Stafett-DM 2022
Datum:
Starttid:
Var:
Tävlingsledare:
Kontakt:
Anmälan:
Sista anmälningsdag:
Liveresultat
Arrangör:

Torsdagen den 19 maj 2022
Preliminärt 18:30
Åby
TBD
Alexander Nilsson (070-581 52 41), Peter Amundin (070-603 05 38)
meets.rosterathletics.com (direktlänk)
2022-05-13
I appen Roster Athletics (sök efter Stafett-DM i högra hörnet)
Göteborgs Friidrottsförbund med arenaföreningarna

Män
Kvinnor
M22 (födda 2000-2002)
K22 (födda 2000-2002)
P19 (födda 2003-2004)
F19 (födda 2003-2004)
P17 (födda 2005-2006)
F17 (födda 2005-2006)
P15 (födda 2007)
F15 (födda 2007)
P14 (födda 2008)
F14 (födda 2008)
P13 (födda 2009)
F13 (födda 2009)

4x100 m
4x100 m
M22 4x100 m
K22 4x100 m
P19 4x100 m, 1000 m stafett
F19 4x100 m, 1000 m stafett
P17 4x100 m, 1000 m stafett
F17 4x100 m, 1000 m stafett
P15 4x80 m
F15 4x80 m
P14 4x80 m
F14 4x80 m
P14 5x60 m
F14 5x60 m

Tidtagning:

Eltid

Anmälningsavgift:

Gratis om föreningen bistår med funktionärer. Annars efterfaktureras 200 kr
per lag.

Speciella regler vid Stafett-DM
I M/K22, P/F19, P/F17, P/F15, P/F14, P/F13 måste minst två löpare i varje lag tillhöra aktuell
åldersklass. Lag kan därutöver kompletteras med aktiva ur yngre åldersgrupp (dock yngst 12 år - född
2010).
Var uppmärksam på att man i P/F15 på Stafett-DM får ställa upp med aktiva födda 2007-2008 (de
regler som gäller på Stafett-SM gäller ej på DM - på SM måste minst två aktiva måste vara födda 2007 på DM kan i teorin alla aktiva i laget vara födda 2008). I P/F14 ska de aktiva vara födda 2008 eller 2009
och i P/F13 ska de vara födda 2009 eller 2010. Även här kan hela laget i teorin bestå utav ungdomar
födda 2009 respektive 2010. OBS! Se undantag nedan gällande Distriktsrekord!
För att DM-medaljer ska delas ut måste minst tre lag från tre olika föreningar vara anmälda vid sista
anmälningsdags utgång och minst två lag måste starta. Notera att alla lag får starta. Det är bara om
medaljer delas ut som påverkas.
Deltagande förening får anmäla och starta med valfritt antal lag per gren. I händelse av försök och final
får dock ingen byta lag mellan omgångarna.
Distriktsrekord
För att distriktsrekord skall kunna slås i M/K22, P/F19, P/F17, P/F15 måste minst två aktiva i laget
tillhöra åldersklassen. För att slå distriktsrekord i P14 och F14 måste minst två personer vara födda
2008 och på 5x60 m för P/F13 måste minst två aktiva vara födda 2009.

