PM
Sky Is The Limit, Åby Friidrott 8-9 augusti 2020
Svensk Friidrotts nya ramverk gäller:
Det nya ramverk som gäller för svenska tävlingar från och med den 14 juni statuerar att tävlingar skall
arrangeras småskaligt och ansvarsfullt. En arenatävling utan publik är ej en offentlig tillställning och träffas
därför inte av förbudet mot offentliga tillställningar för fler än 50 personer. Svensk Friidrotts ramar för tillåten
tävlingsverksamhet gäller. Svensk Friidrotts ramar för tillåten tävlingsverksamhet innebär att vi kommer att
behöva begränsa flödet av personer inne på arenan där funktionärer och tävlande kommer att prioriteras. I
mån av plats kan tränare tillåtas inne på arenan.
Arena

Åby Friidrott (Idrottsvägen 13, 431 62 Mölndal)

Parkering

Betalparkering finns i anslutning till arenan och vid Åbys stora parkering (Idrottsvägen 6)

Publik

INGEN publik kan tillåtas under rådande restriktioner.

Deltagarens
ansvar

Stanna hemma om man upplever minsta sjukdomssymptom! Var lyhörd för och följ myndigheternas
rekommendationer. Detta innefattar bland annat symtom som hosta, snuva, halsont eller feber.
Inga personer som är 70 år eller äldre, eller tillhör någon av övriga riskgrupper, kan delta vid tävlingen, varken
som aktiv, ledare eller funktionär.

Tränare

Tränare anmäler sig via detta formulär> för inträde till arenan. Formuläret skall vara ifyllt senast fredagen den 7
aug kl. 18:00.
Vi kan inte garantera att alla tränare får tillträda arenan. Tränare kan anmäla sig som funktionär till den
grenen som den har aktiv i, anmälan görs till alexander@maik.se och får då garanterat plats på innerplan!
Samtliga tränare skall under hela tävlingen befinna sig utanför banorna!

Startlistor &
heatindelning

Startlistor finns i appen Roster Athletics där också heatindelning publiceras senast fredag 7 aug kl. 20:00. Ladda
ned Roster Athletics gratis via App-Store eller Google Play.

Tidsprogram

Publiceras på hemsidan och i Roster Athletics.

Live-resultat

Roster Athletics.

Live-stream

Information kommer på hemsidan.

Återbud

Eventuella återbud skall meddelas till alexander@maik.se senast fredagen den 7 aug kl. 18:00

Efteranmälan

I mån av plats till alexander@maik.se
Avgiften för godkänd efteranmälan är 200 kr/gren.

Höjningsschema

Höjningsschema för höjd & stav publiceras senast fredag 7 aug kl. 20:00 i Roster Athletics.

Avprickning,
upprop &
nummerlappar

Avprickning sker endast i löpgrenar och senast 60 minuter före start vid ingången till arenan.
Upprop sker vid aktuell grenstart, 15 min före start.
Nummerlappar endast på 1500m, delas ut vid avprickningen.

Uppvärmning

I huvudsak utomhus på grusslingan. Ingen uppvärmning på arenan innan man blivit insläppt grenledaren.

Insläpp till
arenan

Insläpp till arenan enligt tidsprogrammet, ca 20min för höjd, 30 min för längd/tresteg, 35min för stavhopp och 1015min för löpgrenar. När man tävlat klart lämnar man arenan så snart som möjligt.

Toaletter

Finns vid slutet av första kurvan. Toaletten i måltornet är ämnad endast för funktionärer.

Omklädning
& dusch

INGEN omklädning eller dusch i år på grund av rådande restriktioner.

Matförsäljning

INGEN försäljning av mat eller fika på grund av rådande restriktioner.

