PM Göteborgs Inomhus!
Välkommen den 5–6/2 till Friidrottens Hus
För att vi ska kunna genomföra tävlingen på bästa sätt så ber vi er
läsa igenom informationen nedan!
ALLA personer (inkl. funktionärer, aktiva, ledare/tränare) över 18 år
behöver ta med sig sitt vaccinationsbevis & legitimation (alt. negativt
PCR - provsvar, max 48 tim gammalt) för att komma in på arenan!
Ha det lättillgängligt vid entrén till friidrottens hus!
• Stanna hemma vid sjukdomssymtom.
• Res säkert och undvik övernattningar i den mån det går.
• Håll avstånd till de människor du normalt sett inte träffar. Var noga med att hålla
avstånd vid avprickning, nummerlappar mm.
• Ingen publik – endast aktiva, tränare och funktionärer släpps in i arenan.
• Kom till arenan så nära inpå din start som möjligt och lämna arenan så snart du kan
efter att du tävlat klart.

Tävlingsarena:

Friidrotten hus, Mikael Ljungbergs väg 10, Göteborg

Parkering:

Parkering sker på lediga platser som finns i anslutning till Friidrottens
hus/Frölundaborg eller dess närhet.

Entré:

Endast in och utgång vid Friidrotten hus stora huvudentré.

Information:

Tidsprogram/Startlista/resultatlista hittar ni på: Ullevi Vikingens
hemsida

Webbsändning:

Ingen publik tillåten men vi kommer ha webbsändning båda dagarna.
Webbsändningarna hittar ni på: Bannister TV

Anmälningsavgifter:

Svenska klubbar faktureras, utländska klubbar betalar
anmälningsavgifter i förväg eller kontant vid sekretariatet.

Efteranmälan:

Endast i mån av plats till dubbelavgift.

Avanmälan:

Då alla grenar i varje klass går på en dag finns det en större risk för
grenkollision i tidsprogrammet. Hör av er om ni skulle vilja göra en
ändring i anmälan efter att tidsprogrammet publicerats, senast kl.
12:00 torsdag den 3/2 till: vikingen@ullevi.nu

Uppvärmning:

Uppvärmning sker endast i Frölundaborg. Ingång till Frölundaborg
sker via ståltrappan mittemot Friidrottens hus.

Omklädning:

Ingen omklädning men toaletterna intill stavhoppet är tillgängliga.

Nummerlappar:

Hämtas individuellt nedanför sekretariatet i Friidrottens hus.

Avprickning:

Avprickning endast i alla löpgrenar 60 minuter före start!

Upprop:
Utrustning:

Upprop vid startplatsen för alla grenar 15 min före start!
Max 6mm spiklängd i löpgrenar samt 9mm i hopp.

Prisutdelningar:

3 priser P/F 15 år och äldre
6 priser P/F 12–14 år
Pris till alla 12 år

Resultat:

Hittar ni på: Ullevi Vikingens hemsida
och på anslagstavlorna i hallen.

Vidarekvalificering
Löpning:

Endast finalkvalificering på tider.

Sträckor 200m &
längre:

Final direkt (A-, B-heat etc.)

60m:

Endast finalkvalificering på tider. A och B final om mer än 24
startande (inom klass)

12 år:

60m final direkt. I längd och kula har alla fyra försök.

Servering:

Vi kommer ha en mindre servering i hallen för kaffe & fika ”to go”.

Vi önskar er varmt välkomna!

