Ungdoms-DM
26 september Slottskogsvallen
Ett samarrangemang mellan Sävedalens AIK och Göteborgs friidrottsförbund.
Förra året arrangerade vi ett ungdoms-DM när GM ställdes in och vi har fått förfrågan om det inte är
möjligt att genomföra något liknande i år. Nu får man tävla nästan normalt till skillnad från i fjol så därför
försöker vi utveckla samtidigt som vi måste komprimera av andra orsaker.
Därför arrangerar vi nu ett ungdoms-DM för våra 13,14, 15-åringar. Ett DM som dels kommer att kora
individuella segrare men också den bästa klubben i Göteborgsdistriktet.
I och med att det är en lagtävling samtidigt hoppas vi verkligen att ni föreningar ser till att få så många av
era aktiva som möjligt att sikta på att få vara med och tävla.
Vi kommer precis som i fjol att begränsa startfälten då detta formatet gav en liten extra knorr på tävlingen
även om det i princip gav alla som ville chansen att delta i grenarna de ändå ville vara med i.
Följande grenar kommer att ha 16 startande:
60m(PF13), 80 m(PF14-15), 200m(PF13),
300m(PF14-15), 60mh(PF13), 80mh(PF14-15),
200mh(PF13), 300mh(PF14-15)
Följande grenar kommer att ha 12 startande:
600 m, 800 m, Höjd, Kula, Tresteg, Längd
Följande grenar kommer att ha 8 startande:
1500m hinder(PF14-15), Spjut, Diskus, Slägga,
Stav
Till detta kommer det springas stafett(5x60
m/4x80 m).
Uttagningsprinciper till varje gren är följande i ordning:
1 Resultatstatistiken för utesäsongen 2021.
2 Om inte platserna är fyllda efter kategori 1 går platserna vidare till aktiva utan registrerade årsbästa,
förtur till aktiva med minst antal starter.
3 Lottning om man inte kan skilja två deltagare.
4 Om det finns platser kvar i några startfält sker lottning av platser till intresserade fem dagar innan tävling.
En aktiv får delta i maximalt fyra grenar plus
stafett.

I lagtävlingen samlar
föreningarna poäng i varje gren
till de 8 främst placerade.
Poängen delas ut enligt
följande: 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1
Förra året var det IFK Göteborg
som stod som segrare men har
de en lika stark 08-årgång så att
de kan behålla titeln eller
kommer någon av utmanarna ta
över kronan?
Priser delas ut till de tre främsta
i varje gren och segrande
förening erövrar också en pokal.
Anmälan:
Lite krångligt tyvärr men eftersom startlistorna justeras efter vilka som ligger på rätt platser i statistik mm
skall anmälan ske till dm@saik.nu som sammanställer efter de olika kriterierna.
Anmälan skall innehålla: Namn, ålder, förening, grenar och ranking av grenar(behövs vid eventuell
överanmälan). Ranking är inte vilken plats den aktive ligger i statistiken utan i vilken ordningen den aktive
helst vill vara med i respektive gren.
Den aktive får anmäla sig i fler än 4 grenar men kommer endast få delta i 4 grenar.
Använd bifogad mall för anmälan.
Anmälan skall vara inne senast 15/9 och statistiken läses av den 20/9. För att underlätta uppskattas det om
föreningsansvarig eller tränare anmäler i grupp.
Anmälningsavgift: 75 kr/gren, Stafett gratis
Precis som i fjol kommer alla föreningar få ställa upp med funktionärer efter antalet deltagare. Något
som fungerade utmärkt då och självklart kommer gå lika bra i år. Om inte föreningen har tillräckligt med
funktionärer kommer förenings aktiva inte få deltaga.
Preliminärt tidsprogram bifogas för att de aktiva bättre skall kunna planera vilka grenar de vill anmäla sig i.
Det kan som sagt ske mindre justeringar men vår ambition är i så fall att ingen aktiv skall drabbas negativt
med mindre vila.
Självklart kommer vilja följa alla restriktioner som gäller för att arrangera ett så säkert evenemang som
möjligt. Om det betyder som i fjol begränsningar av funktionärer och minimal publik kan vi inte svara på i
dagsläget.
Frågor till Matti Bränholm på dm@saik.nu

