
!  

Hanvikens SK Friidrott PM inför Klubbmästerskap 26 Maj 2018. 

Alla aktiva, ledare  och föräldrar bör vara väl informerade om innehållet i detta PM.  
 
Tävlingsplats: Trollbäckens IP 

Parkering: Parkering finns utanför ishallen (Fontanahallen) 

Tävlingsjury: Juryn består av tävlingsledare (Michael Pettersson) samt ordförande 
Andereas Månsson. 

Nummerlappar: Inga nummerlappar används för denna tävling.  

Efteranmälan: Efteranmälningar kan göras i mån av plats. Efter att startlistan 
publiceras tas efteranmälningar endast upp på plats minst 30 minuter före grenstart. .  

Uppvärmning: Kan ske runt om Trollbäckens IP. Ingen uppvärmning på innerplan.  

Omklädningsrum och toaletter: Omklädningsrum och toaletter finns i 
kanslibyggnaden mellan Speakerrummet och kansliet. 

Avprickning: Ingen avprickning görs under tävlingen.  

Funktionärsutbildning: I samband med tävlingarna kommer en intern 
funktionärsutbildning att genomförs. Det är därför viktigt att samtliga föräldrar, 
ledare och aktiva, som blivit tilldelade en uppgift/ett område infinner sig på 
tävlingsarenan i god tid före första grenstart, samt är kvar under hela delen av dagen 
då deras gren pågår.  

Upprop: Muntligt upprop i teknikgrenarna kommer att ske 5 minuter före start vid 
respektive tävlingsplats. Upprop för löpgrenarna 10 minuter före start invid 
respektive startplats.  

Löpning: Alla löpgrenar avgörs med ett oseedade lopp där tiderna avgör placeringar.  

Häcklöpning: Häckhöjd F 12-13 68,6, P12-13 76,2. enligt de nya bestämmelserna 
från 2016. 



Höjd: Tidsgränsen efter upprop är 30 sekunder 

Längd/tresteg: Tidsgränsen efter upprop är 30 sekunder Alla tävlande i klassarna 
2011-2009 har 4 försök övriga 3 försök var.  

Kastgrenar: Tidsgränsen efter upprop är 30 sekunder. Alla tävlande i klassarna 
2011-2009 har 4 försök övriga 3 försök var. 

Egna redskap: Ska egna redskap används behöver arrangör kontaktas minst 24 
timmar innan, för invägning av dessa.  

Prisutdelning: Mästerskapsmedaljer till de tre bästa i varje gren. Prisutdelning sker i 
anslutning till avslutad gren. Mångkampsplakett till de tre främsta i mångkampen, 
delas ut senare under året.  

Protest: Protest ska först göras till ansvarig grenledare. Protest kan lämnas av aktiva 
och ledare som företräder honom/henne. Skriftlig protest lämnas senast 30 minuter 
efter avslutad gren. 

Resultat: Resultat anslås gruppvis efter avslutad gren. 

Poängberäkning: Poängberäkning för resultat av mångkampen görs av sekretariatet i 
efterhand enligt mångkampstabell.  

Kiosk: Kiosk med lättare servering, exempel hamburgare, kakor och kaffe kommer 
finnas i anslutning till tävlingen. Cafeterian på Trollbäckens IP kommer även vara 
öppen under vissa delar av dagen.  

Tävlingsledare: Michael Pettersson 070-811 29 47  

Upplysningar: https://hanvikenssk.myclub.se/friidrott 

Välkomna! 
Vi ser fram mot en trevlig dag på trollbäckens IP tillsammans med er

https://hanvikenssk.myclub.se/friidrott

