
 

 

 

PM 
Sky Is The Limit, Åby Friidrott 13 augusti 2022 

Arena Åby Friidrott (Idrottsvägen 13, 431 62 Mölndal) 

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

Startlistor & 
heatindelning 

Startlistor finns på hemsidan och i appen Roster Athletics där också heatindelning publiceras närmre inpå 
tävlingarna. Ladda ned Roster Athletics gratis via App-Store eller Google Play. 

Final + Extra 
I kort sprint och häck erbjuds alla final + extralopp. OBS! För att delta i extraloppet måste du pricka av dig 
även till det loppet, mellan finalen och extraloppet, senast 60 min före starten! 

Längd/tresteg De 8 främsta i varje klass efter 3 omgångar får hoppa vidare till 6 försök. 

Tidsprogram Publiceras på hemsidan och i Roster-appen. 

LIVE-resultat I Roster-appen. 

Återbud Eventuella återbud meddelas till alexander@maik.se senast fredagen den 12 aug kl. 18:00 

Efteranmälan 

I mån av plats: 
Före tävlingarna till alexander@maik.se 
På tävlingsdagen hos tävlingssekretariatet i måltornet. 
Avgift för godkänd efteranmälan är 200 kr/gren som faktureras i efterhand. 

Höjningsscheman   

Höjdhopp: 

Män/P16-17: 156-161-166-171-176-181-185-189-192-195-198-201-203 + 2 cm  
Kvinnor/F16-17: 141-146-151-156-160-164-168-172-175-178-181-183-185 + 2 cm 
P/F10-15: 110-115-120-125-130-134-138-142-146-149-152-155-158-161-164-166+2cm 
 
Stavhopp: 
Män/P14-15: 280-310-340-370-390-410-430-450-460-470-480-490-500+5cm 
Kvinnor/F14-15: 260-280-300-315-330-345-360-370-380-390-400-405+5cm  

Avprickning, 
upprop & 
nummerlappar 

Digital avprickning (personligen och muntligt) endast i löpgrenar och senast 60 minuter före grenstart vid 
måltornet. Upprop sker vid aktuell grenstart, 10 min före start. 
Nummerlappar endast på 1500m och 2000m (delas ut vid avprickningen i måltornet). 

Priser 
I Män och Kvinnor 1500m vinner segraren högklassiga löparskor från Saucony, tvåan och trean kläder, även 
dessa från Saucony. 

Uppvärmning I huvudsak på grusslingan bakom arenan. Lilla varvet där mäter 600m. 

Toaletter Finns i anslutning till huvudentrén (närmast Idrottsvägen), och endast där. 

Omklädning 
& dusch 

Begränsade möjligheter till omklädning & dusch, men finns för långväga gäster. Sker på Mölndals AIK 
Sportcamp. 

Fika 
Vi kommer att ha en enkel servering med kaffe, dricka, mackor, och fika. Swish och i undantagsfall kontanter är 
det som gäller (ej kortbetalning). 

 


