PM - Stonehill Games
Lördag och söndag, 5-6/9 2020
Välkommen till den 32:a upplagan av Stonehill Games!
Hitta hit:

Granitvägen 3, Stenkullen. Pendeltåg går regelbundet från Alingsås och
Göteborg, stannar vid Stenkullen station som ligger ca 5 min promenad från arenan.
Se karta här>

Parkering:

Gråbovägen 13, vid Förbohallen och Vättlehallen samt på Glimmervägen 6, vid STIHL.

Omklädning & dusch:

I år kan vi tyvärr inte erbjuda omklädning och dusch på grund av rådande pandemi.

Efteranmälan &
ändring av gren:

Är möjlig i sekretariatet på tävlingsdagen fram till senast 60 min före start i mån av
plats. Vid efteranmälan och ändringar efter 27/8 fakturerar vi klubben dubbel avgift.

Uppvärmning:

Får endast ske utanför arenan på grund av rådande restriktioner. Halva
konstgräsplanen som ligger snett bakom klubbhuset finns till förfogande.

Avprickning:

60 min före din trekamps start. Avprickningslistor finns på anslagstavlorna vid ingången
till banorna.

Upprop:

10 min före din trekamps start. Upprop sker vid ingången till banorna. Efter uppropet
sker ingång till banorna.

Nummerlappar:

I samtliga grenar, hämtas vid nummerlappsutdelningen i Lerum Friidrotts-tältet.

Hopphöjder:

P/F 11-12 höjd: 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 128 osv +3cm

Hopp/kast:

Fyra försök i kast och längd. Endast mätning av det längsta kastet per deltagare med
hjälp av flaggmarkörer för att kunna hålla tempot i tävlingen.

Häckhöjder:

P/F 9-11 år 60m häck 60cm
P12 200m häck 76,2cm
F12 200m häck 68,6cm

Poängräkning:

Resultaten omsätts till poäng för P/F 12 enligt SFIFs poängtabell för P/F 13 år med
undantag för P/F 12 200m häck, där norska Tyrvingtabellen används. För klasserna P/F
9-11 används Tyrvingtabellen för samtliga.

Priser:

Medalj till samtliga deltagare i trekampen. Medaljer finns att plocka med sig efter sista
grenen vid måltornet.

Servering:

I år kan vi tyvärr inte erbjuda någon kiosk eller servering på grund av rådande pandemi.

Mer info:

Såsom startlistor och resultat finner du på www.stonehillgames.se

Ledare & publik

Vi ber samtliga klubbar att minimera antalet ledare och föräldrar på grund av rådande
restriktioner. Alla ledare och föräldrar måste hålla sig utanför markeringen för
tävlingsområdet samt hålla avstånd till varandra. Se kartan;

