Bjuder in till
Distriktsfinalerna 12-14 år 2019
Ungdomar födda (2005-2007)

31 augusti och 1 september
på Trollbäckens IP (Tyresö)

Preliminärt Dagsprogram
Lördag 31 augusti
Flickor 14 (2005): 80 m (fö+fi), 800 M, 300 mh, 1500 m hinder, längd,
stav, kula, diskus.
Pojkar 14 (2005): 80 m (fö+fi), 800 M, 300 mh, 1500 m hinder, längd,
stav, kula, diskus.
Flickor 13 (2006): 60 m (fö + fi), 600 m, 200 mh, längd (zon), stav, kula,
diskus.
Pojkar 13 (2006) 60 m (fö + fi), 600 m, 200 mh, längd (zon), stav, kula,
diskus.
Flickor 12 (2007) 60 m (fö + fi), 600 m, 200 mh, längd (zon), stav, kula,
diskus.
Pojkar 12 (2007) 60 m (fö + fi), 600 m, 200 mh, längd (zon), stav, kula,
diskus.

Söndag 1 september
Flickor 14 (2005): 80 mh (fö+fi), 300 m, 2000m, tresteg, höjd, spjut,
slägga.
Pojkar 14 (2005): 80 mh (fö+fi), 300 m, 2000m, tresteg, höjd, spjut,
slägga.
Flickor 13 (2006): 60 mh (fö + fi), 200 m, 1500m, tresteg (zon), höjd,
spjut, slägga.
Pojkar 13 (2006) 60 mh (fö + fi), 200 m, 1500m, tresteg (zon), höjd, spjut,
slägga.
Flickor 12 (2007) 60 mh (fö + fi), 200 m, 1500m, tresteg (zon), höjd, spjut,
slägga.
Pojkar 12 (2007) 60 mh (fö + fi), 200 m, 1500m, tresteg (zon), höjd, spjut,
slägga.

Tävlingarna startar lördag 31 augusti kl 09.00 och beräknas
avslutas ca kl 18.00 söndag 1 september.

Anmälan:
Anmälan sker via länken: https://www.easyrecord.se/entry?UU5OJJ
Anmälningssidan stänger fredagen den 23/8-19
Startavgift: 80 kr/gren. Efteranmälan kan göras i mån av plats och
kostar 150 kr/gren.
Startavgifter och efteranmälningsavgifter faktureras respektive förening
efter genomförd tävling.

Tävlingsinformation
Tävlingsarena
Tävlingarna avgörs på Trollbäckens IP (Skolvägen 33, 135 53 Tyresö) i
Tyresö Kommun.
Kiosk
Foodtruck och café finns öppet på Trollbäckens IP, här serveras bland
annat hamburgare, läsk, korv och snacks.
Hemsida
Mer information om Distriktsfinalerna finner ni på vår hemsida.
https://hanvikenssk.myclub.se/friidrott
Uttagningstävling
För 13- & 14 åringar är distriktsfinalerna en observationstävling inför
uttagningen av Stockholms regionslag till Svealandsmästerskapen 2019 .
Ledare för regionslaget kommer därför finnas på plats under tävlingen.
Information
För ytterligare upplysningar kontakta Michael Pettersson.
Mobil: 070-8112947 E-post: michael.pettersson@hanvikenssk.se

Hanvikens SK hälsar er hjärtligt välkomna till två
fina tävlingsdagar hos oss på Trollbäckens IP!

