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Allmänt 

1. Löparna åker 3 x 1000 meter.  

2. Förening äger rätt att delta med ett eller flera lag. Namnen på deltagarna 
och en reserv i respektive lag skall meddelas före lottningen till 
tävlingsledningen. Startordningen skall meddelas senast 30 minuter före 
första start. Förening med fler än ett lag får i samband härmed, flytta löpare 
från lag 2 till lag l, från lag 3 till lag 2 o s v., men inte tvärtom. Vid lottningen 
skall samtliga 1:a-lag in-ordnas i grupp l och övriga lag i grupp 2.  

3. Växlingsområdet på en 400m, 333m och 250m bana omfattar 40 meter 
och markeras 20 meter framför respektive bakom mållinjen för 1000-
meterssträckan, eller mållinjens förlängning på bortre långsidan. Mellantid 
anges vid mållinjen eller dess förlängning. Växlingen är korrekt när 
lagmedlem, efter fullgjord distans, nått upp i jämnhöjd med eller passerat 
avlösande lagkamrat inom växlingsområdet. Det är icke tillåtet för avlösande 
lagkamrat att starta utanför växlingsområdet.  

4. Sker växlingen utanför växlingsområdet eller innan den löpare, som 
fullbordat sin sträcka, nått upp i jämnhöjd med eller passerat vidtagande 
lagkamrat, dis-kvalificeras laget. En växlingskontrollant skall finnas för varje 
lag.  

5. Det krävs att minst två föreningar skall ha påbörjat tävlingen för att denna 
skall gälla som mästerskap. I stafett-SM kan löpare delta som fyllt 13 år.  

6. Det är tillåtet med mixade lag i stafett-SM. Det är därmed tillåtet för damer 
/flickoratt ingå i ett herr/pojklag (men inte tvärtom). Eventuellt rekord som 
sätts av mixat lag kan inte godkännas. Man får lov att mixa lag och åkare 
från olika föreningar och tävla i stafetten i samband med SM. Resultatet 
kommer inte räknas in i mästerskapet.  

7. Vid stafettmästerskap utdelas mästerskapstecken till såväl det segrande 
lagets förening som varje deltagare i laget, till de senare dock endast i 
miniatyr.  

8. Segrande lag erhåller titeln "Svensk mästare i Long track Speedskating i 
stafett för herrar/pojkar år ____, respektive "Svensk mästare i Long track 
Speedskating  i stafett för damer/flickor år ____”. 
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