
PM för IFK Göteborg Challenge, 5-6 juni 2021 på Slottsskogsvallen 

 

1. Tävlingsledning 

Tävlingsexpedition och sekretariat finns i tornet vid målgången. Samling för grenledare och 

funktionärer kl. 08:00 nedanför tornet. 

 

2. Tävlingsavgift 

Faktureras i efterhand klubbvis, anmälningsavgift är 100 kr/gren.  

 

3. Avprickning 

Ingen avprickning i teknikgrenar. För löpgrenar avprickning senast 60 min innan start. För 

löpgrenar som startar innan kl. 10.00 är det avprickning senast 30 min innan start. 

 

4. Upprop 

För löpgrenar sker upprop 15 minuter innan loppet vid respektive start.  

För teknikgrenar sker upprop 20 min innan start vid respektive tävlingsplats, för stavhopp sker 

upprop 45 min innan grenstart.  

 

5. Nummerlappar 

Inga nummerlappar i årets tävling 

 

6. Prisutdelning 

Ingen prisutdelning efter avslutade grenar.  

 

7. Arenan 

Ingen uppvärmning på arenan innan upprop före grenstart. Efter upprop kan stretch och 

stegringslopp ske vid startområdet. All uppvärmning innan uppropet sker utanför 

Slottsskogsvallen.  

På tävlingsområdet får endast tävlande och de ledare som krävs för tävlingens genomförande 

vistas.  

 

Om man vill följa tävlingarna närmare finns möjligheten att anmäla sig som funktionär genom att 

kontakta IFK Göteborgs kansli (kansli@ifkgoteborgfriidrott.com) eller Jeremy Pryce (se nedan). 

 

Det finns inga omklädningsrum tillgängliga så ombyte och dusch sker hemma. Toaletter kommer 

att vara öppna i tornet vid målgång och under läktaren i höjdhoppskurvan.   

 

8. Löpning 

Avgörs direkt med placering utifrån tider i åldersklasserna F/P9 och F/P11. I övriga åldersklasser 

är det final i distanser <200 m om det är mer än 8 deltagare, och A+B final om det är mer än 24 

deltagare. 

 

9. Teknikgrenar 

För åldersklasserna F/P9 är det tre (3) försök och för F/P11 är det fyra (4) försök i hopp och 

kastgrenar. För övriga åldersklasser går de åtta bästa efter tre omgångar till finalomgång med 

ytterligare tre försök.  
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Höjningsschema höjdhopp 

 
Vid behov kan grenledare på plats justera ingångshöjden för att passa de tävlande.  

 

För stavhopp görs höjningar med +10 cm från en starthöjd som bestäms på plats av grenledaren. 

 

10. Efteranmälningar 

Ingen efteranmälan.  

 

11. Resultat 

Resultat publiceras på Easyrecord.se. För åldersklasserna F/P9 och F/P11 så kommer de att få 

resultatkort med sig efter avslutad tävling.  

 

12. Servering 

Ingen servering kommer att vara tillgänglig på Slottsskogsvallen så förbered er med egen 

medhavd matsäck i de fall det behövs.  

 

13. Ytterligare information 

Vid frågor kontakta Jeremy Pryce (jeremy.pryce@ifkgoteborgfriidrott.com eller 070-340 15 89) 

 

Varmt välkomna önskar IFK Göteborg Friidrott 

P15 131 136 141 146 151 155 159 163 167 + 3cm

P13 111 116 121 126 131 136 140 144 148 + 3cm

P11 86 91 96 101 106 111 116 120 124 + 3cm

M/F17 136 141 146 150 154 158 162 166 169 + 3cm

F15 126 131 136 140 144 148 152 156 160 + 3cm

F13 106 111 116 121 126 130 134 138 142 + 3cm

F11 86 91 96 101 106 111 116 121 125 + 3cm
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