Habo Challenge
Samkörs med

Smålands DM
Välkomna
Lördag och Söndag
Slättens IP, Habo

3-4 juni

Grenar: 12 och äldre även DM-gren
Lördag
M 200m 400m 1500m 110m häck tresteg slägga
P19 200m 400m 1500m 110m häck tresteg slägga
P17 200m 400m 1500m 110m häck tresteg slägga
P15 300m 80m häck tresteg kula slägga
P14 300m 80m häck tresteg kula slägga
P13 200m 1500m 60m häck tresteg kula slägga
P12 200m 1500m 60m häck tresteg kula diskus slägga
K 200m 400m 1500m 100m häck höjd tresteg slägga
F19 200m 400m 1500m 100m häck höjd tresteg slägga
F17 200m 400m 1500m 100m häck höjd tresteg slägga
F15 300m 80m häck höjd tresteg kula slägga
F14 300m 80m häck höjd tresteg kula diskus slägga
F13 200m 1500m 60m häck höjd tresteg kula slägga
F12 200m 1500m 60m häck höjd tresteg kula diskus slägga
Söndag
M 100m 800m 400m häck höjd stav längd kula diskus spjut
P19 100m 800m 400m häck höjd stav längd kula diskus spjut
P17 100m 800m 300m häck höjd stav längd kula diskus spjut
P15 80m 800m 300m häck höjd stav längd diskus spjut
P14 80m 800m 300m häck höjd stav längd diskus spjut
P13 60m 600m 200m häck höjd stav längd diskus spjut
P12 60m 600m 200m häck höjd stav längd spjut
K 100m 800m 400m häck stav längd kula diskus spjut
F19 100m 800m 400m häck stav längd kula diskus spjut
F17 100m 800m 300m häck stav längd kula diskus spjut
F15 80m 800m 300m häck stav längd diskus spjut
F14 80m 800m 300m häck stav längd spjut
F13 60m 600m 200m häck stav längd diskus spjut
F12 60m 600m 200m häck stav längd spjut

Habo Challenge
De yngsta klasserna:
Ej DM – OBS! Tidigare tävlingsstart båda dagarna!
Lördag 3 juni P11 – 60m, 600m, längd, höjd, kula, spjut
Lördag 3 juni F11 – 60m, 600m, längd, höjd, kula, spjut
Lördag 3 juni P10 – boll, 60m, längd, höjd, kula
Lördag 3 juni F10 – boll, 60m, längd, höjd, kula
Söndag 4 juni
P9 - boll, 60m, längd – 80:- för hela mångkampen
F9 - boll, 60m, längd – 80:- för hela mångkampen
P8 och yngre - boll, 60m, längd – 80:- för hela mångkampen
F8 och yngre - boll, 60m, längd – 80:- för hela mångkampen
Startavgifter: 15 år o äldre: 80 kr, 10-14 år: 40 kr per gren.
Efteranmälningsavgift tillkommer. Faktura skickas ut.
Det går bra att även anmäla sig i äldre åldersklasser.
Se dock DM-restriktionerna!
Anmälan via http://www.trackandfield.se/anmal.aspx?compID=301
senast den 27 maj
Mer info:
habochallenge@habofriidrott.se samt www.habofriidrott.se
Startlistor: http://trackandfield.se/anmalda.aspx?compID=301

Stora DM, JDM, UDM 2017
3-4 juni i Habo
Habo friidrott och övriga klubbar i
Friidrott-Småland bjuder härmed in till
Stora DM, JDM och UDM på
Slättens IP i Habo.
ALLA klubbar som deltar i DM förväntas
ställa upp som funktionärer! Grenar kommer att tilldelas i god tid!
Tävlingen kommer ingå i Habo Challenge och då vara öppen för externa deltagare.
Dessa deltar dock inte i de finaler som ev. genomförs i Smålands-DM.
Hinderloppen utgår tyvärr då vi ännu ej fått vattengrav till vår arena!
Tävlingsstart lördag kl. 11,00 och söndag kl. 10,00.

Anmälan och Avgifter: Anmälan med namn, klass, födelseår, förening
och årsbästa 2017 eller 2016 senast den 27 maj 2017 till
http://www.trackandfield.se/anmal.aspx?compID=301
Startavgifter: 15 år o äldre: 80 kr, 12-14 år: 40 kr per gren.
Efteranmälan i mån om plats mot dubbel avgift. Föreningen kommer
att faktureras i efterhand.
Priser: DM och JDM – RF:s mästerskapstecken till segraren. Smålands
FIF:s silver och brons till 2:an och 3:an. Vid ensamstart dock Smålands
FIF:s guld till segraren.
UDM – Smålands FIF:s guld, silver och brons.
Speciella Habo Challenge-priser kommer också att delas ut!
Regler I DM, JDM, UDM är det åldersbundet. Max 3 grenar per
deltagare varje dag i UDM 12-14 år.
Rätt att starta i seniorklass tillkommer. M+P19 och K+F19 kommer i
regel att köras samtidigt och ge dubbla placeringar (för juniorerna) i
de fall förutsättningarna varit samma (oavsett hur den aktive är
anmäld). I de grenar där det skiljer har junioren rätt att tävla med
både senior- och junior- betingelser, för EN startavgift. Dubbla
anmälningar krävs dock. 17 år och yngre kommer INTE att få dubbla placeringar,
även om de ibland körs samtidigt som seniorerna, såvida man inte är dubbelt
anmäld.
Startlista, Tidsprogram och PM kommer att läggas ut på Habofriidrotts hemsida.
www.habofriidrott.se

