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A. Lottad starttid, ej startstämpling
Tävlingsklasser D/H 18 år och äldre, Motionsklasser

Kartorna ligger klassvis upp och ner
med tydlig klassbeteckning. Löparen
får hålla i kartan men ej ta upp den
eller vända den före startsignalen.

Vid ’en minut’-repet kontrolleras att
ingen går över repet före sin starttid
minus en minut. Det bör också vara en
kontroll vid’två minuters’-repet  att
ingen går över repet förrän rätt tid är
inne.

Det måste finnas gott om utrymme
mellan första repet och avprickning så
att startpersonalen har goda möjligheter
att övervaka området kring avprick-
ningen.

Check
C

Töm
T

Check
C

Check
C

Samlingsplats före start

En  minut före start
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Startlinje

Tydlig snitsel till startpunkten

Startpersonalen prickar av mot start-
lista och kontrollerar noga att löparen
startar med rätt löparbricka och att
löparen checkstämplar.

Vid sen start  kontrolleras löparens
starttid mot startlistan. Löparen prickas
av och får checka sin bricka. Vid min-
dre äntre minuters försening placeras
löparen in i den avspärrning han skall
vara, vid större försening får han ta
kartan och springa direkt. Startpersonal
följer då  löparen till startlinjen så att
inte andra löpare lockas att gå över
mellanrepen för tidigt eller att starta för
tidigt.

Startkontrollanten kontrollerar att
ingen tar  upp  kartan  eller springer
iväg före startsignalen.

Två minuter före start

Tre minuter före start

Rep
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B. Lottad starttid, ej startstämpling
D/H under 18 år, (U-klasser, Inskolning,
Öppna klasser)

Kartorna ligger klassvis med tydlig
klassbeteckning.  Löparen får  ta kartan
och titta på den en minut före start.
Startkontrollanten kontrollerar att
ingen  springer iväg före startsignalen.

Det måste finnas gott om utrymme
mellan första repet och avprickning så
att startpersonalen har goda möjligheter
att övervaka området kring avprick-
ningen.

Check
C

Töm
T

Check
C

Check
C

Samlingsplats före start

Två minuter före start

En  minut före start

Kartor

Startlinje(Rep)
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Tydlig snitsel till startpunkten

Tydligt markerad startlinje

Startpersonalen prickar av mot start-
lista och kontrollerar noga att löparen
startar med rätt löparbricka och att
löparen checkstämplar.

Vid sen start kontrolleras löparens
starttid mot startlistan. Löparen prickas
av och får checka sin bricka. Vid min-
dre än tre minuters försening placeras
löparen in i den avspärrning han skall
vara, vid större försening får han ta
kartan och springa direkt. Startpersonal
följer då  löparen till startlinjen så att
inte andra löpare lockas att gå över
mellanrepen för tidigt eller att starta för
tidigt.

Rep

Tre minuter före start

Vid ’en minut’-repet kontrolleras att
ingen går över repet före sin starttid
minus en minut. Det bör också vara en
kontroll vid’två minuters’-repet  att
ingen går över repet förrän rätt tid är
inne.
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C. Lottad starttid, startstämpling
Tävlingsklasser D/H 18 år och äldre, Motionsklasser

Kartorna ligger klassvis upp och ner.
Löparen får hålla i kartan men ej ta upp
den eller vända den före startsignalen.

Vid mellanrepet kontrolleras att ingen
går över repet före sin starttid minus en
minut.Det bör också vara en kontroll
vid’två minuters’-repet  att ingen går
över repet förrän rätt tid är inne.

Startpersonalen prickar av mot startlista
och kontrollerar noga att löparen startar
med rätt löparbricka och att löparen
checkstämplar.

Det måste finnas gott om utrymme
mellan första repet och avprickning så
att startpersonalen har goda möjligheter
att övervaka området kring avprick-
ningen.

