Inbjudan IJSM-IUSM17
23-24/2 2019.
IFK Växjö inbjuder på uppdrag av Svenska Friidrottsförbundet till IJSMIUSM17. Tävlingen avgörs i Telekonsult Arena, med viktkastning i
angränsande Tipshallen.

DAGSPROGRAM
Lördag: Viktkastning kl. 09:00-13:00 (ca) där killarna kommer att få inleda. Övriga grenar
kl. 11:00-18:30 (ca).
Söndag: Tävlingen planeras till kl. 10:00-15:30
Lördag 23/2 -19
Söndag 24/2 -19
M22 (födda 1997- 60m häck, 400m fö, 1500m fö, 60m, 400m fi, 1500m fi, höjd,
1999)
stav, längd, vikt
tresteg, kula
60m häck 400m fö, 1500m fö,
60m, 400m fi, 1500m fi, höjd,
P19 (2000-2001)
stav, längd, vikt
tresteg, kula
60m häck, 400m fö, 1500m fö, 60m, 400m fi, 1500m fi, höjd,
P17 (2002)
stav, längd, vikt
tresteg, kula
K22 (födda 1997- 60m, 400m fö, 1500m fö, höjd, 60m häck, 400m fi, 1500m fi,
1999)
tresteg, vikt
stav, längd, kula
60m, 400m fö, 1500m fö, höjd, 60m häck, 400m fi, 1500m fi,
F19 (2000-2001)
tresteg, vikt
stav, längd, kula
60m, 400m fö, 1500m fö, höjd, 60m häck, 400m fi, 1500m fi,
F17 (2002)
tresteg, vikt
stav, längd, kula
ANMÄLAN OCH STARTLISTOR Via www.friidrottsanmalan.se senast 13/2 2019
AVGIFT: Anmälningsavgiften är 120 kr/deltagare och gren och faktureras respektive
förening efter tävlingen.
Tävlingen är åldersbunden.
EFTERANMÄLAN: Sista anmälningsdag är den 13 februari 2019 kl 24.00. Därefter gäller
efteranmälan, som tas emot fram till 90 minuter före grenstart mot en avgift på 350
kr/deltagare och gren. Observera att efteranmälningar bara accepteras om det inte leder till en
extra omgång eller kval.

PM OCH TIDSPROGRAM publiceras här på hemsidan efter anmälningstidens utgång.
BOENDE Se separat information.
KIOSK OCH LUNCH
Kiosken i Telekonsult Arena erbjuder som vanligt ett brett sortiment. Det kommer att finnas
pastasallad, korv, hamburgare samt vanligt sortiment av dryck m.m. Lunch i Restaurang
Tipshallen kan förbokas senast 13/2 och kostar 90kr per portion, vilket faktureras i efterhand.
Restaurangen har inte ordinarie öppet, utan endast förbokning gäller.
FÖRENINGSPLATS
Yta kommer att finnas i Telekonsult Arena, eller i uppvärmningsytan i Tipshallens Sprinthall.
FÖRSÄLJNING: Betex Sport kommer att finnas på plats för
försäljning av spikskor, specialskor, redskap m.m.
WEBSÄNDNING: IFK Växjö sänder alla arrangemang i Telekonsult
Arena. Länk via www.ifkvaxjo.se
KONTAKTINFORMATION - info@ifkvaxjo.se 0470-16116
GRATIS ENTRÉ – Välkomna!

