IFK Växjö inbjuder till:

I Telekonsult Arena 13–14 mars 2021
Vi förbehåller oss rätten att med kort varsel ändra förutsättningarna för tävlingen om
detta krävs av FHM och regeringen pga. coronapandemin. Du som tävlande och tränare
ansvarar för att följa de råd som gäller i din region. Håll utkik på hemsidan för
information om eventuella ändringar av förutsättningarna från arrangören .
Klass

Lördag 13/3

Söndag 14/3

P14 (född 2007), sjukamp:

60m, stav, längd

60mH, höjd, kula, 600m

P13 (2008), fyrkamp:

60mH, längd, kula, höjd

P12 (2009), fyrkamp:

60mH, längd, kula, höjd

F14 (2007), femkamp:
600m

60mH, höjd, kula, längd,

F13 (2008), fyrkamp:

60mH, höjd, längd, kula

F12 (2009), fyrkamp:

60mH, höjd, längd, kula

P/F11 (2010), trekamp:

60m, längd, kula

P/F10 (2011), trekamp:

60m, längd, kula

P/F9 (2012), trekamp:

60m, längd, kula

P/F8 (2013), trekamp:

60m, längd, kula

Parasport pojk/flick:

60m, längd, kula

(Grenarna kan komma att genomföras i annan ordning för 8-11år, I klassen Parasport
tävlar alla åldrar, även över 14 år i en pojk- respektive flickklass). Pris till alla som
fullföljer mångkampen, samt ärevarv.
MÅNGKAMPSREGEL: Har man inte startat i en gren har man brutit mångkampen. Då har
man inte rätt att få starta i nästa gren.
ANMÄLAN: Sista anmälningsdag är 3 mars via Friidrottsanmalan.se
ANMÄLNINGSAVGIFT : 12–14 år 275kr, 8–11 år 225kr.
EFTERANMÄLNINGAR : Mot dubbel avgift, i mån av plats. Minst 60 min före grenstart.
BETALNING: Anmälningsavgiften faktureras föreningarna i efterhand. Utländska
deltagare betalar på plats.

PM OCH TIDSPROGRAM : Kommer att finnas på www.ifkvaxjo.se ca en vecka före
tävlingen.
OMKLÄDNINGSRUM : INGA omklädningsrum är öppna för ombyte och dusch.
MAT & DRYCK: Ingen kiosk/servering finns tillgänglig i arenan .
TRÄNARE: En medföljande tränare/åldersklass behöver föranmälas i
åldersklasserna 12–14 år. I åldersklasserna 8–11 år en tränare/tre aktiva i
åldersklassen. Ingen publik tillåts. Tränare föranmäls genom mail till
anmalan@ifkvaxjo.se uppge namn på aktiv, förening, namn på tränare.
TÄVLINGSHOTELL : Quality Hotel Royal Corner 0470 –701000 www.royalcorner.se
UPPLYSNINGAR: IFK Växjös kansli info@ifkvaxjo.se, tel 0470-161 16
ADRESS: Telekonsult Arena, Hejaregatan 9, Växjö

VARMT VÄLKOMNA TILL EN FRIIDROTTSTÄVLING I VÄXJÖ!

