
Avprickning 
Avprickning sker i mindre tävlingar (som Fyrkampen) oftast bara i löpgrenarna. 

På större tävlingar finns avprickning även i teknikgrenarna. Vad som gäller finns 

angivet i tävlingens PM. 

Varför måste jag pricka av mig? Jag har ju anmält mig – 

räcker inte det? 
Avprickning i löpgrenarna sker för att sekretariatet ska kunna sätta samman 

heat som har så jämnt antal startande som möjligt. Ofta finns startande som är 

anmälda men av någon anledning inte dyker upp till start och då skulle det i 

olyckliga fall kunna bli flera heat där bara en eller två startande istället för ett 

heat med fler startande. 

När tas avprickningslistorna ner? 
I tävlings PM:et anges hur långt innan start avprickningslistorna kommer att tas 

ner.  

Vad händer med avprickningslistorna när de tagits ner? 
När listorna tagits ner hamnar de i sekretariatet där ej avprickade namn plockas 

bort från startlistorna och de kvarvarande deltagarna fördelas på heat som har 

så jämnt antal startande som möjligt. När detta är klart skrivs slutliga startlistor 

ut och skickas till startern för upprop till start samt tidtagarna vid målgången.  

Jag har efteranmält mig och finns inte med på 

avprickningslistorna? Vad ska jag göra? 
Om du HAR efteranmält dig och fått/har ett startnummer – skriv in dig på 

avprickningslistan för säkerhets skull. Om sekretariatet glömt att knappa in din 

efteranmälan så korrigeras det när avprickningslistorna plockats ner och synas. 

Kan min kompis eller tränare pricka av mig? 
Nej – om man ska gå efter regelboken så måste det vara den startandes EGNA 

namnteckning på avprickningslistan…. 

Jag har glömt att pricka av mig – vad ska jag göra? 
Alt 1: Gå till sekretariatet – om du har tur så har startlistorna inte skrivits ut och 

du KAN få göra din avprickning i efterhand. Har listorna skrivits ut så får du inte 

starta i grenen. 


