
Veckans Grenar 2020 05 20 – Tidsprogram och PM – uppdaterat 

2020-05-19 

Värendsvallen 
 

Tidsprogram 
     Kastplan  
 Löpning  Tresteg  Spjut 
17:15     F13/P13 o äldre 
17:40   F11/P11    
18:15   F13/P13 o äldre F11/P11  
Ca 19:00     Efteranmälda i spjut 
19:15 2000m hinder 
 1500m hinder 
 200m  
 300m 
 400m 
OBS!  

• Upprop för tresteg och löpgrenarna sker utanför ingången till Värendsvallen, tio minuter före 
grenstart. Upprop för spjut sker på kastplan, även det tio minuter före grenstart. 

• När en gren/klass är tävlat klart måste alla aktiva och eventuella medföljare lämna arenan 
innan nästa gäng får gå in på arenan. Detta för att vi ska hålla nere antalet personer på 
tävlingsområdena. 

• Spjut avgörs på kastplan 

• Teknikgrenarna som startar kl. 18:15 kommer inte starta förrän gruppen före är klar med sin 
gren. D.v.s. de som tävlar i både tresteg och spjut riskerar ingen kollision. Den andra grenen 
startar inte förrän den första är avslutad. 

• Löpningarna avgörs i tidsordning enligt ovan. Inom varje löpgren börjar vi med de yngsta. 

• I tresteg och spjut så har F11/P11 fyra försök vardera. I de äldre åldersklasserna ”normala” 
tävlingsregler. Tre försök till alla och ytterligare tre försök till de åtta främsta i varje 
tävlingsklass. 

• Löpgrenarna avgörs med manuell tidtagning. 

• Efteranmälan tas emot i mån av plats. Maila till anmalan@ifkvaxjo.se och avvakta besked om 
du kan vara med och tävla. 

• Funktionärerna för F11/P11 hjälper till vid både tresteg och spjut. Grenledare finns. 

• Funktionärerna för F13/P13 tresteg saknas helt. För att vi ska kunna genomföra tävlingen 
behöver fem funktionärer anmäla sig till anmalan@ifkvaxjo.se. Grenledare finns. 

• Även tränare/ledare behöver anmäla sig till anmalan@ifkvaxjo.se om ni vill komma in på 
tävlingsområdet.  

• Funktionärer för löpgrenarna sköter Håkan Widlund.  

• Vi återkommer på tisdag om vi har möjlighet att ha publik på arenorna och vilka restriktioner 
som i så fall gäller.  

• Inga prisutdelningar – I 11-årsklassen publiceras inga resultat på internet i enlighet med de 
nya tävlingsreglerna för barn. Alla resultat kommer anslås i anslutning till tävlingsplatsen. I 
11-årsklassen får varje aktiv ett startkort att notera sitt resultat på för att ta med sig hem så 
man kan följa sin utveckling om man vill. 
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