På uppdrag av Svenska Friidrottsförbundet
inbjuder KFUM Örebro Friidrott till

Lördag 7:e mars 2020
Pojkar 16 (2004) – 400m fö, 1500m fö, 60mh, stav, längd, kula
Flickor 16 (2004) – 400m fö, 1500m fö, 60mh, stav, längd, kula
Pojkar 15 (2005) – 60m, 200m fö, 1000m fö, höjd, tresteg, kula
Flickor 15 (2005) – 60m, 200m fö, 1000m fö, höjd, tresteg, kula
Söndag 8:e mars 2020
Pojkar 16 (2004) – 60m, 400m fi, 1500m fi, höjd, tresteg, vikt
Flickor 16 (2004) – 60m, 400m fi, 1500m fi, höjd, tresteg, vikt
Pojkar 15 (2005) – 200m fi, 1000m fi, 60mh, stav, längd, vikt
Flickor 15 (2005) – 200m fi, 1000m fi, 60mh, stav, längd, vikt
Anmälan:
Anmälan nås via www.friidrottsanmälan.se, senast tisdag den 25 februari. Alla
anmälningar som inkommer efter detta datum betraktas som efteranmälningar. Efter
utgången anmälningstid kan grenar stängas. Efteranmälan beviljades således i mån
av plats. Är vald gren full ställs man i kö. Anmälningsavgiften är 150 kr och
efteranmälningsavgiften är 400 kr. Anmälningsavgiften faktureras till respektive
förening efter avslutat arrangemang.

Tävlingsplats/Tid:
Tävlingsarena är Tybblelundshallen, Tybblelundsvägen 3, 702 86 Örebro.
Tävlingsstart sker vid kl. 10.00 lördagen den 7 mars och avslutas preliminärt vid kl.
19.00. På söndagen startar tävlingen kl. 09.00 och beräknas vara avslutad senast
16.00.
Regler:
Anmälan till IUSM är åldersbunden. Tävling i teknikgrenar kan ske parallellt i två
pooler vid stort deltagarantal. Detta bestäms av SFIF. Om försök/semi utgår på grund
av för få avprickade, så genomförs final på ordinarie finaltid. För att en gren skall ha
SM-status krävs att minst tre tävlande från minst tre olika föreningar har anmält sig
vid anmälningstidens utgång. Om någon gren inte uppfyller detta krav kommer
grenen att avlysas och inga efteranmälningar accepteras.
Mat:
Matservering kommer preliminärt ske i Tybblelundsskolan som ligger i anslutning till
Tybblelundshallen (100 m från arenan). Pris per måltid är 90 kr. Förbeställning sker
senast fredag den 21 februari och beställningen skickas till
friidrott@kfumorebrofriidrott.se. Det som ingår är varmrätt, salladsbuffé, bröd och
dryck. Beställning sker klubbvis och faktureras sedan till respektive förening.
Beställda matkuponger hämtas endast ut klubbvis vid slutet av 120m banan inne i
Tybblelundshallen (funktionärscafét). Meny kommer att publiceras på
http://friidrott.smfriidrott.com/tavling/iusm-2020 närmare tävlingen.
Logiförslag via Scandic Hotels:
Scandic Grand Örebro:
Enkelrum: 900 kr
Dubbelrum: 1000 kr
Bokning sker via 019-767 43 00 eller via orebrogrand@scandichotels.com
Kod som uppges vid bokning är USM Friidrott.
Scandic Örebro Väst:
Enkelrum: 700 kr
Dubbelrum: 800 kr
Trippelrum: 1200 kr
Fyrbäddsrum: 1600 kr
Bokning sker via 019-767 44 00 eller via orebrovast@scandichotels.com
Kod som uppges vid bokning är USM Friidrott.
Rum finns reserverade till 7 februari 2020 på båda hotellen.

Föreningstält:
Föreningstält placeras i Tybblelundsskolans gymnastisksal, där även uppvärmning
sker. Bokning av tält sker senast fredag den 21 februari och sker via mail till
friidrott@kfumorebrofriidrott.se. I samband med anmälan uppges tältstorlek.
Global Sport:
Kommer att närvara för försäljning av spikskor, specialskor och annan utrustning.
Tidsprogram/PM:
Presenteras på hemsidan senast lördagen 29 februari.
Upplysningar:
KFUM Örebro Friidrotts kansli via 019-10 26 36 & friidrott@kfumorebrofriidrott.se

VÄLKOMNA!

