Välkomna till Ungdoms-SM i Friidrott 2017 i Falun
På uppdrag av Svenska Friidrottsförbundet inbjuder Falu IK Friidrott till
Ungdoms-SM på Lugnets friidrottsarena i Falun den 11 – 13 augusti 2017.

Grenprogram
Fredag 11/8 (12.00-20.00)
F 15: 80 m fö-sf-fi, 800 m fö, 2 000 m, 300 m hä fö, höjd, längd kval och slägga
F 16: 100 m fö-sf-fi, 400 m fö, 3 000 m, höjd, längd kval och slägga
P 15: 80 m fö-sf-fi, 800 m fö, 2 000 m, 300 m hä fö, stav, längd kval och slägga
P 16: 100 m fö-sf-fi, 400 m fö, 3 000 m, stav, längd kval och slägga
Lördag 12/8 (09.30-17.30)
F 15: 300 m fö, 800 m fi, 300 m hä fi, höjd ev final, längd och diskus
F 16: 200 m fö, 400 m fi, 800 m fö, 1 500 m, 300 m hä fö, längd och diskus
P 15: 300 m fö, 800 m fi, 300 m hä fi, höjd, längd och diskus
P 16: 200 m fö, 400 m fi, 800 m fö, 1 500 m, 300 m hä fö, höjd, längd och diskus
Söndag 13/8 (09.30-16.00)
F 15: 300 m fi, 80 m hä fö-fi, 1 500m hi, stav, tresteg, kula och spjut
F 16: 200 m sf-fi, 800 m fi, 100 m hä fö-fi, 300m hä fi, 1 500 m hi, stav, tresteg, kula och spjut
P 15: 300 m fi, 80 m hä fö-fi, 1 500 m hi, tresteg, kula och spjut
P 16: 200 m sf-fi, 800 m fi, 110 m hä fö-fi, 300 m hä fi, 2 000 m hi, tresteg, kula och spjut
Anmälan
Anmälan sker via friidrottsanmalan.se. Anmälan skall innehålla namn och födelseår på deltagare.
Sista anmälningsdag är den 1 augusti. Anmälningsavgiften är 100 kr/deltagare och gren.
Anmälningsavgifterna faktureras respektive förening efter att tävlingen är avgjord. Efteranmälan
tas emot om de inte leder till extra omgång eller kval, mot en avgift på 350 kr/deltagare.
Boende, mat, kontaktpersoner samt övrig information
Mer information om tävlingen finns på Svenska Friidrottsförbundets SM-sida:
http://smfriidrott.com/tavling/usm-2017
Övrig information: faluik@telia.com, 076-142 97 11 (10-16).
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