
 
Förbundsstyrelsens förslag:  
 
Förändringar av kvalificeringsbestämmelser inomhus 200m och 400 m 
 

Förslag: 
 
Förbundsstyrelsen (FS) föreslår: 
att  
att det vid inomhus-SM-tävlingar på 200 m och 400 m, från och med 2016, enbart genomförs försök 
och final (ingen mellanomgång) 
 
att uppdra åt FS att utvärdera bästa möjliga dagsprogram för ISM för att möjliggöra bästa möjliga 
deltagande.  
att heatens inbördes ordning seedas så att topprankad löpare springer i sista försöksheatet 
att nedanstående beskrivna kvalificeringsbestämmelser används 

 
Bakgrund 
Under ett par års tid har ”mjölksyralopp” och dess belastning i synnerhet under våra SM-tävlingar 
diskuterats. Detta i synnerhet på ungdomsnivå men också för äldre. För att minska 
mjölksyrabelastningen genomförde FS ett försök med endast två omgångar på 200 meter och 400 
meter under vinterns (2015) SM-tävlingar. Vid tidpunkten för utformningen av nedanstående förslag 
har vi kunnat ta erfarenheter från ISM och IJSM i beaktande. Försöket har utvärderats av en 
arbetsgrupp ledd av Mikael Romell med följande medlemmar, Stefan Olsson (ansvarig tjänsteman), 
David Vendel, Peter Wikström, Torbjörn Eriksson och Bengt-Erik Blomkvist. 
 
Antalet omgångar 
Den vanliga praxisen är att en heatvinnare alltid ska gå vidare till final. I förslaget är det endast tider 
som avgör fortsatt kvalificering. Förslaget frångår alltså praxis för att möjliggöra tävlingar med bara 
två löpomgångar. Vid få startande (tre heat eller färre) används även placering för vidare kvalificering 
som vanligt (se kvalificeringsbestämmelserna nedan). 
 
Final och B-final 
Vid försöket initierat av FS vid årets ISM-tävlingar fanns en öppning för både B-final och C-final 
utöver den final som löps. Vid IJSM var det aldrig så många startande att en C-final var aktuell, men 
B-final genomfördes vid flera fall och utnyttjades också av deltagarna. Vid ISM var det ett antal 
deltagare som inte valde att utnyttja möjligheten att springa B- och C-final vilket säkert också 
berodde på att det genomförs en stafett i slutet av tävlingen och att den prioriterades framför de 
”extra finalloppen”. FS förslag innebär att B-final finns kvar vid ett visst antal startande, C-final finns 
inte med. När det är färre än tre tävlande med godkänt resultat efter finalen kan också löpare i B-
final fylla på tomma platser på prispallen. Är det t ex så att endast två löpare har godkänt resultat i 
finalen pga ej start, diskvalificering eller att loppet bryts av den tävlande vinns bronsmedaljen av 
vinnaren i B-finalen.  
 
Inbördes heatordning 
Eftersom heaten seedas enligt sedvanlig saxningsprincip föreslår FS att heat med topprankad löpare 
springer i heat som inbördes ligger sist i ordning, topprankad därefter i näst sista försökheatet o s v. 
 
Dagsprogrammet 
Vid ISM har dubblering av 60 meter och 200 meter varit en vanlig dubblering hos våra deltagare och 
med det gamla systemet kunde en 60-meterslöpare som sprungit tre omgångar på 60 meter springa 



lite lugnare i försöksheatet på 200 meter som också legat under lördagen. När nu vidarekvalificering 
sker på tider innebär det ett fjärde maxlopp för den tävlande, å andra sidan skulle en flytt av 
försöksomgången på 200 meter till söndagen kunna innebära tre lopp för en som springer både 
individuellt och stafettloppet. FS önskar att förbundsårsmötet uppdrar åt FS att utvärdera och 
fastställa bästa möjliga dagsprogram med hänsyn till ovanstående. 
 
Kvalificeringsbestämmelser 
Kvalificeringsbestämmelserna ska enligt förslaget se ut enligt nedan (gäller fyra banor): 

200m 

Antal startande Antal f-heat vidare plac vidare tid 

42-40 14 0 4 (8) 

39-37 13 0 4 (8) 

36-34 12 0 4 (8) 

33-31 11 0 4 (8) 

30-28 10 0 4 (8) 

27-25 9 0 4 (8) 

24-22 8 0 4 (8) 

21-19 7 0 4 (8) 

18-16 6 0 4 (8) 

13-15 5 0 4 (8) 

12-10 4 0 4 (8) 

9-7 3 1 1 

6-5 2 1 2 

Siffror inom parentes anger antalet som går vidare till senare någon typ av final. 

1. Seedningsordning i försöken baseras på av SFIF uppgjord ranking. 
2. Vidarekvalificering sker på tid vid fler än 9 avprickade deltagare. 
3. Finalomgång löps i B-final- och final vid 10 eller fler avprickade deltagare. 
4. Heatindelning sker enligt normala tävlingsregler (kap F 4.11.7). 
5. Inbördes heatordning sker så att heat med topprankad deltagare springer sist, i heat före detta 
med rankad deltagare därefter o s v  
6. Banorna rankas - om arenan ej motiverar annat - i ordningen 
3-4-2-1 och fördelas på grundval av seedningsordningen, dvs utan lottning. 
7. Tävlande i final gör upp om de fyra första placeringarna, endast om två eller fler deltagare ej 
erhåller godkänt resultat i finalen delas medaljer ut till deltagare i B-finalen. 

  



400m 

Antal startande Antal f-heat vidare plac vidare tid 

48-45 11 0 4 (8) 

44-41 10 0 4 (8) 

40-37 9 0 4 (8) 

36-33 8 0 4 (8) 

32-29 7 0 4 (8) 

28-25 6 0 4 (8) 

24-18 5 0 4 (8) 

17-13 4 0 4 (8) 

12-9 3 1 1 

8-5 2 1 2 

Siffror inom parentes anger antalet som går vidare till senare någon typ av final. 
 
1. Seedningsordning i försöken baseras på av SFIF uppgjord ranking. 
2. Vidarekvalificering sker på tid vid fler än 12 avprickade deltagare. 
3. Finalomgång löps i B-final- och final vid 13 eller fler avprickade deltagare. 
4. Heatindelning sker enligt normala tävlingsregler (kap F 4.11.7). 
5. Inbördes heatordning sker så att heat med topprankad deltagare springer sist, i heat före detta 
med rankad deltagare därefter o s v  
6. Banorna rankas - om arenan ej motiverar annat - i ordningen 
3-2-4-1 och fördelas på grundval av seedningsordningen, dvs utan lottning. 
7. Tävlande i final gör upp om de fyra första placeringarna, endast om två eller fler deltagare ej 
erhåller godkänt resultat i finalen delas medaljer ut till deltagare i B-finalen. 
 
Vid sex banor ska nya kvalificeringsbestämmelser utarbetas i samma anda som ovanstående. 
 
Införande 
Om förbundsårsmötet bifaller styrelsens förslag gäller detta från och med inomhussäsongen 2016. 


