SPRINTERTRÄFFEN

12 januari, 2019

IFK Lund Friidrott bjuder in till Sprinterträffen 2019 - en fartfylld tävling där vi på våra snabba
banor garanterar alla deltagare två lopp genom A-, B, och C-finaler. Vi avslutar med förstklassigt
höjdhopp för seniorer efter sprintloppen. Varmt välkomna till Sprinterträffen 2019!
Grenprogram
60 m

MS, P17, P15*, P13, P12, P11, P10, P9, och P8
KS, F17, F15*, F13, F12, F11, F10, F9 och F8

60 m häck

MS, P19, P17, P15 och P13
KS, F19, F17, F15 och F13 (träningshäckar)

Höjdhopp

KS (ingångshöjd 120 cm)
MS (ingångshöjd 130 cm)

Banor
Spiketop. Max. 6 mm spikar får användas. 9 mm i höjdhopp.
Anmälan
Anmälan skall vara IFK Lund tillhanda senast söndag den 6:e januari.
Anmälningssida: easyrecord.se
Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften är 80 kronor för seniorer samt för 19/17/15 års klasserna och 60 kronor för
övriga per gren. Alla anmälningsavgifter faktureras i efterhand. OBS! Ange adress för faktura i
anmälan. Efteranmälan i mån av plats mot dubbel avgift. Vid efteranmälan på tävlingsdagen är det
kontant betalning som gäller. Även utländska klubbar betalar kontant på plats.
Tidsprogram i åldersblock och PM
Vi planerar att genomföra tävlingen i tre block med följande preliminära tider:
09.00 – 11.30: 60m slätt, åldersklasser 8-12
11.45 – 13.00: 60m häck, alla klasser
13.15 – 15.15: 60m slätt, åldersklass 13 och upp till seniorer
15.30: Höjdhopp KS och MS
Tidsprogram med exakta tider och PM kommer att finnas tillgängligt på hemsidan, ifklund.se, så
snart som möjligt efter anmälningstidens utgång.
Priser
Pris tilldelas de tre främsta i varje gren. Vinnare i klasserna 13 år och äldre vinner även ett
presentkort i Lundaloppet-shopen. Värde: 200 kr. Endast giltigt under tävlingsdagen.
* F15 och P15 60 m ingår i Global Sport Cup, se separat utskick.
Övriga upplysningar
IFK Lunds kansli
Telefon: 046-211 84 30 E-post: kansli@ifklund.se
Tävlingsledare: Bengt Hansson.

