Gefle IF Friidrott

Gefle IF Friidrott inbjuder till

Regionmästerskap
Svealand 2017

för flickor och pojkar födda 2003 och 2004
Gunder Hägg Stadion, Gävle
Lördag och söndag 9-10 september 2017
VÄLKOMNA!

Tävlingsinformation
Dagsprogram
Lördag 9 september
Flickor 14 (2003)
Pojkar 14 (2003)

80 m, 800 m, 300 mh, 1500 m hinder, höjd, tresteg, diskus, kula
80 m, 800 m, 300 mh, 1500 m hinder, stav, längd, diskus, kula

Flickor 13 (2004)
Pojkar 13 (2004)

60 m, 600 m, 200 mh, tresteg (zon), stav, diskus, spjut
60 m, 600 m, 200 mh, längd (zon), höjd, diskus, spjut

Söndag 10 september
Flickor 14 (2003)
Pojkar 14 (2003)

80 mh, 300 m, 2000 m, stav, längd, spjut, slägga, 4 x 80 m fö + fi
80 mh, 300 m, 2000 m, tresteg, höjd, spjut, slägga, 4 x 80 m fö + fi

Flickor 13 (2004)
Pojkar 13 (2004)

60 mh, 200 m, 1500 m, längd (zon), höjd, kula, slägga, 5 x 60 m fö + fi
60 mh, 200 m, 1500 m, tresteg (zon), stav, kula, slägga, 5 x 60 m fö + fi

Start lördagen 9 september kl 10.00. Beräknad avslutning ca kl 15.00 söndag
10 september.
Tekniskt möte genomförs lördag 9 september kl 09.00 på kansliet.

Regler:

• Varje distrikt får enligt gällande tävlingsregler delta med 8 deltagare i varje gren
och klass.
• Deltagare får tävla i maximalt 5 individuella grenar.
• Varje distrikt får anmäla fler än ett stafettlag i varje klass.
• Deltagarna tävlar för sina föreningar men anmälan sker distriktsvis.
200 m häck = sista fem häckarna på 400 m häck. Start till första häck: 20 m, mellan
häckarna: 35 m, häckhöjd 68,6 cm.
Varje distrikt väljer sina principer för uttagning/kvalgränser.

Anmälan:
Anmälan sker genom berörda SDF, via mail till kansliet@gefleif.se

Oss tillhanda senast 2017-08-31

Ange namn, födelseår, förening, distrikt, klass samt grenar med årsbästa.
Startavgift:		
Efteranmälan:

70 kr/gren		
100 kr/gren		

150 kr/stafettlag
200 kr/stafettlag

Efteranmälningsavgiften avser tillägg av deltagare eller gren.
Deltagare som redan är anmäld kan byta gren utan extra avgift.
Startavgifter och efteranmälningsavgifter faktureras respektive SDF efter genomförd tävling.
Vi återkommer under v 33 med utförligare information om bl.a. boende/mat och
kostnader.

Information:
Leif Karlsson, 073-403 39 02, 026-54 55 50
E-post: kansliet@gefleif.se

Gefle IF Friidrott hälsar er välkomna
till Gävle och 2017 års
Regionmästerskap för Svealand
www.gefleiffriidrott.se

