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Välkommen till

Storsjöspelen 2020
29-30 augusti på Hofvallen, Östersund
Arrangör: ÖGIF Friidrott

Lördag 29 augusti

Söndag 30 augusti

M

100 m, 800 m*, 400 m häck, höjd, spjut

M

200 m, 110 m häck, längd, kula

K

100 m, 800 m*, 400 m häck, höjd, spjut

K

200 m, 100 m häck, längd, kula

FP17 100 m, 300 m häck, höjd, spjut

P19

110 m häck, kula

FP15 80 m, 300 m häck, höjd, spjut

P17

200 m, 110 m häck, längd, kula

FP13 60 m, 200 m häck, höjd, spjut

F17

200 m, 100 m häck, längd, kula

FP9

FP15

200 m, 80 m häck, längd, kula

Fyrkamp (60 m, längd, boll, 600 m)
*Alla, oavsett ålder, som önskar springa
800 m anmäler sig i seniorklass. Vi hoppas
att även yngre deltagare tar chansen att
springa 800 m.

FP13 200 m, 60 m häck, längd, kula
FP11

Fyrkamp (60 m, längd, höjd, kula)

PRELIMINÄR STARTTID
FP9 och FP11 genomför sina tävlingar på förmiddagen med starttid kl 09.30. Preliminär
starttid för övriga klasser kl 12.00. Tävlingarna för FP13 och äldre kan komma att delas upp
i olika block med hänsyn till gällande restriktioner ang Covid-19. Mer information om detta
kommer i PM och tidsprogram som publiceras på hemsidan senast tisdag 25 aug.
ANMÄLAN
Görs via denna länk senast torsdag 20 augusti. Antalet platser är begränsat och vi
förbehåller oss rätten att stänga anmälan tidigare om deltagarantalet blir alltför stort.
Anmäl därför så snart som möjligt!
ANMÄLNINGSAVGIFT
FP 13 och äldre: 100 kr/gren.
Mångkamp FP 9 och FP11: 200 kr/deltagare
Avgiften faktureras till respektive klubb.
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EFTERANMÄLNINGSAVGIFT
200 kr/gren (400 kr i mångkamp). Avgiften faktureras till respektive klubb. Efteranmälan
kan göras i mån av plats via mail, dock senast fredag 28 aug kl 18.00.
PRISER
Alla deltagare i FP9-11 får deltagarmedalj samt ett resultatkort med dagens prestationer.
Inga placeringar kommer att räknas för dessa åldersgrupper. Detta i enlighet med
Svenska Friidrottsförbundets nya regler och riktlinjer för barns tävlande.
I övrigt delas inga priser ut.
COVID19- VIKTIG INFO – LÄS NOGA:
Vi är glada att kunna erbjuda ett tillfälle för våra ungdomar att kunna tävla trots rådande
pandemi. För att tävlingarna ska kunna genomföras, behöver vi gemensamt ta hänsyn till
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Svenska Friidrottsförbundet. Detta
innebär att:
–

Samtliga (tävlande, ledare, funktionärer) måste vara fullt friska.

–

Antalet deltagare är begränsat.

–

Aktiva får endast vistas på arenan i samband med att man tävlar. Uppvärmning
kan behöva komma att ske utanför arenan. Mer information kommer i PM.

–

Antalet ledare som har tillträde till arenan är begränsat till 2 st/förening under
förmiddagspasset (mångkamp) och 1 st/förening under eftermiddagspasset.
Namn på ledare måste anges i samband med anmälan via mail till
tävlingsledaren.

–

Övriga intresserade (ledare, föräldrar) får tillträde till arenan endast i mån av plats
och behöver då vara beredda på att ställa upp som funktionär. Intresseanmälan
görs via mail till tävlingsledaren.

–

Alla ansvarar för att hålla avstånd till varandra.

–

Det kommer att finnas tillgång till toalett, men ej till omklädningsrum.

–

Ingen servering kommer att finnas på arenan.

UPPLYSNINGAR
Kontakta tävlingsledare Hasse Swartz via mail hasse.swartz@gmail.com eller telefon
073- 068 67 40 (endast kvällstid).

VÄLKOMMEN hälsar ÖGIF Friidrott!

