
Tidsprogram och PM för Micropower Power Tour 24 juni 2020 

Tidsprogram 

 Löpningar Hopp Kast 
16.00     Spjut K/F17/M/P17 (3/3/1/1) 

17.00     Spjut F15/P15/P13 (1/2/1) 

18.00 100 m häck F17 (3) Tresteg K/M (5/1)   

  100 m häck K (5)     

18.20 110 m häck P17 (3)     

  110 m häck P19/M (2/2)     

18.40 100 m K (8)     

  100 m M (8)     

19.00 3000 m K/M (1/2)     

19.20 200 m K (9)     

  200 m M (6)     

19.50 300 m häck F17 (4)     

  300 m häck P17 (1)     

20.10 400 m häck K (1)     

  400 m häck M (2)     

 

PM 
• Stanna hemma om du är sjuk eller upplever symptom på sjukdom. 

• Ingen servering/försäljning av mat kommer finnas i anslutning till arenan. 

• Handsprit och möjlighet till att tvätta händerna i anslutning till arenan kommer finnas. 

• Ingen möjlighet till dusch och omklädning kommer finnas i enlighet med SFIFs ramar för 

tävlingsverksamhet.  

• Upprop 10 minuter före start. 

• Löpningar och tresteg på Värendsvallen. 

• Spjut på Arenastadens Kastpark - upprop för spjut görs på denna arena. 

• Invägning av redskap lämnas till Fredrik på Arenastadens Kastpark senast 40 min före 

tävlingsstart. 

• Eltid för alla löpgrenar. 

• Uppvärmning sker utanför Värendsvallen, det finns möjlighet till att värma upp i Telekonsult 

Arena. 

• 30 minuter före grenstart går det bra att värma upp inne på tävlingsarenan. 

• När en gren är slut behöver alla aktiva som inte ska tävla i fler grenar senare lämna 

innerplan. Ett begränsat antal platser finns på läktaren då det max är tillåtet med 50 

personer på läktaren och max 50 personer på innerplan. 

• Tyvärr har vi inte utrymme för publik. Endast anmälda deltagare, föranmälda tränare/ledare 

och funktionärer får vistas på Värendsvallens område. 

• All efteranmälan tas emot i mån av plats och mot dubbelavgift. Vi full gren sätts man upp på 

väntelista. 

• Avanmälan önskar vi att ni meddelar så vi kan erbjuda de som står på väntelistan en 

startplats. Avanmälan fram till dagen före tävlingen faktureras ej för anmälan.  