Check
C

Töm
T

Check
C

Check
C

Samlingsplats före start

En  minut före start

Tre minuter före start
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Start
S

Start
S

Startlinje

Tydlig snitsel till startpunkten

Vid sen start  kontrolleras löparens
starttid mot startlistan. Löparen prickas
av och får checka sin bricka. Vid mindre
än två minuters försening placeras
löparen in i den avspärrning han skall
vara, vid större försening får han ta
kartan och springa direkt. Startpersonal
följer då  löparen till startenheten så att
inte andra löpare lockas att gå över
mellanrepenför tidigt eller att starta för
tidigt.

Löparen stämplar i startenheten efter
startsignalen.
Startkontrollanten kontrollerar att ingen
tar upp kartan eller stämplar före start-
signalen.

Två minuter före start
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D. Lottad starttid, startstämpling
D/H under 18 år, (U-klasser, Inskolning,
Öppna klasser)

Kartorna ligger klassvis med tydlig
klassbeteckning.  Löparen får  ta
kartan och titta på den en minut före
start.

Vid mellanrepet kontrolleras att ingen
går över repet före sin starttid minus
en minut.Det bör också vara en kon-
troll vid’två minuters’-repet  att ingen
går över repet förrän rätt tid är inne.

Det måste finnas gott om utrymme
mellan första repet och avprickning så
att startpersonalen har goda möjlighe-
ter att övervaka området kring
avprick-ningen.

Check
C

Töm
T

Check
C

Check
C

Samlingsplats före start

Tre minuter före start

En  minut före start

Kartor

Startlinje(Rep)
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Tydlig snitsel till startpunkten

Tydligt markerad startlinje

Startpersonalen prickar av mot start-
lista och kontrollerar noga  att löparen
startar med rätt löparbricka och att
löparen checkstämplar.

Vid sen start  kontrolleras löparens
starttid mot startlistan. Löparen
prickas av och får checka sin bricka.
Vid mindre än tre  minuters försening
placeras löparen in i den avspärrning
han skall vara, vid större försening får
han ta kartan och springa direkt.
Startpersonal följer då  löparen till
startenheten så att inte andra löpare
lockas att gå över mellanrepen för
tidigt eller att starta för tidigt.

Start
S

Start
S

Löparen  stämplar i  startenheten
efter startsignal. Startkontrollanten
kontrollerar att ingen stämplar eller
springer iväg före startsignalen och
att alla start-stämplar.
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E. Fri starttid och startstämpling
U-klasser, Inskolning och Öppna klasser
Obs! Skall fri starttid användas för motionsklasser flyttas startlinjen för
dessa klasser såatt  löparna får kartan efter startstämpling.

Kartorna ligger klassvis med tydlig
klassbeteckning.  Löparen får  ta kartan
och titta på den en minut före start.
Obs! För motionsklassrer gäller att
löparna inte får kartan förrän i start-
ögonblicket.

En person övervakar och hjälper villrå-
diga.

Check
C

Töm
T

Check
C

Samlingsplats före start

Kartor

Startlinje
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Tydlig snitsel till startpunkten

Tydligt markerad startlinje

Startpersonalen prickar av  föranmälda
löpare mot startlista.
Löpare i direktanmälda klasser skall ha
med sig någon form av startbevis som
visar att han är berättigad till att starta
och med vilken löparbricka han är
registrerad.
Startpersonalen kontrollerar noga att
löparen startar med rätt löparbricka och
att löparen checkstämplar.

Start
S

Start
S

Reserv

Löparen går fram till checken när han
tycker det är lämpligt att starta.Vid stor
tävling kan man behöva ordna köer för
att det ska gå smidigt vid starten.

.

Löparen stämplar i  startenheten när
han springer iväg.
Startkontrollanten kontrollerar att alla
startstämplar..



Organisation av mål

Mål
M

Mål
M

Avläsn
A

Avläsn
A

Speaker

Mållinje

Målfålla

Avläsning

Fållan efter mål tydligt snitslad.
Noggrann övervakning så att ingen löpare
avviker mellan mål och avläsning

Kontroll att  alla brickor läses av.

Kontroll att  alla löpare
målstämplar.
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