Götalandsmästerskapen 2012
i friidrott för 13-14 åringar
den 8-9 sep i Ängelholm
Tävlingen är öppen för ungdomar födda 1998-1999.

Ängelholms IF

LÖRDAG: Grenprogram och kvalgränser
F13: 80m, 600m, 200m häck, tresteg, stav, slägga, spjut
11,40 1:53 fri anmälan 9,35 2,10 25,00 24,15

Distrikten i Götaland

P13: 80m, 600m, 200m häck, tresteg, stav, slägga, spjut
11,25 1:51 fri anmälan 9,50 1,75 22,00 33,00
F14: 100m, 800m, 300mH, 1500mH, längd, höjd, kula, diskus
13,60 2:45 55,00
7:00 4,80 1,47 9,30 25,10
P14: 100m, 800m, 300mH, 1500mH, längd, höjd, kula, diskus
13,00 2:28 52,10
6:20 4,95 1,52 10,00 27,90

SÖNDAG: Grenprogram och kvalgränser
F13: 200m, 1500m, 60m häck, längd, höjd, kula, diskus
29,45 5:47
11,05 4,60 1,40 10,15 23,10
P13: 200m, 1500m, 60m häck, längd, höjd, kula, diskus
29,95 5:40
11,00 4,60 1,46 9,60 26,25
F14: 300m, 2000m, 80m häck, tresteg, stav, slägga, spjut
46,00 8:50
14,05
9,58 2,15 24,00 26,00
P14: 300m, 2000m, 100m häck, tresteg, stav, slägga, spjut
44,00 7:40
18,00
10,10 2,10 24,00 33,00
Samt avslutande stafett 8x200m där distriktsledare tar ut laget på plats.
* De aktiva får vara med i max tre grenar per dag.
* Som alternativ till klarad kvalgräns gäller att vara topp-8 i årsbästa-statistiken, då
har man också rätt att anmäla sig/bli anmäld.

Anmälan:
Senast torsdag 24 aug med namn, födelseår, förening, klass, grenar, årsbästa, samt
ev. logipaket, måltidsbiljetter eller specialkost till john-eric.ericsson@ungfriidrott.se

Anmälningsavgift:
90kr per gren, där 20kr går till finansiering av Smålands-tröjorna. Efteranmälan från
fredag 25 aug, samt på plats i Ängelholm av distriktsledare i mån av plats, kostar
180kr per gren. SmFIF skickar faktura till klubbarna efter tävlingen.

Tidsprogram, PM och övrig information:
Kommer på arrangörens hemsida www.engelholmsif.com

Priser:
Priser kommer att delas ut till de sex främsta i varje gren. En distriktstävling
genomförs också under mästerskapet med följande poängberäkning i fallande skala
till de sex främsta i varje gren 6, 5, 4, 3, 2, 1 poäng.

Tröjor:
Gula tröjor med SmFIFs logga på delas kostnadsfritt (för de aktiva) ut till alla som
deltar på GM för första gången. Övriga ombeds ta med sina tröjor från tidigare år.
Dessutom får alla anmälda även en gratis GM-tröja 2012 av arrangören.

Logi:
Möjlighet till logi finns på Hotell Erikslund ca 5 km från idrottsplatsen. Login
kommer vara i dubbelrum med extrasäng (50 rum) samt dubbelrum och en medhavd
madrass (50 rum). Eftersom det är begränsat med platser önskar vi en preliminär
bokning senast den 30 juni. Bokningen sker genom Ängelholms IF på mail
bengtpersson.support@telia.com eller kimme@swipnet.se
Paket 1: 450 kr
1 natt del i dubbelrum (lördag till söndag), lunch, middag, frukost, lunch
Paket 2: 650 kr
2 nätter del i dubbelrum(fredag till söndag) frukost, lunch, middag, frukost, lunch.
Enstaka måltidsbiljetter :
Lunch 55 kr, Middag 95 kr (Buffé på Hotell Erikslund).

Välkomna till Ängelholm och
Götalandsmästerskapen 2012
Ängelholms IF:s sponsorer:

