling är en del av SM-veckan och avser seniorer. Det innebär att under 
fredagens tävlingar, 8:e juli, arrangeras distanserna 500m D/H och 10.000m D/H på en 
road/citybana (1750 m) i centrala Norrköping. 
Lördagen 9 juli är tävlingen öppen för ungdom, juniorer, seniorer och veteraner och körs på en 
300m road-bana runt bilprovningen i Motala. Se distanser nedan.
Den aktive ska vara medlem i en förening i Svenska Skridskoförbundet och inneha giltig 
tävlingslicens. Mer information om licenser hittar ni på www.skridsko.se. 

Klassregler
Juniorer och veteraner som väljer att starta i Damer eller Herrar i Norrköping kan fortsätta övriga 
SM-tävlingar i sin respektive klass resten av säsongen.

Distanser i Norrköping
Damer Senior Öppet från född 2001           500m och 10.000m eliminering
Herrar Senior           Öppet från född 2001          500m och 10.000m eliminering  

Distanser i Motala
Damer Senior: 300m och 5.000m poäng
Herrar Senior: 300m och 10.000m poäng  
Junior, Veteran:  300m, 500m heat och 5.000m poäng  
Ungdom: 300m, 500m heat och 3.000m poäng
Barn till och med 12 år: 300m, 1500m
Stafett: 5000m (vid många anmälda lag körs kval på 3000m)     

Program
Fredag 8 juli:
12:40: Banan öppen för träning (denna tid kan ändras)
12:30: Lagledarmöte
13:05: 10 000 m Herrar och Damer
15:00 500 m heatlopp Damer och Herrar

Lördag 9 juli:
09:00-09:45: Banan öppen för träning
09:30: Lagledarmöte
10:00-15:30: Tävlingen pågår. Detaljerat schema kommer senare. 

Mer information angående tävlingstider kommer att publiceras en vecka före tävlingen.

Anmälningar
Anmälan sker via e-post till: inlinessm2016@gmail.com, MAIF Skrinnarna.  
Skriv ditt namn, klass, förening.  Sista anmälan: 1:e juli 

http://www.skridsko.se/


Startavgifter
Startavgift betalas till MAIF Skrinnarna bankgiro 367-8042 i samband med anmälan. Anmälan är 
inte giltig om inte anmälningsavgiften är betald. Startavgift 300 kr för junior och äldre, 200 kr för 
ungdom och 100 kr för barn. Avgiften för stafettlag är 300 kr.

Lottning och heatsammansättning
Lottning för fredagens 500m-lopp sker efter 10000m i anslutning till banan.

Lottnings- och lagledarmöten
Samtliga deltagande föreningar förväntas vara representerade av minst en lagledare på de lottnings- 
och lagledarmöten som hålls.

Priser
Vid mästerskapet skall medaljörerna tilldelas SM-tecken i guld, silver och brons.

Anti-doping
Dopingkontroller kan komma att genomföras i enlighet med Riksidrottsförbundets regelverk.

Förslag på logi
Se Motala turistbyrå, http://start.motala.se/besoka/motala-turistbyra/

Svenska Skridskoförbundets Sponsorer


