PM Resultattävling
Veteran och motion
Plats: Slottsskogsvallen 9 september kl 17.30 - ca 20.00
Arrangerande klubb: IF Kville. Tävlingen är ett samarbete med Korpen friidrott
och sanktionerad av GFIF. Eltid och vindmätning.
Anmälan o deltagarlista: https://athleticomp.azurewebsites.net/Registration/Home
Grenprogram och tidsplan :
18.00 100m
18.00 Spjut
18.45 Tresteg
Ca 18.30 Stående längdhopp, med ”drop-in”. Eftersom det är många som har flera grenar, kör vi den
här grenen parallellt och man hoppar när det passar in i sitt schema. Man får hjälpas åt att mäta.
19.30 400m
Avprickning/Upprop:

För löpgrenar: Avprickning 30 minuter före start. Upprop 15 minuter före start.
För teknikgrenar: Endast upprop 20 minuter före start. Gäller ej stående längdhopp, där hoppar
man när det passar.
Avprickning sker invid klocktornet. Upprop vid respektive start.
Efteranmälan mottas i mån av plats och kan göras vid klocktornet senast 30 minuter före varje
grenstart. 100kr/gren.
Tävlingsklasser:
KS, K35 osv uppdelade i femårsklasser.
MS, M35 osv uppdelade i femårsklasser.
Resultaten kommer att redovisas på https://athleticomp.azurewebsites.net/Registration/Home
gfif.se/veteran, korpengoteborg.se samt i gruppen Veteranfriidrott GBG på Facebook.
VÄLKOMNA!
//Karin Schön tel: 073 3308921
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Coronaregler: här gäller de rekommendationer som SFIF haft sedan i juni:









Uppvärmning sker utanför arenan. Samma gäller nerjogg efter tävling. Detta för att
minimera antalet personer inne på arenan. Fler än 50 personer får inte vistas på
tävlingsområdet samtidigt.
Endast de som startar i närmaste heat får finnas i startområdet. När loppet är över, kan
nästa grupp komma in.
Efter målgång ska målområdet lämnas med en gång. Håll avstånd både på läktare och på
innerplan.
Handsprit kommer att finnas tillgänglig för alla. Engångshandskar finns också.
Inga omklädningsrum kommer att vara öppna på grund av coronarestriktioner.
Toaletter finns både innanför Slottsskogsvallens entré och i klocktornet.
Tyvärr tillåter inte nuvarande riktlinjer någon publik vid arenaidrott, så varken nära eller kära
kan följa tävlingarna på plats. Tävlande som väntar på att delta kan vistas på läktaren.
Ingen fikaförsäljning anordnas.

För övriga riktlinjer: se
https://www.friidrott.se/forbundsinfo/corona.aspx
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