
IFK Växjö bjuder in till
Stafett-SM

Värendsvallen i Växjö den 2-3 juni 2011

           
Preliminär tävlingsstart klockan 12 på torsdagen, vi räknar med att fredagens tävlingarslutar vid 16-tiden.
Preliminärt dagsprogram:  

Torsdag Fredag
Män 4x100 m, 4x800 m 4x400 m, 4x1500 m
Kvinnor 4x100 m, 4x800 m 4x400 m, 3x1500 m
M22 (89-91) 4x400 m 4x100 m, 3x800 m
K22 (89-91) 4x400 m 4x100 m, 3x800 m
P19 (92-93) 4x400 m 4x100 m, 3x800 m
F19 (92-93) Svensk stafett 1000 m 4x100 m, 3x800 m
P17 (94-95) Svensk stafett 1000 m 4x100 m, 3x800 m
F17 (94-95) Svensk stafett 1000 m 4x100 m, 3x800 m
P15 (96) 3x800 m 4x100 m
F15 (96) 3x800 m 4x100 m

AnmälanAnmälan görs till IFK Växjö senast den 23 maj 2011 genom att maila tillinfo@ifkvaxjo.se. Lagens klass och sträcka ska meddelas, laguppställningar anmäls påtävlingsdagen. I samband med anmälan ska en avgift på 225 kronor per lag sättas in påIFK Växjös bankgiro 658-9212. Märk betalningen med ”stafett-SM” och föreningensnamn. Anmälan är giltig först när betalningen kommit in.
EfteranmälanI mån av plats tar vi emot efteranmälningar till en kostnad av 500 kronor per lag. I såfall sker kontant betalning på plats. Det går bara att efteranmäla i klasser där det redanfinns anmälda lag.
ReglerEn förening får anmäla och starta med valfritt antal lag per gren. I händelse av försökoch final får dock ingen byta lag mellan omgångarna. I junior- och ungdomsklasserna(15-22 år) måste minst två (minst 50%) i varje lag tillhöra aktuell åldersklass. Utöverdet kan lag kompletteras med yngre aktiva (dock yngst 15-åringar med undantag förP/F15 som får kompletteras med 14-åringar). Man får inte tävla i två olika klasser iUSM/JSM. För att SM-tävling i gren ska genomföras måste minst tre lag från tre olikaföreningar vara anmälda vid sista anmälningsdags utgång. För att mästerskapsmedaljerska delas ut krävs att minst två lag kommer till start.
Mat och logiVi kommer att erbjuda lunch i Tipshallens restaurang (som ligger i direkt anslutning tillarenan) under båda tävlingsdagarna, detta beställs och betalas i samband medanmälan. Enklare mat och tilltugg går att köpa i kiosker på arenan.
HotellrekommendationerFör tävlande och ledare:Best Western Hotel Royal Corner, 0470-701000, info@royalcorner.se
IFK Växjö har också avtal på nedanstående hotell som även gäller påhejandesupportrar.Clarion Hotel Cardinal, 0470-722800, cc.cardinal@choice.seElite Park Hotel Växjö, 0470-702200, info.parkvaxjo@elite.seElite Stadshotellet Växjö, 0470-13400, info.vaxjo@elite.seQuality Hotel Växjö, 0470-707200, q.vaxjo@choice.seScandic Hotel Växjö, 0470-736000, vaxjo@scandichotels.comTeleborgs slott, 0470-778660, info@teleborgsslott.comÖjaby Herrgård, 0470-701620, info@ojabyherrgard.se 
Ange bokningskoden "stafett-SM" för att erhålla avtalat pris.
Frågor?Hör gärna av er till IFK Växjös kansli via mail till info@ifkvaxjo.se eller telefon0470-16116.


