
PM Habo Challenge
Habo Friidrott-04 hälsar er varmt välkomna till Habo Challenge 

på Slättens IP i Habo den 12 juni 2021

Förhållningsregler
Vi är oerhört glada att vi kan ge er 
deltagare möjlighet att tävla men under 
rådande pandemi måste vi följa uppsatta 
rekommendationer. Vi ber er att hela tiden 
tänka på att hålla avstånd. Det finns gott 
om plats att sprida ut er på mellan 
grenarna (på konstgräsplanen) och försök 
även att tänka på detta medan ni tävlar. Så 
snart ni är färdigtävlade måste vi tyvärr be 
er att lämna arenan.

Publik
Då vi är så många deltagare måste vi 
begränsa publiken till ledare/tränare inne 
på arenaområdet då maxgränsen är 100 
personer. Under mångkamperna på 
förmiddagen försöker vi hålla det till en 
familjemedlem per deltagare. Se till att 
sprida ut er så gott det går över hela 
området. Man kan stå utanför staketet och 
ändå se bra.

Uppvärmning
Sker på konstgräsplanen alldeles bredvid 
friidrottsarenan. Obs viktigt! Här vill vi att 
ni håller till mellan grenarna så att vi kan 
hålla nere publikantalet på 
friidrottsarenan.

Parkering
Sker mellan konstgräsplanen och 
Padelhallen på samma sida om vägen som 
friidrottsarenan.

Omklädning och toalett
Ingen omklädning eller dusch på plats. 
Toaletter finns tillgängliga i klubbhuset. Vi 
ber er att hålla bra avstånd vid köbildning.

Avprickning och upprop
Avprickning sker 45 min före start i 
löpgrenarna vid anslagstavlan på gaveln 
vid entrén. OBS! Ingen avprickning för de 
allra yngsta i mångkamperna (F8, F9, P8, 
P9). Ingen avprickning i teknikgrenar. 
Upprop vid varje gren 10 min före start.

Nummerlappar
Enbart i långloppen, delas ut vid start.

Efteranmälan
Vi har inte möjlighet att ta emot 
efteranmälningar denna gång.

Tidsprogram och PM
Tidsprogram och PM hittar ni på 
www.habofriidrott.se senast onsdagen 
den 9 juni.

Startlista
Hittar ni på www.easyrecord.se

Mångkamperna
Samtliga deltagare får ett 60m-lopp samt 
fyra försök i längd och fyra försök i boll 
(300 g). Tidsprogrammet är ungefärligt 
mellan grenarna. Varje grupp håller ihop 
hela mångkampen och går vidare 
tillsammans när en gren är avslutad.

Löpgrenar
Final direkt i långloppen. Om en löpgren 
har sex eller färre deltagare blir det final 
direkt på försökstiden.



Forts PM Habo Challenge
Teknikgrenar
Samtliga deltagare upp tom 12-årsklassen får 
fyra försök. Från 13 år och uppåt får alla tre 
försök och därefter går de åtta främsta till final 
och får ytterligare tre försök.

Höjningsschema Höjd
F15/K
117 - 122 - 127 - 132 - 137 - 142 - 145 + 3 cm
P13
112 - 117 - 122 - 127 - 132 - 137 - 140 + 3 cm 
F13
107 - 112 - 117 - 122 - 127 - 132 - 135 + 3 cm 
F10/P10/F11/P11
87 - 92 - 97 - 102 - 107 - 112 - 117 - 120 + 3 cm

Finns det behov av lägre ingångshöjder tas 
detta direkt med grenledaren på plats.

För stavhopp görs höjningar med + 10 cm från 
en starthöjd som bestäms på plats av 
grenledaren.

Tävlingsledning
Tävlingsexpedition och sekretariat finns i huset 
vid målgången. Tävlingsledare är Lasse Elfgaard.
Kontakt: info@habofriidrott.se

Egna kastredskap/skor seniorer
Dessa måste lämnas in och vägas/mätas in 
senast 60 min före respektive grenstart. Sker i 
redskapsförrådet. De invägda redskapen får 
användas av alla tävlande i grenen.

Resultat
Kommer att anslås på arenan för 
alla samt finnas tillgängliga via 
www.easyrecord.se för 12 år och 
äldre. För de yngre deltagarna 
kommer det att finnas resultatkort 
att fylla i vid resultat-tavlan.

Prisutdelning
Kommer ske så snart som möjligt 
efter avslutad gren. För 
mångkamparna sker 
prisutdelningen så snart sista 
grenen har avslutats av 
funktionärerna direkt på plats.

Priser
Medalj till samtliga deltagare 8-11 
år. 10-11-åringar kan hämta sin 
medalj efter sin sista gren. 
F12/P12 - medaljer till de 6 främsta. 
F13/P13 och äldre - priser till de tre 
främsta. 

Servering
Vi kan endast erbjuda enklare 
servering och den är i/vid 
klubbhuset mot konstgräsplanen. 
Alla har ansvar för att det ej blir 
köbildning. Se till att själva ha med 
er ordentliga matsäckar som räcker 
hela dagen.

Försäljning
Betex sport kommer att finnas på 
plats under dagen.

Återigen varmt välkomna till vår vackra arena 
på Slättens IP i Habo!


