Bjuder in till
Regionmästerskap Svealands 2018
(Ungdomar födda 2004-2005)

15-16 September
på Trollbäckens IP (Tyresö)

Tävlingsinformation
Preliminärt Dagsprogram
Lördag 15 september
Flickor 14 (2004): 80 m (fö+fi), 800 M (fö), 300 mh (fö +fi), 1500 m
hinder, tresteg, stav, spjut, diskus.
Pojkar 14 (2004): 80 m (fö+fi), 800 M (fö), 300 mh (fö +fi), 1500 m
hinder, tresteg, höjd, spjut, diskus.
Flickor 13 (2005): 60 m (fö + fi), 600 m (fö), 200 mh (fö+fi), tresteg (zon),
höjd, spjut, diskus.
Pojkar 13 (2005) 60 m (fö + fi), 600 m (fö), 200 mh, tresteg (zon), höjd,
spjut, diskus.

Söndag 16 september
Flickor 14 (2004): 80 mh (fö+fi), 800 M (fi), 300 m (fö +fi), 2000m,
längd, höjd, kula, slägga.
Pojkar 14 (2004): 80 mh (fö+fi), 800 M (fi), 300 m (fö +fi), 2000m, längd
stav, kula, slägga.
Flickor 13 (2005): 60 mh (fö + fi), 600 m (fi), 200 m (fö+fi), 1500m, längd
(zon), stav, kula, slägga.
Pojkar 13 (2005) 60 mh (fö + fi), 600 m (fi), 200 m (fö+fi), 1500m, längd
(zon), stav, kula, slägga.

Start lördag 15 september kl 11.00. Beräknad avslutning ca kl
17.00 söndag 16 september.
Tekniskt möte genomförs lördag 15 september kl 10.30.

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.
Stafettlagen som placerar sig på plats 1, 2 och 3 tilldelas
medalj, medan endast ett lag per distrikt ges poäng i
lagtävlingen.
• Deltagarna tävlar för sina föreningar men anmälan sker
distriktsvis.
• Varje distrikt väljer sina principer för uttagning/
kvalgränser.

Anmälan:
Anmälan sker genom berörda SDF,
via länken: http://easyrecord.se/entry?7Scuxx
Anmälningssidan stänger klockan 12:00 den 30/8-18
Startavgift: 80 kr/gren resp 150 kr/stafettlag. Efteranmälan
kan göras i mån av plats och kostar 150 kr/gren resp 200 kr/
stafettlag.
Efteranmäla avser tillägg samt byta av deltagare eller gren.
Startavgifter och efteranmälningsavgifter faktureras respektive
SDF efter genomförd tävling.

Mat och Boende
För samtliga deltagare finns möjlighet till Logi och mat i
anslutning till arenan. Boendet kommer att ske på hårt underlag i
Kumla skola alternativt i Vättinge gymnastik och idrottshall ca 0,8
km respektive 1,5 km från arenan. Lunch och middag äts
tillsammans på Kumla skola medan frukosten äts på respektive
boende.
Boende paket
Övernattning lördag-söndag (1 natt) inklusive frukost söndag,
lunch lördag och söndag samt middag lördag.
Kostnad: 495 kr/styck
Önskas enbart vissa måltider kan det även beställas till en kostnad av 100
kr/måltid.
Boende och mat bokas av respektive distrikt genom att maila
michael.pettersson@hanvikenssk.se följande information
Distriktets namn:
Antal paket:
vid beställning av enskilda biljetter, görs de genom exempel nedan.
(Exempel Totalt 5 stycken: 3 lör lunch, 2 lör middag och 4 sön lunch)
Ange också samtliga matallergier inklusive person.
Distriktets fakturaadress:
Kontakperson (Namn, mobil, e-post. position/ansvar i distriktet)
Beställningen ska vara oss tillhanda senast den 30/8.
På grund av leverantörernas beställningsvillkor debiteras en
administrationskostnad på 300 kr/paket vid avbokningar mellan den
31/8-9/9 efter den 9/9 tas full avgift ut.
Behövs övernattning redan från Fredag kväll är ni välkomna att höra av er.

Tävlingsinformation
Mer information om Svealandsmästerskapen finner ni på vår hemsida.
https://hanvikenssk.myclub.se/friidrott
För ytterligare upplysningar kontakta Michael Pettersson.
Mobil: 070-8112947 E-post: michael.pettersson@hanvikenssk.se

Hanvikens SK hälsar er hjärtligt välkomna till två
fina tävlingsdagar hos oss på Trollbäckens IP!

Från höger Hanvikens SK Friidrotts ordförande Andreas Månsson och en av de aktiva löparna i Hanviken Axel Månsson.

