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Arena 

Tävlingen avgörs på Göingevallen i Hässleholm. Adress: Esplanadgatan 33. 

Parkering sker på angivna platser i närområdet. 

Info 

Information och efteranmälan hittas i tältet bredvid måldomartornet. 

Nummerlappar 

Nummerlappar ska bäras på bröstet i löpning längre än 400m ( F/P och 9 ska 

det även bäras i 400m). Dessa hämtas vid informationen. 

Efteranmälan 

Möjlighet till efteranmälan finn i informationen, dock väldigt begränsat. 

Anmälan godkänns bara i mån av plats till en timme före respektive start 

Avprickning 

I löpgrenar 60min innan start, digitalt i EasyRecord.se, om man inte har 

möjlighet själv att lösa det digitalt så gå till informationen.  

Ingen avprickning i övriga grenar utan upprop ca 15min innan. 

Utrustning  

Utrustning som avses att tävla med som inte vi tillhandahåller måste 

godkännas 60min innan grenstart, detta görs via Informationen. 

Redskapsvikter 

Finns i EasyRecord, -startlista. 

Omklädning, WC 

Möjlighet till dusch och omklädning finns på arenan, här finns även 

handikapptoalett. 

Löpning 

Löpgrenar 60-110m avgörs med försök och final vid fler än 8 avprickade. Till 

final går segraren från varje försöksheat samt de bästa försökstiderna. Om 



avprickning visar att försöksomgång ej behöver genomföras avgörs finalen på 

utsatt försökstid.  

Löpgrenar 200m och längre avgörs med final direkt i ett eller flera heat med 

undantaget på M och K 200m där det blir försök och final.  

För F/P 8 och 9 löps 400m på gemensam bana och starten genomförs i enlighet 

med regel F4.5 

Längd/ Tresteg & kast 

3+3 försök i åldersklasserna 12år och äldre. 4 försök för alla deltagare i 

åldersklasserna 11år och yngre. Vid avslutad tävling efter ordinarie antal försök 

kommer inga skiljehopp/kast att genomföras för att utse ensam segrare.  

Priser 

Tre främsta i varje gren får medalj från 12års ålder. 11år och yngre tilldelas 

deltagarmedalj. För tävlingsrekord tilldelas ett personligt rekorddiplom. 

Servering 

Kiosken med grill håller öppet hela dagen. Kaffe, läsk, godis, glass samt enklare 

måltider serveras. 

 

 

 


