Piteå IF Friidrott inbjuder till

I

Varmt välkomna till 2019 års upplaga av PiteEnergiSpelen i PiteEnergi Arena, Piteå.
Hallen har 200m rundbana och avgränsat kastområde med 240m2 nedslagsbädd med grusunderlag.
Tävlingen omfattar alla åldrar från 7 år och upp till seniorklasser.
Anmälan och avgifter
Anmälningsavgift

7, 9 och 11 åringar
12 år och äldre
Stafettlag alla åldrar

50kr/gren
70kr/gren
100kr/lag

Finns en gren i den tävlandes egen åldersklass godkänner vi inte anmälan i äldre ungdomsklass. I och
med anmälan så godkänner man även publicering av bilder på PIF:s hemsida. Kontakta arrangören om
ni har frågor runt detta.
Anmälan skall vara inne senast onsdagen den 6/11. - respektera detta datum och klockslag.
Anmälan till tävlingen skall göra via följande länk: http://friidrottsanmalan.se/
Tävlingen läggs inom kort in på sidan ovan.
Denna länk finns även att hitta via inbjudan på PIF Friidrotts hemsida under Egna tävlingar.
OBS! PIF:are anmäler till tävlingen i samma länk som ovan, samt som funktionär på papper vilka ska
lämnas på träningen.

För svenska deltagare debiteras avgifterna i efterhand. För utländska klubbar betalas anmälan direkt
på plats.
Vi planerar att göra tidsprogram under helgen innan tävlingen och då måste alla anmälningar vara inne
i tid. Efteranmälan mot dubbel avgift, på tävlingsdagen, i mån av plats.
Efteranmälningar betalas på plats i sekretariatet, kontant eller via Swish.
Anmälan till stafetter görs på plats innan klockan 12.00 söndagen den 17/11.
När det gäller mixstafetterna (7–11 år) så godkänner vi alla kombinationer, både rena pojk-eller flicklag
och blandade lag. Om en förening inte får ihop ett eget lag så får man gärna ta in deltagare från en
annan förening. Vi ber er dock att inte göra detta med avsikt att toppa för få ett så bra lag som möjligt.
Syftet till att blanda löpare från olika föreningar skall vara att få till fullständiga lag. Anmälda stafettlag
måste i god tid innan start finnas på plats vid starten och ha en ledare med sig.
Prisutdelningar och medaljer
Individuella medaljer delas ut till de tre första placeringarna i varje gren i direkt anslutning till avslutad
gren. De tre medaljörerna får dessutom en ros vid prisutdelningen.
I åldersklasserna 7 och 9 år får alla deltagare dessutom en deltagarmedalj.
Kiosk och försäljning
Under helgen kommer det att ske försäljning av grillade hamburgare, fika och olika kioskvaror.
Dessutom arrangeras lotterier och tävlingar med fina priser. Tillsammans med nummerlapparna
kommer vi även att lämna ett antal ledarbiljetter för gratis kaffe/te i kiosken. Med detta vill vi tacka
alla ledare som arbetar ideellt för friidrotten.
Fotografering
Under tävlingen kan fotografering ske, vill man inte vara med på arrangörernas bilder måste man i god
tid innan tävlingen kontakta tävlingsledningen. Se längst ner i denna inbjudan.
Försäljning av begagnad friidrottsutrustning
Liksom tidigare år kommer vi att ha ett försäljningsbord med begagnad friidrottsutrustning. Det kan
vara urvuxna spikskor, redskap eller annat som har med friidrott att göra. Ta med det du tror kan vara
intressant för andra att köpa och använda. Lämna in det till kiosken så sköter de resten. Piteå IF tar
15% av försäljningsvärdet i arvode (Exempel: om ett par skor säljs för 200kr så går 30kr av detta till
Piteå IF och 170kr till säljaren).
Logi
För logi rekommenderar vi Skoogs City BNB. http://skoogsbnb.se/ , eller Kust Hotell,
https://www.hotellkust.se/ mitt i centrum, endast 800m från tävlingsarenan. Alternativa boenden är bland annat:
Stormyrbergets lantgård (17km från arenan, visserligen en bit bort men varför inte ta chansen att bo
på en genuin lantgård när ni har möjlighet?) http://www.stormyrberget.se/
Hotell Sport och Rest (7km från arenan) - http://www.nordhotell.se/
Fåröns stugby (5km från arenan) - http://www.faronstugby.se/
Vid önskemål om enklare boende i skolsalar kan ni kontakta Sara Rönnbäck på mail:
sara.ronnback@pitea.se

Tidsprogram och PM.
Publiceras ett par dagar innan tävling på PIF:s hemsida https://idrottonline.se/piteaiffriidrottfriidrott/egnatavlingar

Grenprogram lördag 16/11:

P7/F7
P9/F9
P10/F10
P11/F11
P12/F12
P13/F13
P15/F15
P17/F17
P19
Män/Kvinnor

Grenprogram söndag 17/11:

Individuella grenar
40m, längd, vortex
40m, 40mh, längd
60m, 60mh, längd
60m, 60mh, längd
60m, 60mh, längd, kula
60m, 60mh, längd, kula
60m, 60mh, längd, kula
60m, 60mh, längd, kula
60mh, kula
60m, 60mh, kula, längd

Åldersklass
P7/F7
P9/F9
P10/F10
P11/F11
P12/F12
P13/F13
P15/F15
P17/F17
P19

Tävlingsstart:
Arena:
Arrangör:
Upplysningar:

Födelseår
-13
-11/12
-10
-09
-08
-07
-05/06
-03/04
-01/02

Individuella grenar
P7/F7
100m, höjd, kula
P9/F9
100m, höjd, kula
P10/F10
800m, kula, höjd
P11/F11
800m, kula, höjd
P12/F12
200m, 800m, höjd, stav
P13/F13
200m, 800m, höjd, stav
P15/F15
200m, 1000m, höjd, stav, vikt
P17/F17
400m, 1500m, höjd, stav, vikt
Män/Kvinnor 400m, 800m, 1500m, höjd, stav, vikt

Stafetter (söndag)
P7+F7
mixstafett 4x100m
P9+F9
mixstafett 4x100m
P11+F11
mixstafett 4x200m
P13
4x200m
F13
4x200m
P15
4x200m
F15
4x200m
P17
4x200m
F17
4x200m
Män
4x200m
Kvinnor
4x200m

kl. 10.00 lördag 16 november
PiteEnergi Arena, Noliaområdet Piteå.
Piteå IF Friidrott
Peter Ridderstråle, peter.ridderstrale@bdx.se

