
PM - Stonehill Games 
Lördag och söndag, 3-4/9 2022 

Välkommen till den 34:e upplagan av Stonehill Games!  

Hitta hit och parkera 
Adressen är Granitvägen 3, Stenkullen. Pendeltåg går regelbundet från Alingsås och Göteborg, stannar vid  
Stenkullen station som ligger ca 5 min promenad från arenan. Se karta här>  
Parkering – se parkeringskartan. 

Omklädning, dusch & WC 
I vårt klubbhus intill idrottsplatsen.  

Efteranmälan av gren 
Är möjlig i sekretariatet på tävlingsdagen fram till senast 60 min före start i mån av plats. Vid  
efteranmälan och ändringar efter 24/8 fakturerar vi klubben dubbel avgift. 

Avprickning fysiskt och online 
I löpgrenar 60 min före start, Du kan pricka av dig fysiskt på plats, men även online här, men då tidigast från kl. 00.00 
på tävlingsdagen. I Trekamperna 30 min före första grenstart, endast fysisk avprickning i 3-kampen tillämpas. 

Upprop:  
I samtliga grenar 15 min före respektive start (i trekamp endast innan första grenstart).  

Nummerlappar: 
I samtliga grenar, hämtas vid nummerlappsutdelningen i Lerum Friidrotts-tältet. Samma tilldelade 
nummerlapp används båda tävlingsdagarna.  

Höjdhopp 
M / P 17 / P 15 132, 140, 147, 153, 158, 162, 166, 170, 174, 177 osv + 3cm  
P13 100 - 106 - 112- 118 - 124 - 128 - 132 - 135 - 138 + 3 
P12 100 - 106 - 112- 118 - 124 - 128 - 132 - 135 - 138 + 3 
K / F 17 / F 15: 121, 128, 134, 139, 143, 147, 151, 155, 158, 161 osv + 3cm 
F 13 100 - 106 - 112- 118 - 124 - 128 - 132 - 135 - 138 + 3 
F 12 100 - 106 - 112- 118 - 124 - 128 - 132 - 135 - 138 + 3 
Trekamp: 90 - 96 - 101 - 105 - 109 - 113 - 117 - 120 - 123 - 126 + 3 

Stavhopp 
M / P 17 / P 15: 200 - 210 - 220 - 230 - 240 - 250 - 260 - 270 + 10 cm   
K / F 17 / F 15: 200 - 210 - 220 - 230 - 240 - 250 - 260 - 270 + 10 cm 
P 12 / F 13 & P 13: 160 - 170 - 180 - 190 -200 - 210 + 10 cm 

Skiljehoppning tillämpas ej i denna tävling. 

Nummerlappar 
I samtliga grenar, hämtas vid nummerlappsutdelningen i Lerum Friidrotts-tältet, se arenakartan. 

Upprop 
I samtliga grenar 15 min före respektive start, (för trekampen se separat information). Uppropet sker där starten går i 
löpgrenar och vid angiven tävlingsplats i teknikgrenar, som står i tidsprogrammet. 
  
Finalhopp/kast 
I längd, tresteg, kula, diskus, slägga och spjut gäller tre hopp/kast för samtliga samt 3 ytterligare hopp/kast för 
de åtta främsta i respektive klass. Gäller ej i trekamperna för P/F 9-12, se separat info nedan. 

Trestegs-plankor 
Vi erbjuder målade/tejpade plankor enligt följande: 

https://www.google.com/maps/place/Lerum+Friidrott/@57.7957027,12.3025927,15z/data=!4m24!1m18!4m17!1m4!2m2!1d12.3113238!2d57.7949623!4e1!1m6!1m2!1s0x464557c9f15104e5:0x218ed13e4e3c31d!2sGranitv%25C3%25A4gen,+443+61+Stenkullen,+Sverige!2m2!1d12.311429!2d57.7953234!1m3!2m2!1d12.3096094!2d57.7953708!3e2!3m4!1s0x464557c98b12154b:0xcf17058b9eba7f75!8m2!3d57.7949724!4d12.3116505
https://www.stonehillgames.se/globalassets/ik-lerum-friidrott---friidrott-stonehill-games/bilder/parkeringskarta.png
https://www.easyrecord.se/
https://lerumfriidrott.myclub.se/menu/pages/26639
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/myclub-site/uploads/documents/000/025/767/Tidsprogram_SG_Version_2__2022-08-30.pdf


P17/ F 17: 7 + 9+ 11 + 13 m. F 15 / P 15: 7 + 9 + 11 m  

Trekamperna 
Avprickning 30 minuter för första grenen, samt upprop vid samlingsplatsen 20 minuter innan första  
grenstart. Fyra försök i kast och längd. Endast mätning av de längsta kasten i boll och spjut med hjälp  
av flaggmarkörer för att kunna hålla tempot i tävlingen. Resultaten omsätts till poäng enligt poängtabell. Vid  
utebliven start i delgren av trekamp kan man fortsatta tävla i resterande grenar, däremot erhåller man då 0  
poäng i delgrenen.  

Klassbetingelser 
Ta en titt här för att veta häckhöjder, kastvikter och om det är zon eller planka för just din tävlingsklass. 

Skoregler 
För alla aktiva som tävlar i klasserna M/K och P/F19 gäller särskilda skobestämmelser. Sultjockleken i tresteg  
samt löpgrenar 800m och längre får vara max 25 mm. Sultjockleken i övriga hopp-, kast- och löpgrenar kortare  
än 800m får vara max 20mm. Listan över godkända tävlingsskor (Shoe Compliance List) finns här under Manuals  
& Guidelines. SFIF har sammanfattat de aktuella skoreglerna här. 

Priser 
P/F 15-17: Medalj till de tre främsta. 

P/F 12-13: Medalj till de sex främsta.  

P/F 8-11: Medalj till fullföljande deltagare i trekampen. 

Stonehillburgare till de som slår tävlingsrekord. Prisutdelning i anslutning till avslutad gren.    
   
Servering 
Cafeteria & Grill med gott, nyttigt och onyttigt till bra priser, där den grillade Stonehill-burgaren är ett stående 
inslag. Vi tar Swish och kontanter! 

Mer info 
Generell information om tävlingen finner du på stonehillgames.se.  
Startlistor, resultatlistor (även liverapportering), efteranmälan och avprickning finns på Easyrecord.se. 

Välkomna!

https://lerumfriidrott.myclub.se/menu/pages/26637
https://worldathletics.org/about-iaaf/documents/technical-information
https://www.friidrott.se/tavling/Regler/skoregler
https://lerumfriidrott.myclub.se/menu/pages/26635
https://lerumfriidrott.myclub.se/stonehillgames
https://easyrecord.se/
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