Inbjudan till

Götalandsmästerskapen inomhus
18-19 mars 2017 i Växjö
Tavlingsstart
Den planerade starttiden är kl 13:00 lördagen den 18 mars. Samlingen för Smålandsdeltagare för
utdelning av tröjor och nummerlappar sker på läktaren i Telekonsult Arena. Smålandsledare finns på
plats from 9:30.
Dagsprogram
Klass
F13

Lördag

Söndag

60m, 800m fö, Tresteg, Höjd, Kula

200m, 800m fi, 60m häck, Längd, Stav

P13

60m, 800m fö, 200 m h, Tresteg, Stav, Kula

200m, 800m fi, 60m häck, Längd, Höjd

F14

60m, 1000 m fö, Längd, Höjd, Kula

200m, 1000m fi, 60m häck, Tresteg, Stav

P14

60m, 1000 m fö, Längd, Stav , Kula

200m, 1000m fi, 60m häck, Tresteg, Höjd

Stafett 8 X 200 m, 2 sträckor per tävlingsklass

PM, Tidsprogram och Startlista
PM och Tidsprogram kommer att läggas ut på arrangörens hemsida
https://ifkvaxjo.myclub.se/menu/pages/12450 ca en vecka innan.

Anmalan
Anmälan och beställning av logi/mat sker klubbvis och görs i den bifogade filen under de olika
flikarna till ungdom@smfif.se senast onsdagen den 22/2 .
I formuläret ska följande anges:
•
Aktiv (för- och efternamn).
•
Klubb
•
Födelseår & Åldersklass
•
Gren/Grenar samt även säsongsbästa i dessa
•
Ifall ni är intresserade av att delta i Stafetten.
•
Logi/mat

Uttagning/ Kvalgränser
Till detta mästerskap kommer inga kvalgränser att tillämpas. Smålands ungdomskommitté
eftersträvar däremot tävlingsvana och ett stort deltagarantal. Detta gör att vi gärna ser att deltagarna
tidigare i år har deltagit på någon/några tävlingar. Vi har även en maxgräns på 10 deltagare/gren och
klass. De aktiva får max delta i tre grenar/dag.
Vid fler än 10 anmälda i samma gren är det i första hand topp 10 i 2017 års inomhusstatistik som får
delta. Om resultat under inomhussäsongen 2017 saknas utgår man i andra hand ifrån tidigare års
statistik dels resultat uppnådda 2016 utomhus, om även de saknas/grenen saknas utomhus kommer
en bedömning av resultatet uppnådda under 2015 att göras av Smålands ungdomskommitté. Skulle
det ske att Småland behöver ta bort någon kommer vi meddela de berörda aktiva innan den 26
februari.Vid osäkerhet eller övriga frågor går det alltid bra att kontakta någon av oss distriktsledare
för mer info (Se kontaktuppgifter längst ner).

Anmalningsavgift
Individuell start: 70 :- start/gren + en avgift på 50:- /aktiv som går till finansiering av
smålandströjorna.
(Om inte grenar är fulla går det att efteranmäla sig efter den 8/3 kostnad för detta är 200:- / start +
50 kr/aktiv för finansiering av smålandströjorna).

Smålandströja
De som tävlar för första gången får en tröja, de övriga tar med sig de som dem tidigare fått. Vill
man köpa en ny går det också bra. Fakturan för dessa tröjor skickas ut av Småland friidrottsförbund
i samband med klubbens övriga kostnader under GM, (anmälningsavgift och eventuellt boende).

Allergier
När bokning av mat görs var noga med att ange ifall ni har några allergier.

Mat/logipaket
IFK Växjö erbjuder ett paket med lunch & middag på lördagen, frukost & lunch på söndagen,
samtliga måltider på Restaurang Tipshallen som ligger 100m från Telekonsult Arena. Dessutom
erbjuds övernattning samt enkel kvällsmacka på hårt underlag i Telekonsult Arena. På
lördagskvällen erbjuds möjlighet till träff för både ledare och aktiva.
Totalkostnad för paketet är 370kr/person.
Enskild matbiljett kostar 85 kr/person. Vid beställning av enskilda matbiljetter ange i formuläret
vilken måltid det gäller. Tex lunch lördag

Frågor kontakta distriktsledarna
E-post: ungdom@smfif.se
Ari Turunen (Skruvs IF) Mobil: 076-8487164
Maria Jonasson (Wärnamo SK) Mobil: 076-8483933

