
Oppdatert per pr 29.6.2020 fra Ullensaker/Kisa IL.   

Kontaktpersoner: Hans Jørgen Borgen og Nils Kristen Wiig 

 

Ungdomsmesterskapet i friidrett 28.-30. august 2020 

på Jessheim Friidrettsstadion. Arr.: Ullensaker/Kisa IL Friidrett 

Myndighetenes retningslinjer for smittevern skal følges under stevnet. Arrangøren har 

oppnevnt smittevernansvarlig og vil gjøre nødvendige tiltak, men det presiseres at alle 

som er tilstede er selvstendig ansvarlig for å følge smittevernreglene. 

Pga. koronasituasjonen gjøres noen endringer i arrangementet i forhold til tidligere år.  

«Reglement og retningslinjer ved Ungdomsmesterskapene i 2020 (oppdatert pr 

30.1.2020)» vil gjelde med endringer i følgende punkter: 

Pkt. 4.3: Startberettigede 

Utøvere kan delta fra og med det året de fyller 15 år og til og med det året de fyller 17 år.   

Det vil si at det i årets UM ikke blir klasser for 18 og 19 år. 

Pkt. 5: Begrensninger i deltakelse 

Finner arrangøren i samråd med Teknisk delegat (TD) at deltakelsen bør begrenses i forhold 

til antall påmeldte, skal påmeldingene prioriteres ut ifra vanlig seedingspraksis.  Det vil si at 

resultat i vedkommende øvelse vektlegge tungt, men resultater fra sammenlignbare øvelser 

kan brukes. 

 

Pkt. 6.2:  Stafetter 

Stafett arrangeres kun i en aldersklasse, 15– 17 år, dvs J15- 17 og G15- 17. 

 

Pkt. 7: Fastsettelse av kvalifiseringskrav 

7.1 til 7.4 utgår og erstattes av følgende: 

Følgende kvalifiserer til deltagelse i UM på bane utendørs 2020: 

a. Oppnådde resultater i den øvelse og klasse utøveren skal starte i, i henhold til 

kravene i pkt. 27, i løpet av 2020 eller 2019, utendørs eller innendørs. 

2000 m for G15 sidestilles med J15 og har fri påmelding. 

b. Kvalifisert til UM på bane utendørs 2019 i den øvelse og klassen utøveren skal starte 

i, i henhold til regelverk og krav som gjaldt for 2019.  Dette gjelder også om øvelsen 

hadde en noe annen lengde/høyde (hekk) eller vekt året før.  (F.eks. vil klart J16- 

årskravet på 80 m hekk i 2019 kvalifisere til deltagelse på 100 m hekk J16 i 2020) 

c. Utøvere fra fylkene Nordland, Troms og Finnmark har fri påmelding uten krav. 

 

På grunn av at flere klasser og øvelser har hatt manglende stevnetilbud kan arrangøren 

komplementere deltagelsen, ut over pkt a og b, så langt gjennomføringen er mulig 

innenfor gjeldende smittevernregler og generelle idrettslige hensyn. Følgende vil 

prioriteres med hovedvekt på følgende rekkefølge: 

 

 

 



d. Øvelsene for 15-årsklassene, inntil 8 deltagere 

e. Øvelsene for 16- og 17-årsklassene, inntil 8 deltagere 

f. Øvelser der det er markant færre deltagere enn normal deltagelse 

g. Tidligere andre setning i regel 7.2: «Utøveren kan i tillegg starte i ytterligere en 

øvelse hvor kravet ikke er oppnådd.» 

 

Kun utøvere som man forventer vil ha utbytte av å være med i UM vil få tilbudet om 

deltakelse under pkt. c., d., e. og f. 

 

Alle utøvere som ønsker å være med i UM 2020 utendørs må melde seg på, enten om de 

er direkte kvalifisert under pkt. a og b, eller om de kan bli med etter prioriteringene i c, d, 

e., f. og g.  De som melder seg på, men som det ikke blir plass til vil ikke bli belastet med 

startkontingent. 

 

Etter at påmeldingsfristen er utløpt og tidsskjema er avklart, vil komplementering av 

utøvere bli foretatt.  Utøvere vil bli kontaktet via aktuelle e-postadresser registrert i min 

idrett, og det vil da bli forventet bekreftende svar innen 24 timer før plassen eventuelt vil 

tilfalle neste på lista. 

 

Pkt. 8: Endringer kvalifiseringskrav 

Punktet utgår for UM på bane utendørs i 2020. 

 

Pkt. 10.1:  Startkontingent 

Startkontingent enkeltøvelser utendørs: kr 250,- 

 

Pkt. 16: Påmelding 

Endringer som følger av endrede regler pkt. 5, 6, 7 og 8. 

NB: Alle som ønsker å delta må være påmeldt. Startkontingent vil ikke bli krevd av de som 

ikke kommer med på grunn av begrensning av deltakelsen. 

Påmeldingsfrist er satt til tirsdag 18. august kl. 23:59. 

Arrangøren vi gi melding til de som ikke får anledning til å delta så snart som mulig etter 

påmeldingsfristen, og senest lørdag 22. august kl. 12:00. 

 

Pkt. 17.1:  Klasser og øvelser 

Endringer som følger endringer pkt. 4.3, altså ikke J18/19 og G18/19 

NB: Høyde på hinder i klasse G17 er 84 cm. 

 

Pkt. 20: Opprop og innmarsj 

Arrangøren vil gi nærmere informasjon om hvordan opprop og innmarsj vil bli ordnet på en 

god måte i forhold til smittevernbestemmelsene. 

 

Pkt. 26: Dagsprogram 

Arrangøren vil så snart det er avklart opplyse om dagsprogrammet. 

Stevnet vil ikke starte før kl 11:00 på fredag og være ferdig senest kl. 17:00 på søndag. 

 


