
Tidsprogram och PM för Veckans Grenar 27 maj 2020 – uppdaterat 

20-05-26 kl. 12.00 

Tidsprogram 

 

PM 
• Vi kan tyvärr inte tillgodose att alla kan göra alla grenar under en kvällstävling 

• Upprop 10 minuter före start 

• Höjdhopp för F11/P11 genomförs inomhus i Telekonsult Arena 

• Diskus kastas på Arenastadens Kastpark - upprop för diskus görs på denna arena 

• I diskus har F11/P11 fyra försök vardera. I de äldre klasserna har alla sex försök var 

• Manuell tidtagning för alla löpgrenar 

• När det gäller 600 m börjar vi med F13/P13, därefter F11/P11 

• Så fort man tävlat klart behöver man lämna tävlingsområdet så nästa grupp tävlande kan 

komma in och förbereda sig 

• De tränare som vill vara inne på arenan måste föranmäla detta + att man måste hjälpa till 

som funktionär för alla grenar i den åldersklass man är tränare för. Detta för att vi på förra 

tävlingen periodvis var väldigt nära maxantalet inne på Värendsvallen. Hoppas alla har 

förståelse för detta 

• Föräldrar (ej ni som är tränare) få fylla upp funktionärsplatser vid behov - tränarna har förtur 

som funktionärer 

• Inte heller vid denna tävling har vi möjlighet att ha någon publik utöver aktiva, funktionärer 

och tränare 

• All efteranmälan tas emot i mån av plats och mot dubbelavgift. Efteranmälningar kan komma 

hamna i egna startgrupper 

• 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. Har du tävlat på Veckans Grenar förut får du gärna 

ta med ditt gamla startkort så fyller vi på med de nya grenarna. 

 

  Häck Medel Höjd Diskus 

17.00       F15-F19, P15-P19 

17.15     F11/P11   

17.45  600 m  F13/P13    

17.55   800 m    

18.10  1000 m    

18.15       F11/P11  

18.30 110 m häck       

18.35 100 m häck      
18.40         

18.45 80 m häck    F15-F19, P15-P19     F13/P13  

18.55 60 m häck      


