PM USM15 Mångkamp 1-2 aug 2020

Tävlingen kommer att genomföras med hänsyn till de regler som finns fastställda pga av
Corona-pandemin. Tävlingarna kommer att genomföras med enbart aktiva, funktionärer och
en begränsad mängd tränare närvarande. Ingen ytterligare publik kommer att tillåtas
Så snart Ni har tävlat färdigt är vi tacksamma om ni lämnar Källbrink IP snarast så att vi
inte blir för många.
VV meddela ev återbud till per.ohrland@hotmail.com alt SMS 070-6758799
Arena

Källbrinks IP Gamla Stockholmsvägen 91 141 32 HUDDINGE

Tidsprogram:

Se separat dokument

Avprickning:

Skriftlig avprickning senast 9.15 F15 resp 10.15 P15
Kontrollera ditt startnummer som behövs vid uthämtning av nummerlappen.
Vid ev brytning av tävlingen vv meddela detta till sekretariatet.

Upprop:

15 min före grenstart på resp tävlingsplats

Efteranmälan:

I mån av plats senast 1 timme före klassens första start 500 - kronor kontant/swish.

Omklädning:

Alla omklädningsrum är låsta. Så kom ombytta.

Läktarplatser:

Det finns plats på läktaren för bagage, väntan på nästa gren etc
Högra delen mot hoppkurven för F15 Vänstra delen mot måltornet för P15.

Tävlingsdräkt:

Reglementsenlig tävlingsdräkt skall användas

Uppvärmning:

UTANFÖR Arenan på elljusspåret, den asfalterade gångvägen eller dylikt. EJ på
Innerplan

Egna redskap

Lämnas in senast 1 timme före grenstart vid markerad plats i
omklädningsbyggnaden. V.v lämna även in söndagens redskap redan på lördagen
för att underlätta vår hantering. Inlämnade redskap får användas av alla i
tävlingen/klassen. Inlämnade redskap tas ut strax innan tävlingsstart

Genomgångshöjder:

P15: Höjd 1.62 +/- 3 cm, Stav 2.74 +/- 10 cm. F15: Höjd 1.50 +/- 3 cm
Höjd genomförs på 2 bäddar. VV avge begynnelsehöjd vid avprickningen.

Innerplan inkl banan:

Får endast beträdas av tävlande i aktuell gren samt funktionärer.
Eftersom startfälten i båda klasserna är stora och maximalt 50 personer samtidigt
får vistas på tävlingsområdet enligt Svensk Friidrotts coronarestriktioner kommer vi
att dela upp idrottsplatsen i tre separata tävlingsområden under den tid F15 och P15
tävlar samtidigt.
Gränsen mellan tävlingsområdena kommer att markeras med avspärrningsband

Parkering:

Parkeringsplatser utanför Arenan.
Skall betalas med App eller SMS. Läs skyltarna,
Nu har även Huddinge tagit efter andra kommuner och infört parkering med app
Easypark område 88035 men första 3 timmarna gratis, men du måste
ALLTID REGISTRERA DIG
Parkering endast i markerade rutor. Ej parkering på intilliggande vägar. Läs
dock skyltar

Kommunikationer:

Pendeltåg till Huddinge Station och buss 704 (Källbrinksskolan) eller 706
(Källbrinks IP Resp T-banan till Fruängen sedan Buss 704 (Källbrinksskolan)
www.sl.se

Prisutdelning:

Sker snarast möjligt efter avslutad gren.
Mästerskapsmedaljer utdelas till de tre bästa varje klass

Servering:

Ingen servering. Finns dock Cafe Nytorp utanför grindarna till Idrottsplatsen.

Toaletter:

Finns 3 st under Läktaren samt ytterligare 3 bakom omklädningsbyggnaden

Upplysningar:

Pelle Öhrland 070-675 87 99

per.ohrland@hotmail.com

VÄLKOMNA TILL TRIVSAMMA TÄVLINGAR
PÅ KÄLLBRINKS IP

